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David Sylvester podczas jednej z rozmów z Francisem Baconem za-

pytał artystę o emocje związane z malowaniem autoportretu. Bacon 

odparł: Jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie powiedział Cocteau, było: 

„Każdego dnia, kiedy stoję przed lustrem, patrzę na śmierć przy pracy”. 

Tak jest z każdym z nas1. Obecność śmierci, doświadczanie tej obec-

ności to jedno z najbardziej elementarnych doświadczeń człowieka. 

Przed wieloma dziesiątkami tysiącleci, w okresie mustierskim, lu-

dzie dostrzegli śmierć. Z wykopalisk archeologicznych wynika, że 

najpierw uczynił to – co najmniej 50 tys. lat p.n.e. – neandertalczyk, 

po nim zaś świadomość śmierci uzyskał także homo sapiens. Zda-

niem badaczy tych wczesnych dziejów ludzkości owa „śmierć do-

strzeżona”2 była równocześnie początkiem kultury i rozmaitych jej 

przejawów (religii, sztuki, nauki). Wtedy to zaczęło się długotrwa-

łe oswajanie śmierci, którego formy i związane z nim rytuały tak 
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wyczerpująco opisał Philippe Ariès w swej monumentalnej książce 

Człowiek i śmierć3. Jednak od XIX wieku rozpoczęła się stopniowa ero-

zja rytuałów związanych ze śmiercią i okresem żałoby. Można od-

nieść wrażenie, że społeczeństwo wygnało śmierć, z wyjątkiem śmierci 

wielkich ludzi4. Ariès analizuje rozmaite aspekty zjawiska „elimino-

wania śmierci”5 z życia społecznego, zwraca też uwagę na zmianę 

stosunku do żałoby, która staje się czymś w rodzaju kwarantanny, 

tak jakby dzisiaj uważano, że żałoba i to, co się z nią łączy, jest zakaźną 

chorobą, której można się nabawić w pokoju umierającego lub zmarłego, 

nawet jeśli są nam obojętni, czy też na cmentarzu, gdzie nie spoczywa 

nikt z bliskich6. Medykalizacja śmierci, czyli odpowiednie procedury 

medyczne stosowane wobec umierających przez szpitale, oraz biu-

rokratyczne procedury związane ze śmiercią sprawiają, że śmierć nie 

należy już ani do umierającego – naprzód nieodpowiedzialnego, a potem 

nieprzytomnego – ani do rodziny przekonanej o swej bezradności. Śmierć 

jest uregulowana i zorganizowana przez biurokrację; kompetencja i hu-

manitarność nie przeszkadzają jej w traktowaniu śmierci jako sprawy, 

która powinna przyczyniać jej jak najmniej kłopotu, w imię ogólnego do-

bra7. To tylko niektóre przejawy zjawiska „kryzysu śmierci”8, którego 

obecność odczuwamy we współczesnej kulturze. Nie oznacza to jed-

nak, że temat śmierci, stanowiący jeden z najstarszych i najbardziej 

fundamentalnych toposów sztuki i kultury, oraz rozmaite wiążące 

się z nim doświadczenia, takie jak doznawanie przemijania i utraty, 

jak żałoba, pamięć i cierpienie, utraciły dzisiaj znaczenie. Artyści 

w swoich dziełach nadal zmagają się z tymi doświadczeniami, tyle 

że ich dzieła funkcjonują i zderzają się z odmiennym niż niegdyś 

społeczno-kulturowym kontekstem.

W znakomitym filmie Ingmara Bergmana Siódma pieczęć z 1957 

roku narracja zawiera niezwykle interesującą opowieść ramową. 

Owa opowieść, która tworzy klamrę dla całej fabuły, to historia roz-

grywki szachowej rycerza Antoniusa Blocka ze Śmiercią. Antonius 
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Block, główny bohater filmu, wrócił do ojczyzny z długiej podróży do 

