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stwierdza Stróżewski – artysta prowadzi dialog z rzeczywistością, ze światem, 
niejako nań odpowiada, odsłaniając w tej odpowiedzi jego sens. 

Stróżewski podkreśla, że dialog wymaga, aby uczestnicy mówili i mieli 
„coś do powiedzenia”5. W tym kontekście pisze o zdolności do rozmowy z sa-
mym sobą i o „mówiącym” przedmiocie, zaznacza jednak, że w przypadku 
relacji twórca–dzieło nie występuje pełna wzajemność właściwa dla dialogu 
w rozumieniu Martina Bubera6. 

Odniesienie koncepcji dialogiczności dzieła sztuki w ujęciu Stróżewskie-
go do wybranych przykładów sztuki współczesnej będzie próbą wskazania 
– w szerokim humanistycznym kontekście – tropów interpretacyjnych jako 
znaków dialogu lub jego znaczącego braku. Za pomocą pojęcia dialogu uka-
zane zostaną też charakterystyczne elementy przykładowych perfomansów 
i instalacji, uzasadniające użycie określenia „dzieło sztuki” w odniesieniu do 
tego rodzaju realizacji twórczych.  

DIALOG Z SAMYM SOBĄ
OFIAROWANY ODBIORCY

Performans to taki rodzaj sztuki, w którym twórca jest zarówno podmiotem, 
jak i przedmiotem artystycznego działania, istotne są w nim zatem świadome 
akty, fi zyczna obecność i tożsamość artysty7. Materiałem artystycznego wytwo-
ru staje się najczęściej własne ciało twórcy, choć za ową materię uważane są 
także jego stany psychiczne, świadomość i podświadomość. Stąd performans 
określany bywa jako sztuka „intymnego doświadczenia osobowościowego”8 
lub „kondycji psychofi zycznej”9 bądź też jako sztuka ciała refl eksyjnego, da-
jącego do myślenia, interpretowanego i prowokującego do rozmowy, lub ciała 
„współ-konstruującego proces indywiduacji społecznej”10 przez prowokowanie 
do zmiany (to ostatnie określenie wskazuje na performans jako praktykę kon-
testującą i emancypacyjną)11. Dialog twórcy z dziełem stanowi często wyraz 
dialogu twórcy z samym sobą, a wówczas najbliższy jest relacji dwustronnej, 
spełniającej warunek wzajemności – dzieło bowiem niejako odpowiada na 

7  Por. G. D z i a m s k i, Sztuka u progu XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poz-
nań 2002, s. 101-103.

8  Tamże, s. 103
9  Ł. G u z e k, Wola ciała, http://www.peterstyle.eu/txt-wola.html. 
10  Z. M a ń k o w s k i, Performatywność cielesna. Cielesność performatywna (ciało w kulturze 

współczesnej), w: Zwrot performatywny w estetyce, s. 69.
11  Por. tamże, s. 65. 
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„mówienie” twórcy, czyli na jego działanie, i ma miejsce „«mówienie tworu» 
– odsłanianie siebie”12, dosłowne odsłanianie siebie przez artystę. Wyraźnie 
doświadczana jest odpowiedź własnej świadomości, podświadomości i cie-
lesności twórcy, odpowiedź, w której ujawnia się jego osobowa tożsamość. 
Cel dialogu stanowi tu prawda o sobie i swojej ludzkiej kondycji, chociaż 
esencjalistyczne ujęcie tożsamości często zdaje się przekształcać w refl eksję 
o „wynikaniu” tożsamości z własnych zachowań ocenianych przez innych13. 
Z jednej strony dosłownie „ucieleśniony” (w ciele artysty) wydaje się odbiorca 
idealny, z drugiej zaś prawda o człowieczeństwie, która ma zostać ukazana, 
najlepiej odsłania się w relacji z innym należącym do tej samej wspólnoty – 
wspólnoty ludzi. Stąd potrzeba obecności rzeczywistego odbiorcy – drugiego 
człowieka i dialogu z nim. Performans zakłada często „konieczność aktywi-
zacji, wciągnięcia odbiorcy w sytuację twórczą, bezpośrednio angażując go 
poprzez cielesne, afektywne, wolicjonalne, intelektualne oddziaływanie na 
niego”14. Nadrzędny i wartościowy cel, któremu – o czym pisze Stróżewski – 
służy dialog, staje się w tej dziedzinie szczególnym wyzwaniem. 

