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Malarstwo będzie dobre (zrealizuje swój cel, zbliży się do niego),  
jeśli zobowiąże odbiorcę do postawienia pytania,  

na czym ono polega103.

W roku 1986 Jean-François Lyotard wygłosił trzy wykłady 
w ramach dorocznego cyklu Wellek Library Lecture Series 
 organizowanego przez Uniwersytet Kalifornijski. Wystąpienia 
te, zatytułowane kolejno: „Chmury” (Clouds), „Dotknięcia” 
(Touches), „Luki” (Gaps), złożyły się następnie na cykl filozo-
ficznych peregrynacji – jak określił to Lyotard – stanowiących 
rodzaj intelektualnej autobiografii, skupionych wokół trzech 
podstawowych tematów: prawa, formy i wydarzenia104. Lyotard 
tłumaczy, w jaki sposób jego myśl była przyciągana przez te 
właśnie trzy istotne problemy, podkreślając jednocześnie, że 
myśl, albo raczej myśli, pozostają nieuwiązane, podlegają 
 ciągłemu, swobodnemu przemieszczaniu – niczym chmury: 
„Myśli nie stanowią owoców ziemi. Nie dają się zarejestrować 
podług dziedzin, są wykluczone z obiegu towarowego. Myśli są 
chmurami. Obrzeża myśli są równie niemierzalne, co linie 
fraktalne Benoîta Mandelbrota. Myśli są pchane i rozciągane 
z różną prędkością. Mają głębię, choć ich poszycie i środek są 
tej samej natury. Myśli nigdy nie przestają nawzajem zmieniać 

103 J.-F. Lyotard, Poróżnienie, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo UJ, 
Kraków 2010, s. 162. 

104 Tegoż, Peregrinations. Law, Form, Event, Columbia Univer sity 
Press, New York 1988. 
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miejsca. Kiedy wydaje ci się, że już wszedłeś z nimi w zażyłość, 
badając ich tak zwaną strukturę czy genealogię, a nawet post- 
-strukturę, okazuje się, że w rzeczywistości jest na to za późno 
albo za wcześnie. Jedna chmura rzuca swój cień na drugą, 
a kształt chmur zmienia się w zależności od miejsca, z które-
go na nie spoglądamy”105. Jeśli myśli są niczym chmury, 
stwierdza Lyotard, to wszelka pokusa, by stworzyć określony 
„system chmur”, oparty na niezmiennych przesłankach, wy-
znaczający trajektorie przepływu oraz kształty, stanowi wyraz 
„arogancji umysłu”. 

Swoisty eklektyzm pism Lyotarda należałoby pojąć właśnie 
w kontekście tego wyznania – myśl ta swobodnie przepływa 
między estetyką, polityką i etyką, a jej obrzeża trudno jest jed-
noznacznie zakwalifikować. Widać to także w pracach należą-
cych do nurtu estetycznego, gdzie zarówno etyka, jak i  polityka 
rzucają swój widoczny cień, jak we fragmentach Co malo-
wać? poświęconych twórczości Valerio Adamiego czy Daniela 
Burena. Tłumaczyć to mogą eksperymentalny styl niektórych 
pism (zwłaszcza tych poświęconych sztuce) i sprzeciw wobec 
tego, co Małgorzata Kowalska określa mianem „«profesor-
skiej» racjonalności”, pisząc, że Lyotard „[c]hce, aby filozofia, 
przynajmniej jego własna, pokazywała lub praktycznie urze-
czywistniała konflikt z tą racjonalnością, nie zaś udowadniała 
jakieś racje”106. Byłby to jeden z możliwych sposobów na ogar-
nięcie wielości retorycznych chwytów stosowanych przez 
Lyotarda, złożoności odniesień do historii sztuki i literatury, 
a także nawiązań do współczesnych praktyk artystycznych – 
wszystko to w imię estetyki podważającej roszczenia racjonal-
ności, nie tylko tej „profesorskiej”, ale również instrumental-
nej. Dotychczasowe polskie przekłady prac Lyotarda mogłyby 
sugerować, że jest to obraz pełny. Kondycja ponowoczesna. 

105 Tamże, s. 5.
106 M. Kowalska, Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, 

Aletheia, Warszawa 2000, s. 324. 
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Raport o stanie wiedzy107, Postmodernizm dla dzieci108 oraz 
 artykuły poświęcone postmodernizmowi109 sugerują obraz 
Lyotarda jako „rzecznika postmodernizmu”, przeciwstawiają-
cego „wielkim narracjom” swobodne i niezobowiązujące arty-
styczne „eksperymentowanie”, względnie destrukcyjną  potęgę 
wzniosłości wymierzoną przeciwko wszelkim trwałym repre-
zentacjom. Ten obraz komplikuje już Poróżnienie, książka wy-
dana w roku 1984, której polski przekład Bogdan Banasiak 
opublikował w roku 2010, słusznie zaznaczając we wstępie, że 
„pisarska obecność [Lyotarda] w polskiej humanistyce (…) 
ujawnia istotny brak”110. Czy można jednak z pełnym prze-
konaniem stwierdzić, że Lyotard żadnych racji nie pragnie 
uzasadnić? 

Myśl Lyotarda peregrynuje, bezustannie się przemieszcza, 
lecz trzeba zauważyć, że sztuka i problematyka estetyczna nie 
stanowią w niej tylko przypadkowych tematów, lecz od same-
go początku filozoficznej pracy obecne są w jej centrum. 
„Sztuka jest bez wątpienia nerwem filozofii Lyotarda”, podsu-
mowuje jeden z komentatorów111. Opublikowane niedawno 
pisma zebrane o sztuce i artystach współczesnych obejmują 
sześć obszernych tomów, a należy zauważyć, że mieszczą 
one wyłącznie teksty wprost i w całości poświęcone sztuce 

107 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. 
M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997. 

108 Tegoż, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja z lat 1982–1985, 
przeł. J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 1998.

109 Por. tegoż, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, przeł. 
M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, 
Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1996, s. 62–80; tegoż, Odpowiedź na 
pytanie: co to jest postmodernizm?, tamże, s. 47–61; tegoż, Przepisać nowo-
żytność, przeł. W. Szydłowska, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tek-
stów, red. S. Czerniak, A. Szachaj, IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 45–58; 
 tegoż, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty drugie” 1996, 
nr 2/3, s. 173–189. 

110 B. Banasiak, Poróżnienie, albo «zadanie myślenia», w: J.-F. Lyotard, 
Poróżnienie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. XI. 

111 J.-M. Durafour, Jean-Francois Lyotard: questions au cinéma, PUF, 
Paris 2009, s. 15.
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i sztukom112. Należy również uwzględnić liczne, obszerne na-
wiązania do problematyki artystycznej obecne w pracach filo-
zoficznych, a także niezmiernie istotną dla współczesnej 
recepcji Kantowskiej estetyki książkę stanowiącą autorską 
 interpretację „Analityki wzniosłości” z Krytyki władzy są-
dzenia, opublikowaną w 1991 roku: Leçons sur l’Analytique 
du sublime113.

Dla Lyotarda dzieło sztuki jest filozoficzne, ponieważ wy-
kracza poza wymiary społeczne czy kulturowe i ma wartość 
wydarzenia (événement). Jak sam pisze, w konfrontacji z dzie-
łem „[a]rtysta nie domagał się od nas – nieomal aroganckiej – 
gwarancji nieskończonej skończoności interpretacji. Chodziło 
o ten wysiłek, byśmy się podporządkowali wraz z całą naszą 
domniemaną wiedzą filozoficzną, lecz również bez niej, jed-
nostkowości płótna, rysunku, dzieła albo bryły prezentowa-
nych, wystawianych czy wykonywanych w rzeczywistości. 
Kiedy mówię «w rzeczywistości», odnoszę się do tego, co istot-
ne: do jednostkowości. Artysta poprosił nas, filozofów, by po-
myśleć zmysłową jednostkowość obecną tu i teraz. Dzieło albo 
dzieła, które są tu, teraz, w jednostkowości występowania – 
a dokładniej, ich występowania”114. Kategoria wydarzenia na-
wiązuje niewątpliwie do Heideggerowskiego Ereignis, nie 
pozwalając zredukować dzieła do znaku, do tego, co wypowia-
da, do intencjonalności i potencjału komunikacyjnego. Wiąże 

112 Mowa o dwujęzycznej francusko-angielskiej edycji pism pod red. 
Hermana Parreta wydawanej przez Leuven University Press w latach 
2009–2013. Por. J.-F. Lyotard, Écrrits sur l’art contemporain et les artistes, 
t. I: Karel Appel, Un geste de couleur / Karel Appel, A Gesture of Colour, 
Leuven 2009, t. II: Sam Francis, Leçon de ténèbres / Sam Francis, Lesson 
of Darkness, Leuven 2010, t. III: Les Transformateurs Duchamp / Du-
champ’s trans/formers, Leuven 2010, t. IV: Textes dispersés I & II / Miscel-
laneous Texts I & II, Leuven 2012, t. V: Que Peindre? / What to Paint? 
Adami, Arakawa, Buren, Leuven 2012, t. VI: L’assassinat de l’expérience 
par la peinture, Monory / The Assassination of Experience by Painting, 
 Monory, Leuven 2013.