Ziemi Świętej i od jakiegoś czasu czuł, że krok w krok za nim podąża 

Śmierć. Gdy Śmierć rozchyla poły swego czarnego płaszcza, by za-

mknąć w nich rycerza, ten – chcąc zyskać trochę czasu – proponuje jej 

rozegranie partii szachów. Śmierć przyjmuje tę propozycję, zaś rycerz 

stawia jej jeden warunek: Będę żyć dopóty, dopóki dotrzymam ci kroku 

w grze. Jeżeli wygram – uwolnisz mnie9. Antonius Block zdaje sobie oczy-

wiście sprawę, że nie uda mu się wygrać, że w rozgrywce ze Śmiercią 

nie może wygrać żadna żywa istota, lecz równocześnie wie, że tak dłu-

go, jak gra będzie się toczyć, tak długo i on będzie żyć, że zyska czas, 

który będzie mógł wykorzystać na załatwienie kilku ważnych dla sie-

bie spraw, na ocalenie kilku osób. Ma bowiem nadzieję, że Śmierć, 

pochłonięta grą, jak każdy prawdziwy gracz czy hazardzista, będzie 

mniej uważna albo nieco bardziej pobłażliwa. Rozgrywka ze śmiercią 

to prastary topos kulturowy, Block mówi, że Śmierć grającą w szachy 

widział na wielu obrazach i nasłuchał się o tym w pieśniach10. I rze-

czywiście, jest to motyw obecny w wielu baśniach i mitach. 

Pomysł Bergmana, by z owej rozgrywki uczynić ramę dla swej fil-

mowej narracji bliski jest ramowej opowieści z Baśni z tysiąca i jednej 

nocy. Szeherezada każdej nocy, przed świtem, zaczyna opowiadać, by 

oddalić śmierć, która – pozornie nieuchronnie – ma ją spotkać ran-

kiem. Opowiada swej młodszej siostrze rozmaite zajmujące historie, 

a jej opowieściom przysłuchuje się władca, jej okrutny małżonek, któ-

ry już wydał na nią wyrok śmierci. Pietro Citati, który poświęcił tej 

ramowej opowieści jeden ze swych znakomitych esejów, zauważył, że 

ratunek przed zdradą i śmiercią tkwi jedynie w samym akcie opowiadania11. 

Dopóki opowieść trwa, póki zamyka słuchaczy w swej uwodzicielskiej 

przestrzeni, śmierć nie ma do nich dostępu. Opowieść, sztuka opowia-

dania staje się wielką rozgrywką ze śmiercią. Szeherezada posługuje 

się metodą szkatułkową – kolejna historia wykluwa się z poprzed-

niej i w ten sposób powstaje narracyjny labirynt, w którym gubi się 
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śmierć. Citati pisze: Opowieść Szeherezady każdej nocy, przed świtem 

musi przesuwać, opóźniać, oddalać śmierć, czyhającą na nas w każdej 

chwili. Za sprawą wszystkich tych sztuczek, historii erotycznych, przygód 

morskich, namiętności, zagadek, sekretnej wiedzy wielkie kobiece słowo 

uwodzi i unicestwia siłę męskiej władzy12.

W narracjach tych w modelowej formie pojawia się motyw gry 

ze śmiercią, którą podejmuje człowiek stając z nią twarzą w twarz. 

Trzeba podkreślić, że gra ze śmiercią jest czymś zasadniczo innym 

niż gra tematem śmierci. Istota tej pierwszej polega na rozgrywce, 

w której stawką jest życie, jego trwanie. W tej grze chodzi o odsu-

nięcie – choćby tylko chwilowe – tego, co nieuniknione. Gra, w której 

rywalką (rywalem) jest śmierć, jest grą o zachowanie tożsamości. 

Natomiast wtedy, gdy mamy do czynienia z grą tematem śmierci, to 

jest ona – co najwyżej – jej oswajaniem lub raczej oswajaniem siebie 

z czymś, co kiedyś wprawdzie nastąpi, jednak na razie wydaje się 

nas nie dotyczyć. Tutaj rywalami lub współgrającymi są inni ludzie, 

którzy – z podobną do artysty motywacją – decydują się wziąć udział 

w grze. Każdy z owych rodzajów gry ma nieco inne uwarunkowania, 

toczy się na innym „polu gry”, na którym obowiązują też odmien-

ne reguły. Gra zawsze ma wymiar tożsamościowy, nie inaczej jest 

w przypadku gier artystycznych, niezależnie od ich specyfiki i ich 

indywidualnego charakteru. Zwraca na to uwagę H.-G. Gadamer, któ-

ry podkreśla, że nawet to, co najbardziej ulotne i niepowtarzalne, jeśli 

pojawia się jako doświadczenie estetyczne lub tak jest traktowane, jest 

myślane w kategoriach tożsamości13. Filozof, w swych rozważaniach 

poświęconych sztuce jako grze, zauważa, że każda gra domaga się 

współuczestnictwa, zaś określenie dzieła jako punktu tożsamości po-

nownego rozpoznania i zrozumienia oznacza także to, że tego rodzaju 

tożsamość wiąże się z wariacjami i różnicami. Każde dzieło pozostawia 

każdemu, kto zaczyna z nim obcować, pewną przestrzeń gry, którą on 

sam musi wypełnić14.
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Problemy śmierci, utraty, pamięci i tożsamości to najważniejsze 

kwestie, jakimi w swej twórczości zajmuje się Christian Boltanski. 

