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Rozłożyć sztukę na czynniki pierwsze za pomocą sztuki. Medium jest mało ważne, ważny jest sam 

proces tworzenia. Muzyka, literatura, rzeźba, obiekt, film - wszędzie, gdzie można zanurzyć się w 

procesach twórczych, gdzie można wydobyć jakąś ogólną zasadę, wziąć ją pod lupę, zdiagnozować i 

skomentować, tam Robert Szczerbowski (ur. 1959) filozofuje przedmiotem. Dużo ważniejsze w tej 

twórczości jest sprowokowanie myśli niż wytworzenie złudnego poczucia, że widz ma do czynienia z 

artystą. Rolę artysty zresztą Szczerbowski kwestionuje: A może artystę można tylko udawać? Na 

pierwszy rzut oka jawi się on jako człowiek renesansu, ale zarazem wymyka się i ucieka spod 

jurysdykcji tego określenia. Jest człowiekiem pomiędzy, człowiekiem symulakrem, który udaje i 

przywdziewa maskę każdego muzyka z orkiestry świata sztuki, nie będąc żadnym z nich, jest 

człowiekiem spoza orkiestry, człowiekiem, który gra… 

Jako zagubiony piętnastolatek Szczerbowski czyta pierwszą poważną książkę - Proces Kafki. Przez 

trzy kolejne lata wchłania świat ambitnej literatury, by wreszcie świadomie podjąć decyzję o napisaniu 

powieści. Siedem lat pracuje nad fikcyjnym utworem o charakterze uniwersalnym – Księgą żywota. Na 

260 stronach ponad 70 różnych stylów literackich, odwzorowujących style Borgesa, Kafki, Rousseau, 

Cervantesa, Joyce’a, Becketta i wielu innych. Księga żywota zostaje wydana anonimowo. 

Szczerbowski – medium i inicjator – występuje wyłącznie w roli właściciela praw autorskich dzieła, 

które jakoby tylko odkrył. Jednak dopiero w drugiej książce ujawnia się w całej okazałości 

fundamentalna skłonność anty-autora - pasja badania i ujawniania formy danego medium, 

eksperymentowanie z procesem twórczym. Większość atrybutów tekstu literackiego jest tu 

zredukowana. Nie tylko nie ma autora, brak też tytułu, a nawet okładki. Książka ma okładkę 

zastępczą, na której errata wyjaśnia to, o czym powinien głosić tytuł. Strony są numerowane w 

nawiasie, tylko umownie, gdyż wszystkie są równoczesne. To fikcja z pogranicza poezji konkretnej: 

nie istnieje żadna akcja, ani czas, ani miejsce. Symulakr – tekst, który  udaje, że napisał się sam.  

Po tej książce Szczerbowski stwierdza, że język jest dobry do mówienia „dzień dobry”, „poproszę to 

czy tamto”, ale w istotnych sprawach zawodzi zupełnie. Rezygnuje z niego jako narzędzia, 

przerzucając swoją uwagę na obiekty (z podobnych przyczyn zostawia też studia filozoficzne). 

Problem języka, jego funkcji nadal pozostaje jednak aktualny. Powstają m.in.: Pisma hermetyczne, 

Alfabet czy Tora w języku maszyn cyfrowych,  które operują symulacją sztucznych języków 

programowania.  

Zorganizowana w 1998 roku w CSW prezentacja Dwie wystawy. Retrospektywa na koniec Czasu to 

ironiczny komentarz Szczerbowskiego do świata, w tym również do świata sztuki. Mistyfikacja 

zarówno wobec słowa-tytułu, jak i wobec zdarzenia. Prace z tej „retrospektywy” nie były wcześniej 

prezentowane publicznie, jeśli nie liczyć fikcyjnej „pierwszej” wystawy, kiedy to w ogóle nie zostały 

wypakowane, a za jedyny dowód ich istnienia służył katalog. Z kolei Hermetica to apologia fikcyjności 



połączona z naukowym paradygmatem. Rekwizyty alternatywnych rzeczywistości, pytające w 

perspektywie dzisiejszej ery technologiczno-informatycznej, o jakąś możliwą kulturę duchową. 

