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WSTĘP 

 

 

Moja rozprawa doktorska oraz praca artystyczna „Atopia Granicy” finalizuje wiele lat 

rozważań przyjętego przeze mnie tematu „granicy”. Jest wynikiem przemyśleń, autorefleksji, 

dojrzewania artystycznego, analiz zebranej wiedzy, wielu prób formalnych i materiałowych  

w pracy artystycznej oraz własnego rozwoju, osobistych doświadczeń poznawczych wraz  

z obserwacją osobistego stosunku i jego zmian w podejściu do tematu. Jest pracą subiektywną 

i osobistą, lecz osadzoną, taką miałam intencję, na poszukiwaniach teoretycznych 

fundamentów z różnych zakresów – filozofii, socjologii, psychologii, architektury, estetyki. 

Rozprawa doktorska ma na celu przybliżenie odbiorcy, zagadnień niezbędnych do zrozumienia 

przesłania. Zdaję sobie sprawę, że poruszanych przeze mnie aspektów oraz zawartych symboli 

w pracy artystycznej jest wiele. W kontekście pracy artystycznej mogą być w pierwszym 

odbiorze nie do końca czytelne, pozornie nieprzystające, wręcz niepotrzebne. Ja jednak 

uważam, że są niezbędne do głębszego jej zrozumienia. Zachodzi między nimi synergia,  

a wzajemne konteksty wynikają z siebie, otwierając przed odbiorcą szerokie pole interpretacji. 

W pracy pisemnej – opisie pracy artystycznej, kilka symboli i znaczeń celowo pominęłam, 

część jedynie zaznaczyłam, pozostawiając niejednoznaczność i nieokreśloność, które mogą 

skłonić do własnego kreatywnego poszukiwania znaczeń przez odbiorcę.   

 

Praca artystyczna i rozprawa doktorska pt.: „Atopia Granicy” zapoczątkowane były 

pojęciem „Granica”. Był to pierwotny temat moich założeń artystyczno – badawczych. 

Wychodząc od ogólnego zagadnienia skłaniałam się ku przeformułowaniu tematu i pewnego 

rodzaju uszczegółowienia zagadnień w nim zawartych. Chciałam (wtedy) głównie skupić się 

na pojęciu granicy jako czegoś co jest być może widoczne, „wiadome” lub możliwe do 

wykazania, ale i zatarcia – w aspektach sztuk wizualnych. Rozwiązanie artystyczne miało być 

analizą „granic” wynikających zarówno z technologii, jak i poszczególnych technik  

i materiałów. Pierwszą koncepcją było działanie na polu technik i technologii rzeźbiarskich  

i innych możliwości plastycznych – głównie w zakresie odlewnictwa (brąz, żeliwo), ceramiki, 

technik graficznych i tkackich – stworzeniu cyklu rzeźb, które w odbiorze byłyby czymś innym 

niż sugerują tzn. zacieraniem granic wizualnych występujących w zestawieniach form 

wykorzystujących różne techniki. W moim założeniu, abstrakcyjne formy rzeźbiarskie miały 

dawać możliwość skupienia się na formie i idei, niekoniecznie na treści. 
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W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że poszukiwania w zakresach formalnych  

i technologicznych, służących stworzeniu cyklu rzeźb nie satysfakcjonują mnie.  

Poszukiwania z zakresu teorii rozpatrywanego przeze mnie zagadnienia granicy, 

utwierdziły mnie w przekonaniu, że w mojej koncepcji ideowej i artystycznej brakuje 

człowieka. Człowieka zarówno w sensie badawczym – subiektywnym „Ja”, oraz „Innego”, 

również jako odbiorcy dzieła sztuki. Temat uległ rozwinięciu: „Granica. Przestrzeń – przedmiot 

– podmiot”. Te poszukiwania zaprowadziły mnie do punktu wyjścia, czyli stanu, w którym 

zaczęłam przeformułowywać zarówno sam temat, jaki i interesujące mnie zagadnienia tak  

w sztuce i jej odbiorze jak i w życiu. Wróciłam do tego co tak naprawdę mnie zajmowało – 

wymiany „ja i świat”, odbioru rzeczywistości przez człowieka, relacji międzyludzkich, analizy 

znaczenia pojęcia granicy związanej z egzystencją, relacjami międzyludzkimi, psychicznymi 

uwarunkowaniami, oraz odczuwaniem przestrzeni. 

Poszukiwanie motywu „granicy” w tych zagadnieniach otwierało przede mną horyzont, 

który dawał oddech i poczucie dobrze obranego kierunku, ale również był obarczony 

ogromnym ryzykiem i lękiem przed eksploracją wielkości i wielości nieznanych obszarów, oraz 

możliwych rozwiązań formalnych. Wraz z poznawaniem „toposów” moich rozważań 

teoretycznych oraz uświadomieniem sobie trudności związanych z klasyfikacją pojęcia, temat 

ewoluował i finalnie został sformułowany jako: „Atopia granicy”.  
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ZAŁOŻENIA  

 

 

W ogólnym zarysie pracy pisemnej starałam się analizować szeroko temat dając 

możliwość jeszcze szerszych interpretacji dzieła artystycznego. Wykazuję przy tym, iż pojęcie 

granicy mimo – w ogólnym rozumieniu „stabilne” – jest płynne i zależne od wielu czynników. 

Granica zatem staje się subiektywna i „atopowa”, zależna od kontekstów, oraz co ważne  

w kontekście percepcji sztuki – indywidualnych cech, doświadczeń widza, składających się na 

jego indywidualny odbiór i interpretację dzieła.  

Przedstawione przeze mnie teoretyczne wprowadzenie miało wykazać zespolenie  

w naszym codziennym funkcjonowaniu, życiu, doświadczaniu fenomenów, zjawisk obecności 

czy odczuwania „granic”, w dużej mierze nieuświadomionych i wymagających zobaczenia  

i doświadczania, uważnej obecności. Dokładnie to samo tyczy twórczości oraz jej odbioru przez 

widza. 

Poprzez tekst rozprawy teoretycznej, w subtelny sposób starałam się naprowadzić 

odbiorcę na możliwe interpretacje mojej realizacji rzeźbiarskiej akcentując konieczność 

aktywności – doświadczania, odczuwania, rozumienia, świadomości. Tego również wymaga 

forma jaką jest instalacja. W kontekście odczuwania przestrzeni poprzez ciało nieustannie 

zachodzi pewnego rodzaju doświadczenie. Lecz samo doświadczenie, czy to przestrzeni, która 

staje się miejscem, czy też siebie samego takim jakim jestem w danej chwili, dopełnia się 

poprzez świadomość. Być może atopowa granica staje się określona tylko i wyłącznie  

w momencie tegoż doświadczenia, a przede wszystkim jego uświadomienia? 

Praca artystyczna to również wyraz poszukiwań formalnych. W komentarzach 

dotyczących opisu dzieła i jego powstawania starałam się wejść w rolę obserwatora  

i komentatora. To daje mi możliwość o-graniczyć możliwość nadmiernej egzaltacji w opisie. 

Ta postawa umożliwia mi również eksplorację tematu z innych perspektyw. Pozwala na 

większy dystans i stawia w pozycji „przejścia”, liminalnego momentu, który daje możliwość 

patrzenia jeszcze wstecz, bycia „tu i teraz”, oraz w przyszłość, kiedy to dzieło zostanie 

wystawione i poddane interpretacji odbiorców.  
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ATOPIA 

 

 

Starogrecki termin atopos <<atopia>> oznacza „niezwykłość”. Określenia 

synonimiczne, takie jak: osobliwość, niedorzeczność, obcość, niepewność, nieprawość, 

nadzwyczajność, grzech.., pozwalają zobaczyć zakres znaczeń. Semantykę atopos można 

rozszerzać o kolejne znaczenia: dziwaczny, absurdalny, paradoksalny, niedorzeczny, 

niegodziwy, nikczemny, grzeszny… 

Atopia jest zatem pojęciem wieloznacznym, a określa to „coś” co jest nieklasyfikowalne, co 

wymyka się systemom klasyfikacji, językowi, pojęciom.  

 

 Atopos jako „niezwykłość” oznacza również: <<nie na swoim miejscu>>. W tym 

kontekście odnosi się do dyskursu „miejsca”. W tej kategorii można mówić o doświadczeniu 

atopii. Subiektywnym doświadczeniu człowieka, które może być dostępne mnie samemu, ale 

niewykluczone że nie jest jednostkowe, lecz doznawane również przez Innego. W tym również 

zawiera się doświadczenie Innego: „Osoba kochana jest uznana przez podmiot zakochania za 

‘atopos’ (…), to znaczy za niepodlegającą żadnej klasyfikacji, oryginalną we wciąż 

nieprzewidywalny sposób”.1 „Inny – kiedy jest atopos – wstrząsa językiem: o nim mówić się 

nie da; każde określenie jest fałszywe, bolesne, błędne, nie na miejscu; inny jest nie do 

określenia (takie byłoby prawdziwe znaczenie atopos), (…) bez miejsca, bez topos, bez ‘topo’ 

– bez dyskursu”.2 Jednak centralnym doświadczeniem atopii staje się: wyobcowanie, alienacja, 

dystansowanie, bycie „nie na swoim miejscu”. W kontekście doświadczania przestrzeni oraz 

podmiotów oraz koncepcji miejsca może to oznaczać: bez miejsca, brak miejsca, poza 

miejscem, nie-miejsce, pustka, nigdzie.  

 Z doświadczeniem atopii związana jest konieczność aktywności, impuls który rodzi 

podjęcie zrozumienia dla tego co niezrozumiałe. Atopia jako lęk i niepokój w zetknięciu  

z czymś niezrozumiałym i obcym dezorientuje ale i prowokuje do rozumienia. „Grecy mieli 

bardzo piękne słowo na określenie sytuacji, w której nasze rozumienie ulega zahamowaniu. 

Nazywali ją atopon. Termin ten oznacza to, co pozbawione miejsca, to, czego nie można 

podciągnąć pod schematy naszych oczekiwań wobec rozumienia i co – z tego powodu – 

                                                           
1 Roland Barthes, Fragment dyskursu miłosnego, przeł. M.Bieńczyk, Warszawa 1999, s.79. w Zuzanna Dziuban, 

Atopia – poza miejscem i „nie-miejscem”, w Czas przestrzeni red. Krystyna Wilkoszewska, Uniwersitas, 

Kraków 2008, str. 301 
2 Ibidem str. 301 
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wprawia nas w zdumienie. Słynna Platońska myśl, iż zdziwienie daje początek filozofii, mówi 

właśnie o owym zdumieniu, o tym, że nasze wpisane w pewien kanon oczekiwania, wynikające 

z naszej wiedzy o świecie, nie pozwalają nam podążać dalej, a fakt ten jest wezwaniem do 

myślenia”.3 

 W kontekście atopii w rozumieniu „miejsca”, można również wspomnieć o pojęciu 

dystopii określającej „złe-miejsce” i odnoszącej się do widzenia otaczającego świata jako 

opresyjnego i nieprzyjaznego. 

 Termin topos z greckiego znaczy „miejsce”, dokładnie z gr. tópos koinós - „miejsce 

wspólne”. Jest to rozumiane również jako powtarzający się motyw, wątek, który wskazuje na 

jedność pierwotnych wzorców myślenia człowieka. Kontynuacje topiczne są natomiast 

dowodem ciągłości kultury i świadczą o archetypicznych wzorcach tkwiących w zbiorowej 

podświadomości.  

 

 Pojęcie atopii, znane jest głównie z obszarów medycyny. „Słowo ‘atopia’ użyto  

w Nowym Jorku z początkiem lat dwudziestych ubiegłego wieku na określenie rodzinnej 

skłonności do reakcji alergicznych  - niespodziewanych i niezrozumiałych, nieraz 

przebiegających dramatycznie, ku przerażeniu chorego i otoczenia. Reakcje te i choroby z nimi 

związane nawet dla medyków, oswojonych przez długie wieki z dziwactwami Natury, 

stanowiły sprawy niepojęte. Atopos. Słowo trafnie dobrane. Znaczy: inny, odrębny, 

odbiegający od reszty, niezwykły”.4 Oznacza to „dziwną chorobę”. Atopie mają właściwości 

uniemożliwiające rozpoznanie i są trudne do zdiagnozowania, a ich podłoże często jest trudne 

do rozpoznania. W przebiegu choroby występuje wszelka nadwrażliwość a różnego rodzaju 

alergie występują w odmiennych narządach, często z silną i szybką reakcją alergiczną. Często 

objawy chorobowe mają charakter przewlekłych lub nawracających w czasie. W medycynie 

najczęściej atopia kojarzona jest z atopowym zapaleniem skóry (AZS).  

Atopia to skłonność do reagowania w specyficzny sposób na alergeny środowiskowe, 

która odbywa się na granicy naszego wnętrza i świata zewnętrznego.  

 

 

                                                           
3 Hans – Georg Gadamer, Język i rozumienie, Warszawa 2003, str. 7, w w Zuzanna Dziuban, Atopia – poza 

miejscem i „nie-miejscem”, w Czas przestrzeni red. Krystyna Wilkoszewska, Uniwersitas, Kraków 2008, str. 

303-304 
4 Andrzej Szczeklik, Kore, o chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Wydawnictwo Znak, Kraków 

2007, str. 83-84 
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GRANICA 

 

Nawiązania i kontynuacje topiczne są dowodem ciągłości kultury. Jednym  

z ważniejszych pojęć topicznych jest pojęcie „Granicy”. Granice dotyczą wielu aspektów 

naszego życia i jako „Topos” jest prezentowane w różnych dyscyplinach. Pytanie o granice jest 

tym ważniejsze, że w sensie ontologii należy do pytań z zakresu „zasadniczych”  

i „pierwszych”. To pojęcie Granicy jest jednym z podstawowych dla ludzkiej percepcji świata 

– dostrzegamy, formułujemy, określamy granice, pytając o świat i w nim nasze miejsce. 

Konceptualizacja granic i graniczności, nie mogła być zatem niezauważona w filozofii, a próby 

przemyślenia tej kategorii pod względem ontologicznym, epistemologicznym, językowym, 

antropologicznym mają długą historię. 

Zajmowano się tym pojęciem począwszy od antycznej koncepcji apeiron, poprzez 

granice poznania Kanta, Jaspersa, Wittgensteina. Filozofia często miała na uwadze, że granica 

jest czymś pomiędzy, gdzie zawsze jedno się kończy a inne zawsze zaczyna (Hegel), 

podkreślała granice jako centralne pojęcie. Tam gdzie pojawia się filozofia, pojawia się zatem 

pojęcie granicy i problem granic – bez nich świat nie mógłby być o-graniczony. Takie 

ograniczenie jest być może wewnętrzną potrzebą myślenia – dystansowania, kategoryzowania, 

dzielenia, od-graniczania, o-graniczania.  

Granica z języka łacińskiego znaczy – Limes. Limes był systemem rzymskich umocnień 

granicznych wznoszonych na krańcach Imperium, szczególnie narażonych na najazdy. To 

budowle wyznaczające granice Imperium, oparte o naturalne, geograficzne przeszkody. Limes 

początkowo oznaczało „drogę” lub „drogę graniczną”, w późniejszym czasie „granicę”. Liczba 

mnoga limes, to limites co oznaczało próg, drogę, miedzę lub inne oddzielające struktury, 

rozdzielające działki ziemi, pola, także „drogę” w bardziej abstrakcyjnym sensie, np. Drogę 

Mleczną.  

Zarówno w języku łacińskim, jak i greckim znaczenie pojęcia „granicy” i jego 

rozumienie, nie są jednoznaczne. W języku łacińskim, na określenie granicy, oprócz limes, 

używa się finis, terminus. Greckie słowo, które określało w sposób wieloznaczny granicę to 

horizon. W językach nowożytnych również spotykamy podobną wieloznaczność określeń. I tak 

np.: w języku niemieckim używa się pojęć: Grenze, Ende; w języku francuskim: limite, 

frontiere, borne, extrémité; w języku angielskim: limit, borderline, perimeter. 
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 To podstawowe pojęcie dla ludzkiej percepcji znajduje się również w orbicie rozważań 

o języku. Świadomość filozoficznej złożoności problemu, rzutuje w języku na używanie tego 

pojęcia. „Poświęcono mu dłuższe lub krótsze wzmianki, omawiano przy okazji rozważań nad 

POCZĄTKIEM, KOŃCEM, OGRANICZENIEM, LIMITACJĄ itp., ale nigdy w sposób ścisły 

nie zdefiniowano”.5 Przyjrzenie się definicjom słownikowym zawartym w haśle „GRANICA” 

daje ogląd, że i leksykografowie uważają to wyrażenie za wieloznaczne. „Jako podstawowe 

znaczenie wymieniają to, które mówi o linii oddzielającej jakiś obszar od sąsiednich: ‘linia 

zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar; kraniec; kontur; zarys; linia 

oddzielająca terytorium jednego państwa od innych, uwidoczniona w terenie za pomocą 

umownych znaków (słupów, kopców)’”.6 Jednak linia jako taka w gruncie rzeczy nie istnieje. 