113 Por. J.-F. Lyotard, Leçons sur „l’Analytique du sublime”: Kant, 
„Criti que de la faculté de juger”, §23–29, Galilée, Paris 1991.

114 Tegoż, Karel Appel, Un geste de couleur, s. 40. 
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się z opisywanym także w Poróżnieniu „Wydarza się!”  
(Arrive-t-il!)115, a więc z „wydarzyło się, że”, które odróżnić 
należy od „tego, co się wydarzyło”. W wydarzeniu akcent poło-
żony zostaje na „że”, a nie na „co”. Dzieło implikuje zdziwie-
nie, wprawia w oszołomienie, a jego twórca szuka odpowiedzi 
na filozoficzne pytanie: dlaczego jest raczej coś niż nic116. I od-
wrotnie. Filozofia okazuje się bliska sztuce, ponieważ może 
odsłonić przedpredykatywny świat zmysłów, pobudza. Jest też 
pisaniem (écriture)117, a tym samym pisarstwem.

Lyotard nie uprawia jednak estetyki w klasycznym tego sło-
wa rozumieniu. W odniesieniu do jego zmagań z materią sztu-
ki używa się często określeń negujących estetykę jako taką, 
zwłaszcza w jej ujęciu Heglowskim. Lyotard uprawia więc an-
ty-estetykę, kontr-estytykę, nie-estetykę, czy inaczej jeszcze – 
post-estetykę. Co ciekawe, jego filozofowanie na temat sztuki 
często dzieli się na odrębne okresy: estetykę libidinalną i este-
tykę wzniosłości. Estetyka libidinalna, której początki znaj-
dujemy w Discours, Figure (1971), wykorzystuje pojęciowość 
Freuda i koncentruje się na tym, co określić można mianem 
hyletyki figuralnej118. Lyotard przeciwstawia to, co figuralne, 
zmysłowe, a co właściwe jest sztuce, pojęciom funkcjonującym 
zgodnie z własnymi regułami. Odwołując się też do filozofii 
Marksa, w Dérive à partir de Marx et Freud (1973) i Des dispo-
sitifs pulsionnels (1973) ujmuje sztukę nie tylko jako rewolu-
cyjną i jako królestwo zmysłowości, do którego język nie ma 
dostępu, lecz także jako królestwo libidinalnego sensu, który 
umyka logosowi i związany jest z pragnieniem. Według 
Lyotarda istnieje porozumienie między figurą, czyli tym, co 
zmysłowe w sztuce, a pragnieniem. W przeciwieństwie jednak 
do tego, co twierdził Freud, Lyotard wiąże to, co figuralne, 

115 Tegoż, Poróżnienie, s. 95.
116 B. Blistène, Une conversation avec Jean-François Lyotard, w: Lyotard 

et les arts, red. F. Coblence, M. Enaudeau, Klincksieck, Paris 2014, s. 180. 
117 H. Parret, Preface, w: Que peindre?, s. 20.
118 J.-M. Durafour, Postface, w: Que peindre?, s. 245.



Co malować?

226

z dynamiką energetyczną, wykraczającą poza wszelkie zwycza-
jowe kody obrazowania i odszyfrowywania obrazów. Pozwala 
mu to pisać nie o Leonardzie da Vinci lub Michale Aniele119, jak 
robi to Freud, ale o sztuce artystów nowatorów, takich jak Paul 
Cézanne, Paul Klee czy Jacques Monory. Watki te zostają roz-
winięte w Économie libidinale (1974). W ten sposób jego este-
tyka powiązana zostaje wprost z „ekonomią libidinalną”. Jest 
to estetyka rozpatrywana w terminach intensywności – for-
malnej czy chromatycznej – dyspozycji i wydarzenia; ważne 
jest tu przemieszczanie się energii i libido120. 

W latach osiemdziesiątych Lyotard zaczyna zajmować się 
sztuką, tym razem ujmując ją już nie z perspektywy Freuda 
czy Marksa, ale Krytyki władzy sądzenia Kanta. Oryginalnie 
interpretowana przez niego kategoria wzniosłości pozwala mu 
uznać, że sztuka paradoksalnie prezentuje to, co nieprzedsta-
wialne. Jego estetyka wzniosłości przekształca się w estetykę 
obecności materialnej. Materia jest tu jednak przepojona stale 
pobudzaną duszą, którą Lyotard nazywać będzie anima mini-
ma i którą powiąże z ciałem. Są to właśnie przewodnie wątki 
Co malować? W ten sposób Lyotard chce stworzyć teorię ma-
larstwa, w której, posługując się pojęciowością Kanta oraz fe-
nomenologii, a jednocześnie poza nie wykraczając, zakładać 
będzie, że zjawianie się dzieła (apparition) może ujawnić się 
tylko o tyle, o ile znikną jego przejawy czy wyglądy (apparen-
ces). Nigdy nie znikną one jednak na dobre. Dzieło sztuki za-
trzymuje się więc z tej perspektywy na progu widzialności, 
zawieszone między obecnością a nieobecnością, zanurzone 
w nieodłącznej od niego materii. Tym samym pozostaje ono 

119 Podkreślmy jednak, że w Disours, Figure Lyotard opisuje malarzy 
Trecenta i Quattrocenta, uważając za przełomową sztukę Masaccia, który 
tworzy jego zdaniem formę za pomocą koloru, przyczyniając się tym sa-
mym do tworzenia tego, co figuralne i do wyjścia z epoki średniowiecza  
(J.-F. Lyotard, Discours, figure, Klincksieck, Paris 1971, s. 192).

120 F. Coblence, Les peintres de Jean-Francois Lyotard, w: Transforma-
teur Lyotard, red. C. Enaudeau, J.-F. Nordmann, J.-M. Salanskis, F. Worms, 
Sens&Tonka&Cie, Paris 2008, s. 86.
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jednym z przedmiotów w polu wizualnym. A jeśli tak, to trze-
ba tu zadać pytanie, czym różni się od innych przedmiotów 
w tym samym polu. Na czym polega jego wyjątkowość? Z pew-
nością nie na tym, że zaspokaja jakąś potrzebę. Dla znajdują-
cego się pod wpływem trzeciej Krytyki Lyotarda przyjemność 
estetyczna pozostaje bezinteresowna. Dzieło nie jest potrzeb-
ne czy pożądane w taki sam sposób, jak pokarm pożądany jest 
przez kogoś głodnego. Wydarzenie niesione przez dzieło nie da 
się też utożsamić z wypadkiem spowodowanym przez nagłe 
spotkanie z nieznaną dotąd widzialnością, ale staje się owym 
migotliwym wyglądem, dzięki któremu i wbrew któremu do-
chodzi do ukazania się dzieła sztuki. Nie da się zredukować 
czasu, przestrzeni, ale także koloru dzieła tylko do kontekstu 
kulturowego. Nie jest też ono jakimś innym światem, ale świa-
tem zmysłowym – aistheta. Nie tyle obrazem, co faktem zwią-
zanym z (od)dawaniem się tego, co zmysłowe. 

Christine Buci-Glucksmann, komentując ostatnie teksty 
Lyotarda na temat sztuki, odwołuje się do figury Łazarza121. 
Sam Lyotard posługuje się tą metaforą, pisząc jeden ze swoich 
tekstów poświęconych francuskiemu malarzowi i rzeźbiarzo-
wi – Albertowi Ayme. Wskrzeszony przez Chrystusa Łazarz 
przywołuje na myśl zarówno śmierć, jak i życie. Łazarz symbo-
lizowałby tu oczywiście malarstwo, które powstaje z negacji, ze 
śmierci; powoduje ono śmierć widzialności, by wskrzesić, powo-
łać do „nowego” życia – by wskrzesić to, co wizualne. Trzeba 
zaznaczyć, że Lyotard oscyluje tutaj nieustannie między dwo-
ma ważnymi pojęciami: widzialnością i wizualnością. Jego kry-
tyczna postawa wobec filozofii Merleau-Ponty’ego z Discours, 
figure w późniejszych tekstach zostaje nieco złagodzona, ale 
niewątpliwie do końca pragnie on nie tyle odciąć się od fenome-
nologicznego rozumienia widzialności, ile poszerzyć je. Nie chce 
wiązać widzenia z ucieleśnioną podmiotowością, a widzialności 

121 Ch. Buci-Glucksmann, L’oeuil aveuglé de l’art: une contre-esthéti-
que, w: Lyotard et les arts, s. 54.
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z ujawnianiem „samych korzeni bytu”, jak robi to fenomenolo-
gia. Dlatego wykorzystuje pojęcie wizualności, które ma wiązać 
się z tym, co zmysłowe, ale co pozostaje niezanieczyszczone 
sensem, a dokładniej: destruuje zastane sensy, odsłaniając ko-
lejne, równie efemeryczne; ma łączyć się z tym, co jest ściśle 
powiązane z materialnością dzieła. Nie jest to też wizualność, 
jaką zajmują się współczesne nauki o kulturze, ponieważ kon-
tekst kulturowy zostaje przez Lyotarda odrzucony, co nie zna-
czy zlekceważony. Chodzi mu raczej o stworzenie „ontologii” 
zmysłowości wydarzenia, jak ujął to Herman Parret122. Wi-
zualność wiązałaby się z tym, co jest czysto zmysłowe, z tym, co 
figuralne (a nie figuratywne) w obrazie, widzialność z kolei 
podporządkowana byłaby tyranii sensu i czytelności. Nie cho-
dzi tu więc o odsłonięcie fenomenu, ale tego, co go rozdziera, 
nie niszcząc; o nieustanną „dyfrakcję” fenomenu.

