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RK. Gdy zajmowałeś się pisaniem wyszedłeś od powieści totalnej, a zakończyłeś ów 
etap zamianą słów na kod i edycją „Pism hermetycznych” poszatkowanych w 
niszczarce dokumentów. Czy to zapowiedź, iż [...] język uznajesz za wyczerpany w 
kontekście swoich zainteresowań? 

RS. Literatura naprawdę się dla mnie skończyła, nie tylko ze względu na nią samą, ale dlatego, że 
straciłem zaufanie do słowa. [...] Co do tomika „Pism Hermetycznych”, o którym wspominasz, nie 
korzystałem w tym przypadku z cudzego surowca, była to jedna z wariacji na tematy własne. [...] 

RK. [...] Czy Twoje artystyczne poszukiwania naprowadzają Cię na wizje apokalipsy 
– mówiąc podniośle – choć - chodzi przecież również np. o to, co stało się ze słowem 
w Twoich książkach. 

RS. Kiedyś byłem bliższy myśleniu w kategoriach schyłku i końca, chociaż nie mogę powiedzieć, żeby 
w tym zawierało się moje świadome przesłanie. Próbowałem tylko formalnej syntezy, widziałem sens 
w intensywności, kondensacji, nadmiarowości, sprowadzaniu do wspólnego mianownika różnych ujęć. 
W pisaniu miało to bardziej subiektywny wydźwięk, bo wywodziło się z mojego osobistego stosunku 
do języka i literatury.  

RK. Twierdzisz, że domena sztuki – fikcja jest takim samym wymiarem, jak czas i przestrzeń. 
Brzmi to jak echa patafizyki Alfreda Jarry. W Twoich dokonaniach można znaleźć też 
inspiracje płynące od innych ekscentrycznych dandysów z kultury francuskiej: Raymonda 
Roussela i Marcela Duchampa. Można zaryzykować – niezależnie od potocznych skojarzeń – 
wyodrębnienie sztuki dandycznej, która postrzega tak świat, jak i działające w nim podmioty 
jako konstrukcje. W tej sferze duchowość współistnieje na równych prawach z techniką, 
intelektualizm z wizjonerstwem. Widzisz siebie w tej tradycji, wydaje Ci się w ogóle 
zasadna? 

RS. Duchowość i technika tak, inne rzeczy, o których powiedziałeś też, do pewnego stopnia. 
Podzielam ich fascynację nauką i techniką i w ogóle postaci te są dla mnie ważne, ale postrzegam je 
jako swoiste i osobne przypadki, nie myślę o nich w kategoriach przyporządkowywania. Najbardziej 
pociągają mnie jako ludzie, cenię ich osobowości. Ale wiele rzeczy może oddziaływać nie wprost, tak 
że nawet się o tym nie wie. Np. w podejściu do literatury bardzo bliski wydaje mi się Roussel, który 
nie dopuszczał żadnych odniesień do rzeczywistości i wszystko wywodził z języka. Natrafiłem na 
niego stosunkowo niedawno. Jeśli chodzi o Alfreda Jarry, być może jest tak, jak mówisz z tą 
patafizyką, chociaż trudno mi o tym myśleć w kategoriach tradycji. Tak czy inaczej stwierdzenie, że 
fikcja jest jednym z możliwych wymiarów nie pretenduje oczywiście do opisu rzeczywistości, zamiast 
tego próbuje usankcjonować sferę sztuki jako pewną wirtualną niszę, jako wariant istniejącej 
rzeczywistości, a nie jej część. Chodzi o wirtualność bez cyberprzestrzeni, paradoksalną wirtualność w 
ramach rzeczywistego świata. Tym właśnie jest fikcja, którą ludzie stwarzają – nawet poprzez 
kłamstwo, jeśli tylko ktoś w nie uwierzy. Sztuka jest taką wirtualnością i symulacją, zapośredniczoną 
przez to, co realnie istniejące. 

RK. W jednym z wywiadów powiedziałeś „To, co uważaliśmy za domenę metafizyki 
może kryć się pod powierzchnią całkiem materialistycznie ufundowanej 
technologii.” Podobne przeczucia znaleźć można w filozofii Deleuze’a czy 
psychoanalizie Lacana. Na swój sposób rozwija tę ideę cyberkultura – o czym 
świadczy książka, która ostatnio Cię intryguje, „TechGnoza” Erika Davisa. Davis 
pisze trochę przewrotnie o „wizjonerskim błędzie”, który polega na „wzięciu 
możliwości technologicznych za możliwości społeczne lub duchowe.” Możesz 
skomentować trochę szerzej tamtą swoją wypowiedź? 



RS. Chodzi o to, że Technologia, która daje człowiekowi spotęgowanie jego możliwości i obiecuje mu 
nawet nieśmiertelność, zastąpiła religię w jej funkcji, zajęła jej obszar. Historycznie wyglądało to tak: z 
potrzeb czysto metafizycznych zrodziła się alchemia, a z niej nauki przyrodnicze, oparte już na 
racjonalistycznym punkcie widzenia. Nauka z kolei stworzyła technikę i technologię. Teraz wszyscy 
wierzą w technologię jak w Boga, bo wprawdzie w inny sposób – bardziej namacalny, wręcz 
materialny – ale jednak daje nadnaturalne poczucie mocy i znosi lub przenosi na plan dalszy potrzebę 
transcendencji. 