Tę niewidoczną linię podziału, „starano się uwidocznić, robiąc nacięcia na drzewach albo 

wbijając w ziemię gałązki czy usypując kopczyki – znaki te nazywano graniami – po to, by 

zaznaczyć koniec jednej przestrzeni i początek drugiej”.7 „Od XIII w. granica miała znaczenie 

‘linia zamykająca lub oddzielająca określony obszar’”.8 

Kolejną cechą definicji słownikowych jest pojawienie się wyrażeń takich jak koniec, 

kres, kraniec. Jeszcze inna koncepcja odnosi się do etymologii słowa granicy – niewidocznym 

w sensie fizycznym podziałem między dwoma bytami. Czy zatem granica należy do bytu, czy 

znajduje się między bytami? „Granica jakiegoś stanu, bytu, pojęcia itp. jest tam, gdzie one się 

zaczynają, albo tam, gdzie się kończą i przestają być sobą, stając się czymś innym.”9 „Granica 

bowiem jest bytem raczej myślowym niż rzeczywistym – wyobrażamy sobie coś jako 

zamknięte, odrębne, stawiamy granice tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma”.10 Ten odrębny 

byt, językowo traktuje granicę jako coś co można wyznaczać, przeprowadzać, przekraczać, 

przesuwać…, może też posiadać właściwości i być np.: jasna, wyrazista, czy też  

płynna, zatarta, nieostra, mglista… 

Można zatem podsumować, że słowniki wyróżniają znaczenia „granicy” jako (za Emilią 

Kubicką):  

                                                           
5 Emilia Kubicka, Przysłówki reprezentujące pojęcie GRANICY we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo 

Naukowe UMK, str. 35 
6 Ibidem, str. 35 
7 Ibidem, str. 36  
8 Ibidem, str. 36 
9 Ibidem, str. 36 
10 Ibidem, str. 38-39  
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- granice terytorialne, administracyjne, przedstawiane jako linia podziału (potocznie rozumiana 

jako mapy), 

- granica jako ‘pewien ograniczony zasięg, miara, kres czegoś dozwolonego, przyjętego; 

koniec, kres możliwości’, 

- granice nieterytorialne, nieuchwytne, definiowane jako ‘linie podziału, czynniki różnicujące 

jakieś zjawiska’ – przebiegające między abstrakcyjnymi pojęciami, wyodrębnionymi 

przestrzennie oraz pojmowanymi subiektywnie. 

W literaturze, czy potocznym rozumieniu, pojęcia takie jak: granica, kompletność, 

całość, zupełność, kres, limitacja (….)  pojawiają się często obok siebie. Wynika to z faktu, iż  

niejako powoływane przez mówiącego, w takim zakresie, w jakim potrzebuje wydzielić coś  

z otoczenia. Natomiast wyrażenie między, jako granica bytów, pojmowane jest umownie jako 

punkt styku, linia pomiędzy, nienależąca do żadnego z obiektów. W tym kontekście, można 

przywołać za Emilią Kubicką typologię przysłówków (określających granicę) limitatywnych 

jako: intensyfikujące – wskazujące jakiś „punkt graniczny” (np.: do cna, do reszty, po brzegi, 

do czysta, na amen...), nieintensyfikujące – odnoszące się do informacji dotyczącej osiągnięcia 

pewnego stanu końcowego: finitywne (po grób, do końca, do ostatniego tchu…), i gradualne 

(co sił, do oporu, do utraty tchu, na ful…).  

 

Wszystko to, już na poziomie języka prowadzi, czy też może prowadzić do wielu 

nieporozumień. Trudno zdefiniować samo pojęcie: zależne jest od kontekstów – staje się 

subiektywne. Wreszcie granica zaczyna funkcjonować jako synonim ograniczania, co prowadzi 

np. do tego, że ograniczenie wolności myli się z granicami wolności. Karl Jaspers w swojej 

filozofii uczynił podstawową kategorię, wprowadzając określenie „sytuacji granicznej”  

z pojęcia „granica”, utrzymując, że możemy uwolnić się od niebezpiecznych procesów 

absolutyzacji poprzez uświadomienie sobie granic. Bo granice ograniczają i rozdzielają, ale też 

chronią i zapewniają bezpieczeństwo.  

 

Pojęcie „granicy” jest jednym z ważniejszych paradygmatów współczesnego myślenia 

oraz odczuwania. Wystarczy spojrzeć na historię czy bieżące wydarzenia na świecie – dawne 

formy walki o granice przekładają się na nowe, współczesne formy praktyk politycznych. 

Zniesienie granic pod względem politycznym, militarnym i ekonomicznym w Europie wcale 
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nie oznacza ich końca. Problem granic przesuwa się z obszaru politycznego i militarnego  

m.in. w strefy kulturowe, społeczne, jednostkowe.  

Ale pojęcie to nie tylko obejmuje te potoczne rozumiane znaczenia, oraz sfery które 

jednoznacznie kojarzą się z granicznością co tyczy np. historii, geopolityki. Pojęcie to dotyka 

właściwie każdej sfery życia w ogóle, w szczególności życia człowieka – wszystkiego tego, co 

tyczy się jego funkcjonowania w świecie – obiektów, podmiotów, przedmiotów, ich 

wzajemnych relacji.  

 

 

Granice należą do jednych z naszych podstawowych doświadczeń. Żyjemy wśród nich, 

sami ustanawiamy je dla siebie, często również dla innych – graniczeni przez swoją 

skończoność, a jednocześnie zdolni i głodni przekraczania kolejnych granic. Już samo 

określenie własnej tożsamości związane jest z wyznaczaniem granicy między tym co jest mną, 

a tym, czym mną już nie jest. Żyjemy stale „na granicy”, stale „pomiędzy”.  

W tym kontekście można wrócić do pojęcia limitacji i zdarzeń liminalnych. Jak już 

wiadomo, limes z języka łacińskiego oznacza między innymi: „próg”, „drogę”, co można 

interpretować jako stan „pomiędzy”. W roku 1909, francuski etnograf Arnold van Gennep 

opisał teorię obrzędów przejścia – stanu pomiędzy. Teoria ta odwołuje się do mitologii  

i kosmogonii danych społeczności – przełomowych rytuałów, obrzędów, przejść inicjacyjnych 

określanych zdarzeniami liminalnymi. W teorii przejścia, wyodrębnił trzy fazy: fazę wstępną 

(preliminalną), gdzie następuje wyłączenie ze społeczności, fazę przejściową (liminalną) 

związaną ze stanem nieokreśloności i zawieszenia „pomiędzy”, oraz fazę włączenia 

(postliminalną), w której następuje ponowne włączenie. Tę myśl kontynuował Victor Turner, 

zajmując się antropologią kultury, szczególnie skupiając się na rozwinięciu teorii fazy 

liminalnej – „pomiędzy”, „byciu w tunelu”, „stanie zawieszenia”. Rytuał przejścia jest 

dosłownym lub metaforycznym wyłączeniem. A praktyki te wynikają z danej kultury i wiążą 

się z intensyfikacją życia, odurzeniem, seksualnością, fizycznym i mentalnym wyłączeniem, 

śmiercią. Liminalność wiąże się z takimi stanami jak m.in.: milczenie/hałas; 

osamotnienie/wzmocnienie więzi; degradacja/wywyższenie jednostek; skrajne doświadczenie: 

ból, wyczerpanie; podkreślanie/wypieranie się fizjologii; nagość jako pozbawienie statusu; 

wyobcowaniem/zmianą miejsca. W społeczeństwach plemiennych te rytuały wiążą się ze 

wspólną pracą i zaangażowaniem. Kolejny filozof kultury i historyk religii – Mircea Eliade,  
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w swojej książce „Sacrum a profanum” taki rodzaj „przejścia” określa mianem fenomenologii 

inicjacji. „Neofita umiera dla swojego dziecięcego, świeckiego, niezregenerowanego życia 

i rodzi się do nowej, uświęconej egzystencji, a tym samym do sposobu istnienia, który 

umożliwia poznanie, wiedzę. Inicjowany nie jest tylko ‘nowym narodzonym’ lub 

‘zmartwychwstałym’, lecz jest także człowiekiem, który wie, który zna tajemnice, który doznał 

metafizycznych objawień”.11 Inicjowany człowiek staje się wiedzącym. Proces inicjacji i „bycie 

w tunelu”, „pomiędzy”, prawie zawsze wiążą się z symboliką śmierci. Jak pisze Eliade,  

u pewnych ludów jest to tylko wyobcowanie i samotność, u innych naśladowanie widm, 

duchów i zmarłych, lub też składanie do grobu i przykrywanie gałęziami. Tortury i okaleczenia 

to symbolika mistycznych i ponownych narodzin. Włączają się w to również inne symbole – 

przedmioty, gesty, formuły językowe. „Wraz z inicjacją zatem wszystko zaczyna się od 

nowa”.12 „We wszystkich tych obrzędach i symbolikach ‘przejścia’ wyraża się pewne nader 

szczególne ujęcie ludzkiego istnienia: na mocy samych tylko swoich narodzin człowiek nie jest 

jeszcze gotowy, musi narodzić się po raz wtóry, a mianowicie duchowo. Staje się w pełni 

człowiekiem dopiero dzięki przejściu od niepełnego, embrionalnego stanu do stanu zupełnego, 

dorosłego. Krótko mówiąc, ludzkie istnienie uzyskuje pełnię swojego bytu za sprawą szeregu 

obrzędów przejścia, następujących po sobie inicjacji”.13 Po procesie inicjacyjnym następuje 

włączenie w communitas – wspólnotę (etymologicznie communitas wiąże się z communis 

określany jako: wspólny, ogólny, powszechny, bezpośredni, przyjacielski i communio: 

otoczyć, zamknąć, obwarować, ochraniać, osłaniać, wzmacniać). Communitas może być celem 

samym w sobie, emocjonującym doświadczeniem, normatywą społeczną, może przekształcić 

się również w celowe manifestowanie przynależności.   

W naszym współczesnym świecie, nawet tym ateistycznym, towarzyszą nam obrzędy 

przejścia. Zależą one oczywiście od kultury, narodowości, tradycji, wychowania, społeczności 

w których żyjemy. Według Arnolda van Gennepa istnieją pewne wspólne rytuały takie jak: 

fizyczne przekroczenie pomieszczenia, terytorium; włączenie w społeczności czy 

stowarzyszenia; narodziny; dojrzewanie; zaręczyny – małżeństwo; śmierć – pogrzeb. Można 

wymieniać przykłady dalej jako obrzędy religijne, czy też świeckie i społeczne wydarzenia jak 

powitanie nowego roku, akcentowanie pór roku, rytuały okresowe - wegetacyjne… Globalna 

zmiana świata zmusza ludzi do odnalezienia się w nowych sytuacjach. Często zmuszeni do, 

                                                           
11 Mircea Eliade, Sacrum a profanum, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008, str. 203 
12 Ibidem, str. 206 
13 Ibidem, str. 194 
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bycia z sobą, pragną także bycia z sobą a nie obok siebie. Wzajemne przeżywanie generuje 

więź, która kompensuje różnego rodzaju potrzeby, czasem będąc potrzebą podstawową. W tym 

współczesnym kontekście można wyróżnić obok zjawisk liminalności – liminoidalność.  

„Oid” - wywodzi się z greckiego eidos w znaczeniu „forma”, „struktura”, „właściwość” -  

i znaczy „podobny/zbliżony”. W kulturowych fenomenach, społecznej aktywności, wszelkie 

widowiska masowe czy religijne, sztukę, formy spędzania wolnego czasu, ale też wspólne 

tragedie czy wojny – określane są właśnie zjawiskami liminoidalnymi wskazując 

powiązanie/podobieństwo z zachowaniami liminalnymi.  

 Obok procesu ustanawiania granic pojawia się zjawisko ich przekraczania i burzenia.  

A przekraczanie granic innych kultur i jednostek w celu poszerzania horyzontów, zdobywania 

świata i wolności nie zawsze wiąże się z tolerancją rozwojem i postępem – może wręcz 

przeciwnie wiązać się, z regresem i ustanawianiem swoich praw. Dotyczy to zarówno kultur  

i np. ich wyniszczania, ale również działań reformatorów, rewolucjonistów czy proroków. 

Ewentualny rozwój i pojawienie się ‘nowego’ budowany był na zgliszczach, jako efekt 

eliminacji i wykorzenienia ‘starego’. Przekraczanie granic w sensie jednostki, dotyczy osób  

o orientacji transgresyjnej, czyniąc z nich homo transgressivus – których celem jest 

przekraczane granic, osiągnięć, ekspansja, a ich życie nastawione jest na własne osiągnięcia, 

twórczość i rozwój. 

Kultura współczesna dostrzega też niebezpieczeństwa związane z tym, że granice stają 

się źródłem konfliktów, podziałów czy wyobcowania. Zamiast walki próbuje przekraczać 

dawne bariery i tworzy sytuacje współdziałania. Zmierza do zniesienia granic, dążąc do 

nieograniczonego otwarcia – otwarcia na wszystkie kultury i Innego – ale też dążące do 

zrównania, usytuowania na podobnej płaszczyźnie, w której wszystko zaczyna być podobne do 

siebie. Jednak to zacieranie granic oznaczać może brak orientacji i skutkować zachwianiem 

aksjologicznej hierarchii. Może to prowadzić do zaburzeń tożsamości, utraty poczucia głębi  

i istnienia, zagubienia w świecie, który staje się odbierany jako nieuporządkowany, chaotyczny 

i nieskończony. Człowiek, paradoksalnie dążący ku wolności, nie dostrzegając granic, ma 

kłopoty z samodzielnym porządkowaniem swego świata i rzeczywistości. Niszcząc, czy 

znosząc granice, należy zatem zadbać o doświadczenie i teorię, która mogłaby stać się ideą 

nowego otwartego świata, równie bezpiecznego jak ten ograniczony i uporządkowany. 

 Świat i nasza gotowość doświadczania, otwiera nas ku nowym możliwościom –  

w wymiarze ludzkim, jednostkowym – odkrywania różnorodności, otwierania umysłu  

i pokonywania uniformizacji i schematyczności. Współcześnie między kulturami następuje 
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przepływ, zazębiają się. W dobie międzykulturowych spotkań, wartością staje się otwartość. 

Jednak w tym międzykulturowym przepływie i wzajemnym przenikaniu się, paradoksalnie 

może dojść do izolacji, bowiem samo godzenie się na interkulturowość nie oznacza otwartości 

i chęci spotkania, zrozumienia, bycia razem, a wręcz przeciwnie zmierza do budowania granic.  

W kontekście doświadczania może pojawić się pojęcie ograniczenia człowieka.  To 

wiąże się z pragnieniem i jakościową zmianą w sposobie postrzegania i ujmowania siebie 

samego, oraz relacji z innymi, ze światem. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć czym jest świat 

i on sam. Świat i człowiek nie są zamkniętą i skończoną formą. Doświadczenie i wiedza jest 

‘czymś więcej’, czymś rozległym i nieogarnionym. Człowiek jest ‘tym czym jest’ ‘tu i teraz’, 

żyje niejako w stale otwartym wymiarze, stale pragnąc ,czegoś jeszcze’, choć nie wie czego. 

Wymiar transcendentny burzy granice lub nie pozwala nam ich sobie w ogóle budować. Życie 

człowieka jako bytu ukazane jako stan specyficznego ‘bycia pomiędzy’ i ‘otwartości na’ 

przywołuje na myśl fazę liminalną.  

Człowiek w dążeniu ‘do’, ma również tendencje aby czuć się innym, bardziej 

wyróżnionym, byciem indywiduum, zarówno w kontekście innych otaczających go ludzi jak  

i kultury. Wiele przykładów historii kultury oraz współczesnych wydarzeń społecznych  

i politycznych, dowodzi odgradzanie się i budowania granic, może stać się źródłem konfliktów. 

Każda kultura podtrzymuje poczucie ‘inności’. Jednak w ekstremalnych przypadkach inność 

prowadzi do tego, że zewnętrzny świat (w marko i mikro skali), może być traktowany jako 

zagrażający, pełen ‘obcych’, nieprzyjaciół, a stawiana między tym granica formą obrony  

i gwarancją bezpieczeństwa. Taka granica utwierdza ‘obcość’. Obcy, który przekracza nasze 

granice, staje się nieprzyjacielem. Jednakże, należy zwrócić uwagę na to, że ten ‘obcy’, będąc 

obrońcą innych wartości nie musi być naszym wrogiem. Greckie słowo ksénos jest nośnikiem 

antonimów znaczenia słów: „obcy” oraz „gość” – określić nim można jego status – bycia u nas 

– oraz nasz stosunek do niego. Może również tyczyć określeń związanych z przestrzenią, 

bliskie (bardziej znane nam) i odległe (obce). Odmienność i inność jest nierozerwalnym 

aspektem naszego życia, ale samoświadomość naszego „Ja” nie ma pierwszeństwa przed 

świadomością i poznaniem „Innego”, ponieważ odkrycie innych może prowadzić do 

rozszerzenia świadomości Ja. „Inny człowiek nigdy nie jest bytem całkowicie osobowym, jeżeli 

ja sam jestem takim bytem w sensie absolutnym i jeżeli ujmuję siebie z apodyktyczną 

oczywistością. Ale jeżeli przez refleksję odkrywam w sobie, wraz z podmiotem 

postrzegającym, podmiot przedosobowy dany samemu sobie, jeżeli moje percepcje są 

przesunięte w stosunku do mojego ja rozumianego jako środek inicjatyw i sądów, jeżeli świat 
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postrzegany zachowuje stan neutralności, nie będąc ani zweryfikowanym przedmiotem, ani 

urojeniem świadomym tego, że jest urojeniem, wówczas wszystko, co pojawia się w świecie, 

nie jest od razu rzeczą rozpościerającą się przede mną i w takiej sytuacji może się pojawić 

zachowanie innego”.14 Wtedy zaś granica staje się wspólnym miejscem spotkania i gruntem 

wzajemnego zrozumienia. 

W momencie poznania Obcego, dochodzi do zrozumienia Innego. To zrozumienie jest 

niezbędne, gdy chcemy żyć obok, w świecie multikulturowym. Aby to zrozumienie nastąpiło, 

należy wyjść poza granice obserwowania Obcego z zewnątrz, należy nauczyć się otwartości  

i pokojowej egzystencji. W tym procesie poznawczym mamy również możliwość 

doświadczenia siebie samego. Problemy poznawcze, w tym doświadczenia i poznanie siebie  

i Innego bez oddzielającej granicy, były przedmiotem rozważań filozoficznych, głównie nurtu 

hermeneutyki i fenomenologii, egzystencjalizmu i w naukach społecznych. Obcość w tych 

analizach nie ma ontologicznego statusu, staje się rezultatem interpretacji rzeczywistości i jej 

przewartościowania. „Postrzegam innego jako zachowanie, (…), nie istnieje podział na ciało  

i świadomość i które występują zarówno w postępowaniu innego widzialnym w jego 

fenomenalnym ciele, jak w moim własnym zachowaniu, którego doświadczam. Ale ostatecznie 

zachowanie innego, a nawet słowa innego nie są innym. (…) Dla niego są to sytuacje 

przeżywane, dla mnie są to sytuacje tylko towarzyszące”.15 Doświadczanie fenomenów relacji 

z Innym wymaga etycznej i otwartej postawy, wtedy Obcy stając się Innym i Drugim,  

a w konsekwencji zniesienia wzajemnych granic poznania staje się Kimś – a „Ty” tak samo 

ważne jak „Ja”.  