Malarz nie jest po prostu twórcą nowych światów, ale prze-
kształca wyglądy w ukazywanie, zjawianie się, naznaczając 
jednak sferę zmysłową swoistym brakiem i nieustannie jej 
grożąc. Musi oślepnąć na to, co jest, by móc zobaczyć na nowo 
i inaczej. To, co wizualne, jest naznaczone w ten sposób ślepo-
tą. Oko, które pogrąża się w wizualnej zmysłowości, zostaje 
oślepione. Nie widzi, bo widzialność zostaje zawieszona. 
Sztuka wizualna wyzwala widzenie zamknięte przez wyuczo-
ny wzrok, zamknięte przez konkretny widok, przekształcając 
wygląd rzeczy i ujawniając zjawianie się, tak jak poemat zmie-
nia słowa, przekształcając je w pole komunikacyjne, w „aste-
roidy owiane nicością”, jak poetycko ujmuje to sam Lyotard123. 
W dziele sztuki zawsze znajdujemy obawę, strach związany ze 
stratą, ponieważ zmysłowość nigdy nie ofiaruje się w pełni, 
zniknie zanim w całości się objawi. Tak często opisywana 
przez filozofów francuskich gra widzialnego i niewidzialnego 

122 H. Perret, Preface, w: J.-F. Lyotard, Textes dispersés I: esthétique et 
théorie de l’art, s. 17.

123 J.-F. Lyotard, Nécessité de Lazare, w: Textes dispersés II: artistes 
contemporains, s. 352.
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pozostaje tu istotna. W dziele przedmioty zostają unicestwio-
ne; linie i kolory pojawiają się, ale tylko po to, by za chwilę 
znaleźć się w grobie: „To Łazarz maluje, dając nam to, co ska-
zane jest na zatracenie”124. W ten sposób każde wielkie dzieło 
wymaga, by widzialne zostało poświęcone w imię ofiarowania 
oczom łaski ujrzenia tego, czego do tej pory nie mogły zoba-
czyć125. „Uwierzyliśmy, że umiemy widzieć, dzieła nauczyły 
nas, że jesteśmy ślepi” – konkluduje w Co malować? Lyotard 
(s. 92 tego wydania).

Gest wizualny odnajdujemy w wysiłku anamnezy, swoiście 
tu rozumianej „pracy” przypominania sobie, która wywodzi się 
z domeny pojęciowej psychoanalizy, ale niewątpliwie poza nią 
wykracza. Lyotard odróżnia anamnezę od pracy przypo minania 
zakorzenionej w historii i wiąże ją z porządkiem talmudycz-
nym126. Historia odnajduje utracony przedmiot, by zbudować 
o nim opowieść, utkać tkaninę powiązań. Rzecz obecna w grze 
anamnezy jest jak słowo Boga – żąda, by usłyszano je teraz. 
Anamneza bada więc sensy tego, co dane tu i teraz. Opiera się 
na pracy wolnych skojarzeń i nie obawia się tego, co niewłaści-
we, absurdalne, skandaliczne. Anamneza musi pozostać niedo-
kończona i nie dba o to, czy to, co sobie przypomina, wydarzyło 
się naprawdę. Początek łańcucha, którego za jej pomocą szuka-
my, nigdy nie stanie się faktem wpisanym w pamięć. Pozostanie 
on zapomniany, ponieważ nigdy nie miał miejsca, a zarazem 
okaże się obecny. „Jego afektywne echo błądzi jak chmura 
w łańcuchu znaczących” – pisze Lyotard127.

Malarstwo staje się w ten sposób anamnezą linii i kolorów, 
anamnezą widzialnego, jak określa ją sam Lyotard, czyli do-
cieraniem do samej podstawy tego, co widzialne – do wizual-
ności. Kolory budzą spojrzenie, zajęte dotąd odnajdywaniem 

124 Tamże.
125 Tamże.
126 J.-F. Lyotard, La peinture, anamnèse du visible; w: tegoż, Misère de 

la philosophie, Galilée, Paris 2000, s. 102.
127 Tamże, s. 104.
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się w wyznaczonym przez siebie polu, pozostają jednak niedo-
strzeżone przez oko, dopóki maluje ono, pogrążone w cieniu 
swoich własnych wątpliwości. Musi je ono porzucić i oślepnąć 
na to, co je otacza, by dostrzec kolor. Gest malarski może za-
istnieć tylko w powiązaniu z tak rozumianą ślepotą. Temu, co 
widzialne, by przemienić się w gest artysty i w to, co wizualne, 
potrzeba chwili, w której artysta odprawiający swoiste nabo-
żeństwo, jakim jest malowanie, widzi kolor w jego nagości, bez 
ozdób i połysku. To chwila, w której kolor zrywa związki z dys-
kursami, nie handluje ze światem i należącymi do niego przed-
miotami. Obraz nie jest jednak kreacją, a artysta kreatorem. 
Podmiotowe, ekspresjonistyczne ujęcie sztuki jako wyrazu 
zmagań jednostki ze światem, a nawet ich wzajemnego powią-
zania, nie interesuje Lyotarda. Można uznać, że to sztuka wy-
twarza artystę, a nie odwrotnie.

Nie sposób w tym kontekście nie wspomnieć o znanym, 
 poświęconym rysunkom tekście Derridy zatytułowanym 
Mémoires d’aveugle (Wspomnienia ślepca). U początków obra-
zu tu także znajdujemy ślepotę128. Kiedy rysownik zaznacza 
pierwszą kreskę, nic do niego nie należy, nie widzi. Tylko po-
zornie spogląda na rysowany przedmiot, w istocie jego wzrok 
spoczywa na kartce. Prowadzą go ręce, nie wzrok, tak jak pro-
wadzą ślepca, poruszającego się po omacku i rękoma szuka-
jącego drogi. By rysować, trzeba stracić wzrok. Lyotard 
niewątpliwie zgodziłby się z takim ujęciem obrazu. Oko zosta-
je oślepione przez sztukę129.

Można więc uznać, że pytanie malarstwa wiąże się w filozo-
fii Lyotarda z pytaniem o to, w jaki sposób widzieć to, czego 
wzrok nie jest w stanie znieść, tak jak nie może znieść śmier-
telnego spojrzenia Gorgony z greckiego mitu o Perseuszu. 

128 J. Derrida, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, 
Louvre, Paris 1991.

129 To tytuł jednego z artykułów znajdujących się w cytowanym już 
zbiorze tekstów poświęconych sztuce w filozofii Lyotarda: Ch. Buci- 
-Glucksmann, L’oeuil aveuglé de l’art: une contre-esthétique.
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Perseusz zasłania się swoją tarczą i odbite w niej spojrzenie 
Gorgony zabija ją samą. Według Lyotarda, aby malować, trze-
ba zabić to, co widzialne, a co ma przecież taką samą siłę jak 
mitologiczna Gorgona. Dopiero po jej unicestwieniu można 
pogrążyć się w wizualnej zmysłowości. Jest to jednak śmiertel-
nie niebezpieczne. Jak sama sztuka. 

***

Co malować? jest zbiorem siedmiu tekstów Lyotarda składają-
cych się na tworzoną przez niego w latach osiemdziesiątych 
filozofię sztuki. Pytanie zadane przez Lyotarda wydaje się 
proste: Co artysta ma malować? Z pewnością nie ma odtwa-
rzać rzeczywistości ani oddawać subiektywnego świata pod-
miotu, czy też świata jego snów. Ma malować sam akt 
malowania, malowanie jako takie. Jednakże nie chodziłoby tu 
o ujawnienie performatywnego działania artysty, jak w przy-
padku action painting. „Od co najmniej stu lat nie ma malar-
stwa, które nie malowałoby pytania: «Czym jest malarstwo?» 
i które nie byłoby szkicem odpowiedzi na to właśnie pytanie” – 
konstatuje Lyotard (s. 13). Odpowiedzią jest odwołanie się do 
obecności materii malarskiej – materii, która pozostaje mimo 
to nieuchwytna i wymyka się w tym samym momencie, w któ-
rym wydaje się, że ją posiedliśmy. Utożsamiona zostaje przez 
Lyotarda z kolorem jako chromatycznym materiałem i wy-
twórcą czasu, bowiem sztuka z tej perspektywy nieustannie 
dąży do wypełnienia „ontologicznego, to znaczy chronologicz-
nego zadania”130, jest przebłyskiem czasu. Materia jest tu więc 
rozumiana w wyjątkowy sposób; zostaje utożsamiona z obec-
nością – z obecnością, która oszałamia, paraliżuje. 

