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Wprowadzenie 

   

Żyjemy w świecie kształtów, barw, zapachów i dźwięków. W świecie odbieranym i 

odczytywanym przez nasze zmysły. Badamy go, analizujemy, próbujemy odnaleźć sens 

zdarzeń rozgrywających się na naszej drodze. Budujemy struktury i schematy mające nam 

pomóc w odnalezieniu się w natłoku myśli i wspomnień pozostawionych przez odczytane 

bodźce. Rozkładamy świat na części pierwsze, by dotrzeć do jego najgłębszych sensów. 

Szukamy formuł i teorii jakkolwiek bliżej określających sens wszechrzeczy. Zdajemy się 

coraz bardziej opierać na formułach, zapominając, że przed analizą jaką prowadzi nasz umysł 

– istnieje oko i ucho, biorąc przy tym całą zdobytą przez ludzkość wiedzę jako pewnik i 

nienaruszalną ścieżkę do zrozumienia świata. Nawet nasze własne wnioskowania stały się już 

składowymi innych schematów. Coś jednak nieobiektywnego – nieogólnego sprawia, że 

obraz - otoczenie w sensie ogółu odbieranego przez nasze zmysły jest nam bliski – odpowiada 

nam. Mimo znanych nam teorii i definicji określających każde możliwe zdarzenie, wciąż 

potrafimy zachwycić się i odnaleźć kolejne nieodkryte przez nas tajemnice. Jakie cechy 

zastanej sytuacji powodują pobudzenie w nas odczuć przychylności ku niej, ku jej 

tajemnicom? Czy obrana przez nas droga racjonalizowania zdarzeń, ubierania ich w definicje 

i badania ich rozumowo jest drogą do pojęcia szukanych przez nas sensów? I w końcu, czy 

można odnaleźć idylliczną prawdę ponad formułami, wiodącą ku odkryciu zapomnianego 

przez nas, choć przewidywanego i wyczuwalnego, sensu jedności wszechrzeczy?   

Praca ta jest próbą skrystalizowania – w zwięzłej formie – treści,  które rozwijały się 

we mnie już od początku mojego malarstwa, prezentacją tego, co motywowało i motywuje 

mnie do pracy. Trzy lata rozwoju artystycznego, społecznego i duchowego bowiem odciskają 

swe piętno – rozwijają – tworzą ogrom wspomnień i rozważań. Zawarte w mojej pracy 

licencjackiej przemyślenia i badania są tym, do czego mój umysł doszedł przez owe kilka lat. 

Wnioski te są rzecz jasna nieostateczne. Jest to tylko krok w długim marszu do odnalezienia 

sensu własnego, mojego malarstwa i sensu w ogóle. Treści tu przedstawione są moimi 

towarzyszkami od bardzo dawna. Starałem się odnaleźć ich nazwy, poznać ich historię oraz 

dowiedzieć się, jak inni ludzie nazywają to, co ja bardzo często infantylnie nazywam 

pozytywnym nastawieniem, szczęściem czy pasją. Nazwać to, co sprawia, że malarstwo czy 

fotografia nie są tylko przyjemnością czy obowiązkiem, ale niezbędnym życiodajnym 

procesem, który stał się celem, środkiem i przyczyną moich postępowań. 
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„Nie żyjemy wśród punktów, trójkątów czy linii prostych, ani nie żyjemy w 

nieskończonym ciągu homogenicznych miejsc. Żyjemy w domach, w miejscach znanych i 

przyswojonych, w okolicach nas otaczających, wybieramy się w drogę ku miejscom obcym, 

pozostajemy w  nich zadomowieni lub wyobcowani, szukamy miejsc nowych lub ich się 

lękamy, marzymy o zmianie lub o nieruchomości, poszukujemy miejsc doskonałych.” 

 

Hanna Buczyńska – Garewicz  

 

Rozdział 1 

Percepcja 

 

Nasze zmysły pracują bez ustanku. Nawet podczas snu nasz mózg potrafi być aktywny 

i wyczulony na nieznane dźwięki czy zapachy i ostrzec nas, wybudzając natychmiast ze snu. 

Ilość odbieranych bodźców jest ogromna. Przemykają przez naszą głowę z ogromną 

częstotliwością. Katalogujemy je na obrazy, dźwięki, smaki czy rodzaje faktur, mówiąc na  

przykład o dotyku. Budujemy w ten sposób nasz obraz świata, który składa się z 

poznawanych przez nas jego elementów.  

Potrafimy też oczywiście kojarzyć ze sobą składowe poznawanego świata. Wiemy, że 

rykowi silnika najczęściej towarzyszy jadący samochód, dlatego też nie musimy odwracać się 

za każdym razem ze zdziwieniem w kierunku pojazdu, gdy usłyszymy podobny dźwięk. 

Powstaje w nas mapa otaczającego świata, składająca się z ogromu odebranych bodźców, 

które z kolei kojarzone są z następnymi. Zostają one zapamiętane jako aksjomaty potrzebne 

do odnalezienia się w przestrzeni. Dzięki nim możemy przetrwać cały dzień bez większych 

problemów. Wiemy, że na czerwonym świetle mamy stanąć, jednak gdy w pobliżu nie 

znajduje się żaden pojazd zagrażający naszemu zdrowiu, gotowi jesteśmy podjąć decyzję o 

przejściu przez jezdnię. Czyn jednak nie wchodzi w grę, gdyż mózg uruchamia w nas obraz 

policjanta wypisującego mandat za łamanie przepisów. Tak, bez większego naszego czynnego 

udziału, działamy na podstawie tych poszczególnych składowych – zapamiętanych bodźców, 

czy też grup skojarzeniowych
1
. 