 

Doświadczanie siebie i innych w świecie, choć pasjonujące i wydawałoby się, niczym 

nieograniczone, niesie ze sobą pewne ryzyko. Ryzyko, które jest związane z naszymi własnymi 

granicami – interpersonalnymi i konkretnymi, wzrokowymi. Zależą one od kultury, społeczności 

w jakiej się wychowywaliśmy. Sami musimy się nauczyć je ustanawiać i definiować. Jest to 

nieustający proces, bowiem „określenie odległości granicznej nie tylko jest sprawą 

indywidualną, ale także zależy od sytuacji. To co w danym czasie lub w odniesieniu do danej 

osoby może być niekomfortową odległością, może być całkiem komfortowe w innym czasie 

                                                           
14 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, str. 375 
15 Ibidem, str. 378-379 
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lub z inną osoba i vice versa”.16 Nie jest to ‘mityczny metr odległości’ od naszego ciała, dość 

nieokreślona granica, jednak całkiem ‘namacalna’, bowiem „jeśli kiedykolwiek ‘poznaliśmy’, 

że ktoś za nami stoi, zanim obejrzeliśmy się do tyłu, lub poczuliśmy, że osoba, z którą 

rozmawiamy, stoi zbyt blisko, spostrzegliśmy granicę interpersonalną”.17 

 W analizach pojęcia granicy, które dotyka świata i ludzkiej w nim egzystencji, nie 

sposób pominąć teorii sytuacji granicznych. Twórca teorii Karl Jaspers, porusza fundamentalne 

problemy, które pojawiają się w ogólnoludzkiej kulturze od dawna. Jasperowskie rozumienie 

pojęcia sytuacji, „to nie tylko rzeczywistość poddana prawom przyrody, lecz także 

rzeczywistość zawierająca wymiar sensu, w swej konkretności nie jest ona zjawiskiem 

fizycznym ani psychicznym, lecz jednym i drugim zarazem, dla mojego zaś bytu empirycznego 

zawsze oznacza korzyść lub stratę, szansę lub ograniczenie”.18 Sytuacje te,  

w sensie pojęcia granicy są określone, w sensie obiektywnym da się ich wskazać. Jednak  

w gruncie rzeczy, granica tych sytuacji jest subiektywna, bowiem jest to bycie „tu oto” 

(Dasein), które ma konkretne i osobiste znaczenie, które sami mu nadajemy. Sytuacje graniczne 

są splotem zewnętrznych okoliczności, w których się osobniczo znajdujemy, ale również 

stanem emocji, oraz naszą względem nich postawą. Sytuacje ulegają zmianom, przechodzą 

jedne w drugie, istnieją w sposób niedokończony. Są procesem. Zmianom ulega również nasz 

stosunek do nich – emocje i ich ocena – gdy zaczynamy sobie je uświadamiać. Co ważne,  

w procesie doświadczania sytuacji granicznych, aby odnaleźć świadomość swojego Ja, 

(odsłaniając swą egzystencję, uważnie być „tu oto”, i w świecie codziennych spraw) należy 

odnaleźć możliwości bycia sobą. „Przeżywać sytuacje graniczne i egzystować to jedno i to 

samo”.19 

 „Najbliżej” nas „leżą” granice interpersonalne. Są one powiązane z ciałem, to taka 

mistyczna granica, która określa to co odczuwamy, jako naszą przestrzeń osobistą. To 

„moment”, w którym poczuliśmy, że ktoś stoi zbyt blisko, „to ten punkt, w którym odległość 

pomiędzy nami a drugą osobą […] zaczyna wywoływać w nas dyskomfort”.20   

 

                                                           
16 Babette Rothschild, Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 177 
17 Ibidem, str. 177 
18 K.Jaspers, Sytuacje graniczne, Warszawa 1978, str. 186 w: Studia Historii Filozofii No 1 (2010) 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2010.009/114 str.136 [dostęp: 23.04.2019] 
19 Ibidem, str. 189 w: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2010.009/114 str.138 
20 Babette Rothschild, Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, str. 177 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2010.009/114
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2010.009/114
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 Granica jest faktem społecznym i kulturowym, który formułuje się przestrzennie. Nie 

jest tylko „faktem przestrzennym”, ale to odwołanie do przestrzeni wyznacza sposób jej 

zrozumienia. To może utwierdzać w przekonaniu, że zadaniem granic jest dzielenie, 

rozdzielenie, ograniczenie czy też wykluczenie. Granice rozdzielają nie tylko terytoria, ale też 

ludzi, społeczności, kultury, idee, myśli.  

„Nadawanie obiektowi granic pozwala na wyodrębnienie go (jako całości) z otoczenia, 

przy czym właściwości tego otoczenia są irrelewantne. Mówienie o jego granicach służy do 

lokalizacji obiektu w przestrzeni”.21 Granica między obiektami częściej postrzegana jest jako 

przestrzenna – gdzieś leży, którędyś przebiega, coś dzieli, jest rozciągła. Jednak nie możemy 

zapominać o pojawiających się, ściśle określonych kontekstach, dla np. ściśle sąsiadujących ze 

sobą obiektów, bowiem w niektórych przypadkach pojęcie granicy implikuje obecność 

otoczenia, innych bytów. To np. tyczy się rozróżnienia Przestrzeni i Miejsca, które jest 

niezwykle interesujące i równie nieoczywiste w definiowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Emilia Kubicka, Przysłówki reprezentujące pojęcie GRANICY we współczesnym języku polskim, 

Wydawnictwo Naukowe UMK, str. 42 
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PRZESTRZEŃ – MIEJSCE 

 

 „<<Przestrzeń>> to abstrakcyjny termin określający złożony zespół pojęć”.22 

Miejscem natomiast możemy określić obszar lub punkt w przestrzeni. Właściwie wydaje się 

być ‘wszystko jasne’. Są to słowa zwykłe, określające fakt, że żyjemy ‘gdzieś’ w przestrzeni, 

określające nasze powszechne doświadczenia. Przestrzeń i miejsce są ważnymi składnikami 

naszego świata. Na co dzień używamy tych sformułowań, mając o nich jakieś pojęcie i wiedzę, 

uważamy je za oczywiste. Żonglujemy wymiennie znaczeniami tych terminów, konstruując 

wypowiedzi określające jakieś sytuacje przestrzenne, czy związane z nimi nasze wrażenia. 

Kiedy jednak próbujemy zastanowić się nad znaczeniami tych słów i wytyczyć między nimi 

jakieś ‘granice’, pojawiają się niespodziewane pytania i konieczność znaczeń oraz trudności  

w ich ostatecznym definiowaniu. Mimo trudności w konkretyzowaniu pojęć, mamy,  

w większości, jakąś pierwotną wiedzę na ich temat. 

Aby się o tym przekonać przeprowadzałam ankiety oraz luźne rozmowy. W latach 2016 – 2019, w ramach 

prowadzonych przeze mnie przedmiotów: „Struktury wizualne i rzeźba” i „Rzeźba w ogrodzie i krajobrazie” 

Kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, poprosiłam 

studentów, aby wypowiedzieli się, na podstawie wiedzy i subiektywnych doświadczeń, czym jest dla nich pojęcie: 

„przestrzeń”, „miejsce”. Na podstawie kilkunastu pisemnych ankiet, oraz notatek wynikających z kilkudziesięciu 

wypowiedzi studentów, oraz innych osób (niezwiązanych kierunkowo, o różnym wykształceniu, w różnym 

wieku), stwierdzam, że jednoznaczne „granice” są trudne do ustalenia. Już w samym definiowaniu „przestrzeni” 

często pojawiało się wymiennie określenie „miejsca”. „Przestrzeń” najczęściej określana była jako: pojęcie 

bardziej ogólne niż miejsce; coś/wszystko co nas otacza; określona/nieokreślona powierzchnia; teren/obszar 

zawierający różne elementy; coś co jest niezidentyfikowane, otwarte, kojarzące się z szerokim horyzontem, 

wolnością… Rzadko identyfikowana była jako coś ograniczającego, a jeśli tak, to dotyczyło sformułowań 

odnoszących się do określania jej jako wydzielania przestrzeni jakimiś granicami w tym także subiektywnymi.  

W ankietach i rozmowach pojawiły się również ciekawe subiektywne wypowiedzi na temat „przestrzeni”: 

„wyobrażam sobie wielką sferę wokół nas i wszystko co się w niej znajduje”; „przestrzeń może być nie tylko 

fizyczna ale też czasowa stąd powiedzenie – na przestrzeni czasu”; „dla mnie jest to sfera, gdzie mogę odetchnąć, 

tam gdzie nas nic nie przytłacza, ale przytłaczać może nas także ogrom przestrzeni”; „może to być obszar 

nieograniczony, np. nocą gdy jest ciemno, ogranicza nas tylko wyobraźnia”; „ogół rzeczy, które nas otaczają, 

gdzie trudno wyróżnić co konkretnie na nas oddziałuje”; „przestrzeń inna dla każdego, sfera duchowa, psychiczna, 

nasz odbiór pewnego obszaru, który swoją formą wpływa na nas”; „w przestrzeni możemy funkcjonować, lecz nie 

musimy się z nią utożsamiać”; „w przestrzeni mogą znajdować się miejsca”. 

                                                           
22 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, str. 51  
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Definiowanie pojęcia „miejsca”, przysparza mniej kłopotów. Najczęściej określane jako: punkt; coś co 

wynika z przestrzeni; pewne ograniczenie; odnosi się do lokalizacji, wydzielonego/określonego/ograniczonego 

obszaru. Co ciekawe, większość wypowiedzi dotycząca „miejsca” staje się subiektywna i odnosząca do 

doświadczeń, czy nawet relacji i emocji: „miejsce posiada swój charakter i klimat”; „konkretna przestrzeń, która 

jest dla nas określona, potrafimy ją zdefiniować przez co staje się miejscem często znaczącym”; „miejsca jesteśmy 

w stanie zapisać w pamięci i często przypisujemy je do konkretnych wydarzeń”; „jedno miejsce (to samo), może 

mieć różne znaczenie dla poszczególnych osób”; „z miejscem jesteśmy bardziej związani; każdy ma swoje miejsce 

na ziemi”; „ważne miejsce”; „miejsce pamięci”; „wspomnienia z dzieciństwa”; „może nam się kojarzyć dobrze 

lub źle”; „obszary, do których się chętnie lub niechętnie wraca (…), gdzie stało się coś dla nas ważnego, coś co 

zmieniło nasze życie, czy choćby tylko sposób myślenia”.  

 

 

 Edward T. Hall, uważany za twórcę proksemiki, zajmował się przestrzeniami 

społecznymi i indywidualnymi, oraz postrzeganiem ich przez człowieka. Na podstawie badań 

etologicznych wykazuje, że zwierzęta podobnie jak ludzie mają zmysł przestrzeni, terytorium 

i miejsca. Te badania porównawcze były pomocne w zrozumieniu wymagań przestrzennych 

człowieka oraz tego jak one wpływają na środowisko. Cechy wspólne dla zwierząt i ludzi to 

ściśle określone granice terytorialne. Naruszenie tych linii demarkacyjnych zarówno w świecie 

zwierząt jak i ludzi nacechowane jest agresją i potrzebą ich obrony. Ale wspólne cechy to też 

dystans społeczny, dystans ucieczki, dystans krytyczny, oraz minimum przestrzeni, bez którego 

nie jest możliwe przetrwanie.  

Człowiek jest istotą złożoną. Ma zdolność do doświadczania, racjonalizacji, oraz 

symbolizowania, co utrudnia, definiowanie różnic przestrzeni i miejsca. Edward T. Hall, 

rozróżnia jednak, głównie w kontekście terytorializmu jako zjawiska względnie niezmiennego, 

trzy typy przestrzeni: trwałej, pół trwałej i nieformalnej.  

Przestrzeń trwała to jeden z podstawowych warunków organizowania działalności ludzkiej. Jej 

zmaterializowanym przejawem są między innymi budowle i topografia, zorganizowanie 

przestrzenne. Zorganizowanie to może dotyczyć zarówno dużych obszarów, zależnie od 

kultury, topografii miast, miasteczek, jak również topografii naszych domów. Związane jest  

z poczuciem właściwej orientacji w przestrzeni. Dla człowieka dezorientacja w przestrzeni 

oznaczać może psychozę. „Ważnym szczegółem przestrzeni trwałej jest to, że stanowi ona coś 

w rodzaju formy odlewniczej, modelującej większą część naszych zachowań”.23  

                                                           
23 Edward T.Hall, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2001, str. 138 



20 
 

Przestrzeń pół trwała to taka, której charakter może się zmieniać. Dotyczy zawężenia obszaru 

wokół człowieka. Charakteryzuje obszary zarówno publiczne jak i prywatne i wpływa na 

osobiste jej odbieranie przez człowieka.  

Przestrzeń nieformalna natomiast jest być może najbardziej znacząca dla jednostki ludzkiej – 

to doznania przestrzenne i dystanse jakie utrzymujemy między sobą. Hall z dużą precyzją 

(określaną w metrach i centymetrach) dzieli dystanse publiczne, społeczne, osobnicze, intymne.  

 

Przestrzeń jako jednostka geometryczna jest mierzalna. Ten abstrakcyjny geometryczny 

układ można opisać za pomocą pojęć współrzędnych, odległości, kierunku, wielkości czy 

kształtu. Możemy mówić o przestrzeniach bardziej abstrakcyjnych acz określonych, 

maksymalizując pojęcie od przestrzeni kosmicznej i stopniowo zawężając do świata, 

przestrzeni geograficznych czy terytorialnych, kolejno do przestrzeni państwa, miasta, 

dzielnicy, domu. W takim sensie pojęcie przestrzeni możemy zawężać w różnych kontekstach. 

Można również przestrzeń postrzegać jako przestrzenność, formę otwartą, wolną jak  

i antonimicznie jako ograniczenie, stłoczenie. Moment, w którym przestrzenność przechodzi  

w stłoczenie nie jest jednoznaczny. To samo dotyczy sytuacji, kiedy przestrzeń staje się 

miejscem – ta granica jest subtelna, często subiektywna, co nie znaczy jednak, że  niemożliwa 

do ustalenia. „Przestrzeń nie jest środowiskiem (rzeczywistym bądź logicznym), w którym 

rzeczy ustawiają się względem siebie, ale środkiem, za pomocą którego staje się możliwe 

ustalenie [position] rzeczy. A to znaczy, że (…) musimy ją pomyśleć jako uniwersalną możność 

ich wiązania się ze sobą”.24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, str. 265 
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Tam gdzie jest pojęcie przestrzeni pojawia się również pojęcie „miejsca”. Ale czym jest 

to mityczne miejsce? Jak i kiedy przestrzeń staje się miejscem dla człowieka?  

Pojęcie „miejsca” bardzo wnikliwie analizuje Maria Lewicka. W swojej książce – 

„Psychologia miejsca”, opartej na badaniach empirycznych i rozważaniach teoretycznych, 

rozważa między innymi naturę przedmiotu – znaczenia pojęcia miejsca. Cytuje esej „Budować, 

mieszkać, myśleć” Martina Heideggera, snując analizę znaczenia słowa „mieszkać”.  

W językach germańskich znaczeniowo zbliżone jest do słowa „budować” (bauen), w tym 

rozumieniu budować może ten kto mieszka. „Według Heideggera niemieckie słowo bauen 

oznacza nie tylko zamieszkiwanie, lecz także bliskość, sąsiedztwo, relację troski względem 

zamieszkiwanego miejsca”.25 Trudno nie zauważyć, że ta teza stała się fundamentalną dla 

filozofów, architektów czy urbanistów. W języku staropolskim słowo „bydleć” oznaczało 

„mieszkać”, rzeczownik „bydlo” – mieszkanie, a oba mają ten sam rdzeń znaczeniowy: „być”. 

Współczesne polskie słowo „mieszkać” wywodzi się jednak od czeskiego meškati w znaczeniu: 

zwlekać, opóźniać, ociągać się, z czego przekształciło się w znaczenie: przedłużać pobyt, 

pozostawać na dłużej, na stałe, czyli – mieszkać. „Mieszkanie” semantycznie jest zbliżone do 

„miejsca” jednak słowa mają odmienną etymologię. „Miejsce” (słowiańskie mesto, misto) 

pierwotnie mogło oznaczać: żywienie się, wzrastanie. Zatem: „słowo ‘miejsce’ jest pojęciem 

pierwotnym i oznacza naturalną lokalizację każdego materialnego przedmiotu, przede 

wszystkim ludzkiego ciała. Bycie, istnienie jest tożsame z „byciem w miejscu”, a miejsce 

człowieka to miejsce, w którym znajduje się jego ciało”.26 

Znaczenie pojęcia „miejsca” jest równie kłopotliwe co znaczenie pojęcia przestrzeni. 