Pierwsza indywidualna wystawa artysty nosiła tytuł Życie niemoż-

liwe Christiana Boltanskiego (1968), w tym samym roku opublikował 

także książeczkę Rekonstrukcja wypadku, który jeszcze się nie wyda-

rzył, a w którym poniosłem śmierć. Zostały w niej zebrane fikcyjne 

dokumenty owego „wydarzenia”, takie jak zdjęcie identyfikacyjne, 

fotografia obrysu ciała, karta lekarska dotycząca wypadku, policyj-

ny diagram odtwarzający przebieg wydarzeń. Artysta podejmuje tu 

specyficzną grę ze śmiercią, która w tamtym czasie splata się u niego 

także z grą z własną biografią, którą również poddawał takim fikcyj-

nym rekonstrukcjom, choćby w niewielkiej broszurze z 1969 roku, 

noszącej tytuł Poszukiwanie i prezentacja wszystkiego, co przypomina 

moje dzieciństwo 1944–50. Prace te mają z jednej strony humorystycz-

ny charakter – twórca świadomie odwołuje się do arsenału środków 

rodem z czarnej komedii – jednak z drugiej strony nasycone są one 

wyraźną, mroczną tonacją. Można odnieść wrażenie – jak słusznie 

dostrzegł to Andrzej Przywara – że Boltanski w swoich pracach wie-

dzie życie pośmiertne. Im więcej pracuje, tym bardziej staje się nieobecny. 

Pozostawione przez niego obiekty stanowią tylko rodzaj zabezpieczonych 

w muzealnych witrynach reliktów15.

Christian Boltanski, urodzony w 1944 roku w Paryżu, syn pocho-

dzącego z Odessy ukraińskiego Żyda i Korsykanki, ma wiele powodów, 

które skłaniają go do podejmowania różnorodnych gier ze śmiercią. 

W pracy Ołtarz–relikwiarz z 1989 roku artysta ustawił pod ścianą 

schodkową piramidę zbudowaną z solidnych pudełek po ciastecz-

kach. To takie pudełka, które doskonale nadają się do przechowywa-

nia różnych drobiazgów, np. skarbów z dzieciństwa, z którymi tak 

trudno nam się rozstać. Na stopniach owej piramidy umieścił foto-

graficzne portrety młodych ludzi – kilkunastolatków, którzy właśnie 

przeszli przez okres dojrzewania. Ich twarze oświetlił skierowanymi  
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z bliska w ich stronę lampkami biurowymi, tak jakby poddawał 

owych młodych ludzi policyjnemu przesłuchaniu. Boltanski pyta ich 

tutaj o śmierć, pyta, gdzie jest dziecko, które jeszcze tak niedawno 

w was żyło? Co się z nim stało? Jak to się stało, że owo dziecko jest 

teraz już tylko wspomnieniem? Takich wariantów „umarłej klasy” 

artysta stworzył zresztą więcej – do dzieł tego rodzaju należą np. 

instalacje Pomnik. Dzieci z Dijon (1985) czy też ważny dla niego z po-

wodów biograficznych Monument Odessa (1989–2003). Ze szczególną 

siłą przemawia do nas praca Liceum Chases, w której artysta wykorzy-

stał zbiorowy portret uczniów liceum żydowskiego w Wiedniu, z któ-

rego wykadrował i powiększył twarze sfotografowanych w 1931 roku 

osób, a następnie umieścił te pozbawione teraz ostrości wizerunki 

w głębi metalowych pudełek po ciastkach, na które nałożył metalo-

wą siatkę. Wizerunki tych osób, anonimowe, pozbawione ostrości, 

jakby wyblakłe, stają się fantomami czyjegoś istnienia.

Wiele prac Boltanskiego interpretowanych jest w kontekście Ho-

locaustu, jednak sam artysta mówi, że jego dzieła nie są opowieścią 

o Holocauście, lecz są wyrazem stanu świadomości po Holocauście. 