Duża ich część oczywiście natychmiastowo znika z naszej świadomości, byśmy mogli 

się skupić na dalszym czytaniu świata i nie zaprzątali  sobie głowy jednym elementem z całej 

otaczającej nas układanki. Lecz nasz umysł doskonale pamięta wszelkie składowe i 

                                                           
1
 Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa, 2002 s. 52 – 71. 
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przypomina nam je w odpowiednich momentach. Przykładem może być nasze zaskoczenie, 

gdy nagle poczujemy zapach tak doskonale nam znany, ale czasowo bardzo odległy, na 

przykład znoszonych ubrań naszego dziadka, który to zapach otaczał nas w dzieciństwie. 

Wówczas odblokowują się wszelkie połączenia związane z danym bodźcem. Uruchamiamy 

konkretną grupę skojarzeń. Widzimy dom na wsi, słyszymy wyginającą się od prażącego 

słońca blachę pokrywającą dach tak bardzo nieprzyjemnie pachnącego kurnika. Są to 

wspomnienia, z których budowana jest cała przeżyta zmysłowo przeszłość. Nikt inny nie ma 

też dostępu do tych grup skojarzeniowych, choć mogą one być podobne, na przykład do tych, 

które posiada nasze rodzeństwo. Lecz zawsze są rzeczą unikatową i jedyną
2
.  

Wiele danych jednak również wpada w głębsze stany nieświadomości lub kompletnie 

znika po krótkotrwałym pojawieniu się w naszym umyśle. Wynika to z braku możliwości 

przypisania ich do jakichkolwiek wspomnień i przeżyć zmysłowych lub znanych nam teorii
3
. 

Jest to całkiem naturalne, gdyż nadbudowujemy, podświadomie, jak i z własnej woli, te grupy 

kojarzonych ze sobą bodźców, które są w obrębie naszych zainteresowań. Jeśli jako malarzy 

zainteresuje nas sposób wytwarzania żółtego pigmentu, to dowiemy się, że w dawnych 

czasach powstawał on z żółci i moczu karmionych tylko liśćmi mango krów
4
. Ten fakt może 

nas jedynie w pewnym stopniu zaciekawić. Lecz nie będziemy już z taką samą pasją 

przyswajali wiedzy na temat układu pokarmowego krowy. Pomijając wyjątkowe sytuacje, 

poznawane w tej kolejności fakty zniechęcą nas to zgłębiania wiedzy, a sami możemy nie 

postarać się o znalezienie innego kierunku jej pozyskiwania, wywodzącego się z tego 

konkretnego zagadnienia. Powstaje problem, gdyż opieramy się, do pewnych granic, na już 

zdobytej wiedzy, upodobaniach, na poznanych teoriach i wysnutych przez nas na podstawie 

nauki wnioskach o świecie. Zakładamy z góry, że coś nas nie zainteresuje. Bezkrytyczność 

względem nabytej przez nas i innych wiedzy, jak i brak chęci jej zgłębiania czy odnajdywania 

kolejnych jej aspektów bywa zaskakująca, gdyż, po zbadaniu tematu, z łatwością można by 

odkryć, że owe żółte barwniki wytwarzane były w Indiach, gdzie krowa jest, jak wiadomo, 

uznana za zwierzę święte. W ten sposób docieramy do konfliktu ideologicznego, który może 

być dla artysty po stokroć bardziej interesujący aniżeli historia wytwarzania pigmentu 

żółtego. Jest to banalny przykład, lecz dobrze ukazujący sposób naszego myślenia i wyboru 

rzeczy, które zapamiętujemy chętniej niż inne – mamy do nich pozytywny lub negatywny 

stosunek.  

                                                           
2
 Yi – Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa, 1987, s. 250 – 251. 

3
 Ibidem, 250 – 251. 

4
 K. Zwolińska, Mała technologia malarstwa, Warszawa, 1989. 
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Rozdział 2 

Zawartość odczytywanego świata 

 

Otaczające nas skupiska przedmiotów mają swoją jakość
5
. Możemy je bowiem opisać 

i ocenić. Są to obiekty nacechowane konkretnymi wartościami: matematycznymi czy 

fizycznymi, jak jasność, szerokość, faktura, temperatura. Także subiektywnymi, czyli 

przefiltrowanymi przez nasz bank upodobań powstały z wieloletniego pobierania bodźców 

oraz nasze indywidualne grupy skojarzeniowe zawierające owe bodźce. Tu pojawią się takie 

przymiotniki jak: ładny, brzydki, przyjemny, nieprzyjemny, straszny, wzruszający itp. I choć 

bardzo często nasze subiektywne odczucia pokrywają się z tymi innych osób, to wiemy 

doskonale, jak bardzo też mogą się różnić. W ten sposób praktycznie każdy przedmiot czy też 

zdarzenie, biorąc pod uwagę ilość ludzkich reakcji, może być skrajnie nacechowany. Od 

pogardy i odrzucenia, poprzez zupełną obojętność, do uwielbienia i zachwytu. Ukształtowane 

bowiem w nas przez lata grupy skojarzeniowe podpowiadają nam, a często wprost narzucają, 

jaka powinna być nasza reakcja. Jeśli zadziałamy wbrew, w tym momencie pojawia się zgrzyt 