Jerzy Bereś w performansie Teatr życia z roku 1992 wkraczał nago w ciem-
ną piwniczną przestrzeń, której centrum stanowiły oświetlone elementy: pień 
drzewa i fl ankujące go stoliki z malarskimi narzędziami z jednej, a z butelkami 
i naczyniami z drugiej strony15. W ręce trzymał grubą linę i siekierę. Siekierę 
wbił w pień, a linę zawiązał na szyi. Chodząc wokół pnia, opowiadał o swo-
im życiu artystycznym, łącząc je z historią polityczną Polski drugiej połowy 
dwudziestego wieku. Wprowadzał przy tym do opowieści i działania  motywy 
własnej sztuki, w tym akcji tytułowanych jako Dialogi i Dysputy z Marcel Du-
champ16. Dokamerowy performans w zmontowanej fi lmowo wersji uzupełniały 
ekspozycje dzieł i działań realizowanych zawsze z wykorzystaniem surowej, 
prawdziwej materii (własnego ciała twórcy, nieobrobionego drewna czy skóry) 
i nacechowanych symbolicznie. Ekspozycje te zyskiwały charakter kontynuacji 
dialogu artysty z każdym z ukazywanych dzieł, wykraczając poza rolę ilustracji, 
choć korespondowały z konkretnymi treściami wypowiedzi. Mówiąc, twórca 
wprost formułował postulaty zaangażowanego, ale odpowiedzialnego działa-
nia, głoszenia prawdy, ofi ary, przyjmowania postawy etycznej: konsekwencji 
i wstydu. Działając zaś, zdjął pętlę z szyi, a następnie rozlał do kieliszków 
alkohol, namalował na swoich plecach zdecydowane czerwone i niebieskie kreski, 
które przypominać mogły blizny, napisał bielą na piersiach i brzuchu słowa „czysta 

12  S t r ó ż e w s k i, dz. cyt., s. 213.
13  Por. G. S z t a b i ń s k i, Performatywna koncepcja artysty w sztuce współczesnej, w: Zwrot 

performatywny w estetyce, s. 36n.
14  B i e s z c z a d, dz. cyt., s. 10. 
15  Jerzy Bereś, Teatr życia, reż. W. Janda, J. Knop, TVP Kraków, 1992.
16 Zachowano pisownię oryginalną.
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treść” oraz pokrył swój członek białą i czerwoną farbą. Werbalnie komentował 
przy tym na przykład upokarzającą sytuację robotników w Polsce w czasach trans-
formacji. Ostatecznie, stając na pniu, z liną na głowie, upodobnił się do Chrystusa 
w koronie cierniowej i zadał pytanie, czy udało mu się wybudować pomnik, czy 
udało mu się wraz z widzami odnieść wspólny sukces. 

Odbiorcy jako uczestnicy dialogu zostali więc wezwani do przyjęcia okre-
ślonej (spodziewanej i oczekiwanej) postawy: czynnej (na przykład wspólnej 
konsumpcji alkoholu) albo krytycznej (w odpowiedzi na pytanie o wspólny 
sukces). Cała akcja miała jednak charakter performansu dokamerowego, nie 
było zatem rzeczywistego, bezpośredniego kontaktu między twórcą a odbior-
cą. Opowieść o własnej drodze artystycznej, o sztuce i jej zadaniach, o ofi erze, 
jaką ponosi artysta, poświęcając się sztuce i obnażając się dla niej, a wreszcie 
o historii najnowszej, okazała się w sposób niemal ewidentny skierowana do 
odbiorcy idealnego. Jako kształtująca tożsamość narracja o sobie, adresowana 
była do sobie samego potraktowanego jako inny – uczestnik dialogu wysłuchu-
jący opowieści, ale również potencjalnie zdolny do odpowiedzi17. Sam artysta 
był zatem „ucieleśnieniem” odbiorcy idealnego. Narracja Beresia stanowiła 
zarazem jednak opowieść o sztuce, której się poświęcił; w ten sposób dia-
log ze sztuką i dotyczący sztuki stał się treścią performansu – „teatru życia”. 
Jego integralność i jedność jako osobnego dzieła (w rozumieniu Władysława 
Stróżewskiego18) – wyznaczały ramy twórczego życia artysty. Z jednej strony 
opowieść o sobie „stającym się artystą” może modelowo niemal odpowiadać 
wizji artysty performatywnego, którego nie determinują wrodzone cechy, jego 
„esencja”, ale tworzą go (jako artystę) jego własne akty. Z drugiej strony zdol-
ność do ofi ary i konsekwencja etyczna, eksponowane performatywnie, werbal-
nie i wizualnie z wyraźnym adresem do odbiorcy rozumiejącego prezentowane 
treści, zdają się przynależeć do esencjalistycznej tożsamości Jerzego Beresia, 
pojmowanej jako taka przez podobnie „esencjalistycznie” myślącego widza. 
Być może dlatego właśnie twórca ten nazywał swoje działania manifestacjami, 
a nie performansami, i podkreślał znaczenie dzieła jako rezultatu pracy arty-
sty. Znamienne jest też, że w ramach opisanej tu manifestacji powstał zapis 
fi lmowy jako fi nalny artefakt, który – w sensie „materiału bytowego” – w przy-
padku „tradycyjnego” performansu właściwie nie występuje, a zamierzonym 
ostatecznym celem działania był (intencjonalny) „pomnik”19. 

17  Por. P. R i c o e u r, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, PWN, Warszawa 2005, 
s. 33n., 190n., 233; M. K o w a l s k a, Dialektyka bycia sobą, w: Ricoeur, O sobie samym jako innym, 
s. XI, XX, XXXIII.

18  Por. S t r ó ż e w s k i, dz. cyt., s. 76n, 252.
19  Por. J. B e r e ś, Zwidy, wyrocznie, ołtarze, w: tenże, Wstyd. Miedzy podmiotem a przedmio-

tem, Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia, Kraków 2002, s. 78n.; t e n ż e, Dzieło czy 
fetysz, w: tenże, Wstyd. Miedzy podmiotem a przedmiotem, s. 110; t e n ż e, Szkic autobiografi czny, 
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