Trzeba jednak podkreślić, że Lyotard nie restytuuje kate-
gorii obecności, jaką zna filozoficzna tradycja i którą przeni-
kliwie krytykuje w Głosie i fenomenie Derrida. Taka obecność 

130 J.-F. Lyotard, L’instant, Newman, w: Textes dispersés II, s. 430.
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odeszła już do przeszłości. Obecność opisywana w Co malo-
wać? jest przecież przebłyskiem i zostaje przeciwstawiona 
 reprezentacji. A rzeczywistość jest właśnie reprezentacją – 
twierdzi Lyotard. Rzeczywistość jest bowiem zawsze rezulta-
tem stosowania pewnych procedur poznawczych. To nie ją 
ujawnia artysta. W odróżnieniu od doznania wzrokowego, 
które podatne jest na dotyk materialnej obecności, spojrzenie 
prowadzone jest przez rozmaite intelektualne schematy aktu-
alizowane przez język i ma do czynienia tylko z reprezentacją. 
W ten sposób doznanie wzrokowe zinterpretowane zostaje 
jako pasywny akt, jako wrażliwość; spojrzenie natomiast jako 
procedura zorganizowana według pewnych zasad. Zostaje ono 
uwikłane, jak określiłby to Lyotard, w sieć intryg, w rozmaite 
konteksty kulturowe; rymuje się ze sobą. Chodzi natomiast 
o to, by uciec od intryg, by odnaleźć „świętą” obecność, obec-
ność materialną, która jednak ujawnić może się paradoksalnie 
wyłącznie in absentia i która nie jest czymś niezapośrednioczo-
nym, jakimś czystym początkiem. „Obecność nie jest czymś 
źródłowym” (s. 25). Filozof nie zaprzecza, że „zakłada ona 
wszystkie a priori języka i uznaje idiomy kulturowej, czy też 
indywidualnej przeszłości. Dlatego należy o niej mówić raczej 
jako o wyrwie w samym środku tysięcy dyskursów niż jako 
o ich źródle” (s. 25). Byłaby to obecność w pewnym sensie ni-
gdy nie do końca obecna, wy-brak-owana, chwilowa. Ujawnia 
się w sztuce nawet wtedy, a może właśnie wtedy, gdy poddawa-
na jest przez artystów w wątpliwość. 

W ten sposób Lyotard szuka również odpowiedzi na pyta-
nie, wyczuwalne w każdym z jego tekstów poświęconych sztu-
ce, poczynając od Discours, Figure: w jaki sposób obfitość słów 
może dorównać prostocie linii? (s. 71). Czy dyskurs nie przy-
chodzi zawsze zbyt wcześnie lub zbyt późno wobec dzieła sztu-
ki? Żeby odpowiedzieć na te pytania, Lyotard wybiera 
i opisuje w Co malować? sztukę trzech zupełnie różnych arty-
stów. Valerio Adami, Shusaku Arakawa i Daniel Buren sami 
piszą komentarze do swoich prac. Z jednej strony mamy tu 
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więc komentarz do dzieła tworzony przez artystów, z drugiej 
zaś opierający się na nich tekst pisany przez filozofa. Dlatego 
Co malować? to swego rodzaju palimpsest. W ten sposób książ-
ka ta ma za zadanie odsłonić nieredukowalność tego, co zmy-
słowe (materialne), a czemu służą linia Adamiego, punkt czy 
konstrukcje Arakawy i „wizualne narzędzia” Burena. Linia 
Adamiego, pustka Arakawy i niewidzialna nie-sztuka Burena 
ujawniają obecność.

Można uznać, że waga dzieł wybranych przez Lyotarda ar-
tystów nie kryje się w tym, że coś konkretnego denotują, ale 
w odsłanianiu materialnych niuansów, w odsłanianiu w anam-
nezie tego, co wizualne, a co wywołuje niepokój wpisany w do-
świadczenie estetyczne. Lyotard szuka sposobu na mówienie 
o sztuce, próbując złamać logocentryczny paradygmat języka, 
nie tworząc interpretacji, ale poetycki komentarz (do) dzieła 
sztuki. Można uznać, że próbuje zmierzyć się też ze swoim 
mistrzem, Denisem Diderotem, co widoczne jest nie tylko 
w formie wypowiedzi, którą wybiera – w formie wielogłosowe-
go dialogu – ale także w odwołaniach do pism Diderota w sa-
mym tekście. Lyotard podkreśla: „Diderot mawiał, że obrazy 
są nieme. Zanegują wszystko to, co się o nich napisze”. W Co 
malować? Lyotard mierzy się jednak z Diderotem, a słowo 
mierzy się z dziełem sztuki. Nasuwa się więc pytanie, czy 
mamy tu do czynienia z negacją tez zawartych w Discours, 
Figure i komentarz do dzieła staje się teraz niezbędny? Może 
dzieło go pożąda, wymaga? Obraz prosi przecież: „Spójrz na 
mnie, zrozum mnie, kochaj mnie, mów o mnie, mów do mnie” 
(s. 68). Komentarz powinien jednak pracować na lub w języ-
ku, pracować językiem. Staje się „filtrem między dziełem 
a efektem, który ono wywołuje”131. Powinien dodawać efekt do 
tego wytworzonego przez dzieło. Znaczy to, że komentarzem 
może być tylko inne dzieło, myśl in statu nascendi.

131 F. Coblence, Les peintres de Jean-François Lyotard, w: Transforma-
teur Lyotard, s. 87.
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Co malować? jest właśnie takim komentarzem. Składa się 
z wyimaginowanych dialogów, konwersacji między, jak się wy-
daje, różnymi alter ego Lyotarda, nieustannie wchodzącymi ze 
sobą w polemikę. Tworzą się w ten sposób różne języki, a tym 
samym różne zdania: filozoficzne, estetyczne, opisowe, pytają-
ce, twierdzące. Celem filozofa staje się w ten sposób wytwo-
rzenie analogii między grą spojrzeń a wymianą sądów132. 
Poszczególni bohaterowie wypowiedzi przeczą sobie nawza-
jem, twierdząc na przykład, że sztuka obecności umarła lub 
też, że sztuka nie robi nic innego poza ujawnianiem obecności, 
zwłaszcza w przypadku trzech opisywanych artystów. Dlatego 
książka ta nie jest typowym traktatem filozoficznym. Podobnie 
jak pisane w tym samym czasie Poróżnienie, można czytać ją, 
zaczynając od dowolnego rozdziału. Mimo spójności nie roz-
wija się linearnie. Gérald Sfez sugeruje, że należy czytać ją 
tak, jak słucha się muzycznej fugi133, kunsztownego dzieła zło-
żonego z wielu głosów, ale podporządkowanego ścisłym re-
gułom kompozycyjnym. O tym, jak ścisłe, choć ukryte są to 
reguły, Czytelnicy mogą się przekonać, zerkając na koniec 
książki, gdzie zostały zamieszczone Lektury – prace stano-
wiące teoretyczną podbudowę tych wydawałoby się, swobod-
nych dialogów. 

Kim są jednak trzej artyści opisywani przez Lyotarda? 
Valerio Adami to urodzony w 1935 roku włoski malarz, 

tworzący także w Paryżu i Londynie. Studiował sztuki piękne 
w Mediolanie, a w Paryżu lat pięćdziesiątych poznał znakomi-
tych surrealistów Roberta Mattę i Wilfredo Lama, których 
prace wywarły wpływ na jego twórczość. Podróżował po całym 
świecie, wystawiając swoje obrazy i rysunki. W 1971 roku 
Jacques Derrida poświęcił jego pracom esej włączony póź-
niej do zbioru Prawda w malarstwie134. Warto podkreślić, że 

132 G. Sfez, Postface w: Que peindre?, Hermann, Paris 2008, s. 199.
133 Tamże, s. 192. 
134 Por. J. Derrida, +R (ponad rynek), w: tegoż, Prawda w malarstwie, 

przeł. M. Kwietniewska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 173–214. 
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o sztuce Adamiego odrębne teksty napisali także Henry Martin, 
Alain Jouffroy, Hubert Damisch, Marc Le Bot, Daniel Arasse 
czy Paolo Fabbri135. W 2000 roku ukazuje się prawie jednocześ-
nie we Włoszech i we Francji książka Adamiego poświęcona 
jego własnym pracom. Lyotard nie mógł jej znać, ale czytał 
z pewnością aide-mémoires, notatki Adamiego opublikowane 
w 1985 roku w katalogu wydanym przez Centre Georges 
Pompidou. Między tekstami Adamiego a Lyotarda widać zresz-
tą duże podobieństwo stylistyczne136. Co więcej, Lyotard cytuje 
teksty Adamiego, bezpośrednio się do nich odnosząc.