– mamy do czynienia z zaskoczeniem. Następuje przewartościowanie pewnej grupy 

osobistych aksjomatów, tudzież bunt i chęć podporządkowania zdarzenia pod subiektywny 

obraz jednostki. Odpowiednie wykorzystanie zgrzytu może skutkować koncentracją na rzeczy 

dotychczas niezauważanej i chęci jej zgłębienia lub odrzucenia. W ten sposób określone 

grupy elementów świata zostają ogólnie przyjęte i opisane. Powstają idee oraz teorie 

naukowe, które same w sobie stają się znów określoną – zamkniętą grupą aksjomatów. 

Ilość grup skojarzeniowych zajmujących nasz umysł jest zapewne ogromna. 

Przenikają, uzupełniają się i nierzadko też wykluczają – budują całość naszego umysłu, 

wspomnienia, idee oraz plany na przyszłość. Pokrywają się także z grupami innych osób, 

tworząc wówczas powiązania – negatywne lub pozytywne. Przypadkowość pokrywających 

się idei jest nie do przewidzenia w swej nieskończoności.  

Nauka wkracza w ten świat, by zracjonalizować dane matematyczne, ujednolicić je, 

uśrednić dla prostszego odbioru całości. Niestety niefortunnie wprowadza w tym miejscu - co 

jest oczywiście konieczne, by wykonać tak karkołomne zdanie – uogólnienia, również takie, 

które zupełnie niszczą nasze pojmowanie percepcji. Nauka tworzy człowieka statystycznego. 

Jest to twór fikcyjny i kompletnie oderwany od prawdziwego obrazu człowieka poruszającego 

się płynnie pomiędzy ideami, osobistymi i unikalnymi wspomnieniami oraz własnymi 

                                                           
5
 E. Husserl, Kryzys Nauk Europejskich i Fenomenologia Transcendentalna, przeł. S. Wlaczewska, Toruń, 1999. 
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grupami skojarzeń. Wspomniane natomiast ujednolicenie pomiarów, czyli form i jakości 

obiektów rzeczywistych, powoduje działanie odwrotne, ponieważ na każdym kroku coś 

wymyka się owemu ujednoliceniu czy uproszczeniu – ustatystycznieniu. Proces ten jest 

niemożliwy do wykonania z powodu zróżnicowanego sposobu odbierania świata przez każdą 

jednostkę z osobna oraz natury świata nas otaczającego. Natomiast matematyczność nauk ma 

w swej naturze dążenie do ideału, do osiągnięcia jedynej prawdziwej wartości, która wciąż 

wymyka się w nieskończoność
6
. Ten powtarzający się schemat trwa już bardzo długo i 

prowadzi nas na zupełnie nowe tropy.  

Wartością łączącą wszelakie obiekty w tym i nas samych, w jedno – kosmos – staje się 

przewrotnie pomijana i zwalczana przypadkowość czyli zróżnicowanie wszechrzeczy, która 

zresztą czystą przypadkowością nie jest. Siatka powiązań ma bowiem swój własny 

przyczynowo - skutkowy przebieg zdarzeń, lecz w skali znacznie większej. Świat bowiem 

oparty jest na płynności i ta jest jego systemem. Oparty jest na całościowym przepływie 

doświadczeń subiektywnych. Stąd wynika jego bezpośrednia lub pośrednia zależność 

poznawcza wszechrzeczy – wszechjedni. Subiektywnego charakteru tego działania nie można 

rzecz jasna traktować jako niedoskonałość, lecz jego pozytywną cechę, która, może ku 

zawiedzeniu niektórych, nie pozwala opisywanych tu zagadnień do końca wpisać w ramy 

teorii, lecz zawsze pozostanie w sferze duchowości
7
. 

Wszystko bowiem nasiąknięte jest ładunkiem historycznym i emocjonalnym. Ławka 

w parku zdaje się być idealną gąbką do tego typu wypełnień. Jest niemym świadkiem 

milionów wydarzeń – w kontekście czasu oraz uczuć. Oprócz jej materialnego wymiaru 

posiada ona więc, od momentu jej ustanowienia w przestrzeni, także wymiar duchowy, 

istniejący równolegle do świata zmysłowego. W tym wymiarze istnieją także nasze grupy 

skojarzeń, emocje i wspomnienia. Ta warstwa świata łączy w perfekcyjny sposób każdą 

nieścisłość wynikającą z ograniczeń matematyki. Tutaj bowiem to treść duchowa staje się 

główną wartością i wypełnieniem przestrzeni
8
. Odczytujemy ją bezproblemowo, opierając się 

na własnych skojarzeniach, które z kolei pokrywają się z pewnymi cechami obiektu czy 

szerzej – przestrzeni. Drzewa sadzi się z myślą o estetycznie przychylnym otoczeniu i 

świeżym powietrzu, nikt nie zakłada, że staną się źródłem stałego sentymentu i bogatych w 

emocje spotkań
9
. Tu w grę wchodzą właśnie te wartości, których nauka w swej skrupulatności 

                                                           
6
 E. Husserl, Kryzys… str. 44. 

7
 H. Buczyńska - Garewicz, Miejsca, Strony, Okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków, 2006, 

s.21 ; E. Husserl, Kryzys…, s. 32 – 33. 
8
 H. Buczyńska – Garewicz, Miejsca…, s. 17. 