Potęgowanie iluzoryczności, konieczność ciągłego odnoszenia się do dotychczasowej sztuki zostały 

uwypuklone w Martwej naturze i w Wenus bez właściwości (Zachęta, 2000). Marmurowy krawiecki 

manekin i oprawiona w ramy stalowa blacha udająca malarskie płótno o wyglądzie zmatowiałego 

zwierciadła to wariacje na temat readymades Marcela Duchampa i siedemnastowiecznych trompe 

l’oeil. Szczerbowski delektuje się miksowaniem readymades z własnymi marzeniami. To, co istnieje 

już gotowe, zostaje przenicowane z pomocą wyobraźni tak, by sprowokować nie tylko myśl nad 

funkcją i formą danej rzeczy, ale by stworzyć nowy obiekt w innym wymiarze. Szczerbowski jest 

transformatorem – odbiera i przetwarza, ale nie komentuje.  

W tworzeniu nie liczy się produkt ostateczny. Kiedy kończę, zwyczajnie przestaje mnie to interesować. 

To co najważniejsze, to sam proces – stwierdza Szczerbowski. Ale jego prace nie są happeningiem 

czy spontanicznym aktem twórczym: są dopracowane do bólu. Niektóre, jak Obrazy fraktalne, 

powstają przez lata. Szczerbowski żmudnie odmalowując fraktale wygenerowane wcześniej przez 

maszynę. I na ten czas staje się malarzem, albo raczej… podszywa się pod niego. 

Jeszcze większy nacisk na analizę obrazu w jego własnym świecie Szczerbowski kładzie wtedy, gdy 

styka się z kinem. Oschła, pozbawiona śladów indywidualnych przeżyć twórcy kompozycja wywołuje 

wrażenie, jakby film Multikino, Motion Picture czy Pop corn został wygenerowany w świecie 

imagolandii. To opowieść o losach obrazów niczym w bajkach o ożywających zabawkach. To 

Picturestory, obraz generowany przez obraz. Autor, człowiek-medium i symulakr w jednym, po raz 

kolejny zostaje paradoksalnie z tego świata wykluczony. 

Według Szczerbowskiego sztuka ma przede wszystkim pobudzać, uruchamiać myślenie. Nawet jeśli 

to będzie tylko jedna osoba, to już warto. I bynajmniej nie chodzi tu o zrozumienie – raczej o chwilowe 

porozumienie, o wspólne dryfowanie przez pewien czas w tym samym rytmie. Potem niech każdy 

rozwija się i zwija we własnym kierunku. Zamknięty do wewnątrz, niepoznawalny, tak jak Model Ja 

pokazany na wystawie o Witkacym (CSW 2004). Ten kontrapunkt do znanego portretu Witkacego 

zwielokrotnionego w lustrach jest przedmiotową eksplikacją poglądów Szczerbowskiego. Cztery lustra 

odbijające się w sobie nawzajem: sama forma, przestrzeń, bez żadnej treści – to jest prawdziwa jaźń, 

jako czysta refleksyjność. Pozostawianie niedomówień, uciekanie od jednoznacznych definicji to 

również temat obrazu Autoportret.   

Filozofujący artysta? A może filozof uprawiający sztukę? Po trosze jedno i drugie, jak i żadne z tych 

dwóch. Szczerbowski poszukuje zasad ogólnych, obejmuje i spogląda na rzeczy maksymalnie 

szeroko, a jednocześnie mierzi go wydawanie ostatecznych sądów i twierdzeń. Zwątpił w filozofię 

opartą na słowie i filozofuje przedmiotem. Tworzenie, działanie w obszarze sztuki daje możliwość 

mówienia w taki sposób, by niczego nie kategoryzować, a nawet zawrzeć w dziele sprzeczności 

wewnętrzne. Parafrazując Baudrillarda: Szczerbowski nie wierzy już w najmniejszym stopniu w 

wywrotową wartość słowa. Pokłada natomiast niezachwianą nadzieję w nieodwracalnym działaniu 

formy.1   

 

                                                
1 Baudrillard: Spisek sztuki, tłum. Sławomir Królak, Warszawa 2006, s. 128. 



 
1 Baudrillard: Spisek sztuki, tłum. Sławomir Królak, Warszawa 2006, s. 128. 

 

 