W Co malować? sztuka Adamiego zostaje opisana w kon-
tekście malarstwa innych twórców. Pojawiają się nazwiska ar-
tystów z różnych epok: Füssli, Poussin, Blake, Hodler, Rothko. 
Malarstwo Adamiego wydaje mu się jasne i uporządkowane, 
rzec by można inteligibilne, rysunek zaś surowy. Z jednej stro-
ny jest to malarstwo, w którym odnaleźć można pewne nastę-
pujące po sobie etapy, ale z drugiej niechętny periodyzacjom 
Lyotard pisze o nakładających się na siebie warstwach. Jak 
twierdzi, periodyzacja, nawet bardzo subtelna, nie jest wiele 
warta. „Pojawiają się raczej rozmaite warstwy wraz z kojarzą-
cymi się z nimi imionami. Warstwy te być może następują po 
sobie na powierzchni jedna po drugiej, ale w głębi zachodzą 
na siebie” (s. 76). W ten sposób pierwsza warstwa twórczości 
Adamiego koncentruje się zdaniem Lyotarda na problemie 
konsumpcjonizmu, na jego alienującej sile i jego produktach. 
Malarz tworzy piekielne uniwersum w stylu pop-art. Druga 
warstwa składa się głównie z portretów wielkich przedstawi-
cieli modernizmu. W trzeciej Adami odkrywa wdzięk opowie-
ści Owidiusza. Ten etap przypada na czas, w którym powstają 
teksty Lyotarda poświęcone Adamiemu (lata 1983 i 1985). 

135 Na temat filozoficznych powinowactw twórczości Valeria Adamiego 
por. też R. Riese Hubert, Derrida, Dupin, Adami: „Il faut être plusieurs 
pour écrire”, „Yale French Studies” 1994, nr 84, s. 242–264. 

136 Hermann Perret przeprowadza obszerną analizę porównawczą obu 
tekstów w swojej Przedmowie do wydanego w Leuven Que peindre?
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Malarz kontynuuje swoje dzieło, szukając utraconego dzieciń-
stwa, eksplorując świat pragnień i przytaczając wspomnienia 
niemożliwej, niespełnionej miłości. Czwarta warstwa świad-
czy według Lyotarda o tym, że Adami odchodzi od badania 
pragnienia, by skoncentrować się na uczuciu, rozumianym 
 tutaj, na wzór Kanta, jako autonomiczne. Kant jest zresztą 
 bardzo ważnym bohaterem tej książki. Lyotard znajduje się 
tu niewątpliwie nadal pod wpływem trzeciej Krytyki, choć 
do  wielu jej fragmentów podchodzi polemicznie. Podobnie jak 
do pojęciowości psychoanalizy, czego najbardziej wyraźnym 
przykładem pozostają odwołania w tekście do Freudowskiej 
sceny pierwotnej – rzeczywistej lub wyobrażonej obserwacji 
przez dziecko kontaktu seksualnego dorosłych.

Rozdział Co malować? zatytułowany Linia zostaje poświę-
cony z kolei rysunkom Adamiego. Linia zostaje tu powiąza-
na z niewinnością biblijnego zdania: „Oto ja, (poślij mnie)” 
z Księgi Izajasza 6,8. Zdaje się je wypowiadać. Odsyła w ten 
sposób do nagości i czystości, otoczona aureolą świętości. Jest 
jednocześnie pytaniem i odpowiedzią, ponieważ skrywa w so-
bie kierunki, które mogła była obrać, linie wytarte gumką 
i wszystkie te, które nastąpią po niej. Wypływa bardziej z dzia-
łania wyobraźni niż pamięci. Staje się śladem życia i przej-
ściem prowadzącym od dziewictwa świętości do wolumenu 
rysunku. Kiedy pojawia się rysunek, artysta wychodzi prze-
cież ze sfery tego, co możliwe – ze świata linii – i wchodzi 
w sferę tego, co aktualne. Świętość linii zastąpiona zostaje 
trwałością rysunku. Udaje jej się odsłonić dzieło, a więc spra-
wić, że się pojawia. Od apologii linii i pochwały rysunku 
Lyotard przechodzi do swoiście pojętej krytyki koloru – swo-
iście, ponieważ w pracach Adamiego mamy raczej do czynie-
nia ze splotem koloru i linii niż ich wyraźnym odseparowa-
niem. Tym samym Lyotard uznaje, że w dziele Adamiego 
skrywa się napięcie. Znajdujemy je w podporządkowaniu splo-
tu linia-kolor temu, co filozof określa mianem franchise – 
szczerości. 
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To francuskie słowo jest niezwykle bogate znaczeniowo. 
Jego semantyczna rozległość implikuje nie tylko problemy 
translatorskie, lecz także wieloznaczności interpretacyjne. 
Wydaje się, że Lyotard nie chce wybierać między różnymi zna-
czeniami tego słowa, ale pragnie zaprezentować je wszystkie 
razem. Dlatego franchise to nie tylko szczerość, lecz także 
pewność i zarazem spontaniczność tworzonej przez Adamiego 
linii, to jej czystość i otwarcie. Linia pozostaje jednak tajemni-
cza i wieloznaczna, ponieważ może przekształcić się nie tylko 
w konkretny kształt przedmiotu, lecz w literę, w pismo, 
w tekst. Świadczy w ten sposób o istnieniu poszukiwanego 
przez Lyotarda powiązania między widokiem, jaki odsłania 
dzieło i do którego odsyła, a tekstem. Łączy się ona także 
z „plastyczną postawą” (s. 94) przypisywaną tu Adamiemu 
i z jego wycofaniem. Artysta wycofuje się bowiem ze świata 
i odwraca od niego. Jego linia przestaje odsyłać do scen i po-
zornych intryg, ale staje się uczuciem. Ujawnia materię przyj-
mującą formę, ale nie formę podporządkowującą sobie materię. 

Jak wiemy, materia, o której pisze Lyotard, wydaje się ne-
gować klasyczny Arystotelesowski podział na formę i materię. 
Na współorganizowanej przez Lyotarda (wraz z Thierrym 
Chaputem) w Centre Pompidou w 1985 roku wystawie Les 
Immateriaux pojawiają się odwołania do materii „bezmateria-
łowej”, „niesubstancjalnej”137. To materia utożsamiona przez 
fizyków z energią, to dźwięk, zapach, wydarzenie materialne. 
Jest to jednak wydarzenie afektywne, związane z cierpieniem, 
na które umysł nie jest przygotowany, które okazuje się osta-
tecznie bliskie temu, co Freud określał mianem traumy138. 
Podążając drogą wyznaczoną przez Cézanne’a, Lyotard chce 
ujawnić „wizualny zapach”, siłę doznania podporządkowu-
jącego sobie oko, wydarzenie, które jest dane widzeniu na 

137 Les Immatériaux, Centre Georges Pompidou, 28 mars–15 juillet, 1985. 
138 W jednym z tekstów Lyotard szerzej zajmuje się kategorią trau-

my, odwołując się do jednego z przypadków opisywanych przez Freuda:  
J.-F. Lyotard, Emma w: Misère de la philosophie, s. 55–96.
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trwałe tylko jako spowite w intrygę, ale zarazem mające moc 
jej rozdarcia; zawieszenia. 

Tytuł ekspozycji Immateriały sugerował, że przedmioty 
prezentują się nam dzisiaj w formie płynnej: na ekranie kom-
putera czy telefonu. Wystawa ukazać miała fakt przejścia od 
konkretnego przedmiotu do informacji na jego temat, od ma-
szyny do programu139. Prezentowała i odsyłała do nowych 
technologii, które coraz częściej są wykorzystywane w sztuce. 
W Co malować? Lyotard opisuje materię w podobny sposób, 
w jaki chce ją zaprezentować na wystawie, ale afirmowana 
w Centre Pompidou sztuka nowych mediów, podobnie jak 
sztuka eksperymentu, zostają w tej książce potraktowane 
z dużym dystansem. Określa się je mianem sztuki laborato-
ryjnej i bezdusznej (s. 43). Może dlatego Lyotard wraca tu do 
surowych rysunków i klasycyzujących obrazów Adamiego: 
„Maluje się bowiem i pisze nie po to, by reprezentować czy 
też reprodukować to, co jest tutaj obecne, ale by uczynić wi-
dzialnym to, co niewidzialne, które czyni możliwym tajemnicę 
i cud obecności”140.

Na temat twórczości Shusaku Arakawy (1936–2010), ja-
pońskiego artysty z Nowego Jorku, który wspólnie z żoną 
Madelaine Gins (1941–2014) stworzył duet artystyczny 
Arakawa/Gins pisał nie tylko Lyotard, lecz także  między in-
nymi Italo Calvino, Arthur C. Danto, George Lakoff, Hans- 
-Georg Gadamer czy Bernhard Waldenfels. Arakawa stu-
diował na Uniwersytecie Tokijskim matematykę i medycynę, 
nim przeniósł się na studia artystyczne na Musashino Art 
University i został członkiem tokijskiej grupy neodadaistycz-
nej Tokyo’s Neo Dada Organizers. Jak głosi wieść, po przylo-
cie do Stanów Zjednoczonych miał prosto z nowojorskiego 
lotniska zadzwonić „w ciemno” do Marcela Duchampa, stając 

139 G. Sfez, Les Immatériaux: (penser et) exposer l’envers de la matière, 
w: Lyotard à Nanterre, red. Claire Pages, Klincksieck, Paris 2010, s. 81.