9
 Yi – Fu Tuan, Przestrzeń…, s. 181. 
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nie zakłada. Nie jesteśmy oczywiście w stanie odczytać całej treści utajonej w napotkanym 

zdarzeniu, jak i nie jesteśmy w stanie natychmiast policzyć wszystkich włókien w trzech 

metrach bieżących płótna lnianego, lecz z pewnością trafność odczytanego ładunku jest 

większa i zgodna z  prawdą. 

Powstały oczywiście przez lata sposoby godzenia naturalnego porządku świata i 

metod naukowych, lecz czujemy i wiemy, że nie zaspokajają ani nie odzwierciedlają one 

naszych i świata sposobów działań oraz wielowarstwowości naszego naturalnie empirycznego 

sposobu poznawania
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 E. Husserl, Kryzys…,  s. 54 – 55. 
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Rozdział 3 

Subiektywizm drogą do obiektywizmu 

 

„Nie urzeczywistniamy się w sferze pojęć, lecz w sferze osób. Jesteśmy i musimy 

pozostać osobami, rola nasza polega na tym, aby w świecie coraz bardziej abstrakcyjnym nie 

przestało rozlegać się żywe, ludzkie słowo. Myślę więc […], że my, artyści, będziemy musieli 

wywołać skandal, aby zerwać te stosunki – będziemy zmuszeni zachować się wobec nauki 

bardzo arogancko i bezczelnie, aby odeszła nam ochota do niezdrowych flirtów z formułami 

naukowego rozumu. Nasz własny, indywidualny rozum, nasze osobiste życie i nasze uczucia 

trzeba będzie przeciwstawić w najostrzejszej formie prawdom laboratoryjnym”
11

.  

Subiektywne i osobiste podejście do rzeczy jest bowiem dla każdego z osobna 

najtrafniejsze. Dopiero po przemieszaniu z innymi subiektywnymi reakcjami tworzy ono 

obraz pewnego zagadnienia, jest średnią wszystkich odczuć z nim związanych. Choć nie do 

końca zdajemy sobie z tego sprawę lub też wyciszamy naturalny w nas subiektywizm.  

Nauka wpędziła nas w stan narzuconej obiektywizacji i sceptycyzmu. 

Ustatystycznienia otaczającego nas świata, rzekomo w celu lepszego jego zrozumienia. 

Czujemy i wiemy, że sami nijak wpisujemy się w obraz na przykład statystycznego Polaka. 

Dlaczego miałby się w niego wpisać zatem ktoś inny? Jesteśmy indywidualnymi jednostkami 

i dopiero w tych formach tworzymy ogół społeczeństwa. Nasze subiektywne podejścia tworzą 

całość, z której można czerpać i nazwać ją obiektywną prawdą, która nie jest stała, ponieważ 

trwale wpisana jest w naturę naszą i świata. A to płynnie przebiegający świat mityczny 

zawiera w sobie to, co najważniejsze – uczucia i intelekt. Jest pozbawiony wykluczeń i 

sprzeczności, co daje mu nieograniczone możliwości
12

. Osobiste, zmieniające się grupy 

skojarzeniowe budują nasze pojęcie świata i nas samych. Ładunki duchowe zawarte w  

otaczającej nas codziennej rzeczywistości również płynnie zmieniają, także przez nasze 

odziaływanie, same siebie, jak i swój zasięg w stosunku do innych przestrzeni. Tworzymy 

razem z otaczającym nas światem jedną siatkę duchowych zależności i dopiero to może być  

przyczynkiem do odnalezienia pewnej obiektywizacji
13

. 

Jedynie lub najtrafniej można pojąć świat, gdy jesteśmy samoświadomi siebie oraz tej 

siatki powiązań. Choć każdy inaczej bada swoje wnętrze, posiada inne systemy poznawania 

                                                           
11

 W. Gombrowicz, Dziennik 1953 – 1956, Kraków – Wrocław, 1986,  s.135. 
12

 Yi – Fu Tuan, Przestrzeń…, s. 130. 
13

 E. Husserl, Kryzys…, s. 42. 
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świata, to dotarcie do źródła naszych własnych schematów, działań i upodobań potrafi w pełni 

rozświetlić nam chociażby kierunek, w jakim podążać ma nasz umysł
14

. 

Subiektywne odczucia są najbardziej miarodajnym i realnym opisem rzeczywistości i 

nas samych. Nie są matematycznie idealne, ale najbliższe naszej ludzkiej naturze. Opierając 

się na naszych grupach skojarzeń, które istnieją jak najbardziej realnie, co jest dowodem na 

istnienie równoległego świata naszych duchowych przeżyć, przeczuwamy rozbieżności 

światów tworzonych przez nasze, pojmowane przez naukę za przypadkowe i niemiarodajne, 

grupy skojarzeniowe oraz sztywne dane matematyczne, które chcąc nie chcąc potwierdzają tę 

teorię przez swoją zbytnią precyzję. Wyczuwamy i coraz częściej rozumiemy nieścisłość
15

 

lub inaczej – pomijaną dotychczas obecność równoległego świata tłumaczącego istotę 

wszechrzeczy. 