„Miejsce definiowane jest najczęściej jako lokalizacja obdarzona znaczeniem i przeciwstawne 

bezosobowej przestrzeni geograficznej”.27 Maria Lewicka, w swoim opracowaniu  

i rozważaniach na temat tego semantycznego problemu, powołuje się na psychologów  

i geografów, fenomenologię, antropologię i psychologię. I tak, miejsce może być lokalizacją, 

materialnym kształtem, wyodrębnieniem, koncentrycznością, niepowtarzalnością, 

historycznością, spoczynkiem, autentyzmem, oraz znaczeniem miejsca czyli subiektywnym  

i emocjonalnym stosunkiem człowieka. Aby przestrzeń mogła stać się ‘znaczącą lokalizacją’ – 

miejscem, musi być w jakiś sposób ważna dla podmiotu. Doświadczanie przestrzeni, to obrazy, 

sensomotoryczne schematy i odczucia, uczucia i emocje oraz ich jakość, relacje w i z 

                                                           
25 Maria Lewicka, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, str. 28 
26 Ibidem, str. 29 
27 Ibidem, str. 30 
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przestrzenią oraz Innymi w niej. To rozumienie, wywodzące się z fenomenologii jest w pewien 

sposób holistyczne i ma znaczenie estetyczne i jakościowe. Dotarcie do „istoty” doświadczanej 

przestrzeni jako miejsca może być uniwersalne, wtedy możemy mówić o pojęciu „ducha 

miejsca” (genius loci). W podejściu fenomenologicznym narzędziem badawczym jest intuicja, 

która związana jest z krytyczną koncentracją na przedmiocie odczuwania, tak, aby dotrzeć do 

uniwersalnych doświadczeń. Heidegerrowskie Dasein – „bycie w świecie” traktuje  

o nierozerwalności osoby i świata, w tym kontekście nie dziwi zainteresowanie znaczeniem 

przestrzeni i miejsca. Jest to bowiem środek do poznania „istoty rzeczy”. Doświadczanie 

miejsca przez człowieka jest naturalne, ma charakter bezwarunkowy, zmysłowy, zależny od 

relacji, proporcji. To poznanie i doświadczanie miejsca jest „ucieleśnione”. Podejścia 

fenomenologiczne w zakresie doświadczania miejsca reprezentuje Maurice Merleau – Ponty 

(Fenomenologia percepcji, 1945) i Yi – Fu Tuan (Przestrzeń i miejsce, 1977), i to na ich 

rozważaniach jest oparta większość rozważań współczesnych z zakresu psychologii, kultury, 

czy architektury.   

Znaczenie miejsca, oparte na relacji przedmiotu i podmiotu reprezentowane jest głównie 

przez psychologów. Relacje znaczeniowe, bodziec, który wynika z obiektu, sytuacji, zdarzenia 

w przestrzeni, może rzutować na jej odbiór. Geneza emocji jest relacyjna: ta sama przestrzeń, 

zdarzenie, sytuacja czy też bodziec może być różnie odbierany przez poszczególne osoby i tym 

samym wywoływać inne emocje i w inny sposób rzutować na odbiór przestrzeni jako miejsca.  

Ludzie od zarania dziejów charakteryzują podobne potrzeby biologiczne, społeczne  

i psychologiczne, czy nawet duchowe niezależnie od różnic kulturowych. Jedną z takich 

potrzeb jest posiadanie schronienia, miejsca – domu. Zawłaszczamy przestrzenie, a im 

większego znaczenia nabiera przestrzeń w tym większym stopniu staje się miejscem.  

Znaczenie kulturowe miejsca jest związane z genezą znaczeń symboli kulturowych. 

Przesycone jest historią, powiązaniem z ekonomią i polityką, genealogią, symboliką 

kosmologiczną, religijną, mitologiczną, czy też „dedykowaną” symboliką odświętności jako 

miejsca scenerii wydarzeń kulturalnych, religijnych, politycznych. 

 

To co na początku jest przestrzenią staje się miejscem. Dzieje się to w miarę 

poznawania, doświadczenia i nabywania wiedzy oraz nadawania wartości. „Musimy odnaleźć 
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źródłowe doświadczenie przestrzeni, wcześniejsze od podziału na formę i treść”.28 Przestrzeń 

poznajemy od pierwszych chwil życia, choć ta eksploracja ogranicza się do najbliższego 

otoczenia i jest bardziej impresją. Wraz z rozwojem, percepcja przestrzeni i badanie rozszerza 

się. Poprzez eksperymentowanie zdolności przestrzenne poznawane praktycznie przez ciało, 

rozwijają się dużo wcześniej niż wiedza o przestrzeni.  

Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy – kierunków, położenia, odległości, czy też 

pojemności. Orientowana przestrzeń jest antropocentryczna i stawia człowieka w środku 

wszechświata. Słowa określające przestrzeń są antropocentryczne. Ludowe, czy inne miary 

długości pochodzą od części ciała czy doświadczenia wysiłku („pojemność dłoni”, „rzut 

kamieniem”, „miara łokcia”). Yi-Fu Tuan, prekursor geografii humanistycznej i pionier  

w badaniach ucieleśnionego poznania miejsca, zajmujący się różnymi aspektami percepcji 

środowiska i zachowania ludzi zauważa, że „w istocie termin world (świat) mieści w sobie 

zarówno człowieka, jak i jego otoczenie, bo jego etymologiczny korzeń (wer) znaczy 

„człowiek””.29 Ciało to zarówno żywa istota  jak i przedmiot – jest w przestrzeni albo zajmuje 

przestrzeń, rządzi nią, konstruuje, nadaje znaczenia. Ciało rządzi przestrzenią i czuje się na 

swoim miejscu wyznaczając obiektywne punkty w odniesienia w przestrzeni, punkty 

orientacyjne, podstawowe pozycje stają się koordynantem ludzkiego ciała. Przestrzeń różnicuje 

się wokół człowieka, zgodnie z jego strukturą ciała, według osi: przód – tył, prawo – lewo, pion 

– poziom, góra – dół. Maurice Merleau-Ponty podobnie stwierdzał, że przedmioty oraz 

charakterystykę przestrzeni określamy w relacji do ‘mojego ciała’. „Moje ciało, które jest moim 

punktem widzenia na świat, uznaję za jeden z przedmiotów należących do tego świata”.30 

Niektóre przestrzenne podziały wydarzają się poprzez istnienie w kontekście ludzkiego ciała, 

lub związanymi z nim wzajemnymi relacjami międzyludzkimi. Stopnie międzyludzkiej 

intymności mogą wyrażać geograficzną odległość. „J a  jestem zawsze  t u t a j  i o tym, co jest 

tutaj, mówię  t o. W przeciwieństwie do tutaj, gdzie jestem ja,  t y  jesteś  t a m,  a  o n  jest  

ó w d z i e.  To co jest tam lub ówdzie, nazywam  t a m t o”.31  Nadana przestrzeni osobowość 

czyni z niej miejsce.  

 

                                                           
28 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, str. 270 
29 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, 1977, PIW Warszawa 1987, str. 51 
30 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, str. 88 
31 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, 1977, PIW Warszawa 1987, str. 67 
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Choć przestrzeń i przestrzenność mają różne znaczenie w różnych kulturach, to 

kojarzone są głównie z symbolem wolności. Poczucie przestrzenności wiąże się z ruchem  

i doświadczaniem przestrzeni, zwłaszcza przez ruch niczym nieograniczony. Fizyczne 

otoczenie może wpływać na nasze poczucie przestrzenności. Nieograniczona przestrzeń może 

wydawać się czymś zagrażającym i niebezpiecznym, w czym człowiek traci orientację. 

Człowiek się gubi, uświadamiając sobie brak schematu. „Zamknięta i uczłowieczona przestrzeń 

staje się miejscem. W porównaniu z przestrzenią, miejsce jest spokojnym centrum ustalonych 

wartości”.32  

 

Sprawność przestrzenna jest konieczna i wyprzedza wiedzę o przestrzeni. Jest to 

przetworzenie doznań zmysłowych i ruchowych. Przestrzeń stworzona przez człowieka 

dostarcza mu doświadczenia i doskonali percepcję i emocje. Przestrzeń architektoniczna może 

ożywiać odczucia, a przy odpowiedniej uważności na nie, możemy ją określać. Formy 

architektoniczne stają się otoczeniem, wycinkami z większych przestrzeni. Znamy poczucie 

„wnętrza” i „zewnętrzności”, możemy je charakteryzować. Wytyczanie granic zarówno 

administracyjnych jak i architektonicznych służy nadawaniu lokalizacji znaczenia. Miasto, 

dzielnica, okolica w której żyjemy są szerokim stosunkowo zakresem, który może stać się dla 

nas miejscem. Staje się to za sprawą poczucia przynależności, czy nawet wspólnotowości, 

identyfikacji z miejscem. To „bycie w” jest doświadczeniem fenomenologicznym, a bycie  

w miejscu to identyfikowanie się z nim.  

 

Ludzie zdolni są odczuwać różnicę między tym co jest przestrzenią a miejscem, nawet 

bez architektonicznej formy. Są w stanie określać to, co jest publiczne i osobiste, otwarte  

i zamknięte, czy też zewnętrzne i wewnętrzne. Wytyczanie granic pomaga w lokalizacji 

przestrzeni i miejsca. Według Tuana miejsce zamyka przestrzeń stając się wnętrzem (inside)  

i zewnętrzną częścią (outside). To poczucie jest głęboko zakorzenione. Przestrzeń 

architektoniczna – nawet prosta forma, staje się otoczeniem dla człowieka. Architektura 

oddziałuje swoją skalą, formą, proporcjami, materiałem, fakturą, światłem. Działa na zmysły  

i odczucia. Nasze ciało reaguje na jej obecność. Architektura jest również nośnikiem symboli, 

poprzez które dodatkowo ją odczuwamy. „Nie wystarczy widzieć architektury; trzeba jej 

                                                           
32 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, 1977, PIW Warszawa 1987, str. 75 
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jeszcze doświadczyć”.33 Pojęcia „wewnątrz” i „na zewnątrz” jest najbardziej pierwotnym dla 

nas doświadczeniem. Rozumiemy czym jest odsłonięcie i intymność, zarówno w odczuwaniu 

przestrzeni i architektury dla nas obiektywnie obojętnej, jak i wykreowanej przez nas. Jednym 

z fenomenów architektury jest pierwotny schemat domostwa, który już w kulturach 

neolitycznych odznaczał się wyraźnym oznaczeniem kontrastu – odgrodzeniem się od świata 

zewnętrznego. Schemat ten, jako potrzeba człowieka nadawania wartości „swojemu miejscu”, 

w dużej mierze przetrwał do dzisiaj. Dom jest prymarnym miejscem dla człowieka.  

 

W doświadczaniu przestrzeni i miejsca ważny jest również aspekt ruchu i czasu. Ruch 

odbywa się w czasie, a to wydarza się w przestrzeni. Ruch i czas są również jednostkami 

odległości, a więc i przestrzenności. Dzięki temu, że możemy się poruszać, mając przy tym 

poczucie czasu, zyskujemy poczucie przestrzeni, które w dużej mierze jest podświadome. 

Odczucia te są subiektywne, lecz jesteśmy w stanie je identyfikować z poczuciem przestrzeni 

abstrakcyjnej, czy przestrzeni architektonicznej. Ruch i czas ma duże znaczenie w osobistym 

doświadczeniu przestrzeni. Jest związany z intencją naszego działania, celowością poruszania 

się – co z kolei jest związane z rozwijającym się czaso – przestrzennym poczuciem struktury 

przestrzeni, odczuwania jej, poznawania, oswajania, definiowania. W trakcie poznawania jej, 

„to co na początku było niezróżnicowaną przestrzenią, staje się w końcu pojedynczym 

przedmiotem – sytuacją czy miejscem”.34 Intymne oddziaływanie przestrzeni, ludzi, ruchu  

i czasu pozwala nam definiować to co jest „tutaj” i „teraz”, „tam” i „wtedy”, tworząc zalążek 

celowości (zawartej w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości) wykonywanego przez nas 

ruchu. Jest to właściwie obrazem ludzkiego życia, które też podzielone jest sytuacjami 

granicznymi, pauzami. Czasowo – ruchowa eksploracja przestrzeni, wraz z naszym 

przebywaniem w niej może zmienić w naszym odczuciu status, bowiem „przestrzeń odczuwana 

jako dobrze znana staje się dla nas miejscem”.35 Staje się miejscem poprzez brak ruchu, pauzę. 

Ile potrzeba czasu, aby przestrzeń stała się miejscem, czy aby poznać miejsce? Jak twierdzi  

Yi - Fu Tuan, abstrakcyjną, ogólną wiedzę o miejscu można stosunkowo szybko zarówno 

zdobyć jak i zdefiniować. Ale powtarzalność sytuacji, doświadczeń, ruchów, nadawanie jej 

znaczeń, multisensoryczny odbiór, sprawia, że „nabranie ‘poczucia’ miejsca zabiera więcej 

czasu”.36 Z czasem tak poznane miejsce staje się dla nas oczywiste. Jednakże nie jest to jedyna 

                                                           
33 Steen Eiler Rasmussen, Odczuwanie architektury, Karakter, Kraków 2015, str. 35 
34 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, 1977, PIW Warszawa 1987, str. 98 
35 Ibidem, str. 99 
36 Ibidem, str. 229 
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możliwość przekształcania się przestrzeni w miejsce, bowiem tak jak poczucie czasu bywa 

względne, tak ten proces może rozwijać się w czasie, bądź stawać się gwałtownie. 

Intensywność, krótkotrwałego doświadczenia, może odcisnąć trwały ślad w świadomości  

i doznaniu poczucia miejsca. Uświadomienie sobie tego typu sytuacji i powiązanie jej  

z doświadczeniem miejsca w danym momencie, może być zaskakujące. 

 

Koncentryczny charakter miejsca powoduje, że trudno określić status miejsca. Na 

pewno to co architektonicznie lub znaczeniowo ma wyraźne granice ułatwia to zadanie. 

Doświadczenie bycia „wewnątrz” i bycia „na zewnątrz” również pomaga. Jednak samo to 

doświadczenie może się zmienić w zależności od tego, która przestrzeń w danym momencie 

jest przedmiotem naszej uwagi, co przywodzi na myśl interpretację kompozycji szkatułkowej.  

 

Przestrzeń staje się miejscem w miarę nadawania jej określeń i znaczeń, odczuwania 

emocji, oraz wraz z doświadczaniem „tu”. Rozważania na temat przestrzeni doświadczanej są 

niemożliwe bez uwzględnienia przy tym innych przedmiotów, podmiotów i sytuacji tę 

przestrzeń określających. Faktami o szczególnym znaczeniu w przestrzeni są ludzie. 

Doświadczanie przestrzeni, często naznaczone jest obecnością i związkiem z innym 

człowiekiem. Człowiek jest z natury istotą społeczną. Nieustannie wystawianym na różnorakie 

relacje z Innymi. Jesteśmy narażeni na przyjemności i ból tych relacji. Te relacje są niezmiernie 

zróżnicowane, wynikają bowiem z różnic w postrzeganiu przestrzeni. Każda z relacji 

międzyludzkich może wpływać lub wpływa na jakość spotkania oraz odbioru przestrzeni. 

Nadajemy przestrzeni wartość i staje się ona tym samym – miejscem. Nasz odbiór przestrzeni 

determinowany jest obecnością Drugiego. Bywa, że gest, wspomnienie, czy miejsce związane 

z wzajemną relacją, jest niezwykle wymowne i trwalej zapisze się w naszej świadomości niż 

całe zdarzenie. Intymne doświadczenia miejsca nie są łatwe do wyrażenia. Są chwilą, 

„punktem” i mogą sygnalizować moment ważnego wydarzenia, powstają w chwilach 

wyczulenia i wymiany. Pozornie niezauważalne i skromne zdarzenia mogą wytworzyć 

sentyment do miejsca. Takie miejsca są trudne do określenia, osobiste, powstają  

w wyniku subiektywnego doświadczenia. „Mogą być utrwalone w głębokich pokładach 

pamięci, a ich każdorazowe wspomnienie może wywoływać intensywne uczucie”.37  

                                                           
37 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, 1977, PIW Warszawa 1987, str. 179 
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Szczególnym rodzajem miejsca intymnego jest dom – miejsce domowe, pełne również 

przedmiotów i relacji międzyludzkich. Miejsce zatem jest pauzą w ruchu, sentymentem 

związanym z intymnym doświadczeniem, zmniejszeniem dystansu, rodzajem stałości. 

Podobnie jak przestrzeń, miejsca istnieją w rozmaitej skali. Rodzajem miejsca intymnego jest 

miasto rodzinne. 

Bywa, że inni ludzie mogą ograniczać przestrzeń w większym stopniu niż 

architektoniczne podziały, powodując poczucie stłoczenia czyli przeciwieństwa 

przestrzenności. Może to wpływać na odbiór sytuacji jako zagrożenia, nieprzychylnego 

miejsca. Ograniczając naszą wolność, pozbawiają nas przestrzeni. Przestrzeń się kurczy, lecz 

nie stając się miejscem. Wtedy też łatwiej nam doświadczyć przestrzeń i ocenić czy staje/stała 

się miejscem. „Samotność jest warunkiem odczucia bezmiaru”.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, 1977, PIW Warszawa 1987, str. 81 
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CIAŁO 

 

„Każda żywa istota odczuwa fizyczną granicę, która oddziela ją od otoczenia 

zewnętrznego. Poczynając od bakterii, a kończąc na człowieku, każdy organizm ma 

dostrzegalne granice, określające jego początek i koniec”.39 

 

Ciało wedle terminologii wywodzącej się z fizyki oraz innych dziedzin nauki jest 

zbiorem cząstek, a określenie w naukach biologicznych jest synonimem organizmu ludzkiego.  

Ciało ludzkie zawsze było przedmiotem badań. Jednak, prawie do końca XIX wieku 

grało rolę co najmniej podrzędną. Dopiero w XX wieku przywrócono i pogłębiono zagadnienia 

cielesności – ciała ożywionego, oraz zaczęto definiować relacje między podmiotem i jego 

ciałem. „Nasz wiek zatarł linię oddzielającą <<ciało >> i <<ducha>> i postrzega życie ludzkie 

jako od początku do końca duchowe i cielesne, zawsze oparte na ciele”.40 Niewątpliwie na taki 

stan rzeczy, miał wpływ Sigmund Freud. Dalej zagadnienia z dziedziny psychologii  

i psychoanalizy miały odbicie w kognistywice, fenomenologii czy egzystencjalizmie. 