Kontekst ten niewątpliwie pojawia się w rozmaitych „inwentarzach”, 

w których twórca gromadzi zwykłe, banalne przedmioty, np. używane 

ubrania – bieliznę, koszule, buty. Takim inwentarzem, przytłaczają-

cym swym ogromem, była także wystawa Monumenta z 2010 roku, 

kiedy to artysta naprzeciw wielkiej góry usypanej z używanych ubrań 

ułożył na posadzce szereg regularnych czworoboków, ukształtowa-

nych ze zużytych części garderoby, zwołując jakby wszystkich ludzi, 

do których kiedyś owe ubrania należały, na wielki apel poległych.

W sztuce Christiana Boltanskiego nieustannie obecna jest 

śmierć, jako pewien fakt i zarazem problem, z którym konfrontuje 

się człowiek. Problem bezpośrednio dotyczący tożsamości. W dzie-

łach Boltanskiego kwestie śmierci, pamięci, utraty i trwania splatają 

się ze sobą, przeistaczają się w wielowątkową refleksję nad ludzkim 
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zmaganiem się z nieuchronnością śmierci i przemijania, nad naszy-

mi niepozornymi często i naiwnymi być może zabiegami, by ocalić 

naszą tożsamość, choćby w postaci pamiątkowej fotografii. Tożsa-

mość, której strażnikami stają się zwykłe i banalne, używane przez 

nas na co dzień przedmioty. Działania artysty można postrzegać jako 

próbę przeciwstawienia się „kryzysowi śmierci”, jako formę sprzeci-

wu przeciwko erozji i zanikaniu rytuałów związanych ze śmiercią 

oraz jako poszukiwanie sposobu na ustanowienie nowych rytuałów. 

Taka intencja jest czytelna – jak się wydaje – w jego projekcie 

Archiwum serc, realizowanym od 2008 roku. Projekt ten polega na 

rejestracji nagrań bicia serca (40 sekund) konkretnych osób, które 

odwiedzając wystawy artysty zdecydowały się wziąć udział w tym 

przedsięwzięciu. Zapisy te z punktu widzenia artysty bliskie są reje-

stracjom portretowym, np. fotograficznym. Nasza tożsamość, nasze 

istnienie, ich kruchość i ulotność zamieniają się w zapis (tutaj dźwię-

kowy, choć częściej odwołujemy się do zapisów obrazów), który już 

w chwili wykonania staje się jedynie wspomnieniem. Każda z uczest-

niczących w projekcie osób otrzymuje jeden egzemplarz nagrania, 

zaś drugi egzemplarz – odpowiednio zidentyfikowany i opisany – tra-

fia do tytułowego Archiwum serc, które zlokalizowane jest na maleńkiej 

japońskiej wyspie, Teshimie. Boltanski mógłby, oczywiście, umieścić 

owo archiwum w Internecie, jednak łatwość dostępu do niego odebra-

łaby temu projektowi cały sens. Kluczowe znaczenie w tym projekcie 

ma bowiem to, że ktoś, kto chciałby usłyszeć bicie serca jakiejś bliskiej 

mu osoby, będzie musiał udać się w długą podróż, będzie musiał od-

być pielgrzymkę lub przynajmniej pielęgnować w sobie świadomość, 

że taka pielgrzymka będzie kiedyś możliwa.

W przypadku niektórych artystów temat śmierci, choć nie odgry-

wa kluczowej roli wśród wątków obecnych w ich twórczości, stano-

wi wszakże jeden z ważnych problemów, któremu poświęcają uwagę 

w swych dziełach. Często są to bardzo wybitne kreacje, jak choćby 
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cykl masek pośmiertnych Arnulfa Rainera Leichengesichter czy 

inny cykl tego artysty Hiroshima (1982), na który składa się szereg 

przemalowanych fotografii. Problemu śmierci i jej obrazowania we 

współczesnej kulturze dotyczy seria obrazów Gerharda Richtera 

nosząca tytuł 18 października 1977 (Baader – Meinhof) z 1988 roku, 

w której malarz zajął się medialnymi obrazami ukazującymi aresz-

towanie i śmierć w więziennej celi (rzekomo w wyniku samobójstwa) 

przywódców terrorystycznej Frakcji Czerwonej Armii. Przykładów 

takich można by wskazać więcej, np. późne prace Roberta Mapple- 

thorpe’a, w tym zwłaszcza jego autoportret z końca 1988 roku, wy-

konany mniej więcej trzy miesiące przed śmiercią, na którym arty-

sta – wyniszczony przez chorobę i w pełni świadomy bliskiego kresu 

życia – wsparty na lasce zwieńczonej wizerunkiem ludzkiej czasz-

ki, z lekkim uśmiechem spogląda w obiektyw. Problem przemijania 

i śmierci obecny jest również w twórczości Natalii LL, która w 1988 

roku wykonała serię fotografii noszącą tytuł Destrukcja. Owa tytu-

łowa destrukcja wydarza się w tych dziełach na różnych poziomach. 