Stwierdzona płynna natura świata zapędza nas, opierających się na pozytywistycznym 

kierunku rozwoju świata, w ślepy zaułek naszych własnych rozważań. I słusznie. 

Przeczuwamy odpowiedni kierunek w jakim powinniśmy poprowadzić nasz umysł i świat 

sam go nam podsuwa, z drugiej strony zderzamy się z racjonalnością. Czujemy utratę naszej 

własnej prawdy. Coraz częściej głośno afirmowana i przeczuwana przez nas jedność 

wszechrzeczy próbuje się jednak przebić przez skorupę racjonalizmu
16

. „Stopniowo będzie się 

rozjaśniać, a w końcu rozjaśni się w pełni to, że właściwy powrót do naiwności życia, 

dokonany jednakże we wznoszącej się ponad nią refleksji, jest jedyną możliwą drogą do 

przezwyciężenia filozoficznej naiwności tkwiącej w ‘naukowości’ tradycyjnej filozofii 

obiektywistycznej. Otwarty zostanie przez to dostęp do kilkakrotnie już zapowiadanego 

nowego wymiaru.”
17

 Naiwności życia w pojęciu codzienności i zjawisk nam najbliższych, a 

także realnych, spotykanych na co dzień na ulicy czy przy biurku, zjawisk w przestrzeni i 

obiektów nacechowanych ogromnym ładunkiem duchowym i zakleszczonym w globalnej 

siatce subiektywnych odczuć, w największej grupie skojarzeniowej – kosmosie. Dopiero w tej 

subiektywnej realnej codzienności, w tych prozaicznych upodobaniach odnajdziemy wszelkie 

prawdy i teorie o nas i świecie. Dopiero dzięki odnalezieniu tak długo pomijanego sensu 

transcendentalno-subiektywnego będziemy mogli odczytać prawdziwe znaczenie 

obiektywnego świata oraz samych nauk pozytywistycznych, a może nawet przybliżyć się do 

teorii pojęcia jedności wszechrzeczy. 

                                                           
14

 J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga, przeł. S. Łypacewicz, Warszawa, 1993. 
15

 Wspomniany w drugim rozdziale zgrzyt poznawczy. 
16

 E. Husserl, Kryzys…, s. 24-25; J. Frusciante, JF Interview, [online] [dostęp 5 maja 2015] dostępny w  

Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=VYZQcS_wKzs. 
17

 E. Husserl, Kryzys… s. 65. 
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Rozdział 4 

Atmosferyka   

 

 Obserwując znajdujące się wokół nas obiekty lub otoczenia – skupiska obiektów, 

czujemy w stosunku do nich, do jednych bardziej, do innych wręcz przeciwnie, pewną 

bliskość, można powiedzieć uczuciową czy ogólniej – duchowe powiązanie. Zawarta w 

zjawiskach treść duchowa – mistyczna – oparta na wzajemnie ze sobą powiązanych 

subiektywnych skojarzeniach, tworzy określające, przychylne nam pod względem 

skojarzeniowości, nacechowanie tegoż zjawiska, co wymaga wprowadzenia nowego pojęcia – 

atmosferyki. Oddziaływanie jej na nas i w pewien sposób też nas na nią, jest doskonale znane 

chociażby z domu rodzinnego. Dla przykładu, gdy po dłuższej nieobecności wracamy do 

domu, czujemy jak ten do nas przemawia
18

. Nie jest to tylko pewna sympatia do miejsca z 

powodu jego wystroju wnętrz czy, mówiąc w uproszczeniu, klimatu miejsca (co bliższe 

pojęciu atmosferyki). Czujemy jak komunikuje się z nami jego przeszłość i teraźniejszość, co 

więcej, związana z nami i naszą rodziną, często przodkami. Czujemy, jak mówią do nas lustro 

i drzwi, nawet zastawa stołowa, wszystko wytarte przez nasze dłonie i dłonie naszych 

bliskich. Ładunek każdego przedmiotu jest pomnożony przez każdy kolejny dzień jego 

istnienia
19

. Jak zupełnie inaczej czujemy się, gdy wchodzimy do mieszkania nowego, 

zaprojektowanego i wybudowanego może rok wcześniej, gdzie wszystko jest sterylne i nowe. 

Ma swoją historię, owszem, ale czujemy jej małość i mimo zainteresowania i aprobaty dla 

konkretnych cech, oceniamy go jedynie w kwestiach estetycznych, nie czując owej 

atmosferyki miejsca, którą aż przesiąknięte są stare przedwojenne mieszkania, wypełnione 

drewnianymi zdobionymi meblami i ręcznie haftowanymi obrusami, a to wszystko w 

kamienicach o drewnianych obszernych klatkach schodowych i brudnych, szarych 

podwórzach. Nawet kurz na meblach nie jest wówczas problemem, bo jest on integralną 

częścią przeszłości danego miejsca. Natomiast w mniejszej skali, by zobrazować rzecz 

dokładniej, spójrzmy na wymieniane w domach pojedyncze przedmioty. Jak całkowicie inny 

ciężar ma prozaiczny widelec kupiony wczoraj, a ten z zastawy stołowej naszej prababci. 