Rozważania Husserla, Heideggera, Merleau – Ponty’ego, czy Sartre’a były i są nadal inspiracją 

do dalszych badań na tym polu. Szczególnie fenomenologia okazuje się przydatna – oparta na 

wyjaśnieniach fenomenu poznania dostarcza wiedzę teorii doświadczenia oraz możliwość 

opisu z pierwszoosobowej perspektywy.  

Według założeń Husserla redukcja fenomenologiczna polegać ma na wzięciu w nawias 

wiedzy potocznej, założeń i twierdzeń naukowych. „W zabiegu redukcji chodzi więc o zmianę 

nastawienia, o przełączenie trybu myślenia z naturalnego, codziennego, pełnego  

w automatyczne interpretacje, na myślenie fenomenologiczne, otwarte nie tyle na to, co się 

jawi, ile przede wszystkim na to, jak się jawi”.41 Zdaniem Husserla ciało możemy doświadczać  

w dwojaki sposób. Jednym z nich jest postrzeganie go jako materialny obiekt – cielesną bryłę 

(Körper), który możemy scharakteryzować poprzez kształt, położenie, rozmiar, kolor, fakturę. 

Ciało postrzegamy wtedy jako zewnętrzny obiekt, doświadczany zmysłami. Dotyk i wrażenia 

zmysłowe prowadzą do odczucia innych wymiarów cielesności. Ciało zatem jest moim ciałem 

                                                           
39 Edward T.Hall, Bezgłośny język, Warszawa 1987, str. 161  
40Jeana-Jacques Courtine Historia ciała, Tom 3, Różne spojrzenia. Wiek XX pod redakcją Jeana-Jacques’a 

Courtine’a, str. 5 
41 Marek Pokropski, Cielesna geneza czasu i przestrzeni, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013, str. 27 
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wraz z wrażeniami i czuciami zlokalizowanymi ‘w’ ciele, cielesność polem wrażeń określonym 

mianem żywego ciała. W rozumieniu ciała żywego (Leib) zmysł wzroku traci na wartości na 

rzecz dotyku, który wraz z motoryką ciała jest istotą procesu konsytuowania rzeczy 

materialnych oraz przestrzenności otoczenia.  

Zawarte w „Fenomenologii percepcji” Merleau-Ponty’ego teorie podmiotu 

ucieleśnionego, pojęcia schematu cielesnego, nierozłączność od środowiska życia, oraz 

problem nieostrości granic ciała, stanowią nadal ważny punkt odniesienia. Maurice Merleau-

Ponty w swoich koncepcjach inspirował się zarówno postawą Husserla jak i psychologią 

postaci i psychopatologią. W teorii, zachowanie, które zawsze ma jakąś intencję i kierunek,  

a tym samym jest pewną postacią (Gestalt), tym, że relacje z otoczeniem nie są jednostronne  

i proste, a analiza struktur zachowania, dowodziły, że ciało jest narzędziem zrozumienia. 

Najważniejszymi pojęciami są schemat ciała (schema corporel) i ciało własne (corps propre), 

z ich pomocą, można opisać doświadczenia cielesne, przy jednoczesnym podkreśleniu 

‘nieredukowalnego’ związku ciała z środowiskiem je otaczającym. Schemat ciała jest 

systemem nieskończenie wielu odniesień i perspektyw, które definiują pozycję ciała 

jednocześnie wykraczając poza ramy ‘tu’ i ‘teraz’. Pojęcie schematu cielesnego, teoria 

podmiotu ucieleśnionego nierozłącznego ze środowiskiem życia, czy też problem nieostrości 

granic ciała, stanowią współcześnie punkt odniesienia do dalszych prac nad koncepcją 

poznania.   

 

W XX wieku dokonywano odkrywania ciała w obszarze antropologii, kultury, 

medycyny, przemian społecznych a nawet polityki. Nigdy wcześniej ciało nie było tak bardzo 

eksplorowane. Te przemiany były rozległe i głębokie, począwszy od opisania ciała 

materialnego – organicznego, ciała jako podmiotu, ciała subiektywnego i nadania mu statusu 

„ja-skóry”, wizualnej powłoki form i popędów, jak również instrumentu praktyk społecznych. 

„Nigdy wcześniej organizm nie był tak dokładnie penetrowany, jak będą to czynić technologie 

wizualizacji medycznej, nigdy ciało intymne, obdarzone płcią, nie zaznało tak obsesyjnie 

przesadnego eksponowania, nigdy obrazy brutalnej przemocy, jakiej doznawało ono podczas 

wojen i w obozach koncentracyjnych, nie miały odpowiednika w naszej kulturze wizualnej, 

nigdy spektakle, których było obiektem, nie zbliżyły się do wstrząsów, jakie współczesne 
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malarstwo, fotografia, kino wywołują w jego obrazie.”42 W czasie intensywnego eksplorowania 

organizmów i ich genetyki, wymiany narządów i krwi, implantów oraz protez, rodzi się pytanie 

czy istnieje tego jakaś granica, poza którą moje ciało nie jest moim ciałem? 

W historii, która dotyczy poznania ciała, duże znaczenie miała historia anatomii. 

Autopsja prowadzona w celach dydaktycznych była (i jest do dzisiaj) wędrówką w głąb ciała, 

odkrywaniem jego sekretów. Współcześnie wiedza medyczna pozwala manipulować ciałem na 

tyle, że trudno odnaleźć tożsamość własnego „ja”. Mass-media podsuwają coraz to 

nowocześniejsze rozwiązania, których celem jest przedłużenie długości naszego życia  

i poprawa wyglądu, kosztem utraty indywidualności. Współczesną kulturę cechuje duże 

zainteresowanie ciałem. Jest ono jednak nakierowane głównie na estetykę i atrakcyjność.  

 

Ciało człowieka to cielesna świadomość, która pomaga w wychwytywaniu przez umysł 

ciała jako przedmiotu, ale też uczy doświadczania świata i samego siebie. Twórca koncepcji 

filozoficznej somaestetyki, Richard Shusterman twierdzi, że „Soma jest naszym podstawowym 

i niezbywalnym środkiem percepcji, działania i myślenia”.43 Somaestetykę można określić 

jako: „dziedzinę zajmującą się krytycznym badaniem i melioratywną kultywacją tego, jak 

doświadczamy i wykorzystujemy nasze przeżywające ciało (lub somę) będące miejscem 

zmysłowej oceny [aisthesis] i twórczej autokreacji”.44 Jest więc dyscypliną teoretyczną ale  

i praktyczną stroną doświadczania. ‘Estetyczność’ natomiast wskazuje na jej estetyczne 

wykorzystanie w kreacji własnego ja, oraz postrzegania Innych i rzeczy przez pryzmat 

estetycznych jakości. Dalej, za Shustermanem można stwierdzić, iż „ciało wyraża 

dwuznaczność istoty ludzkiej, będącej subiektywną wrażliwością doświadczającą świata,  

a zarazem postrzeganym w tym świecie przedmiotem”.45 J e s t e m  ciałem i  p o s i a d a m 

ciało, percepcja płynie z  n i e g o  i  p o p r z e z  nie,  p o s i a d a m  i  u ż y w a m.  Ciało więc 

jest naszym pierwotnym medium interakcji ze światem, środowiskiem, które jest konieczne dla 

naszej percepcji, działania i myśli, oraz doświadczania siebie i swojego ciała kształtując 

somatyczną samoświadomość (m.in. poprzez praktyki medytacyjne).  

                                                           
42 Jeana-Jacques Courtine Historia ciała, Tom 3, Różne spojrzenia. Wiek XX pod redakcją Jeana-Jacques’a 

Courtine’a, str. 7 
43 Richard Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, Polskie Towarzystwo Estetyczne, 

Kraków 2016, str. 8 
44 Ibidem, str. 19 
45 Ibidem, str. 21 
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Ciało ma swoją fizyczność, ale również lokalność i przestrzenność. Uczucia, doznania 

cielesne, mogą występować zarówno „w” ciele jak i „na” jego ‘powierzchni’. Ciało nie jest 

tylko materialną bryłą, lecz przestrzenią wrażeń - ciałem żywym. Żywe ciało poprzez 

wewnątrzcielesne doznania jest doświadczeniem wypełniania przestrzeni, odczuciem 

„grubości” ciała, jego masywności, która postrzegana jest jako cielesny opór ale i wypełnianie 

przestrzeni. Jak podsumowuje zagadnienie przestrzenności i czasowości ciała, Marek 

Pokropski: „czucia rozprzestrzeniają się, promieniują pokrywając powierzchnię ciała, albo 

wypełniając je w środku”.46 To pierwotne doświadczenie ciała jest doświadczeniem przestrzeni 

czuć cielesnych. Poczucie ucieleśnionego bycia jest zależne od wewnętrznego ‘środowiska’, 

które może redukować odczuwanie i przestrzeń ciała do jego fizycznych granic. To 

uwewnętrznione, intymne wręcz doświadczanie ciała pozwala wsłuchiwać się w doznania.  

A pierwotne odczuwanie wewnętrznej przestrzeni, „jest warunkiem każdego innego 

doświadczenia przestrzeni”.47  

Ciało bywa jednak ‘transparentne’, kiedy jest zdrowe , działające, zaangażowane  

i zwrócone ku zewnętrzności. Jakże często zapominamy o naszym ciele, uświadamiamy sobie 

je, w chwili kiedy zaczyna niedomagać.  

 

Skóra jest narządem naszego ciała. „Informacje odbierane z receptorów przestrzennych 

(oczu, uszu i nosa) odgrywają w naszym codziennym życiu rolę tak dominującą, że mało komu 

przyjdzie do głowy, iż skóra jest również jednym z głównych narządów zmysłów”.48 Wydaje 

się, że skóra i układ nerwowy nie mają ze sobą wiele wspólnego, tymczasem, w życiu 

embrionalnym zarówno skóra jak i układ nerwowy rozwijają się z tej samej struktury będącej 

rodzajem tkanki – ektodermy. Skóra posiada dużą sieć komunikacji z naszym mózgiem. Nerwy 

wychodzące od proprioreceptorów, przekazują wszelkie informacje doznań tego, co dzieje się 

podczas pracy mięśni. Powstaje sprzężenie zwrotne, dzięki któremu odczuwamy przestrzeń 

kinestetycznie i sprawnie się poruszamy. Eksteroreceptory ulokowane w skórze przekazują do 

centralnego układu nerwowego doznania związane z odczuwaniem temperatury, dotyku, bólu.  

Skóra na ciele to też aspekt fizyczny, materialny – powłoka. Jest podstawową barierą 

świata zewnętrznego w kontakcie z ciałem. Bariera ta może być jednak zachwiana poprzez 

                                                           
46 Marek Pokropski, Cielesna geneza czasu i przestrzeni, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013, str. 98 
47 Ibidem, str. 99 
48 Edward T.Hall, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2001, str. 75 
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zaburzenia odczuwania bodźców, czy choroby, może być też komunikatorem, który wysyła 

nam informacje o zachwianiu równowagi w organizmie czym może być właśnie atopia (np. 

atopowe zapalenie skóry). Skóra pełni dla nas kilka funkcji. Współcześnie odkryto właściwości 

termiczne skóry, które są nie bez znaczenia. Według Edwarda T.Halla, uważanego za twórcę 

proksemiki, dzięki zmianom termicznym, mamy szczególną zdolność do porozumiewania się 

z ludźmi. Temperatura ma wpływa na to jak czujemy się w tłumie, czy też wpływa na wzajemne 

oddziaływanie emocji. „Człowiek potrafi zarówno wysyłać, jak i odbierać przekazy o stanie 

emocjonalnym za pomocą zmian temperatury w różnych partiach ciała”.49  

 

Doznania dotyku są jednym z najważniejszych od pierwszych dni po narodzeniu. Od 

urodzenia badamy świat dotykiem, zanim podporządkujemy się światowi wizualnemu. Dotyk 

odbywa się na granicy naszego ciała. Wiąże się z percepcją przestrzeni, jej przeżywaniem. 

Można odróżnić dotyk aktywny (badanie dotykiem) i dotyk pasywny (bycie dotykanym). 

Poprzez dotyk komunikujemy nasze emocje, okazujemy sympatię czy przekraczamy czyjeś 

fizyczne granice. „Dotykanie jest ze wszystkich doznań odbierane najbardziej osobiście. […] 

…są przekazami przesyłanymi przez jedno ciało drugiemu ciału, przekazami o sensie 

uniwersalnym”.50 Z tymi doznaniami wiąże się odbiór otaczających nas obiektów, faktur, a ich 

ocenę umożliwia nam pamięć doznań dotykowych. 

 

Inny rodzaj pamięci – to pamięć ciała. Jest to specyficzna pamięć, która otwiera nas na 

nowo, projektuje zapamiętane czasoprzestrzenne relacje. Jest to rodzaj przywołania (za 

Maurice Merleau – Ponty’m) przedrefleksyjnego „tu” i „teraz”, ponownym przywołaniem 

przeszłości, ponownym jej przeżyciem, a także odtworzeniem wzorca zachowania, relacji. 

Może być kinestetyczna, przestrzenna, międzycielesna, traumatyczna… Ciało wysyła nam 

sygnały. Ale również potrafi być formą, stanem kinestetycznych nawyków cielesnych.  

 

 

 

 

                                                           
49 Edward T.Hall, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2001, str. 76 
50 Ibidem, str. 85 
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OPIS PRACY ARTYSTYCZNEJ - Autokomentarz 

 

PRACA ARTYSTYCZNA  

 

W przestrzeni zastanej, industrialnej, o dużej powierzchni, znajdują się dwa obiekty. 

Obiekty, które znamy jako formę przestrzenną – to sześciany. Wydają się być przypadkowo 

umiejscowione. Wymagają przemieszczania się, aby do nich podejść i sprawdzić czym są.  

Są to obiekty duże – o wymiarach 2,5x2,5x2,5 metra.  

Konstrukcja ścian sześcianów jest stabilna i nieprzezroczysta. Ich zewnętrzne ściany nie 

mają na sobie żadnych śladów – to gładkie białe powierzchnie, czterech płaszczyzn kwadratów. 

Sześciany w tej przestrzeni są obiektami, które można zdefiniować jako instalacje z elementem 

interwencji. Oba posiadają ciasne wejścia, które można zobaczyć, okrążając je, to znaczy, 

wykonując ruch w przestrzeni, w której się znajdują. Otwarte wejścia dają możliwość ingerencji 

do ich wnętrza. 

Jeden z sześcianów (I) ma wnętrze – ściany oraz podłoże również sztywne, gładkie, 

białe. Sufit przysłonięty przezierną materią. Na podłożu, pośrodku znajduje się zaaranżowana 

kompozycja składająca się z kilkunastu ceramicznych rzeźb przedstawiające ludzkie ciała – 

korpusy, odciski ceramiczne z form gipsowych torsu ludzkiego. Niektóre o kształtach 

zbliżonych do naturalnych, inne zdeformowane. Pozostała powierzchnia podłoża jest ściśle 

wyłożona ceramiką (fragmenty odcisków ceramicznych ciała). Do wnętrza można wejść 

poprzez ciasny otwór (wejście), umiejscowiony centralnie w płaszczyźnie jednej ściany. 

Podczas wewnętrznej eksploracji wnętrza przez odbiorcę, ceramiczne fragmenty pękają pod 

stopami. Ceramiczne rzeźby są nieszkliwione, o zróżnicowanej strukturze i naturalnej tonacji 

wypalonych mas ceramicznych, utrzymane w tonacji bieli i ciepłych odcieni beżu. Wnętrze od 

góry oświetlone jest rozproszonym białym światłem.  

Drugi sześcian (II) ma wnętrze możliwie miękkie i ciepłe. Podłoga i ściany tego wnętrza 

są wygłuszone grubą gąbką. Wszystkie ściany i podłoże wyłożone są mięsistą, miękką 

welurową białą tkaniną. Sufit również przysłonięty materią przeziernej białej tkaniny. 

Centralnie we wnętrzu tego sześcianu znajduje się podwieszona od góry rzeźba. Na wysokości 

klatki piersiowej widza, znajdują się dwa fragmenty korpusu człowieka (odciski przodu i tyłu). 

Rzeźba torsu z wykonana jest z białej nieszkliwionej porcelany. Do wnętrza sześcianu można 

wejść poprzez nieco szerszy otwór w środkowej części jednej ze ścian. Wnętrze sześcianu 

oświetlone jest jasnym, rozproszonym światłem.  
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W moim subiektywnym odbiorze świata, istotne jest pojęcie przestrzeni. Pojęcie 

przestrzeni oraz jej odbiór nie jest związany tylko z jej obiektywizacją. Jest to doświadczenie 

zwrócone ku zinternalizowanemu światu zewnętrznemu. To również bardzo osobiście 

doświadczanie świata: przestrzeni, rzeczy i Innego. Odbiór świata dostarcza wrażeń, bodźców. 

Między człowiekiem a światem, nieustannie dokonuje się pewnego rodzaju wymiana. Istotą, 

„początkiem” jest odbieranie ich wzajemnych relacji.  

 

Świat jest zorganizowany w przestrzeni. Większe przestrzenie wpływają na pomniejsze. 

Doświadczenia przestrzeni nie dostarczają człowiekowi wiedzy o pełni zewnętrznego świata. 

W przestrzeniach zachodzą różnorodne relacje. Kluczem do poznania „przestrzeni” jako takiej, 

w jakimś stopniu jest jej własne, subiektywne doświadczenie, oraz świadomość tego 

doświadczenia. Na tej podstawie, poprzez sobie tylko właściwy sposób poznawania 

i postrzegania rzeczywistości, każda jednostka konstruuje, z całym jej bogactwem, odbiór. Dla 

każdego przestrzeń jest taka, jaką ją przeżywa. O znaczeniu jakie nadaje jej w danej, 

przeżywanej przez niego chwili. Granica Ja i świat jest płynna, jest to relacja złożona. 

Doświadczamy różnorodnych odczuć, które wywołuje w nas ta zewnętrzność.  

W przestrzeniach tworzymy oswojone, zorganizowane i znaczące dla nas Miejsca.  