Z jednej strony jest to destrukcja materiału negatywowego podda-

nego działaniu wysokiej temperatury, z drugiej strony – na tych 

autoportretowych pracach utrwalona też została destrukcyjna „pra-

ca” czasu, pozostawiająca swe ślady na twarzy człowieka. Artystka 

przedstawiła tu siebie z zamkniętymi oczami, w związku z czym 

owe portrety destrukcji wyglądają jak maski pośmiertne. Podobny 

problem pojawił się także w Krajobrazach eschatologicznych (1990) tej 

artystki oraz w wielu jej dziełach z następnych dziesięcioleci.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że słynna seria Romana Opałki, 

OPAŁKA 1965/1 – ∞, jest również realizacją, którą można postrzegać 

jako rozgrywkę ze śmiercią. Jaromir Jedliński w jednym ze swych 

tekstów poświęconych temu twórcy przytacza jego wypowiedź, że 

ten projekt artystyczny to cyrograf [zawarty] ze śmiercią, o jej w nim 

autorską partycypację16. To rozpisane na wiele lat dzieło Romana 
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Opałki jest formą odliczania czasu i równocześnie stanowi zapis 

drogi wiodącej ku śmierci. Niezwykle ważny jest w nim wymiar au-

toportretowy, podkreślony przez towarzyszące obrazom malarskim 

obrazy fotograficzne, w identycznych kadrach ukazujące wędrujące-

go przez czas, a zatem coraz starszego artystę.

Problem gry ze śmiercią ze szczególną siłą ujawnił się w twór-

czości Katarzyny Kozyry, zwłaszcza w jej wczesnych pracach z lat 90. 

XX wieku. Jej Piramida zwierząt (1993) była komentowana i analizo-

wana wielokrotnie. Rzeźba ta budziła kontrowersje, wywoływała 

emocje, zmuszała do zadawania pytań o granice wolności artysty, 

sprowokowała też wiele pełnych hipokryzji reakcji, w których przed-

miotem ataku była przede wszystkim metoda „pozyskania” zwierząt, 

które stały się elementami tego specyficznego pomnika. Dyskusje, 

polemiki i kontrowersje były niejako wpisane w tę realizację, gdyż – 

jak trafnie zauważyła Hanna Wróblewska – w jej centrum stoi publicz-

ność, którą artystka zmusiła do dyskursu o zabijaniu i jego znaczeniu 

w kulturze17. Niezależnie od tego, czy taka była od początku intencja 

artystki, w dzieło to wpisane zostało znaczące przesunięcie, za spra-

wą którego nie tyle sama praca, co związany z nią szeroki kontekst 

kulturowy i mentalnościowy zaczęły odgrywać kluczową rolę pod-

czas odczytywania sensów owego dzieła. Warto zwrócić uwagę na 

jeszcze jedną kwestię związaną z tą pracą, w tym przypadku dotyczą-

cą życiowej sytuacji autorki. Chodzi tu mianowicie o fakt, że reali-

zacja tej dyplomowej rzeźby odbywała się w tym samym czasie, gdy 

Kozyra zmagała się z chorobą nowotworową. Sama artystka podkre-

ślała znaczenie swej egzystencjalnej sytuacji: „Chemia”, naświetlania 

i równoczesne uczestniczenie w śmierci zwierząt. To jest powiązane […]. 

W tym samym dniu, gdy zabijany był koń, ostatni raz mnie naświetla-

li18. Piramidę zwierząt można zatem postrzegać jako grę ze śmiercią, 

którą podjęła artystka i której zamiarem było – jak sama mówiła – 

„wykorzystanie” i „zużycie” własnej choroby19.
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Artystyczna rozgrywka Kozyry ze śmiercią nie ograniczyła się do 

tej jednej pracy. W 1996 roku w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie 

zaprezentowała realizację Olimpia, na którą składały się trzy wiel-

koformatowe barwne fotografie oraz trwający 11 min. film wideo, 

dokumentujący przyjmowane przez nią wiosną 1996 ostatnie kro-

plówki, kończące chemioterapię, której była poddawana. Na pierw-

szy rzut oka istota tej pracy związana jest z artystycznym cytatem, 

przywołującym słynny obraz Maneta. Tak jakby artystka, dokonując 

fotograficznej re-inscenizacji tamtego dzieła, wchodziła w pole gry 

konwencjami i kulturowymi stereotypami, w której to grze – siłą rze-

czy – jest zawsze coś powierzchownego i banalnego. W ten sposób 

komentował tę pracę np. Łukasz Gorczyca, który twierdził, że artyst-

ka temat choroby i śmierci sprowadza […] do poziomu komunikatu, reflek-

sję zastępuje hasłem, zamiast wizji (którą przesycona była szczególnie 

Piramida) otrzymujemy grę z konwencją20. 