Wytarte żłobienia i patyna opowiadają nam po stokroć razy ciekawszą historią aniżeli 

sterylny, nowy, nierdzewny widelec marki xyz.  

                                                           
18

 Dom rodzinny jest tutaj przykładem z powodu jego prawdopodobnie najintensywniejszego działania w 

omawianym sensie. Choć jest to, rzecz jasna, sprawa subiektywna. 
19

 Yi – Fu Tuan, Przestrzeń…, s. 183. 
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 Zawarte w świecie naszych grup skojarzeń odczucia wędrują czasem po zupełnie 

nieznanych torach. Na zasadzie narzucanych przez mózg informacji
20

 odzywają się w nas 

nawet nie konkretne wspomnienia, lecz odczucia, przeczucia lub stany podobne do 

melancholii czy refleksji. Mogą dotyczyć spraw zupełnie nam nieznanych lub  zapomnianych. 

Może to być kolor światła w letni dzień, dźwięk i zapach wiatru – rzeczy bardzo delikatne w 

swej naturze – lub mocniejsze, nawet wstrząsy, mocne jednak pod względem naszego 

odczuwania ich. Bodźce te pobudzają w nas stany, w których kiedyś prawdopodobnie 

byliśmy lub może chcielibyśmy się znaleźć
21

. Oczywiście, dane odczucia mogą być, po 

większym lub mniejszym wytężeniu naszego umysłu, furtką do konkretnych  wspomnień czy 

wyobrażeń, lecz w fazie początkowej są pewnego rodzaju bodźcami zapalnymi do całego 

łańcucha nieskonkretyzowanego zawieszenia w owym odczuciu. Może ono trwać dwie 

sekundy lub pół dnia. Unikalność tych przeżyć jest bardzo trudna to sprecyzowania. Jest to 

zrozumiała cecha intymnych doświadczeń, które nierzadko zapadają w najgłębsze stany 

podświadomości, by w ten oto sposób przypomnieć nam o sobie. Uderzają często z dużą siłą, 

a my nie umiemy ich od razu skonkretyzować czy ubrać w najprostsze słowa. Możemy im 

przypisać czasem tylko kilka podstawowych cech, zresztą zapewne tych, przez które przed 

momentem się ujawniły
22

. 

 Atmosferyka może dotyczyć prawdopodobnie wszystkiego. Rzeczy dla nas w 

odczuciu pozytywnym, jak i negatywnym. Całości zjawisk lub poszczególnych jego cech. 

Miejsca, obiektu, osoby, naszego stanu świadomości. Zagadnienie, zważając na jego 

subiektywność i brak stałości, jest bardzo skomplikowane do zawarcia w teorii. Mamy jednak 

jego pełną świadomość i zapewne większość z nas zna je z autopsji, a jego obecności 

jesteśmy bardziej pewni niż objaśnień racjonalizujących podobne stany. 

Nie są to tylko wspomnienia, bowiem te możemy przywołać sami w dowolnym nam 

momencie i sami odtworzyć wiążące się z nimi uczucia
23

. Czasami sposób pojawienia się 

wspomnienia oraz jego zawieszenie może mieć charakter podobny do atmosferyki, lecz jego 

natychmiastowe samo przez się skonkretyzowanie nadaje mu zupełnie inny charakter. 

Bowiem sednem tego pojęcia jest właśnie brak konkretyzacji czegokolwiek poza samym 

zjawiskiem. 

Można by nazwać to również aurą czy klimatem (co już zostało wspomniane) miejsca 

lub zdarzenia. Mają one bowiem ze sobą wiele wspólnego i występują często równocześnie. 

                                                           
20

 Przypomnienie przykładu z przechodzeniem przez jezdnię na czerwonym świetle w rozdziale pierwszym. 
21

 Są wyobrażeniami często zaobserwowanymi w filmach czy być może wyczytanymi w książkach.  
22

 Yi – Fu Tuan, Przestrzeń…,  s. 173 – 174. 
23

 H. Buczyńska – Garewicz, Miejsca…, s. 46. 
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Słów opisujących taki stan świadomości jest zresztą wiele, co jedynie potwierdza złożoność i 

trudność w opisie tego zjawiska. Te przeczucia nacechowane są jednak pewnym wtórnym 

odczuciem po-atmosferycznym i budzą w nas przemyślenia o miejscu lub w opozycji do 

miejsca, nie zaś czyste uczucia. Uczucia, których często nie można nazwać chociażby 

radością czy smutkiem. Nielicznymi opisami mogą być słowa „przyjemny” lub 

„nieprzyjemny”. Ale jak zostało wspomniane, jest to zjawisko bardzo intymne i subiektywne, 

zawarte w głębokich warstwach naszych grup skojarzeniowych i odwołujące się do tezy 

ciągłego przepływu ładunków – emocji, odczuć, śladów wspomnień – w świecie duchowym. 

Stąd też sami nie zdajemy sobie w pełni sprawy, czym do końca są i co przedstawiają lub 

chcą nam powiedzieć. 
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Rozdział 5 

Atmosferyka w odniesieniu do sztuki. 