140 J.F. Lyotard, Formule charnelle, w: tegoż, Misère de la philosophie, 
s. 280.
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się dzięki temu jego protegowanym i bliskim przyjacielem. 
Duetowi Arakawa/Gins zostały poświęcone jak dotąd trzy 
międzynarodowe konferencje naukowe141, a późniejsze ekspe-
rymentalne projekty architektoniczne doczekały się realizacji 
w Japonii i w Stanach Zjednoczonych142. W swych pozornie 
„estetycznie obojętnych” pracach – tworzonych w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych monumentalnych płót-
nach, na których białej lub kremowej monochromatycznej po-
wierzchni rysował ołówkiem, kredką czy cienkim pędzlem 
figury geometryczne i wykresy przypominające rysunki tech-
niczne – Arakawa  zdaje się apelować, podobnie jak Duchamp, 
raczej do „szarych komórek” niż do „siatkówkowej przyjem-
ności”. Jednakże, podobnie jak Duchamp, któremu Lyotard 
poświęcił inną ze swych książek, Arakawa zdaje sobie sprawę, 
że „szare komórki” są wcielone, a obraz, jak pisze Lyotard, 
raczej „daje do myślenia za pomocą oczu, niż czyni wi dzialnym 
w myśli, niż pobudza wyobraźnię. Właśnie dlatego  zadaniu 

141 First International Conference Arakawa+Gins. Architecture and 
Philosophy, Paris X Nanterre (September 30–October 1, 2005); Reversible 
Destiny. Declaration of the Right Not to Die. Second International Arakawa 
and Gins: Architecture and Philosophy Conference, The University of 
Pennsylvania (April 4–6, 2008); The Third International Conference 
Arakawa+Gins. Architecture and Philosophy, Griffith University (March 
12–26, 2010, online). Szczegółowe informacje związane z dokumentacją po-
szczególnych przedsięwzięć, a także z dorobkiem Arakawy i Gins można 
znaleźć na stronie internetowej fundacji promującej ich twórczość: www.
reversibledestiny.org/reversible-destiny-foundation, a także na stronie to-
kijskiego biura: www.architectural-body.com/?lang=en. Wydany przez Mu-
zeum Guggenheima katalog towarzyszący przeglądowej wystawie zorgani-
zowanej w 1997 roku (Reversibe Destiny – Arakawa/Gins, June 25–August 
31, Guggenheim Museum Soho, kurator: M. Govan) zawiera spis wszyst-
kich publikacji wydanych samodzielnie przez Shusaku Arakawę oraz we 
współpracy z Madelaine Gins, jak również bogatą bibliografię przedmioto-
wą, por. Arakawa/Gins, Reversible Destiny. We Have Decided Not to Die, 
Guggenheim Museum, New York 1997.    

142 Ubiquitous Site, NAGI’S RYOANJI Nagi, Okayama, 1994 / Nagi 
Museum of Contemporary Art), The Site of Reversible Destiny – Yoro Park  
Yo-ro-, Gifu, 1995), The Reversible Destiny Lofts MITAKA – In Memory of 
Helen Keller (Mitaka, Tokyo 2005), Bioscleave House (Lifespan Extending 
Villa) (East Hampton, New York, 2000–2008).
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 filozof może sprostać prawdopodobnie lepiej niż pisarz, 
a w każdym razie lepiej niż geometra” (s. 133). Filozof jest 
w tym wypadku bardziej na miejscu nie dlatego, że wyzwolony 
od zmysłowego ciała zbliża się do poznania czystych bezciele-
snych form, o których marzył Platon, ale ponieważ zdaje sobie 
sprawę z nieprzezwyciężalnej „luki”, różnicy między tym, co 
widzialne, a tym, co wizualne, i stara się „myśleć za pomocą 
oczu”, a zatem wcielić tę różnicę – doświadczyć jej i zaświad-
czyć o niej. „Myśl, albo nie-myśl Arakawy – Japończyka 
z Nowego Jorku” (s. 125) staje się więc okazją do przemyślenia 
za pomocą oczu relacji oraz przejść, przemieszczeń, a tak-
że podziałów między różnorodnymi heteronomicznymi po-
rządkami: dyskursem i figurą, figurą i tłem, myśleniem 
i widzeniem, linią i kolorem, sztukami czasowymi i sztukami 
przestrzennymi, spojrzeniem i dotykiem, wreszcie między 
Wschodem i Za chodem.

Lyotard sugeruje, że podobnie jak w wypadku Duchampa, 
jego własne filozoficzne zainteresowanie twórczością Arakawy 
„jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim zdołało się 
coś z niego zrozumieć, oraz do stopnia, w jakim zmusił do my-
ślenia (komentarza). (…) Pozostaje coś nie dającego się sko-
mentować, by go ocalić. Nie myślcie jednak, że zdołacie ocalić 
siebie, przyłączając się doń. To coś, co nie daje się skomento-
wać, nie ma w sobie nic mistycznego: jest nim to, co niewspół-
mierne, przeniesione do komentarza. Komentarz pozostanie 
niezgodny z dziełem”143. Komentarz filozoficzny nie wyjaśnia 
niewspółmierności zawartych w dziele, nie przezwycięża i nie 
znosi niezrozumiałości dzieła, nie jest jednak również ich pro-
stym powtórzeniem, odbiciem. Raczej przenosi niewspółmier-
ność w inny rejestr, zaznacza ją. Nie chodzi o to, by poszukiwać 
uniwersalnego systemu odniesienia, który gwarantowałby do-
skonały przekład jednego porządku na drugi, ale o to, żeby za-
świadczyć o poróżnieniu, o luce, o tym, że przejścia między 

143 J.-F. Lyotard, Les Transformateurs Duchamp, s. 54.  
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nimi nie są płynne i że dotykają czegoś, co wymyka się my-
śleniu i reprezentacji, a co Lyotard określa mianem wydarze-
nia, Arakawa natomiast nazywa pustką (blank). Intencje 
artystyczne Arakawy i Gins, które stoją za przywoływanym 
przez Lyotarda w Co malować? cyklem The Mechanism of 
Meaning – zbiorem osiemdziesięciu czterech, „interaktyw-
nych” paneli malarskich – są więc bliskie intencjom, jakie 
przyświecały powstaniu Poróżnienia: „Istnieje wiele syste-
mów zdaniowych: rozumować, poznawać, opisywać, opowia-
dać, pytać, pokazywać, nakazywać itd. Dwa zdania należące 
do heterogenicznych systemów nie są nawzajem na siebie 
przekładalne. (…) Nie istnieje «język» w ogóle, wyjąwszy ję-
zyk jako przedmiot Idei”144. Arakawa i Gins powiadają zaś: 
„Oczywiście to ty jesteś mechanizmem znaczenia” – nie ma 
więc uniwersalnego punktu odniesienia, sędzia zawsze 
jest stroną145. 

O tym, że wizualne eksperymenty Arakawy albo, jak pisze 
Lyotard, jego „wizualne koany” (s. 129), nie są czysto intelek-
tualnymi, niefrasobliwymi rebusami, może zaświadczyć książ-
ka napisana przez Madelaine Gins Helen Keller or Arakawa146. 
Rzuca ona pewne światło również na wczesne, opisywane 
w Co malować? prace japońskiego artysty. Gins opisuje fascy-
nację Arakawy postacią Helen Keller (1880–1968), głuchonie-
widomej amerykańskiej pisarki, która, mając 19 miesięcy, 
w wyniku choroby całkowicie straciła wzrok oraz słuch, a tak-
że częściowo zdolność mówienia. W wieku siedmiu lat, dzięki 
zaangażowaniu osobistej opiekunki, dziewczynka nauczyła się 
języka palcowego, a z czasem dorosła Helen Keller została 
znaną pisarką, autorką dwunastu książek, swobodnie poru-
szającą się w literackich opisach świata, które wydawać by się 
mogły dostępne wyłącznie dla osób widzących i słyszących. 

144 Tegoż, Poróżnienie, s. 2. 
145 Tamże. 
146 M. Gins, Helen Keller or Arakawa, Burning Books, Santa Fe 1994.
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Według Arakawy przypadek Helen Keller uświadamia nowe 
możliwości percepcji: trzy zmysły (dotyk, węch, smak) umożli-
wiają odnalezienie alternatywnych połączeń z wyrażeniami 
językowymi odwołującymi się do wzroku czy słuchu. Jak opi-
suje to Ernst Cassirer, również powołujący się na ten przypa-
dek: „[Dziecko] nauczyło się używać słów nie tylko jako 
mechanicznych znaków czy sygnałów, ale jako całkowicie no-
wego narzędzia myśli. Otworzył się przed nim nowy horyzont 
i od tej pory będzie poruszało się do woli w tej nieporównanie 
rozleglejszej i swobodniejszej przestrzeni”147. Jednakże dla 
Arakawy i Lyotarda, w przeciwieństwie do Cassirera, język 
nie jest aprioryczną formą symboliczną: język symboliczny 
wprowadza nieciągłość, luki tam, gdzie dotychczas z perspek-
tywy osoby posługującej się dotykiem była wyłącznie ciągłość. 
Arakawa pragnie – wyjaśnia w swej książce Gins – przy użyciu 
środków malarskich stworzyć warunki, w których osoba wi-
dząca będzie zmuszona do utworzenia obrazu podobnie jak 
osoba głuchoniewidoma. Oślepia widza, aby zmusić go, by 
 patrzył inaczej, by zaczął myśleć za pomocą oczu, by poszu-
kał nowych przejść między heteronomicznymi porządkami 
i wreszcie, by uświadomił sobie, że to on sam jest „mechani-
zmem znaczenia”. 