Wydaje się jednak, że takie odczytanie tego dzieła jest bardzo 

powierzchowne, że krytyk skoncentrował się na „opakowaniu”, nie 

wnikając w to, co owo opakowanie skrywa. 

Trzeba podkreślić, że Olimpia Kozyry ma przede wszystkim wy-

miar autoportretowy i że to on stanowi centralną kwestię w tym 

dziele, a nie gra konwencjami. Schemat aktu leżącego pełni tu ra-

czej rolę ironicznego cudzysłowu, a warto przy tym zwrócić uwagę, 

że i w przypadku Olimpii Maneta, dla którego z kolei wzorem była 

Wenus z Urbino Tycjana, kontrowersje wzbudziła nie gra klasyczny-

mi konwencjami, tylko napięcie, które wniosło w jego obraz portretowe 

i werystyczne ukazanie konkretnej, wielu widzom dobrze znanej kobie-

ty. Manet zaadaptował i wykorzystał w dziele malarskim to, co do tra-

dycji aktu wniosła fotografia (pierwsze akty fotograficzne pojawiły się 

już przed połową XIX wieku), w której, niezależnie od wysiłków twórców 

i wykorzystywanych przez nich schematów kompozycyjnych, każdy akt 

ma równocześnie portretowy lub autoportretowy charakter. Można 
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powiedzieć, że Manet grał napięciem między estetyką klasycznego 

aktu i usankcjonowanych tradycją schematów kompozycyjnych a fo-

tograficznym indeksem konkretnej cielesności. 

Wracając do dzieła Kozyry, trzeba stwierdzić, że niezwykle waż-

ny dla jego odczytania jest fakt, iż siebie i swoją egzystencjalną sy-

tuację artystka umieszcza tutaj w samym centrum pola gry. Jest to 

bowiem rozgrywka o życie. Motyw autoportretu zbanalizował się 

mocno we współczesnej kulturze, w której atakowani jesteśmy nie-

ustannie przez miliardy błahych, narcystycznych wizerunków wła-

snych, produkowanych kompulsywnie przez ludzi na całym świecie. 

Mimo wszystko warto sobie przypomnieć źródłowy sens i siłę, któ-

rymi obdarzony był (jest?) motyw autoportretu. Ogromne znaczenie 

tego motywu obrazowego dla sztuki nowożytnej uwypukla George 

Steiner, który w rozmaitych wybitnych dziełach artystycznych widzi 

wymiar, który określa mianem „kontr-kreacji”21. Przywołując cały 

szereg twórców i ich dzieł z różnych epok, stwierdza, że w każdym 

znaczącym akcie sztuki bije rytm gniewnej radości. […]. Człowieczy twór-

ca gniewa się na swe przyjście po, na bycie zawsze drugim wobec pierwot-

nej i pierworodnej tajemnicy kształtowania formy22. Gdy spojrzymy na 

sztukę z takiej perspektywy, autoportret nabiera szczególnego zna-

czenia, zaczyna odgrywać rolę kluczową, bowiem wizerunek własny 

artysty jest ekspresją jego pociągu do wolności, jego polemicznej próby, 

by posiąść na nowo, by osiągnąć panowanie nad formami i znaczeniami 

własnego istnienia23. Niezależnie od tego, w jakim momencie życia 

artysta sięga po ten motyw, to ten akt oznacza zbliżenie się do śmier-

ci, lecz śmierci chwilowo powstrzymanej, ponieważ patrzy się na nią ze 

szczególną wolnością24. To dlatego Steiner mówi, że autoportret jest 

najbardziej niepokorną odmianą twórczości, w której […] mimesis jest 

odzyskaniem25. Patrząc z tej perspektywy na Olimpię Katarzyny Ko-

zyry, dostrzeżemy, że specyficzny, świadomy zresztą ekshibicjonizm 

tej realizacji jest elementem absolutnie niezbędnym. Nagość ciała, 
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wyniszczonego przez chorobę i drastyczne inwazyjne terapie, prze-

staje być odbierana jako kostium, jest natomiast oddaniem egzysten-

cjalnego stanu, w którym znajduje się człowiek, gdy staje oko w oko 

ze śmiercią.