 

Tytułowa „Atopia” ma bliską konotację z pojęciem „miejsca”, miejsca  

w przestrzeni. Jednak to, że atopia oznacza bycie „nie na swoim miejscu”, „poza miejscem” nie 

znaczy że jest „nie-miejscem” czy pustką. Atopowa przestrzeń to taka, która jest „przestrzenią 

nie-swoją, nie-znaną, nie-zrozumiałą”51, więc taką która wywołuje poczucie dystansu, czy 

wręcz obcości. Atopia związana jest z relacyjnością a ta nie odbywa się w pustce, lecz  

w przestrzeni doświadczanej. Jest jakimś bytem, kategorią miejsca. Jej sens wybiega dalej, niż 

to, co niezrozumiałe, lecz również ku temu, co niedookreślone, co rodzi niejednoznaczności, 

wieloznaczności czy wręcz niemożność dokładnej klasyfikacji, rozumienia i interpretacji. 

Gadamer zwraca uwagę, że zatrzymanie rozumienia atopii staje się impulsem do podjęcia tego 

rozumienia. Jest zatem aktywnością „która związana jest z doświadczeniem atopii – a więc, 

tego co niezrozumiałe, co znajduje się poza horyzontem interpretacyjnym 

                                                           
51 Zuzanna Dziuban, Atopia – poza miejscem i „nie-miejscem”, w Czas przestrzeni red. Krystyna Wilkoszewska, 

Uniwersitas, Kraków 2008, str. 306 
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doświadczającego”.52 Przestrzeń atopowa jest zatem doświadczeniem bez gotowych 

interpretacji, prowokującą do poszukiwania sensów i znaczeń.  

 

 

W moim poszukiwaniu treści i form przedstawieniowych ważne było znalezienie 

„odpowiedniej” przestrzeni, w której znajdzie się „aranżacja wystawiennicza” instalacji 

artystycznej. Poszukiwanie takich przestrzeni, wedle założeń, które sobie narzuciłam 

(parametry wielkości, gabaryty, u-miejscowienie, pewne cechy, które za sobą dana przestrzeń 

może nieść…) nie było rzeczą łatwą. W dużej mierze te dane stanowiły o tym, że 

prezentacja/wystawa będzie realizowana w danym czasie, a realizowane przeze mnie obiekty  

o dostosowanych do przestrzeni proporcjach. Poszukiwana przeze mnie przestrzeń w musiała 

mieć również „to coś”. W zobaczeniu jej i doświadczeniu przeze mnie, winna mieć zalążek 

pewnego rodzaju „aury” jak o przestrzeni mówi Yi-Fu Tuan, czy też, bardziej w kontekście 

doświadczania sztuki – Gadamer. Ta aura miała zalążek możliwości stawania się dla mnie 

Miejscem.  

Przestrzeń ekspozycyjną udało mi się znaleźć nie bez problemów, lecz w efekcie 

całkiem szczęśliwie. To jest hala produkcyjn kompleksu dawnej fabryki Krakowskich 

Zakładów Teleelektronicznych TELKOM – TELOS*. (Ciekawym w tym kontekście może być 

fakt, że Eliade w „Sacrum a profanum”, pisze o telos jako obrzędzie przejścia. Pisze o tym  

w kontekście zaślubin, jednak greckie telos znaczy również: koniec, dokonanie, granicę i cel – 

kres działania).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Zuzanna Dziuban, Atopia – poza miejscem i „nie-miejscem”, w Czas przestrzeni red. Krystyna Wilkoszewska, 

Uniwersitas, Kraków 2008, str. 304 

* Obecnie, sukcesywnie kolejne budynki zostają przekształcane na obiekty użytkowe oraz mieszkalne. Więcej 

informacji na temat Krakowskiego przemysłu elektrotechnicznego można znaleźć: 

https://upadektechnikikrakowa.blogspot.com/2018/03/krakowski-przemys-elektrotechniczny.html  [dostęp: 

23.04.2019] 

 

 

https://upadektechnikikrakowa.blogspot.com/2018/03/krakowski-przemys-elektrotechniczny.html
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Ryc. 1. Przestrzeń „wystawiennicza”, hala produkcyjna TELKOM - TELOS 

 

 

 

Koncepcja mojej pracy artystycznej to zespół znaków obejmujący zestaw symboli, 

obrazów, form, skojarzeń, kontekstów. W instalacji znaczącą wagę wnoszą wartości 

symboliczne, ale także na pozór nieczytelne relacje, czy brak punktów odniesienia lub wyraźnej 

hierarchii elementów. Funkcją „odsyłania ku nieokreśloności” jest symboliczność. Symbol 

„jest to przede wszystkim techniczny wyraz języka greckiego oznaczający skorupę pamięci”53 

a zatem coś, co możemy wzajemnie rozpoznać.  Gadamer rozważa, że symbol to rodzaj 

odsyłania, wskazywania i skrywania, dzieła które jest „tu oto”. „[…] To co jednostkowe, 

szczególne jest niczym ułamek bytu, że coś, co z nim koresponduje, jest obietnicą uzupełnienia 

całości […]”.54  

W tych kategoriach mogę przywołać również rozważania Rudolfa Arnheima na temat 

przestrzeni, w których układy odniesienia, interakcje pomiędzy przedmiotami a kontekstem  

w jakim się znajduje są wektorami sił, modyfikując zachowanie w przestrzeni. To powoduje, 

                                                           
53 Hans-Georg Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Oficyna Naukowa, Warszawa 

1993, str. 42 
54 Ibidem, str. 43 
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że zaczynamy zwracać uwagę na to co jest „relacją  ‘figury’ i ‘tła’(ground)”55, a co jest 

elementarnym i spontanicznym postrzeganiem przestrzeni. Zatem po przekroczeniu wejścia do 

hali rozpocząć się może proces doświadczania i interpretacji. 

 

 W XX wieku artyści skupieni wokół nurtu minimalizmu poszukiwali alternatywnych 

przestrzeni ekspozycyjnych: ‘nie-miejsc’, czy wręcz ‘nie-architektury’, przestrzeni innych niż 

wystawienniczy white cube, który przestawał być postrzegany jako neutralna przestrzeń.  

„[…] W pozbawionym chłodu wnętrzu sztukę nie tylko inaczej się ogląda, ale także inaczej  

o niej rozmawia”.56 Rozwiązania artystyczne takie jak site specific, environment, przeobrażały 

aranżowane przestrzenie, prowokowały do dyskursu o przestrzeni. Minimalizm oparty  

o rozważania fenomenologiczne zwracał uwagę na doświadczenie ciała i jego skali  

w przestrzeni i wzajemne relacje obiektów w przestrzeni, które określają znaczeniowo daną 

przestrzeń i nadają kontekst. Aranżowane wystawy miały odwoływać się do wizji, która „nie 

powinna budować dystansu, wręcz odwrotnie – poprzez osiągnięcie wrażenia bliskości  

z odbiorcą mogłaby wywierać silniejsze wrażenie […], podprowadzać go w kierunku 

zaplanowanej – i oczekiwanej – reakcji”.57 

 W historii współczesnej sztuki publicznej, roli sztuki w przestrzeni, oraz debatach na 

temat miejsca, trwale zapisała się rzeźba Richarda Serry Tilted Arc (Pochylony Łuk). Projekt 

Serry realizowany był w 1981 roku w ramach programu „Sztuka w architekturze” (Art-in-

Architekture). Rzeźba znalazła się na Federal Plaza w Nowym Jorku w otoczeniu wieżowców 

Manhattanu. Celem artysty było skonstruowanie nie tyle estetycznego obiektu, co obiektu, 

którego celem było zaangażowanie ludzi w dialog i procesualne doświadczenie przestrzenne 

i rzeźbiarskie. „Serra świadomie przeciwstawia się potocznemu myśleniu o przestrzeni jak  

o ‘pojemniku’, w którym umieszczone są rzeczy, i redukowaniu jej do dającej się logicznie 

opanować struktury, przejrzystej dla spojrzenia i dla umysłu”.58 Kontrowersje narosłe wokół 

rzeźby przybrały wręcz polityczny charakter i wbrew woli artysty, w roku 1989, przeniesiono 

ją w inne miejsce. 

                                                           
55 Rudolf Arnheim, Dynamika formy architektonicznej, Officyna s.c., Łódź 2016, str. 77 
56 Maria Hussakowska, Minimalizm, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, str. 

177 
57 H. Bayer, Fundamentals of Exhibition Design, New York’s Laboratory Scholl of Industrial DesignPM, 

December-January 1939-40, New York, s. 17 w: Maria Hussakowska, Minimalizm, Instytut Historii Sztuki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, str. 159 
58 Agnieszka Rejniak-Majewska, „Pole walki” i przestrzeń doświadczenia – Tilted Arc Richarda Serry w: Czas 

przestrzeni red. Krystyna Wilkoszewska, Uniwersitas, Kraków 2008, str. 50 
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Artystą, dla którego odczuwanie przestrzeni jest niezwykle ważne, jest Dani Karavan. 

Karavan realizując swoje projekty, tworzy Miejsca. Miejsce (hebrajskie makom), które sam do 

realizacji wybiera ‘doświadczając’ ich, a które później staje się punktami odniesienia  

w przestrzeni. Rzeźba staje się miejscem doświadczania i możnością wypełniania obecnością, 

stając się przy tym kameralną sytuacją. „Myślę, że w pewnym sensie moja twórczość jest 

figuratywna, ponieważ nie istnieje bez ludzi. Te indywidualne kreacje nie są tworzone po to, 

by na nie patrzeć. Musisz być wewnątrz, musisz stać się częścią”.59 

Artystką przestrzeni, pracującą na styku architektury i rzeźby jest Monika Sosnowska. 

Konstruuje wnętrza i przestrzenie niedostrojone do przeciętnej skali człowieka. Wprowadza  

w błąd percepcję stosując fałszywe perspektywy, tworząc klaustrofobiczne, opresyjne 

architektoniczne konstrukcje.  

Mirosław Bałka natomiast odwołuje się w swojej twórczości do pamięci miejsc, ciała  

i jego relacji w kontekstach przestrzeni, przedmiotów, czy innych ciał. Ważnym aspektem jest 

odczuwanie. O swojej pracy „How It Is” zrealizowanej w Tate Modern w Londynie (2009-

2010), sam mówi, że: „jego praca to bardziej doświadczenie umysłu, niż ciała”.60 

 

„Kiedy wkraczamy w przestrzeń, przestrzeń wkracza w nas i doświadczamy swoistej 

wymiany, scalenia przedmiotu z podmiotem”.61 Percepcja charakteru otoczenia jest złożona. 

Angażuje wiele zmysłów i wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest jedynie ograniczona do 

cech wizualnych. Przestrzeń odbieramy jako pojedyncze doznanie, ale w sposób rozproszony. 

Jest to proces doświadczania odbywający się w czasie, angażujący percepcję, wyobraźnię, 

pamięć czy cielesne i egzystencjalne odczucia. Postrzegamy to jako atmosferę, coś co nadaje 

wyjątkowego charakteru czy tożsamości. 

Co ciekawe, Juhani Pallasmaa mówi o „atmosferycznej rzeźbie” w kontekście dzieł 

Augusta Rodina, Alberta Giacomettiego, czy Constantina Brâncuşiego, podkreślając, że artyści 

inaczej niż architekci „[…] wydają się bardziej świadomi roli, jaką odgrywa klimat pracy 

[…]”.62 Podobnie określał to Yi-Fu Tuan, wskazując na wyrazistość wizualną i kreowanie 

miejsca poprzez obiekty sztuki: „rzeźby potrafią wytworzyć poczucie miejsca samą swą 

                                                           
59 Za: Interview. Dani Karavan Talking to Ingrid and Konrad Scheurmann, op. cit., s. 97, w: Monika Rydygier 

Punkty Odniesienia, w: Dani Karavan. Esencja Miejsca, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, str. 49 
60 https://culture.pl/pl/tworca/miroslaw-balka Ewa Gorządek, wrzesień 2004; aktualizacja: listopad 2015, 

[dostęp: 24.04.2019] 
61 Juhani Pallasmaa, Miejsce, przestrzeń i atmosfera. Postrzeganie peryferyjne i emocje w doświadczeniu 

architektonicznym, w Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów, red. Joanna Kusiak, Bogna 

Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013, str. 15 
62 Ibidem, str. 18 

https://culture.pl/pl/tworca/miroslaw-balka


39 
 

fizyczną obecnością. Pojedynczy, nieożywiony przedmiot, sam w sobie nieużyteczny, […] 

zdaje się wcielać osobowość i staje się ośrodkiem własnego świata. I choć rzeźba jest 

przedmiotem w naszym polu widzenia, tworzy jednak swą własną przestrzeń”.63 

 

Dla sztuki współczesnej charakterystyczne jest eksplorowanie i przekraczanie granic 

między jej gatunkami, własnościami, technikami oraz zasadami. To wychodzenie poza 

tradycyjne granice stało się impulsem wszelkich przemian zachodzących w XX wieku. Było 

powodem wszelkiej transformacji i trwa do dzisiaj. Strategie ich przekraczania były zależne 

również od równoległych przemian zachodzących na scenie politycznej, społecznej, czy 

socjologicznej. Awangarda rozszerzała pojęcie sztuki, eksplorując nowości i dając upust 

nieograniczonej swobodzie twórczej, zagarniając kolejne obszary życia codziennego, 

uświadamiając, że wszystko może stać się sztuką, ukazując względności zasad, poszukiwanie 

innych wartości. Wiek XXI to dalsze rozszerzanie świata sztuki. 

  „Na początku XX wieku rzeźba była gotowa do podzielenia swojej trójwymiarowości. 

Intrygowała ją zależność od przestrzeni, obecność w przestrzeni i wynikanie z przestrzeni”.64 

Stawała się zdarzeniem przestrzennym, symulacją architektury, organizacją przestrzeni 

intrygując swoją obecnością, wciągając w zależności od przestrzeni i wynikanie z przestrzeni. 

Przedmiotem, śladem, lub wyrzeźbioną częścią natury… 

 

 Nadawanie wszystkiemu formy cechuje każdą istotę ludzką. Czy w życiu, czy w sztuce 

wszystko posiada jakąś określoną formę, ale to my, na nowo nadajemy sens odczuwanej  

i widzialnej przez nas formie. 

                                                           
63 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, 1977, PIW Warszawa 1987, str. 205 
64 Maria Anna Potocka, Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002, str. 262 
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Ryc. 2. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (I) i (II) w przestrzeni. Widok 1. 

 

 

Ryc. 3. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (I) i (II) w przestrzeni. Widok 2. 

 

 

 



41 
 

 

Ryc. 4. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (II) i (I) w przestrzeni. Widok 3. 

 

 

 

W założeniu mojej pracy artystycznej w przestrzeni hali znajdują się dwa sześciany. Ich 

rozmieszczenie w przestrzeni może prowokować decyzję o ruchu, a ruch jest jednostką miary 

poznawania przestrzeni. Można tym samym rozpocząć proces poznawczy oraz odkryć, iż jest 

możliwość eksploracji instalacji sześciennych. Pozornie zamknięta forma sześcianu staje się 

dosłownie i w przenośni formą otwartą. Zatem zamknięty Byt posiada granice, które powołać 

mogą do czegoś nowego.  

 

Moment decyzji o przekroczeniu i wejścia do wewnątrz każdego z sześcianów, może 

być momentem „przejścia” tożsamym, jak pisze Mircea Eliade z „inicjacją” – jedną z wielu 

atopowych granic, sytuacją graniczną. Sytuacja graniczna może stać się nie tyle abstrakcyjną, 

co rzeczywistą. „Walka pomiędzy odwagą wejścia w sytuacje graniczne z otwartymi oczyma  

a chęcią ucieczki od świata immamencji będzie toczyła się we wnętrzu mojego bycia tu oto 

(Dasein) zawsze”.65 Bycie ‘tu oto’, wedle Jaspersa otwiera na egzystencję, jest wyznacznikiem 

                                                           
65 Dawid Kolasa, Sytuacje możliwe a sytuacje graniczne w filozofii Jaspersa, Studia z Historii Filozofii No 1 

(2010): http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2010.009/114 str. 140 

[dostęp: 23.04.2019] 

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2010.009/114
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bycia człowiekiem. To jak postępuje w obliczu sytuacji granicznej, świadczyć może jakim 

człowiek jest w głębi swojej egzystencji – duchowej podświadomości. 

Generalnie „otwarcie zamkniętych przestrzeni” jest tożsame z pojęciem twórczości.  

Z socjologicznego punktu widzenia każde nowe otwarcie, to nowość, a przez to możliwość 

eksplorowania. Otwartość kompozycji w sensie czasoprzestrzennym powoduje, że na moment 

każdy człowiek lub rzecz znajdująca się w obrębie, czy bezpośrednio w jej wnętrzu, dopełnia 

swoją chwilową obecnością „otwartą” formę. Ale ta otwartość dzieła w sztuce nie tylko i nie 

zawsze powinna być otwartością fizyczną. Chodzi tu raczej o sens odbioru dzieła i rodzący się 

dialog. Dialog artysty z odbiorcą. Za każdym razem, z chwilą kiedy pojawia się dialog i odbiór 

przez odbiorcę następuje wypełnienie się kompozycji. Tworzenie jest pewnego rodzaju 

działalnością ofiarną. Jest współdzieleniem z odbiorcą. A dialog ryzykiem, które podlega 

ocenie. „W doświadczeniu sztuki chodzi o to, że dzięki dziełu uczymy się pewnego 

specyficznego sposobu przebywania. Jest to przebywanie tym się odznaczające, że się nie 

dłuży. Im bardziej tak przebywając zdajemy się na nie, tym wymowniej, tym wielostronniej, 

tym pełniej się nam ono jawi. Istotą doświadczania czasu w sztuce jest to, że uczymy się 

przebywania”.66  

 

Środek instalacji nie jest tylko lewą stroną sześcianów. Jest wypełniony rzeźbą.    