RK. Raz jeszcze przywołując cytat z poprzedniego pytania. W pierwszej chwili 
brzmieć może to antyhumanistycznie, no chyba żeby przywołać ów model dandysa – 
tak mi się przynajmniej wydaje. Albo inaczej – jaki wizerunek współczesnego 
człowieka określa to przeczucie, które zawarte jest w cytowanym zdaniu? 

RS. Może taki: stwórca, który przestał szukać swojego Stwórcy. 

RK. W finale „Techngnozy”, gdy Davis formułuje swą propozycję ścieżki sieci – stylu ducha 
na czas bieżący. Pisze m. in.: „Musimy nauczyć się myśleć jak didżeje, którzy wybierają 
rytmy i głosy z wielkiego rogu obfitości nagrań, ale pozostają jednocześnie wierni 
organicznym wymogom tańca.” Co sądzisz o takim stylu ducha? 

RS. Ten cytat nakreśla go bardzo wycinkowo, ale jeśli mamy ograniczyć się do niego... Czuję 
w nim pewien klaustrofobiczny dyskomfort pomimo wizji obfitości. Taki styl ducha na 
dłuższą metę zagraża indywidualizmowi i kreatywności, dlatego że może zaszczepiać 
łatwiznę i konformizm. Jedną z możliwych pułapek może być np. rozpuszczenie się w tym, 
czym sami nie jesteśmy. Inną może być zagrożenie, że pozostaniemy zaledwie 
dyspozytorami. Takie hasło zresztą dobre jest w okresie przejściowym, jak się określa nasze 
czasy. Ale jak długo można przeżuwać cudze kęsy, które dawno zostały wyplute? Epoki 
zmieniają się, a razem z nimi zmieniają się optyki i kiedyś nastaną inne, w których mamy 
szanse na coś, czego teraz sobie nie potrafimy wyobrazić. [...] 

RK. Związki technologii z ezoteryką i mistyką dają całkiem niepokojący wydźwięk 
w epoce, gdy technologie cyfrowe otwierają przed nami wirtualne światy. 
Twierdzisz, że „przedmioty”, które tworzysz należą do rzeczywistości alternatywnej. 
A jak postrzegasz status tych alternatywnych rzeczywistości, które wytwarzają 
komercyjne media używające cyfrowych technologii. Kiedyś wykonałeś bilboard, 
który zamiast plakatu reklamowego miał fraktalową grafikę komputerową o 
psychodelicznej aurze. 

RS. To fakt, że żyjemy w coraz większej iluzji nie zauważając już tego. Ostatecznie jednak obraz 
świata, jaki mamy w umyśle też jest tylko konstruktem tego umysłu, też jest jakąś symulacją. Różnicę 
między wirtualnym światem sztuki i cyfrowych technologii można porównać do tej, jaka jest między 
tym, co jest sztuką, a tym, co nią nie jest i sprowadza się właściwie do takiego pytania. Ale tego nie 
podejmuję się rozstrzygać. Fraktal na bilboardzie powstał z pobudek, których się pewnie domyślasz. 
Zrobiłem go, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałem w miejscu przeznaczonym na propagandę lub 
reklamę czegoś równie niekonsumpcyjnego i nie mającego odniesienia do rzeczywistości. Sam ten 
fraktal długo jeszcze potem nie dawał mi spokoju i rozważałem, czy i jak dałoby się go namalować. Z 
różnych względów miałem wielką ochotę go namalować w tradycyjny sposób na płótnie i w końcu 
zabrałem się do tego. Z niego zrodziły się kolejne obrazy. Na swój użytek nazywam je malowidłami 
fraktalnymi, w przeciwstawieniu do naskalnych… 

RK. Chciałbym raz jeszcze nawiązać do „TechGnozy” i do stylu życia sieci. Davis 
pisze „Na >zaburzenia < musimy nauczyć się zwracać uwagę, gdyż w tej turbulencji 
leży nasza przyszła rozmaitość .” Jaka jest rola zaburzeń i chaosu w Twojej sztuce. 
W kontekście [...] obrazów fraktalnych, które teraz tworzysz. Fraktal stał się wręcz 
popową wizytówką teorii chaosu. Sama fizyczna teoria chaosu natomiast okazuje się 
– jakby wbrew nazwie – teorią porządku w (pozornym) nieporządku – jakby miała 
być nie tyle uznaniem chaosu, co raczej racjonalnym jego oswojeniem. 



RS. [...] Gra między konstrukcją i dekonstrukcją.[...] To jest coś, co mnie teraz najbardziej fascynuje. 
Niektóre fraktale mają podobną cechę. W pozornym chaosie objawiają się niezliczone, trudno 
uchwytne porządki. Ale fraktale to również geometria nieeuklidesowa, inne wymiary, takie, które nie 
są liczbą całkowitą, np. 1,58 zamiast 2 lub 3. Obrazy fraktalne są bezpośrednią reprezentacją 
rzeczywistości wirtualnej, wywodzą się z matematyki i są naprawdę kosmiczne. Można pomyśleć 
patrząc na nie, że wszechświat jest harmonijny i elegancki, chociaż jego istnienie wydaje się jedną 
wielką katastrofą. 

 