Oprócz tego podstawowego wymiaru, artystyczna gra ze śmier-

cią prowadzona w tym dziele przez Kozyrę ma też wiele innych 

warstw; w polu gry znajdziemy wiele dodatkowych kulturowych 

i artystycznych kontekstów. Interesująco analizuje je Agata Ja-

kubowska, która uważa, że choroba była dla artystki pretekstem do 

stworzenia pracy o konstruowaniu tożsamości przede wszystkim wobec 

medykalizacji, ale także, niejako przy okazji, wobec kulturowych obrazów 

idealnej kobiecości26. Jakubowska w dziele Kozyry widzi artystyczny 

sprzeciw wobec izolacji (także wizualnej) chorych i starych. Obu stojących 

w obliczu śmierci i o niej swą obecnością przypominających […].27 Pisze 

o odzyskiwaniu „podmiotowości ciała”28 oraz o chęci zapanowania 

„nad swym obrazem”29, podkreślając tożsamościowy wymiar obecny 

w dziele artystki.

Artystyczna gra ze śmiercią przybiera często formę walki o pod-

miotowość, staje się rozgrywką o tożsamość, którą śmierć unicestwia. 

Z takiej perspektywy trzeba spojrzeć na wiele realizacji artystycznych 

Aliny Szapocznikow, która – od chwili zdiagnozowania u siebie nowo-

tworu piersi na początku 1969 roku do chwili śmierci w marcu 1973 – 

wykonała szereg dzieł, które można potraktować jako rozciągniętą 

w czasie rozgrywkę ze śmiercią. Poszczególne prace czy też serie 

prac stanowią zróżnicowane pod względem charakteru i nastroju 

odsłony tej gry, w której artystka krąży między brutalną szczero-

ścią „nazywania” swego stanu a ironicznym dystansem do tego, co ją 

spotyka. Na serię Nowotwory (1969–71) składają się nieforemne bryły 

ugniecione z gazet, powleczone watą szklaną i poliestrem. Szapocz-

nikow „uczłowiecza” owe formy, nadaje im tożsamość, umieszczając 

pod przezroczystym tworzywem sztucznym fotograficzne portrety – 
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na ogół była to jej własna, sfotografowana twarz, która stawała się 

rodzajem podpisu, elementem identyfikacyjnym. Owe bryły różnej 

wielkości, aranżowane na wystawach w postaci swobodnej, jakby od 

niechcenia zaimprowizowanej rzeźbiarskiej instalacji, były swego 

rodzaju wizualizacją stanu psychicznego artystki. Nowotwór poja-

wiał się tu jako coś obcego, groźnego i niechcianego, a równocześnie 

ów fotograficzny podpis był sygnałem akceptacji, był nadaniem toż-

samości temu, co tożsamość odbiera. Taki tożsamościowy stempel 

widać także w innej serii prac, a mianowicie w Nowotworach uoso-

bionych (1971), na których powierzchni znalazły się autoportretowe 

odlewy twarzy artystki. Jakubowska, analizując owe serie prac, do-

chodzi do wniosku, że Szapocznikow w obliczu choroby porzuca cia-

ło. Wpisuje się w patriarchalne kody jego niewidzialności. Zastępuje swe 

ciało „cielesnymi” obiektami30. Wydaje się, że są to wnioski zbyt daleko 

idące, artystka bowiem w owych rzeźbach nie tylko nie porzuca cia-

ła, lecz – wręcz przeciwnie – udaje jej się nadać cielesną i osobową 

tożsamość temu, co tej tożsamości zdaje się nie posiadać, co wpraw-

dzie jest ciałem, rodzi się w ciele, lecz równocześnie wydaje się być 

czymś obcym, co należy odrzucić, czego należy się pozbyć. Jakubow-

ska określa te prace Szapocznikow jako bezformia, które umykają za-

mykaniu w kształtach i kategoriach kultury31. Jednak artystka porusza 

się tutaj raczej na pograniczach kulturowych kodów, balansuje na 

krawędzi, gdy tym zwizualizowanym nowotworowym guzom daje 

cielesny, tożsamościowy, a zarazem także kulturowy stempel, czyli 

swoją twarz (fotograficzną lub rzeźbiarską).