Chodzi o to, by, jak pisze Lyotard, „pokojowo rozebrać ma-
szynę wojenną i ponownie ją złożyć z przestrojonymi, lecz 
działającymi częściami”. Wszystko to w nadziei, że w luce, 
jaka powstanie w działającym do tej pory bez zarzutu schema-
cie, który pozwalał nanizywać wydarzenia na sieć intrygi, uda 
się uchwycić owo: „cóż się więc wydarza?” (s. 128). W Co ma-
lować? operacji tej patronują w równym stopniu Diderot 
i  Do-gen – autor Kuzynka mistrza Rameau z osiemnasto-
wiecznej Francji oraz twórca zwojów składających się na Oko 
i Skarbiec Prawdziwego Prawa z trzynastowiecznej Japonii. 

147 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Sta-
niewska, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 82.
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„Zasób oka”, jak tłumaczy tytuł dzieła japońskiego mistrza 
Lyotard, przybiera w twórczości Arakawy postać pustki 
(blank). Termin ten powinien zostać w zasadzie nieprzetłu-
maczony, gdyż również w takiej postaci, zapisując kursywą, 
przywołuje go Lyotard. Blank – „to, co (jeszcze) niezapisane”, 
„niewypełnione”, ale również to, co pozbawione rymów, opar-
te wyłącznie na własnym rytmie, jak w przypadku „białego 
wiersza” – wszystko to wchodzi w podstawowy, słownikowy 
zakres angielskiego słowa, które w tym przekładzie, głównie 
z racji stylistycznych, zostało oddane jako pustka148. Sam 
Lyotard zaznacza, że pustki (blank) nie powinno się kojarzyć 
z banalną bielą, z prostą nieobecnością czy z brakiem. Ra-
czej „Blank dźwięczy jak black i flank. Jest bliska szarości 
Paula Klee” (s. 46), przypomina również „szmer” – „odwracal-
ny zwój (ourlet) ciszy i języka” (s. 148). Blank stanowi również 
odpowiedź na przytoczone wcześniej pytanie: „cóż się więc wy-
darza?”. Blank jest owym wydarzeniem, które przychodzi, nie 
dając się ująć jako „to, co się wydarza”, a jedynie przez pry-
zmat „wydarza się, że”. Niesubstancjalna, poza transcenden-
cją i poza immanencją, z pozycji zdrowego rozsądku pozostaje 
zawsze w odroczeniu, gdyż ma charakter przechodni, jak rela-
cje między figurą a tłem. Dzięki blank obraz nie znaczy nicze-
go in nego, tylko własne wydarzenie (s. 124). Ta bardzo ogólna 
charakterystyka wcale jednak nie prowadzi do konkluzji, że 
nie można pustki (blank) wypracować w malarskiej praktyce. 
Lyotard podaje trzy operacje, jakimi posługuje się Arakawa, 
są to: „na rodziny oraz zniszczenie «ja»” (s. 136), parataksa 
(s. 140), deiktyka (s. 144). Pierwsza operacja odwołuje się do 
„modlitwy Cézanne’a o to, żeby dobrze znana góra go wy-
właszczyła, o to, żeby zjawiła się nie tam, gdzie oczekuje tego 
oko, uwodząc go” (s. 110). Artysta „unieważnia iluzję dia-
chronii”. Świadom konieczności łączenia wydarzeń w ra-
mach okreś lonych sposobów poznania, wartościowania itd., 

148 Por. przypis 47 na s. 123. 
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świadom tego, że wizualne przeobraża się w to, co widzialne, 
staje się jednocześnie zdolny do zdystansowania względem 
„protez «ja»”, otwiera się na możliwość wydarzenia. Nadchodzi 
ono wpisane w obraz malarski, w relacje między figurą i tłem. 
Nie posiadają one ustalonego charakteru, a bezustannie się 
wymieniają, świadcząc o względności wszelkich trwałych gra-
nic. Ukazuje to parataksa – operacja polegająca na złożeniu 
w obrębie jednego zdania złożonego z kilku pojedynczych zdań 
współrzędnych, a więc niepodporządkowanych sobie nawza-
jem składniowo i semantycznie. Ani tło nie jest więc podpo-
rządkowane figurze, ani  figura tłu – stajemy się natomiast 
wrażliwi „na to, co margi nalizowane w momencie skupiania” 
(s. 140). Wyrażenia deiktyczne natomiast odnoszą do „tu”, 
„teraz”, pozwalają wyzwolić uwagę od intencji oznaczania, 
„wytwarzają, jedno za drugim, małe, krótkotrwałe uniwersa, 
których przedmiot odniesienia znika w momencie, gdy został 
wskazany, jeszcze zanim coś  zostało powiedziane, zanim moż-
na było nanieść jego położenie na ogólną mapę uniwersum 
zdań” (s. 145). Myśl nie zastyga w przedmiocie – „tym, co się 
wydarza”, lecz kieruje się na bezustanny przepływ „wyda-
rza się, że…”. 

Daniel Buren jest francuskim artystą konceptualnym uro-
dzonym w 1938 roku. Studiował malarstwo w Paryżu i zna-
ny jest z malowania regularnych, skontrastowanych kolory-
stycznie pasów w celu zintegrowania powierzchni wizualnej 
z przestrzenią architektoniczną, w szczególności historyczną. 
Zadaniem, jakie sobie wyznaczył, jest tworzenie „sceny pro-
dukcji” jako sposobu prezentacji sztuki. Jego prace to najczęś-
ciej instalacje site-specific powiązane z konkretnym miejscem 
i opozycyjne wobec idei autonomicznego dzieła sztuki. Jego 
najbardziej znaną pracą, która zasłynęła z licznych kontro-
wersji, zatytułowaną Les Deux Plateaux, nazywaną także 
„Kolumnami Burena” (1985–1986) jest instalacja powstała na 
wewnętrznym dziedzińcu, dawnym parkingu Palais Royal 
w Paryżu. Buren ustawił w rzędach na całej powierzchni 
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 dziedzińca dwieście sześćdziesiąt ściętych kolumn o różnej 
wysokości, pomalowanych w czarne pasy. Projekt dzieła spro-
wokował komisję zarządzającą zabytkami do wydania nega-
tywnej opinii, zarzucając mu, że jest „nazbyt nowoczesny 
i wysoce intelektualny” (sic!), mimo to minister kultury zde-
cydował się na jego realizację149. Późniejsze batalie dzienni-
karskie, jak i parlamentarne przeciwko inwestycji i budowie 
dzieła już tylko potwierdzają, że zgodnie z tym, co pisze 
Lyotard, instalacje Burena „od-instalowują. One przywołują 
miejsce i moment, których nie można ruszyć, które są niene-
gocjowalne i materialne. Są one rezultatem kontrpracy. Ten 
robotnik walczy przeciw arogancji umysłu, który gromadzi 
kapitał. Nie chce on przywrócić ogólnych form czasowo-prze-
strzennych. Pragnie je zawiesić właśnie dlatego, że są ogólne – 
jako formy, jako uogólnione przez pojęcie, jako dające się wpi-
sać w pewien projekt. On upomina się o zerwanie” (s. 57). 
W przypadku prac Burena i przeprowadzanych w obu roz-
działach Co malować?: Umiejscowienie i Ekspozycja, analiz 
Lyotarda najsilniej zaznacza się w wątek społeczno-kultural-
ny, ostentacyjnie odsuwany na bok przez Adamiego i Arakawę. 