 

Atmosferyka odnosi się także rzecz jasna do sztuk wizualnych i nie tylko do nich, 

które to sztuki bywają najprecyzyjniejszym sposobem przekazywania tego typu zagadnień. 

Samo słowo ‘atmosferyczność’ pojawia się kilka razy w pracach opisujących pewne zjawiska 

artystyczne, jak na przykład malarstwo Marka Rothki
24

. Jest jednak tylko kolejnym z wielu 

niezobowiązujących sformułowań, próbujących opisać jak najtrafniej pewne omawiane 

zagadnienia. 

Twórcy bardzo często wchodzą w dialog z opisanym przebłyskiem mistycyzmu, 

przejawiającym się jako atmosferyka. Starają się złapać owe chwile, nadać im znaczenie i 

formę. Przejaskrawionym nieco przykładem może być tu fotografia  Gregorego Crewdsona, 

który buduje od podstaw całe skomplikowane przestrzenie składające się na te momenty 

zawieszeń. Precyzja w odtwarzaniu scen, z  którymi artysta zderzył się w swojej wyobraźni, 

buduje oniryczne wręcz przedstawienia rzeczy i miejsc tak naprawdę zwykłych i 

codziennych, które właśnie na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie zjednanych z 

duchowym, przeczuwalnym światem
25

. Crewdson wyłapuje wszelkie cechy momentów 

melancholijnych, by umiejętnie złożyć je w całość, docierając dzięki temu, przez te znane, 

uniwersalne części składowe, do naszego wnętrza, wywołując oczekiwany efekt.  

Podobna, a nawet bliższa naszemu zagadnieniu staje się fotografia uliczna – street 

photography – łapiąca setki pojedynczych chwil z otaczającego świata. Często skupia się ona 

stricte na życiu ulicy, tłumach ludzi i sytuacjach wręcz zabawnych, lecz zawarta w niej 

atmosferyczność
26

 jest niepodważalna. Przypadkowe
27

 miny i kadry stają się zapisami tych 

momentów w podróży fotografa, które najbardziej do niego przemówiły
28

. Możemy podać tu 

przykłady takie jak Joel Meyerowitz lub Boogie, którzy fotografują bez ustanku wszystko co 

                                                           
24

P. Strożek, Nieznane symbole przestrzeni. O wczesnym odbiorze prac Marka Rothki w Polsce , [online] [dostęp 

5 maja 2015] dostępny w  Internecie: http://www.obieg.pl/teksty/28873. 
25

 G. Crewdson, In a lonely place, Intro. E.A. Malmborg,J. Erdman Easmussen, F. Hoffmann, Texts by G. 

Crewdson & C. Burnett, 2011 Germany. 
26

Musimy też rozróżnić słowa: „atmosferyka” i „atmosferyczność”. Atmosferyczność bowiem jest to cecha 

wskazująca na kierunek podążania zdjęcia w naszych skojarzeniach. W jakiejś pracy może być zawarty 

atmosferyczny pierwiastek, staje się atmosferyczna – przemawia do nas lub inaczej – kieruje nas bezpośrednio w 

stronę pojęcia – stanu atmosferyki. Sama atmosferyka natomiast jest to, wcześniej opisany, stan zawieszenia w 

odczuciu, który jest osobnym zjawiskiem – przeżyciem. Dzieło może być atmosferyczne, bez wątpienia, lecz 

utrwalenie atmosferyki zdaje się być czymś znacznie bardziej złożonym. 
27

 Znów nie tak bardzo przypadkowe, bo w duchu atmosferyki, często momentalnie wyselekcjonowane z setek 

innych przez fotografa. Jak i nie przypadkowy zdaje się być wybór aparatów analogowych, nadających obrazom 

charakterystycznej patyny czasu. 
28

 C. Dunn, Everybody Street, Alldayeveryday, 2013, New York. 
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ich otacza – podobnie jak czyni to nasz mózg. Dopiero w często setkach, tysiącach zdjęć 

znajdzie się garstka, które można bez wahania opisać mianem posiadanej atmosferyki. Jednak 

znów subiektywność wyboru zdjęć przez artystę, jak i odbioru przez nas fotografii, daje 

bardzo duże pole do dyskusji na omawiane w tym tekście tematy.  

W malarstwie zagadnieniem idealnie wpisującym się w ramy pojęcia atmosferyki lub 

prowadzącego do niej, jest impresjonizm i jego pragnienie uchwycenia właśnie ulotnych 

momentów, jak na  przykład Impresja. Wschód słońca Moneta, zalewane światłem ulice van 

Gogha czy przed impresjonistami – sztormy i słupy światła słonecznego u Turnera. To 

właśnie te momenty utrwalone na obrazach, kiedy potrafimy nawet przewidzieć jaki zapach 

mogło mieć powietrze i czy dzień był ciepły czy raczej chłodny. Co właśnie zaskakujące, 

przy tak, można by rzec, chaotycznych z pozoru skupiskach plam i rozedrganiu obrazów, 

dostrzegamy ten bardzo subtelny, kryjący się gdzieś za  niewidzialną zasłoną, świat przeczuć i 

przemyśleń. Również współcześni artyści w wielu elementach swojego malarstwa zaznaczają, 

świadomie lub też nie, związek z tymi, jakże subtelnymi, stanami zawieszenia. Czy to przez 

grę świateł, czy dobór tematu, układ postaci lub samą kompozycję. Można podać tu przykłady 

takich malarzy jak: Gottfried Helnwein, Michaël Borremans, Jeremy Geddes czy Henrik Aa. 