W seriach Fetysze i Desery (1970–71) Alina Szapocznikow konstru-

uje rzeźby z przedstawień fragmentów kobiecego ciała – np. piersi czy 

ust. W tych pełnych czarnego humoru realizacjach, erotyczne kontek-

sty mieszają się z medycznymi, spiętrzone w salaterce kobiece pier-

si, te erotyczne fetysze, przypominają zarazem o operacjach, którym 

poddana była artystka. W pracach tych uwidacznia się poszukiwanie 
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dystansu do własnej choroby, od której artystka nie mogła się uwol-

nić i która nie pozwalała o sobie zapomnieć.

W 1970 roku powstała praca Pogrzeb Aliny – w poliestrowej masie 

zamknięte zostały różne przedmioty. Wszystkie one miały osobisty, 

intymny charakter. Były to fotografie, gaza opatrunkowa, bielizna. 

W pewnym sensie realizacja ta miała zatem także wymiar autopor-

tretowy, była opowieścią o destrukcji tożsamości i o próbach jej oca-

lenia. Podobny charakter odnajdziemy także w ostatniej zrealizowanej 

przez Szapocznikow serii prac, czyli w Zielniku (1971–72). Zielnik rozpo-

czyna się autoportretem, odciskiem jej własnej twarzy, natomiast ko-

lejne prace z tej serii były już odciskami ciała jej syna. Owe odciski, ten 

swoisty rzeźbiarski veraikon, którego fragmenty umieszczone zostały 

w gablotach, przypomina o kruchości i ulotności ludzkiego istnienia, 

stając się zarazem artystycznym testamentem artystki.

Zdaniem wielu badaczy, świadomość śmierci i przemijania była 

podstawowym powodem, dla którego człowiek zaczął niegdyś wy-

konywać obrazy32. Wizerunki innych osób i wizerunki własne lu-

dzie tworzyli i tworzą ze względu na nieobecność, choćby dopiero 

przeczuwaną, nieobecność, której się lękają. Takie źródło obrazu 

wskazywano już w starożytności, kiedy to opowiadano sobie legen-

dę o dziewczynie z Koryntu, która obrysowała kontur cienia swe-

go kochanka, by choćby w tej postaci pozostał w jej sypialni, skoro 

rankiem miała z nim się rozstać, ponieważ ten miał wyruszyć na 

wyprawę wojenną. Ten mit, który pojawia się u Pliniusza Starszego 

w Historii naturalnej (XXXV, 15, 43) szczegółowo analizuje Viktor I. Sto-

ichita33, przywołuje go także Hans Belting34, zaś w epoce nowożytnej 

stał się on również inspiracją dla ogromnej ilości obrazów, w których 

przywoływano tę źródłową dla obrazowania opowieść. W tym kontek-

ście każdy portret i autoportret, a nawet każda wizualizacja tego, co jest, 

co istnieje i podlega nieustannym zmianom, zmierza ku nieobecności – 

jest próbą uchronienia się przed ową nieuchronnością. Gdy doświad-
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czamy utraty lub gdy tylko jej się obawiamy, sięgamy po obrazy. Gdy 

stajemy w obliczu śmierci, szukamy sposobu, by ją choćby na jakiś 

czas powstrzymać, by ją przechytrzyć. Artystyczne gry ze śmiercią 

to coś na kształt partii szachów, którą artystka czy artysta proponu-

je śmierci. Śmierć jest graczem, legendy mówią, że graczem równie 

doskonałym, co namiętnym. Można zatem przypuszczać, że – nieza-

leżnie od obecnego i przyszłych kryzysów śmierci – w sztuce wciąż 

będą się toczyć kolejne rozgrywki z tą, która każe umilknąć wszelkiej 

radości35.

Słowa kluczowe: gra, śmierć, artysta, autoportret
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Marek Śnieciński
The Artistic Games with Death in Contemporary Art

The text emphasizes the difference between two artistic approaches. The 

first one of them is rare and comprises various kinds of artistic games 

with death undertaken by the artists, whereas the second one depends 

on playing with the subject of death, where death plays the part of an 

„embellishment” or some kind of attraction, which should draw the at-

tention of the viewer. The text concentrates on such artistic realizations, 

in which the first of the mentioned approaches is visible. The selected 

„games with death” in the works by, among others, K. Kozyra, A. Szapocz- 

nikow, R. Opałka and Ch. Boltanski, are analysed. The analyses make use 

of theoretical works by, among others, H.G. Gadamer, P. Ariès, H. Belting, 

R. Barthes and G. Steiner.
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