Lyotard poznał Daniela Burena na konferencji na temat 
 semiotyki malarstwa w Urbino w roku 1973150, a teksty po-
święcone jego twórczości publikował od roku 1978. Spośród 
wszystkich artystów omawianych w Co malować? Buren jest, 
można by rzec, najbardziej „światowy”. Jego prace zyskały 
największą popularność, wywołując wiele kontrowersji nie tyl-
ko w wąskim kręgu specjalistów. Są też obliczone na odbiór 
przez szeroką publiczność, nawet jeśli ta nie w pełni zdaje so-
bie sprawę z faktu, że obcuje z dziełem sztuki (s. 178). „Buren- 
-dandys” ściera się u Lyotarda z kimś, kto stara się oddać 
sprawiedliwość „materialnej obecności” (s. 206). Jakkolwiek 

149 L. Martin, Jack Lang. Une vie entre culture et politique, Éditions 
Complexe, Paris 2008, s. 198. 

150 Por. D. Buren, Les Écrits 1965–1990, t. I, CAPC Museé d’art contem-
porain, Bordeaux 1991, s. 391. 
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to właśnie instalacje Burena mogą prowokować (i słusznie 
zresztą prowokowały) do postawienia pytania o instytucjonal-
ne i dyskursywne uwarunkowania prezentacji dzieł sztuki, 
Lyotard stwierdza: „Stawką pracy DB nie jest (…) socjologia, 
ale ontologia” (s. 175). Buren wykorzystuje instytucję muzeal-
ną, która funkcjonuje na podstawie założenia, że widziany 
(dzieło sztuki) i widzący (widz) umieszczeni zostają w abso-
lutnie neutralnej i niewidzialnej przestrzeni, pełniącej rolę 
„przezroczystego” pośrednika, pozbawionego wszelkich uwa-
runkowań, funkcjonującego poza czasem i poza przestrzenią. 
Nie idzie jednak w kierunku analizy historycznych, ekono-
micznych, społecznych i instytucjonalnych czynników, które 
przyczyniły się do powstania takiego założenia. Jak pisze 
Lyotard, „czyni to, odwołując się do (ontologicznej) wizualnej 
zmysłowej czasoprzestrzeni w jej nieskończonej zwierciadla-
nej mocy. Jest to strategia Cézanne’a, lecz rozciąga się ona od 
czasoprzestrzeni wykorzystanej w obrazie aż do czasoprze-
strzeni, która obraz wykorzystuje” (s. 178). Buren jest więc 
bliższy Adamiemu i Arakawie, niżby się to mogło na pierwszy 
rzut oka wydawać. Można by powiedzieć, że w analizie 
Lyotarda praca Burena przybiera postać „filozofii in situ”, 
bada bowiem pragmatyczne uwarunkowania prezentacji dzieł, 
tropi relacje między zmysłową czasoprzestrzenią a określo-
nym kontekstem, w którym dzieło zostało umiejscowione 
dzięki skończonej liczbie określonych operacji. Lyotard pod-
kreśla, że dzieło nie znajduje się w określonym miejscu (pla-
ce), które byłoby „jego miejscem”, co sugerowałoby, że każda 
rzecz ma „swoje miejsce”, na którym powinna zostać umiesz-
czona. Dzieło jest raczej „usytuowane”, znalazło się w okre-
ślonej „okolicy” (site), jest „u-miejscowione” i wchodzi ze 
swoją okolicą w pewną dynamiczną relację, którą Lyotard 
określa jako „przepy tywanie” lub „zapytywanie” (interroga-
tion). Nie czyni tego, „mówiąc”, lecz sytuując się w określonej 
pozycji, eks-ponując samo siebie oraz kontekst, w jakim funk-
cjonuje. Potocznie rozumiana „estetyczna” czy „wizualna” 
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 satysfakcja z pewnością nie może stać się udziałem widzów 
większości prac Burena, jednak Lyotard mimo to podkreśla, 
że wymagają one pewnej podstawowej „wrażliwości wizual-
nej”, jaką jest „zdolność do odróżniania”, celem bowiem jest 
w tym wypadku „natura malarstwa” (s. 165–166). Zdolność 
dostrzegania różnic staje się tym bardziej istotna, im bardziej 
środki wykorzystywane przez artystę pozostają minimali-
styczne, bądź też dyskretne, nieomal ascetyczne. Mimo to, jak 
w wypadku pracy Cézanne’a czy Paula Klee, „to, co wizualne 
jest zgłębiane aż po granice widzialnego, a więc widzącego, 
a więc pojmowalnego, a więc i logicznego” (s. 204–205). 
Badanie tego, co związane z wizualnością – z wrażliwością (po-
jętą jako Sinnlichkeit, a więc jako zmysłowość) – dokonuje się 
przez odniesienie do tego, co widzialne (le visible), czyli do 
tego, co można zobaczyć, oraz do tego, co niewidziane (l’invu), 
czyli do tego, co aktualnie w akcie widzenia nie jest dane. 
Zasady kompozycji ekspozycji muzealnej zakładają określoną 
relację między tym, co jest do zobaczenia w dziele w danym 
momencie, co jest w nim widzialnego potencjalnie, a co nie jest 
(albo nie powinno być) dane widzeniu. Zasady te organizują oś 
łączącą to, co widziane (dzieło sztuki), z widzącym (widzem), 
relegując to, co niewidziane, na obrzeża. Lyotard zauważa, że 
Buren stara się sprowokować widza do zmiany ogniskowej, by 
przekonfigurował on oś w ten sposób, żeby stał się świadomy 
obrzeży – „zakrzywionych ościennych obszarów, tego, co odło-
żone na później do ujrzenia kątem oka” (s. 189). Wizualne 
osłabienie dzieła prowokuje do patrzenia kątem oka, do spoj-
rzenia z ukosa, które odsłoni, a dokładniej, uczyni widzialnym 
to, co do tej pory  pozostawało niewidziane, eksponując je jako 
niewidziane, a więc zaznaczając jego „ościenną” obecność. To 
jest właśnie droga Burena prowadząca do szczerości widzenia, 
do innego widzenia.

Oto trzech artystów: „mały Włoch karmiony Dantem i ła-
cińskimi autorami”, „Japończyk z Nowego Jorku” oraz Fran-
cuz „instalator”. Dzieli ich bardzo wiele, prawie wszystko – 
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trudno byłoby ich przypisać do jakiegokolwiek wspólnego 
nurtu, tendencji, wskazać na ich formalne czy ideowe powino-
wactwo. Trudno ich połączyć w ramach wspólnej intrygi, 
wpleść w jedną narrację „o sztuce współczesnej”, razem „zry-
mować”, jak pisze krytycznie o tego rodzaju filozoficznych 
strategiach Lyotard. A może łączy ich komentarz filozofa, któ-
ry przezwycięża obcość elementu zmysłowego i jedna te trzy 
artystyczne gesty we wspólnocie pojęcia? Dla Lyotarda byłoby 
to najgorsze możliwe rozwiązanie. Malarstwo nie ma służyć 
filozofii jako punkt dialektycznego podparcia, umożliwiający 
puszczenie w ruch pracy pojęć, budowę systemu: „Nie ma 
większej intrygi niż komentarz” (s. 46). Może więc należałoby 
zachować między tymi nazwiskami oraz tymi pracami „luki”, 
pozwolić, by jak chmury mogły rzucać na siebie nawzajem cie-
nie, swobodnie przechodzić jedna w drugą i zmieniać bez-
ustannie swoje kształty?

Komentarz filozoficzny do dzieła sztuki musi skonfronto-
wać się z następującym problemem: albo w imię własnej spój-
ności zawiedzie samo dzieło, gdyż przedstawi je w sposób 
skończony, albo, chcąc oddać dziełu sprawiedliwość, sam za-
wiedzie, gdyż pojęcie nigdy nie odda obfitości materialnej 
obecności. Lyotard stwierdza, że komentarz powinien odstą-
pić od „zrozumiałego określenia dzieła. Jedynie wtedy, powta-
rzam, może postarać się nadać sobie obfitość w materii, która 
jest dla niego swoista, materii języka”151. Rzecz nie w tym, by 
zakazać filozoficznego komentarza do dzieła, oskarżając go 
w najlepszym wypadku o pasożytnictwo, ale by komentarz wy-
zwolić. To, że nie ma jednego słusznego komentarza, uwalnia-
jącego od materialnego balastu ukrytą w dziele prawdę, nie 
oznacza, że „dzieło jest wolne od określenia, od nadania mu 
sensu, ale raczej że takie określenie – nieuniknione podczas 
każdej lektury dzieła – realizowane jest za sprawą wyobraź-
ni bezustannie opracowującej i sięgającej po coraz to nowe 

151 J.-F. Lyotard, Karel Appel. Un geste de couleur, s. 66. 
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 alfabety, słownictwo, składnię, za sprawą których realizuje się 
lektura” (s. 196). Gestowi  malarza, który przebiega w zmysło-
wej, chromatycznej czasoprzestrzeni odpowiada więc po stro-
nie filozofa gest komentarza, który realizuje się w języku, 
w tym, co do tej pory stanowiło w słowach jedynie ich uśpione 
pokłady semantyczne. Na postawione pytanie Co malować? 
odpowiada już nie jeden głos, należący do filozofa, który mówi 
„sam za siebie”, względnie występuje jako rzecznik milczące-
go artysty. Odpowiedź skrywa się w polifonii głosów, z których 
żaden nie dominuje, a wszystkie splatają się, zachowując jed-
nak różnice. Trzeba przyznać, że jest to dość konkretna pro-
pozycja, jak  należałoby „dawać świadectwa tego, co nie daje 
się przedstawić, aktywizować poróżnienia, ratować honor po-
szczególnego imienia”152.

Monika Murawska, Piotr Schollenberger

152 Tegoż, Postmodernizm dla dzieci, s. 28. 