Uldalen. Nie bez powodu są to też artyści zajmujący się malarstwem przedstawieniowym – 

realistycznym. W tych bowiem błahych, codziennych konkretach natkniemy się na najwięcej 

pytań, tajemnic i zachwytów. Sztuka abstrakcyjna bardzo przewrotnie przyjmuje tutaj rolę, 

stającej nieco w opozycji do nauki, racjonalizatorki rzeczywistości, badająca bowiem jedynie 

pewne wycinki teorii, często o charakterze formalnym. Nie ujmując oczywiście w żaden 

sposób niczego sztukom abstrakcyjnym, które bardzo często w sposób nie-przedstawieniowy 

idealnie trafiają w punkt, obejmując pewien konkretny temat, także z zakresu duchowości. 

Nadajemy tutaj jednak większą ważność stronie opozycyjnej, zważając na jej większy 

potencjał w sferze odnajdywania interesujących nas zagadnień. Każdy jednak poszczególne 

pierwiastki atmosferyki odnajdzie w czymś innym. Ktoś dostrzeże ją w spojrzeniu lub geście, 

znów ktoś w refleksie światła w wyślizganej od butów kostce brukowej, tudzież w miękkich 

formach ubrań  i draperii. 

Jesteśmy zatem świadomi i wręcz pewni, że zjawisko atmosferyki w sztuce jest bardzo 

żywe. Artyści świadomie lub też nie starają się uchwycić te magiczne momenty, czy to w 

fotografii, czy w malarstwie, by zbliżyć się chociaż trochę do otaczającego nas świata 

mistycznego, znajdującego się za bardzo cienką zasłoną subiektywnej percepcji, do której 

kluczem jest tak naprawdę jedynie uznanie jej za prawdziwą. Możemy zaryzykować nawet 

stwierdzenie, że celem artystów jest właśnie zbliżenie się lub utrwalenie wspomnianych 
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przebłysków mistycyzmu – chociażby chwilowego połączenia się z energią otaczającą nas ze 

wszystkich stron, znajdującą się jednak po tej drugiej, tajemniczej stronie – uchwycenie ich i 

zatrzymanie jak najdłużej przy sobie. Zbadanie, czym jest ta mistyczna siła, jakie prawa 

rządzą tym drugim światem, jak bardzo ma na nas wpływ lub my na niego. Chociaż przez 

chwilę, bez wątpienia, poczuć się częścią wielkiej zagadki i tajemnicy jedności wszechrzeczy. 
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Zakończenie 

 

Nowym obiektywizmem zatem staje się czysto subiektywna reakcja – odczucie – to 

czym twórcy zajmowali się przez wieki, lecz nigdy, oprócz większego uznania konkretnych 

artystów, nie afirmowano istoty samego podejścia w szczególnie znaczący sposób. Ogromne 

zróżnicowanie podejść – kluczowy tu subiektywizm artystów względem omawianych przez 

nich zagadnień – zapewne nie zachęcało do zgłębienia tegoż zjawiska, traktując owe 

podejścia raczej jako osobne ciekawostki biograficzne poszczególnych twórców
29

 lub 

niebezpieczny do naśladowania trend, afirmowany jedynie przez nich samych – nie zaś jako 

droga do pojęcia sensu swojego i świata. 

Nowego obiektywizmu poprzez subiektywizm nie należy traktować jednak jako 

wywyższenie realizmu jako nurtu w sztuce. Bo chociaż szukać prawd należy, jak wynika z 

naszych rozważań, w prostocie codzienności, w rzeczywistym naiwnym życiu, a nawet w 

najbliższych przedmiotach nas otaczających, to jest to jedynie wskazanie źródła poszukiwań, 

miejsca, z którego, po uprzednim w nim się zagłębieniu, należy kierować swe poszukiwania. 

Jest to zachęcenie artystów do rozważenia na nowo konstruowania i dekonstruowania w 

sztuce. Mówiąc ściślej, na czym każde z pojęć powinno się opierać. Konstrukcji opierającej 

się, jak sama nazwa podpowiada, na budowaniu z tego, co nas otacza, a nawet tego, co nas 

otacza – na, wydawać by się mogło, choć złudnie, prostym poczuciu duchowości i przez to 

namacalności wszechrzeczy. Gdy w tym zagłębieni nauczymy się świata oraz jego budowy, 

wówczas będziemy mogli oprzeć na tym działanie dekonstrukcji, która w ten sposób stanie 

się zupełnie nową jakością i sposobem wyrazu.  

Wszystko to jednak, jak zostało wspomniane na początku, jest jedynie kolejnym 

krokiem w mozolnej drodze artystycznej, a „dzieło artystyczne nie jest sprawą jednej tylko 

myśli, ani jednego odkrycia, ale tworem powstałym z tysiąca drobnych inspiracji, tworem 

człowieka, który w swojej kopalni zamieszkał i z niej coraz nowy wydobywa minerał.”
30

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 J. Jacobi, Problemy typu u ludzi twórczych, [w:] Psychologia…, s. 40 – 44. 
30

 Witold Gombrowicz, Dziennik… str. 143. 
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