 

                                                           
66 Hans-Georg Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Oficyna Naukowa, Warszawa 

1993, str. 61 



43 
 

 

Ryc. 5. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (I) i (II) w przestrzeni. Wnętrze (I). 

 

 

Ryc. 6. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (II) i (I) w przestrzeni. Wnętrze (II). 
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Rzeźba po prostu jest. Inaczej niż płaskie formy sztuki angażuje wyobraźnię. 

Trójwymiarowość jest czymś oczywistym i wyobraźnia nie musi kreować wrażenia bryły. 

Rzeźba to konkretny przestrzenny byt. „Rzeźba jest stanem, jest zastygnięciem momentu”.67 

 

Maria Anna Potocka odważnie stwierdza: „Człowiek jest rzeźbą”.68 Ale jednak ciało 

człowieka wymyka się poza samą kategorię przedmiotu. Jest niepomiernie czymś więcej – jest 

tym, dzięki czemu możliwe jest przejawianie się przedmiotu jako takiego. Każdy gest 

wykonany przez człowieka, każde zdarzenie, czy chwila zawsze są obciążone szerokimi 

znaczeniami, czego efektem jest subiektywna percepcja odbiorcy, przefiltrowana przez jego 

wnętrze.  

 

 

 

 

Ryc. 7. Wnętrze (I) 

                                                           
67 Maria Anna Potocka, Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Wydawnictwo Baran i Suszczyńcki, Kraków 2002, str. 271 
68 Ibidem, str. 11 
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Ryc. 8. Wnętrze (I) 

 

 

 

Ryc. 9. Wnętrze (II) 
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Ryc. 10. Wnętrze (II) 

 

 

Motyw ciała w kulturze i sztuce ma ogromną tradycję. Jest jednym z pierwszych  

i podstawowych odniesień. Maurice Merleau – Ponty stwierdza wręcz: „ciało można porównać 

nie do przedmiotu fizycznego, ale raczej do dzieła sztuki”.69 Podejście do motywu ciała 

zmieniało się przez wieki, historię, konteksty… Charakter danej kultury jesteśmy w stanie 

określić, poprzez to w jaki sposób przedstawia ciało. Jest to motyw, który na pewno jest czymś 

ważnym dla ludzkości. Niestrudzenie są podejmowane dialogi z ciałem, eksplorowane przez 

artystów i jego obrazowaniem w sztuce. Sztuka może uświadamiać nam coraz to nowe aspekty 

istnienia ciała, jego reprezentowania, zauważania niezliczonych postaci, wizualnych kanonów, 

bezgraniczności.  

Patrząc chociażby, tylko i wyłącznie na XX i XXI wiek widzimy, że ciało ‘przeszło’ już 

wiele. Poznanie, eksploracje, deformacje, intelektualne i wizualne rozumowanie, wyrażanie 

poprzez emocjonalne gesty, próby zmechanizowania, upiększania i estetyzowania, przesuwanie 

granic prywatności i intymności… Ciało ma w sobie potencjał przedstawieniowy oraz 

wytwórczy. Charakterystyczne jest to, że „w sztuce XX wieku samo ciało staje się 

artystycznym medium; zamienia status przedmiotu sztuki na status czynnego podmiotu  

i nośnika działań artystycznych. Przez całe stulecie dokonuje się odrealnianie dzieł na korzyść 

                                                           
69 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, str. 171 
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ciała jako podłoża sztuki i doświadczeń artystycznych”.70 Ciekawe jest również to, że w tym 

rozumieniu sam artysta, jest ciałem, które wyraża i które służy mu bezpośrednio jako medium 

lub moduł. 

 

Motyw ciała w pracy artystycznej jest dla mnie bardzo ważny. Rolę ciała jako 

pramedium czy też pierwotnego instrumentu zauważono już dawno temu. Metafora ciała jest 

bardzo nośna, bo wcielenie jest naszym modułem istnieniem na świecie. Mówiąc o ciele, 

opowiadamy o sobie. Na tym właśnie skupia się humanistyczna, antropocentryczna kultura. 

Ciało jest procesem, zmienia się i otwarte jest na kontekst. Jest materialne i ulega ciągłej 

wymianie, relacjom z otoczeniem. „Język ciała nie ma zbyt wielu wyrażeń, ale posiada 

ogromną ilość niuansów. Każdy z nich ma swoje miejsce na skali ruchu, którą bez przerwy 

kontrolujemy, patrząc na innych. Wprawdzie na co dzień mamy do czynienia z ciągami gestów, 

niemniej, kiedy zobaczymy w rzeźbie zatrzymanie takiego ciągu na jakiejś wybranej pozycji, 

stosunkowo szybko orientujemy się, jakie znaczenie psychiczne można temu momentowi 

przypisać. Precyzja języka ciała jest duża; każdy niuans i deformacja mają jakieś znaczenie. 

Postać ludzką można głęboko deformować i upraszczać, niemalże poza granice podobieństwa 

i ciągle jeszcze otrzymywać przekazy w ‘języku ciała’”.71 To samo stwierdza Arnheim: „postać 

ludzką zidentyfikujemy prawie z każdego punktu widzenia”.72 

Ciało w moich instalacjach jest realistycznym obrazem. Długo zastanawiałam się jak 

wyrazić ideę granicy ciała. Jak wyrazić i utrwalić świadomość i doświadczenie sytuacji i relacji 

międzyludzkich, które mogą wpływać na nasze emocje? „Sztuka obrazowa i rytuały dopełniają 

język w odmalowywaniu zakresów doświadczeń, które nie dają się ująć w słowa; ich używanie 

i oddziaływanie także jest różne wśród różnych grup ludzkich. Sztuka tworzy obrazy uczuć, 

poprzez które uczucia są dostępne kontemplacji i myśli. (..) Nawet intymne uczucia dają się 

wyrazić w większym stopniu, niż to się ludziom na ogół wydaje”.73 

 

Podejmowałam różnego rodzaju próby rzeźbienia tych efemerycznych „skutków” 

zdarzeń, sytuacji, emocji, o których chciałam powiedzieć, które wydawały się być ważne. 

                                                           
70 Yves Michaud Wizualizacje. Ciało i sztuki wizualne w: Historia ciała, Tom 3, Różne spojrzenia. Wiek XX pod 

redakcją Jeana-Jacques’a Courtine’a, str. 405 
71 Maria Anna Potocka, Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002, str. 20  
72 Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wydawnictwa Artystyczne i 

Filmowe, Warszawa 1978, str. 335 
73 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, 1977, PIW Warszawa 1987, str. 188 
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Wszystkie próby kończyły się fiaskiem i nawet ich nie dokumentowałam. Wydawały mi się 

przesadnie egzaltowane i przegadane lub artystycznie puste, błahe, oczywiste, bez mocy  

i atrakcyjności wizualnej. Zajmowało mnie, jak przedstawić, wyrazić ekspresję, nie popadając 

przy tym w zbyt schematyczne rozwiązania, lub w sztywną, przesadną analizę formy. Nie dziwi 

fakt, że „sztandarowy” XX wieczny ekspresjonizm stosunkowo niewielu ma przedstawicieli  

z zakresu rzeźby. Powolność procesu realizacji rzeźby w tym aspekcie mogła przyhamować 

twórczy wyraz. Jednak nie można zapominać, że ekspresję wyrażano w rzeźbie przez wieki, 

czyni się to również i dzisiaj, sięgając po różnorodne techniki, czasem takie, w których szybciej 

artysta może się wyrazić. Bowiem ekspresjonizm to intensywność form, posunięta do 

deformacji czy abstrakcji, umiejętność nadania dziełu wewnętrznej dynamiki. Jednak jest tu 

niuans, który w definiowaniu ekspresjonizmu „istotnym czyni rozróżnienie między deformacją 

dokonaną w celach plastycznych (…), a deformacją, której motorem jest silna emocjonalna 

motywacja wewnętrzna, przejawiająca się w twórczej spontaniczności”74, wynikającej  

z wewnętrznej potrzeby artysty. Akt tworzenia pozbawiony udziału dostrzeżonej, zrozumianej, 

przeżytej emocji, intuicji, czy nawet elementu chaosu nie może dać życia obrazowi. Zawsze 

istnieje ryzyko, że będzie zawierał w sobie przewagę odtwórczości nad elementem 

kreatywnym. Istotnym zatem może się stać to, aby emocje były wyrażone również w formie 

symbolu. Bowiem sama emocja przeniesiona na materię sztuki stać się może jedynie fizycznym 

aktem, który niczego nie wnosi.  

 

W mojej pracy artystycznej rzeźby ceramiczne są głównie formami torsów, ich całości 

czy fragmentów, w nielicznej ilości, z częściami rąk i dłoni. Motyw – korpusu, wydał mi się 

oczywisty a przy tym symboliczny. To korpus jest „środkiem” ciała. Eliade nazywa ciało 

„sytuacją” a tors z pępkiem i sercem centrum świata połączone z axis mundi. To tutaj zachodzi 

najwięcej intensywnych, niekontrolowanych i niepohamowanych zjawisk, automatycznych 

funkcji, to wszystko co stanowi życie na poziomie biologicznym. Ale też emocjonalnym. 

Odczuwanie emocji, bardzo często ulokowane jest w klatce piersiowej, brzuchu, czy barkach. 

Granica doznań wewnętrznych i zewnętrznych zaciera się, lecz jest to zależne, subiektywne. 

Na przełomie XIX i XX wieku dochodzi do głosu świadomość przestrzeni wewnątrzcielesnej, 

afektywnej percepcji, która ma przełożenie na cielesne napięcia i mobilność. „Ciało uznaje się 

                                                           
74 Richard Lionel, Encyklopedia Ekspresjonizmu, przeł. Dorota Górna, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, str. 136 – 137. 
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za rewelatora nieświadomych mechanizmów, natury tyleż psychicznej co fizycznej”.75 Isadora 

Duncan, pionierka tańca modernistycznego charakteryzuje korpus jako sprężynę wszystkich 

ruchów. Przywiązuje szczególną uwagę do torsu niczym splotu, synergii czynności 

nieświadomych i ich uczuciowych reakcji.  

 

Zdecydowałam się na podjęcie próby realizacji rzeźb wprost ze ściągniętych 

negatywowych form gipsowych z ciała i realizacji pierwszych prób odcisków z gliny 

ceramicznej. Wiązało się z ryzykiem przegadania brył lub mówieniu o rzeczach w zbyt 

oczywisty sposób. Intuicyjnie czułam jednak, że ta ryzykowna decyzja może jednak być 

odpowiednim tropem poszukiwań, który w tej artystycznej sferze przekazu może być słuszny.  

Proces twórczy trwał kilka lat. Pracowałam etapami. Na to miały wpływ kolejne 

przemyślenia i analizy dotyczące podjętego tematu, mój własny rozwój. Czas dawał mi 

możliwość dystansowania się do tego, co zrobiłam dotychczas. Pojawiały się rozterki i pytania 

czy trop, który podjęłam jest słuszny. Otwierałam się na doświadczenia, zauważanie ich  

i obserwację. 

Motyw ciała ludzkiego, form negatywowych i odcisków z niego wyciągniętych to 

pewnego rodzaju graniczność wymiany czy też bardziej styku świata zewnętrznego  

i wewnętrznego człowieka. Wejście do „środka” niczym poprzez autopsję, jest próbą opowieści 

i wyrażenia plastycznego subiektywnych emocji i doświadczeń człowieka wobec ludzi, 

przestrzeni. Nie mniej ważny był sam proces technologiczny tego odciskania. 

Ceramika ma tutaj o tyle ważne znaczenie, że dawała mi możliwość powielania 

odcisków, pracy nad nimi, sprawdzania co będzie się działo z każdym kolejnym, była również 

rodzajem styku dwóch granic – czegoś co jest formą i czegoś co powstaje z tej formy. To proces 

formowania, a właściwie odciskania na granicy, można by powiedzieć – atopowej skóry, tego 

co jest negatywem a momentu kiedy powstaje nowy obiekt. Dawałam rzeźbom impuls, 

odejmowałam ze styku formy (granicy), by po chwili pozwolić im zatrzymać się w momencie 

granicznym.  

Ceramika jest tu również ważna, bo jest symbolicznym „bytem”, którego w jakiś sposób 

doświadczamy na co dzień. W życiu codziennym jest tak powszechna, że nie znając jej 

                                                           
75 Annie Suquet Sceny. Ciało tańczące – laboratorium percepcji w: Historia ciała, Tom 3, Różne spojrzenia. 

Wiek XX pod redakcją Jeana-Jacques’a Courtine’a, str. 375 
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technologii, nie zdajemy sobie sprawy drogi jaką musi przejść. Utrwalenie gliny, miękkiej, 

plastycznej masy podczas procesu wypału stawia ją na poziomie bardzo trwałych materiałów. 

Jednakże w pewnych okolicznościach może się okazywać podatną na zniszczenie i kruchą. 

W ceramice interesująca jest dla mnie możliwość pracy dłońmi, często jest to, lub może 

nim być, od początku do końca jedyne „narzędzie” zarówno w procesie przerabiania gliny, 

lepienia i kształtowania formy. Jest to również sensualne doświadczenie obcowania  

z materiałem. To sensualna praca pozostawienia śladu, gestu.  

Odciski były modelowane ręcznie. Najczęściej negatywowa forma gipsowa była 

wykładana z kawałków masy ceramicznej, rzadziej z większych płatów. Początkowo zależało 

mi na ścisłym odwzorowaniu z form gipsowych – kształtów, szczegółów – struktury skóry. 

Pierwsze z tych rzeźb – odcisków starałam się oddać wiernie i w jakiś sposób 1:1. Pieczołowicie 

retuszowałam tak, żeby były niezachwiane i nienaruszone, żeby kształty i struktury były 

idealne. Obie części przodu i tyłu sklejane były od „wewnątrz” oraz wzmacniane dodatkowym 

żebrowaniem, które zapobiegało deformacji podczas suszenia oraz wypalania.  

W pewnych momentach czasowych odciski ceramiczne zaczęły powstawać jeden po 

drugim, zaczęłam je realizować z coraz większą pewnością oraz swobodą nieprzywiązywania 

się ‘idealnego’ wyrazu każdego z nich. Były takie jakie są, zatrzymane w danej chwili, tak jak 

zastygłe emocje, które w nas mogą pozostawić ślad na nie wiadomo jak długo. 

 

Znajomość technologii ceramiki i możliwości materiałowych w tym zakresie dawały mi 

sporą dozę pewności i swobodę twórczą w zakresie wykorzystania materiału. Możliwość 

dalszego eksplorowania potencjału materiałów, eksperymentowania. Pozwalało robić i celowo 

wykorzystywać „błędy”. Ceramika daje ogromne możliwości wykorzystania materiału 

zarówno w formie jak i strukturach, a także w kolorach. Spektrum tych możliwości celowo 

ograniczyłam do eksperymentów formalnych i technologicznych w zakresie materiałów, ich 

możliwości technicznych w zakresie odcisku ceramicznego z formy gipsowej.  

Wraz z dalszym poszukiwaniem odpowiedniej ekspresji form rzeźbiarskich doszło 

eksperymentowanie z masami ceramicznymi różnego rodzaju. Nie była to już tylko i wyłącznie 

masa ceramiczna z grubym szamotem, która w pierwotnym założeniu miała być mocna, 

sztywna i wytrzymała. Mieszałam masy ceramiczne szamotowe, kamionkowe, masy lejne, 

masy ceramiczne papierowe, oraz dodatki, które miały tutaj na celu pozbawić tę ceramikę 
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koloru – biała angoba, tlenek tytanu, dawały efekty powierzchni i o różnej strukturze, 

porowatości, odcieniach. Eksplorowałam materiały do granic ich możliwości. 

Podczas realizacji rzeźb bardzo ważny był dla mnie sam proces – od przygotowania mas 

ceramicznych i ich składów i ich nie-technologicznych proporcji – skład i gradacja szamotu, 

procentowość dodatków w postaci pulpy papierowej, poprzez proces odciskania aż do ich 

wyciągnięcia z formy gipsowej. Zastosowanie mas papierowych o różnych składach 

procentowych (od 10% do ponad 50% objętości masy papierowej do masy ceramicznej), na 

różnych bazach mas ceramicznych nadawało dodatkową ekspresję strukturom odciśniętych 

rzeźb oraz lekkość, zróżnicowaną kruchość i podatność na deformacje.  

Wraz z dalszym eksperymentowaniem z masami ceramicznymi, odciski uzyskiwałam 

wypełniając powierzchnię form gipsowych pół płynną masą. Ten proces dawał też większą 

możliwość pozostawienia twórczego gestu, śladu na rzeźbie – od jej wewnętrznej strony.  

„Każdy przedmiot nosi w sobie nie tylko odcisk, lecz także coś z energetycznej częstotliwości 

gestów, które go ukształtowały”.76  

Praca nad odciskami ceramicznymi, podczas wyjmowania z negatywowej formy 

gipsowej, to był moment zmagania się z materią, to fizyczna, mentalna i emocjonalna próba dla 

mnie, mimo że przecież chciałam i zakładałam mówienie poprzez rzeźbę o emocjach. Była dla 

mnie fizycznym zmaganiem się z oporem, który stawiały formy gipsowe, czyli negatywowe 

odlewy. Z oporem materiałów, które nie chciały ‘współpracować’, a także moimi oporami 

emocjonalnymi wobec tego procesu. Możliwość poddawania się temu procesowi, tym 

zdarzeniom, tym co się zadziało miało pozytywny wpływ. Te odciski powstawały często jeden 

za drugim. Odciski były realizowane w różnej grubości – często technicznie ‘za cienkie’  

w stosunku do proporcji rzeźby, bez dodatkowego żebrowania wewnętrznego, lub wbrew 

technologii wyciągane z form gipsowych zbyt wcześnie. Finalnie odciski po prostu były 

wyjmowane z formy (wyciągane, wyszarpywane) a następnie odkładane, odstawiane, rzucane, 

miały możliwość ‘własnej pracy’. Mokre odciski ceramiczne, podczas tego procesu były bardzo 

podatne na deformacje i już wtedy, w moich dłoniach, ulegały pierwszym przekształceniom. 

