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Zamyślenia  
 

 
 

O dialog między  
trotuarem a metalową 

laską ślepca 
 

Centryzm, kierunek we współczesnej 
sztuce malarskiej, którego piewcą swego 
czasu był Adam Wiśniewski-Snerg. Uważał 
on, że wszystko istnieje w obrębie sztuki, 
mimo jej wielkiej różnorodności, ukierunko-
wane właśnie ku centryzmowi. Istota całej 
sprawy polega na tym, iż środek przedstawia-
nego przez artystę przedmiotu, bez względu 
na to, czym bywa ów przedmiot na płótnie, 
zawsze zajmuje miejsce w ramach obrazu. 
Niby jasna to koncepcja tego nowego terminu 
na gruncie sztuki malarskiej, stanowiąca 
rozwinięcie spostrzeżenia i w zamyśle autora 
jest ona fundamentalna.  
 

________________________ 
 

Kazimierz Ivosse 
________________________ 

 
Czy wywołało to jakiś ferment? Nie. Ist-

nieją artyści-malarze, którym obojętny jest 
ten wybieg myślowy Wiśniewskiego-Snerga, z 
drugiej strony znalazł on sporo sojuszników. 
W obecnym kryzysie, w jakim znajduje się 
sztuka współczesna, ta wedle prof. Moraw-
skiego – „zdominowana estetycznym barba-
ryzmem (aksjologiczna kakofonia)”, wszelkie 
nowotarskie odkrycia pozbawione są sensu. A 
zatem odkrycie przez ww. artystę polskiego 
idei centryzmu mija się z celem, czy też może 
z biegiem czasu coś z tego w sztuce wyniknie. 
A no zobaczymy. Z moich spostrzeżeń w 
Paryżu, idea ta kilka lat temu sprawiła trochę 
szumu artystycznego. Kompozycyjność 
centryczna jest po prostu wartością dodaną 
do artystycznego sposobu myślenia, ideą 
dyskusyjną. Kryzys wartości artystycznych, to 
zasługa armii malarzy artystów niweczących 
wszelkie zaszczepione wartości etyczne. Ale 
jest w tym i udział koneserów sztuki lub 
raczej snobów, szukających w galeriach anti-
dotum na swoje frustracje życiowe. Według 
mojego przyjaciela tworzącego od lat w Pary-
żu – Janusza Elisa Kowalskiego, tego rodzaju 
snoby, to jednowymiarowi ludzie ze swoją 
nieznośną lekkością bytu, coraz bardziej 

oddalający się od korzeni tradycji i zamykają-
cy się na transcendencję. Jakże wiele przykła-
dów tego stanu rzeczy znajdujemy w Polsce, 
gdzie etyka i estetyka wypierana jest już ze 
wszystkich rodzajów sztuki. Ma to miejsce 
zatem, obok sztuki malarskiej, także w litera-
turze, teatrze, w sztuce filmowej, szkolnictwie, 
a także prasie, polityce i ekonomii. Jak zauwa-
ża mój przyjaciel Andrzej Dębkowski, jeste-
śmy świadkami wszechobecnego już kryzysu 
kultury oraz postępującej niebezpiecznie 

degradacji człowieka. Jednowymiarowy homo 

sapiens. Claes Oldenburg w roku 1961 napi-
sał: „Jestem za sztuką dialogu między trotu-
arem a metalową laską ślepca" i chyba wtedy 
już, może i przypadkiem, otarł się o sedno 
filozofii decentryzmu. 
 

 
 

Wspomniany tu Elis Kowalski chyba naj-
trafniej określił, czym jest decentryzm, otóż 
według niego objawia się on, jako nieuchron-
na antypoda centrystycznego oglądu naszego 
świata, proponując odmienną optykę, która 
neguje dotychczasowe metody kompozycji i 
stwarza nowe estetyczne perspektywy. Jest 
więc w sztuce malarskiej ciekawym doświad-
czeniem. Ciekawe są w tej mierze doświad-
czenia innych artystów polskiego pochodze-
nia tworzących we Francji. Antoni Bachur dla 
przykładu uważa, iż „nie jest twórcą, lecz 

prze-twórcą. Energię niezbędną w procesie 

prze-twórczym czerpię z nieznanego i z 
otoczenia pisze w katalogu wydanym z okazji 
jednej ze zbiorowych wystaw. Art-
transenergia jest proporcjonalna do wrażenia 
jakie wywiera dzieło sztuki, zaś wielkość 
dzieła tejże sztuki może być odczuta, lecz nie 
może być zmierzona. Wielu artystów od lat 
zmierza konsekwentnie swoją własną drogą 
do decentryzmu. Jedni dążą do uzyskania 
przestrzeni „pomiędzy” odkrywając prze-
strzeń emocjonalną z tematów zaczerpnię-
tych z codzienności, inni, jak Iranck Duminil, 
zaszczepiają ideę decentryzmu na gruncie 
malarstwa abstrakcyjnego. Tak więc kierunek 
ten proponuje nic innego, jak właśnie nowy 
sposób kompozycji. To po prostu powiązanie 

z myślą Hussela i innych fenomenologów 
zajmujących się analizą postrzegania. Decen-
trystyczna redukcja przedmiotu po prostu 
zezwala na usunięcie nadmiaru znaczeń 
wychodząc z założenia, iż wszelkie niepo-
trzebne dane tylko zaśmiecają umysł i obniża-
ją poziom rozumienia. To nasączanie ma-
larstwa tajemnicą, bez której nie powinien się 
obejść każdy obraz. Tajemnicą jako dominan-
tą ukrytą w obrazie. Renata Gołębiowska 
związana z decentryzmem od 1993 roku 
powie: „Pojedynczy liść spadający z drzewa 
zawiera w sobie więcej bólu przemijania, niż 
cała jesień”. Piękne. Inna polska malarka 
Karolina Jakubowska zauważa, iż„w ostatecz-
nym rozrachunku dzieła sztuki nie można do 
końca zaplanować jego kształtu, gdyż w 
jakimś miejscu urywają się racjonalne prze-
słanki, te uświadomione i sformułowane”. 
Tak więc manifest Adama Wiśniewskiego-
Snerga ma swoich wyznawców i szkoda 
jedynie, że w naszym kraju zamilkła atmosfe-
ra wokół tej nowej maniery estetyczno-
filozoficznej. Ktoś powie Polska to nie Paryż, 
w tym naszym kraju tak trudno dochodzi się 
do prawdy. I brak nam wszystkim świeżego, 
jasnego spojrzenia, brak analizy i odczytywa-
nia naszych snów, do ukazywania emocji, 
jakie w nas budzi sztuka. Cóż, spróbujmy w 
tej sytuacji uciec gdzieś w inny świat... 

■ 

 

 
 

Jerzy Utkin 
 

kanty  i  kantaty  
 
głód 
którego nie da się oszukać 
papką  przedwyborczych 
bredni 
 
złotoustych zbawców 
własnych kont 
i kantów 
 
korupcyjnych kantat 
 
głusi 
na głos rozsądku 
 
głosujemy 
 
gnani 
poczuciem obowiązku 
 
by 
kolejny raz 
dać się zwieść 
 
i zawieść 