Często zdecydowanym gestem przenosiłam je na płytę piecową, półkę, podłogę, gdzie szybko 

ulegały kolejnym deformacjom. Były też takie formy, które ze starannością i troską 

odstawiałam do suszenia, gdzie samoistnie ulegały zniekształceniom, pęknięciom. Proces ten  

                                                           
76 Annie Suquet Sceny. Ciało tańczące – laboratorium percepcji w: Historia ciała, Tom 3, Różne spojrzenia. 

Wiek XX pod redakcją Jeana-Jacques’a Courtine’a, str. 381 
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i proces deformacji był również ciekawy do obserwacji tuż potem, gdy poszczególne rzeźby 

deformowały się pod swoim ciężarem mokrego materiału ceramicznego – tak jakby omdlewały, 

wyginały, przewracały, łamały się. Czasami były zatrzymane w jednym momencie i tak 

zostawały, czasami zmieniały postać (kształt) na przestrzeni kilku, kilkunastu minut czy 

godzin.  

 

W dziedzinie filozofii cielesna słabość oznaczać może ułomność poznawczą – 

niedoskonałość cielesnych zmysłów zniekształca prawdę. Ciało posiada swoje ograniczenia, 

które jak to określa Maurice Merleau – Ponty, jest ramą dla naszych wszystkich percepcji, 

działań, języka i zrozumienia. Za Merleau somatyczna bezsilność, szczególnie uporczywa  

w chwili śmierci, jest również obecna na co dzień. W zranieniu, bólu, chorobie, zmęczeniu, 

niemocy, przygnębieniu. I dalej za nim – ciało również nie może obserwować siebie w całości 

i bezpośrednio, a cielesne percepcje są mgliste i niejednoznaczne, co odpowiada światu 

doświadczania, który jest również niejednoznaczny i płynny. „[…] kiedy Merleau - Ponty chce 

zilustrować owe „ekstremalne sytuacje”, w których ktoś staje się świadom swej elementarnej 

cielesnej intencjonalności, pokazuje, że poznanie „nieme[go] cogito, obecnoś[ci] siebie dla 

siebie” ma miejsce „jedynie w sytuacjach granicznych, gdy [cogito] jest czymś zagrożone: na 

przykład w trwodze śmierci czy w trwodze, jaką budzi spojrzenie kogoś innego”.77  

Deformacja jest kontynuacją tradycji estetycznej. Przede wszystkim jest przekazem 

stymulującym do przemyśleń i próbą zaproszenia do odkrywania i interpretacji klasycznych 

wzorców (mimezis). W przypadku obrazów ciała ludzkiego, często dotykająca etyki, estetyki, 

jako nowy wyraz w XX wieku ocierająca się o akt profanacji, o pytania o swoje własne granice. 

Może być wyrazem emocjonalnych stanów lub fizycznych dysfunkcji, amputacji i chorób ciała 

czy też powierzchni skóry, która jako „ja-skóra” również jest nośnikiem indywidualności, 

konkretnych wizualnych cech.  

W tym kontekście, niejako samoistnie nasuwa się skojarzenie z „Zielnikiem” Aliny 

Szapocznikow. Artystka świadoma swojej choroby, archiwizowała chore, ułomne ciało, 

zacierając granicę powierzchni. Rzeźby są wyrazem samoakceptacji i pogodzenia, wręcz 

afirmacji życia. Zatrzymaniem śladów człowieka jako takiego, co właśnie objawia się  

                                                           
77 Richard Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, Polskie Towarzystwo Estetyczne, 

Kraków 2016, str. 91 
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w ludzkim ciele. Szapocznikow pisała: „[…] jestem przekonana, że wśród wszystkich 

przejawów nietrwałości, ciało ludzkie jest najwrażliwszym, jedynym źródłem wszelkiej 

radości, wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy, a to z powodu swej ontologicznej nędzy, tak samo 

nieuniknionej jak – w płaszczyźnie świadomości – zupełnie nie do przyjęcia”.78 

 

Ważnym dla mnie aspektem, było pozbawienie realizowanych w ceramice rzeźb koloru, 

skupienie się na formie i wydobyciu niuansów barwnych z mas ceramicznych – odcieni beżu, 

różu, bieli. Brak koloru, to też brak dodatkowych bodźców wizualnych. „Jako taki, kształt jest 

lepszym narzędziem identyfikacji niż kolor nie tylko dlatego, że ujawnia liczniejsze różnice 

jakościowe, ale i dlatego, że wyraziste cechy kształtu silniej opierają się zmianom, 

zachodzącym w środowisku”.79 Obserwacja powstających i wypalanych kolejno odcisków, ich 

odcieni, utwierdzała mnie w słuszności decyzji. Były to odcienie kojarzące się z odcieniami 

skóry białego człowieka.  

Stopniowo zaczęłam wybarwiać masy ceramiczne. Do prób ceramicznych dodawałam 

białej angoby, kamionki, białego pigmentu, tlenku tytanu (dwutlenek tytanu TiO2). Wpływało 

to również na zachowanie mas ceramicznych – najczęściej utratę plastyczności w tym procesie, 

co miało wpływ na późniejszą formę – odciski bardziej deformowały się. Masy ceramiczne 

barwiłam również zewnętrznie poprzez wcieranie, malowanie, malowanie natryskowe – białą 

angobą i tlenkiem tytanu, w różnych stopniach rozwodnienia, nadając różne stopnie bieli 

odciskom i ich fragmentom. Starałam się używać takich technik i substancji, które wnikały 

głęboko w czerep biskwitu i nadawały mu kolor, nie zacierając powierzchni, ani struktury 

widocznej „skóry” uzyskanej poprzez odcisk z formy gipsowej. Używane przeze mnie 

substancje po wypale na ostro (1060 stopni Celsjusza) nie zmieniały już barw. Świadomie 

zdecydowałam o rezygnacji użycia białego i transparentnego szkliwa (błyszczącego bądź 

matowego). Uznałam, że ten zabieg byłby zbędnym w ogólnej koncepcji – bardziej mający 

konotacje estetyczne. Nadawałyby niepotrzebnie dodatkowej „warstwy”, oddzielając faktyczną 

powierzchnię odcisków ceramicznych z całym jej spektrum struktury – szorstkością, 

pęknięciami.  

 

                                                           
78 Cyt. za: Alina Szapocznikow1926-1973, op. cit., str. 162 w: Marek Beylin, Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow, 

Wydawnictwo Karakter, Kraków – Warszawa 2015, str. 197 
79 Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wydawnictwa Artystyczne i 

Filmowe, Warszawa 1978, str. 335 
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W sześcianie (II) znajduje się koncentrycznie umiejscowiona, jedna rzeźba. Została 

zrealizowana w porcelanie. Było to dla mnie nowe doświadczenie z nowym materiałem. 

Wybrałam do tego celu plastyczną porcelanę, która w stosunkowo długim czasie jest możliwa 

do modelowania. Formy gipsowe zostały wyłożone rozwałkowanym cienkim plastrem masy 

porcelanowej. Odciski nie były poddawane celowym deformacjom, zostały wysuszone 

zachowując pierwotny kształt. Po drugim wypale (w temperaturze 1250 stopni) jedna z form 

uległa deformacji. Obie zdecydowanie uległy skurczeniu. Porcelana nadaje rzeźbie 

charakterystycznej czystej bieli oraz ‘paradoksalnej’ szorstkości powierzchni. W temperaturze 

granicznej dla swojego wypału pozostała na skraju klinkieryzacji co dodaje jej trwałości, 

ostrości, a przy mocniejszym uderzeniu pozwala wydobyć charakterystyczny dźwięk. Pozostaje 

przy tym nadal podatna na rozbicie. „Cały problem polega na tym, by na skraju nicości nicość 

tę zmaterializować, na skraju pustki nakreślić jej filigran, na skraju niezróżnicowania zagrać 

zgodnie z sekretnymi jej regułami”.80 

Tors jest zawieszony w przestrzeni na wysokości klatki piersiowej człowieka. Składa 

się z dwóch oddzielnych części (przodu i tyłu). Mogą one delikatnie falować poruszane ruchem, 

który może odbywać się wokół rzeźby wewnątrz sześcianu.  

 

W XX wieku otwiera się świadomość przestrzeni międzycielesnej, w której dochodzi 

„do głosu” cisza i wsłuchiwanie się w rytmy fizjologiczne. Przemienność oddechowa, zmienia 

objętość i kształt ciała, zarządza wszelkimi czynnościami i ‘odruchowymi ekspresjami 

kinetycznymi’. Powstaje nieprzerwana wymiana między przestrzeniami zewnętrzną  

a wewnętrzną. Isadora Duncan stwierdza, iż: „wszelka energia […] wyraża się poprzez to 

falowanie”.81 Ciało ulega psychologizacji stając się motywem dociekań i obserwacji 

wewnętrznych, skierowanych w intensywność odczuwania siebie, jako rodzaj obserwacji, 

poznania i pracy nad własną wewnętrzną przestrzenią.  

 

                                                           
80 Jean Baudrillard, Spisek sztuki, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, str. 44 
81Annie Suquet Sceny. Ciało tańczące – laboratorium percepcji w: Historia ciała, Tom 3, Różne spojrzenia. 

Wiek XX pod redakcją Jeana-Jacques’a Courtine’a, str. 377  

] 
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W świecie pełnym różnorodnych dystraktorów trudno o ciszę**. Zresztą ta, w gruncie 

rzeczy nie istnieje. W sztuce ikonicznym ‘przykładem ciszy’ jest utwór „4:33” Johna Cage’a. 

To rodzaj zwrócenia uwagi na brak ciszy w ciszy, ponieważ zawsze jakieś dźwięki nas otaczają. 

Cisza jest ambiwalentna. Staje się nośnikiem ekspresji i różnorodnych znaczeń, nawet 

w kontekście kultur. Każdy ma różne jej doświadczenia. Może być opresją, gdy boimy się tego 

co możemy w niej usłyszeć. Prawdopodobnie jednak jest jednym z warunków dostrzeżenia 

subtelności, procesu percepcji, świadomości. Cisza i nieruchomość dają możliwość odkrycia 

wrażliwości na wewnętrzy ruch i „odgłosy bytu”. „Zamknąć oczy, wyciągnąć się, słuchać jak 

krew pulsuje mi w uszach, pogrążyć się w jakiejś przyjemności lub w bólu, zamknąć się w tym 

anonimowym życiu, które podbudowuje moje życie osobowe. Ale właśnie dlatego, że ciało 

może zamknąć się na świat, jest również tym, co mnie na świat otwiera i wprowadza mnie  

w sytuację”.82  

Cisza może być również tłem wzajemnego słuchania. Metafizycznie – izolacją w celu 

wewnętrznego samopoznania. Samotność i nieskrępowanie obecnością innych są jedną  

z konieczności aby wydarzyła się refleksja i spojrzenie na siebie, a poprzez to zrozumienie 

siebie do uznania innych takimi jakimi są. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
** Specyficznym miejscem dedykowanym temu, aby uzyskać najniższy możliwy poziom ciszy jest komora 

bezechowa znajdująca się w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

jest częścią Laboratorium Akustyki Technicznej http://www.lat.agh.edu.pl/pomieszczenia/komora-
bezechowa/ [dostęp: 23.04.2019] 
82 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, str. 185-186 

 

http://www.lat.agh.edu.pl/pomieszczenia/komora-bezechowa/
http://www.lat.agh.edu.pl/pomieszczenia/komora-bezechowa/
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DOKUMENTACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ  

 

„Aby zrozumieć dzieło sztuki właściwie,  

trzeba oglądać je wiele razy i wejść w dialog z artystą przez jego wytwór. 

 W procesie tym nie może być pośredników, 

 powinniśmy bowiem móc postrzec w s z y s t k o.  

Wzgląd ten eliminuje reprodukcje. 

Nawet najlepsza reprodukcja może co najwyżej przypomnieć oglądającemu coś, 

 co już niegdyś widział”.83 

 

 Ze względu na charakter artystycznej części pracy doktorskiej „Atopia Granicy”, 

instalacja będzie realizowana w całościowym założeniu dopiero na wystawę doktorską. 

Dokumentacja ogólnego założenia instalacji w przestrzeni, oraz wnętrz sześcianów jest zatem 

pewnego rodzaju „symulacją” i „potencjalną wizualizacją”. Wnętrza sześcianów i układy rzeźb 

były tymczasową aranżacją niezbędną w procesie dokumentacji fotograficznej.  

 

 

 Na artystyczną pracę doktorską składają się: 

▪ Sześcian (I) o wymiarach: 2,5 x 2,5 x 2,5 m.  

Konstrukcja stabilna, ściany zewnętrzne gładkie, białe.  

Wejście do wnętrza o szerokości ok. 50 cm i wysokości 180 cm.  

Wnętrze – ściany (o grubości ok 5 cm) i podłoga stabilne, gładkie, białe.  

Wnętrze oświetlone od góry (na całej powierzchni) białym światłem (typu Led).  

Sufit osłonięty białą przezierną materią. 

Pośrodku, na podłodze zaaranżowana kompozycja, na którą składa się z ponad 20 

rzeźb torsów ceramicznych. Pozostała część podłoża ściśle wyłożona płaskimi 

fragmentami ceramicznych odcisków ciała.  

Wymiary rzeźb to max. ok. 65 x 50 x 30 cm.   

Rzeźby ceramiczne realizowane metodą odcisków z negatywowych form gipsowych 

(2, dwuczęściowe gipsowe formy negatywowe ściągnięte z ciała).  

                                                           
83 Edward T.Hall, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2001, str. 111 
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Rzeźby zrealizowane z mas ceramicznych szamotowych o różnej gradacji i zawartości 

procentowej szamotu, mieszanek mas szamotowych i lejnych, kamionkowych oraz 

mas ceramicznych papierowych (składy procentowe 10% - ponad 50% objętości pulpy 

papierowej do masy ceramicznej). 

Część rzeźb w naturalnym kolorze masy ceramicznej, część z nich barwiona w masie 

oraz powierzchniowo angobą białą, białym pigmentem, dwutlenkiem tytanu (TiO2) – 

malowane natryskowo, pędzlem. 

Wypał w piecu elektrycznym: biskwit 900o C oraz 1060o C. 

 

▪ Sześcian (II) o wymiarach: 2,5 x 2,5 x 2,5 m.  

Konstrukcja stabilna, ściany zewnętrzne gładkie, białe.  

Wejście do wnętrza o szerokości ok 60 cm i wysokości 180 cm.  

Wnętrze – ściany (o grubości ok 5 cm) i podłoga wypełnione grubą gąbką o gładkiej 

powierzchni. Powierzchnie wewnętrzne (ściany, podłoże), pokryte miękką mięsistą 

welurową tkaniną.   

Wnętrze oświetlone od góry (na całej powierzchni) białym światłem (typu Led).  

Sufit osłonięty białą przezierną materią. 

Pośrodku zawieszona, na wysokości ok 100 cm, rzeźba torsu składająca się z 2 

osobnych części – przodu i tyłu. Wymiar: 45 x 35 x 20 cm, 50 x 35 x 15 cm. 

Rzeźba zrealizowana w porcelanie (Audrey Blackman) metodą odcisku  

z negatywowej formy gipsowej. 

Wypał w piecu elektrycznym: biskit 900o C oraz 1250o C. 

 

▪ Notatnik (20 x 20 cm, oprawa biała) – udostępniony jako możliwość pozostawienia 

przez odbiorców pracy artystycznej – swoich wrażeń, przemyśleń, tropów 

interpretacyjnych. Być może będzie pomocny w identyfikacji ogólnych „wrażeń” jakie 

praca artystyczna może wywoływać i konfrontacji z moimi intencjami.   
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Ryc. 11. Przestrzeń „wystawiennicza”, hala produkcyjna TELKOM – TELOS. Widok 1. 

 

 

 

Ryc. 12. Przestrzeń „wystawiennicza”, hala produkcyjna TELKOM – TELOS. Widok 2. 
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Ryc. 13. Przestrzeń „wystawiennicza”, hala produkcyjna TELKOM – TELOS. Widok 3 

 

 

 

Ryc. 14. Rzut 3D. Poglądowe umiejscowienie sześcianów (I) i (II) w przestrzeni hali.  
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Ryc. 15. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (I) i (II) w przestrzeni. Widok 1 - od strony wejścia. 

 

 

Ryc. 16. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (I) i (II) w przestrzeni. Widok 2. 
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Ryc. 17. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (I) i (II) w przestrzeni. Wejście i wnętrze (I). 

 

 

Ryc. 18. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (II) i (I) w przestrzeni. Wejście i wnętrze (II). 
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Ryc. 19. Wizualizacja umiejscowienia sześcianów (II) i (I) w przestrzeni. Wejście i wnętrze (II). 
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Ryc. 20 Sześcian (I) – wnętrze.  

 

Ryc. 21 Sześcian (I) – wnętrze.  
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Ryc. 22 Sześcian (I) – wnętrze.  

 

Ryc. 23 Sześcian (I) – wnętrze.  
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Ryc. 24 Sześcian (I) – wnętrze (fragment). 

 

Ryc. 25 Sześcian (I) – wnętrze (fragment). 
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Ryc. 26 Sześcian (I) – wnętrze (fragment). 

 

Ryc. 27 Sześcian (I) – wnętrze (fragment). 
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Ryc. 28 Sześcian (I) – wnętrze (fragment).

  

Ryc. 29 Sześcian (I) – wnętrze (fragment). 
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Ryc. 30 Sześcian (II) – wnętrze. 

 

Ryc. 31 Sześcian (II) – wnętrze. 
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Ryc. 32 Sześcian (II) – wnętrze. 

 

Ryc. 33 Sześcian (II) – wnętrze. 
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Ryc. 34 Sześcian (II) – wnętrze. 

 

Ryc. 35 Sześcian (II) – wnętrze. 
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 Ryc. 36 Sześcian (II) – wnętrze. 

 Ryc. 37 Sześcian (II) – wnętrze. 
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