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KWADRAT, STREFA, FRAKTAL  

(malarstwo fraktalne Roberta Szczerbowskiego)          

                                                            

 Gdyby oczyścić drzwi percepcji, 

Każda rzecz jawiłaby się taka, 

jaka jest: nieskończona 

 

William Blake 

 

 “[...] Złowić przypadek w planimetryczną sieć, pochwycić w sieć chaotyczną 
rzeczywistość, powoływaną do życia nieobliczalną siłą twórczego gestu - 
nieustannie pozostaje marzeniem techników obrazu. Jest to choćby najprostsza 
sytuacja odzwierciedlenia ludzkiej, niepowtarzalnej twarzy przez kamerę cyfrową, 
która przetwarza i uzmiennia ją w postaci obrazu zbudowanego z sieci pikseli, 
kwadratowych punktów. Zupełnie jak niegdyś w pointylistycznym malarstwie, co 
też widzimy na jednym z obrazów Roberta Szczerbowskiego, który również został 
oparty na planimetrycznej sieci. I dla Szczerbowskiego kwadrat stanowi podstawę 
tworzenia – fundamentalną jednostkę sieci. W zależności od zwiększenia 
rozdzielczości sieci, czyli zmniejszenia planimetrycznych punktów, które stanowią 
kwadraty pikseli, dochodzi się do doskonalszego pomiaru (pochwycenia) 
portretowanej twarzy. Teoretycznie mogą one podlegać ciągłemu zmniejszaniu, aż 
przekroczą dostępne naszym zmysłom granice widzialności. Sprawia to wrażenie 
ich dematerializacji w wykraczającym poza nasze doświadczenie zmysłowe 
wymiarze. Służy to precyzji pomiaru. Czy jednak możliwy jest tu pomiar idealny, czy 
też zawsze będziemy mieli tylko do czynienia z aproksymacją, skazani na mnożenie 
coraz mniejszych kwadratów w pogoni za doskonałym odzwierciedleniem 
przedmiotu i jego obrazu? Droga ta wydaje się paradoksalna, ponieważ jeżeli 
doskonałe odzwierciedlenie byłoby tu możliwe, wówczas czymże różniłby się 
przedmiot od jego obrazu? Tak postawione pytanie, które jest starym problemem 
mimesis, zdaje się rodzić taką właśnie aporię. Jest to aporia niewspółmierności 
logiki klasycznej ontologii i logiki leżącej u podstaw współczesnej telekomunikacji, 
dla której realnym jest tylko to, co daje się zreprodukować, podczas gdy w świecie 



klasycznej ontologii obowiązuje teza o indywidualnym i niepowtarzalnym aspekcie 
istnienia.  

W obrazach Szczerbowskiego trudność ta jest wyraźnie eksponowana. Wykonuje 
on pracę niesamowitą, tworząc malarstwo fraktalne. Usiłuje rzeczywistość 
wirtualną fraktali odwzorować za pomocą najprostszych gestów malarskich, jakby 
odwracał twierdzenie Lissitzky’ego, który pisał: Maszyna jest niczym więcej, jak 
tylko pędzlem, i to nawet bardzo prymitywnym pędzlem, za którego pomocą 
kształtuje się podłoże obrazu świata. Wszelkie narzędzia wprawiają w ruch siły, 
których celem jest krystalizacja bezkształtnej natury, będąca celem samej 
natury1[1]. Szczerbowski zachowuje się tak, jakby chciał wykazać, że to on jest 
maszyną zdolną zreprodukować wygenerowane przez komputer fraktale. Malując 
je, porusza się jakby pomiędzy dwiema heterogenicznymi rzeczywistościami, które 
wydają się rządzić odmiennymi logikami obrazowania. Rzeczywistość wirtualną 
przenosi w rzeczywistość realną, korzystając z pomysłu starożytnej stereometrii 
(planimetrii), aby pochwycić dynamiczne, irrealne konstrukcje, jakimi są fraktale. 
Maluje on na płótnie statyczne i zazwyczaj fragmentaryczne obrazy funkcji 
wizualizowanych uprzednio w komputerze, w dynamicznej czasoprzestrzeni, 
ujawnianych przez paletę barwnego spectrum, jakie wygeneruje maszyna.  

Można zapytać, po co to malowanie fraktali? Czy jest to tylko jedna z tych wielu 
osobliwych decyzji, w jakie obfituje sztuka po Duchampie i Malewiczu, 
stanowiących dwa filary naszej awangardowej tradycji? Jaki sens ma na przykład 
malowanie od 1954 roku przez Jaspera Johnsa flag, tarcz, map, liczb czy liter? Jeśli 
znajdziemy zadowalającą odpowiedź, wówczas z pewnością znajdziemy 
również uzasadnienie dla malowania takich pozornie g o t o w y c h   p r z e d m i o t 
ó w, jak choćby fraktale. Jest to ciągle silnie obecna medytacja artystów nad 
znaczeniem w sztuce, nad mechanizmami jego konstrukcji i zanikania. W 
przypadku Jaspera Johnsa, którego interesował przed-formalny, konwencjonalny, 
zdepersonalizowany, konkretny charakter tych przedmiotów, mieliśmy do 
czynienia z malowaniem obiektów, których znaczenie ma do dziś niejasny status 
ontologiczny, by wymienić tylko te liczne spory pomiędzy intuicjonistami i 
konstruktywistami w kwestii istnienia pewnych liczb czy przedmiotów 
matematycznych, jak na przykład zbiory, których elementami są zbiory etc. Także 
flagi są wytworami kultury, o których charakterystykę ontologiczną nadal można 
się sensownie spierać, zadając pytanie – jak one istnieją? Artysta, który podejmuje 
ten temat, jak Szczerbowski, prędzej czy później musi na tym wiele skorzystać, gdyż 
jego sztuka kieruje się najprostszą drogą ostatecznie w stronę metafizycznej 
spekulacji – wypartej dzisiaj ze sztuki pod wpływem najbardziej antymetafizycznej 
doktryny minionych kilku dekad, czyli dekonstrukcjonizmu (tekstualizmu). 



Po co więc dziś malować fraktale? – zapytajmy raz jeszcze, ale już retorycznie. 
Odpowiedzią jest również pytanie - czy fraktale stanowią jedynie rzeczywistość 
wirtualną, gdzie dochodzi do komputerowej wizualizacji zbiorów, których punktem 
wyjścia był wzór Mandelbrota, czy też teoria fraktali opisuje rzeczywistość realną? 
Taką hipotezę zdają się głosić entuzjaści teorii fraktali, roztaczając przed nami 
pewną hipotezę fraktalnej ontologii, a tym samym dając nadzieję restytucji 
znaczenia w sztuce. Fraktal, wbrew temu co głoszą tekstualiści lub głosiciele kultu 
czystego przypadku i ironii, stałby się centralną kategorią – wyróżnionym słowem, 
które wiele jest w stanie nam wytłumaczyć. Czy fraktale pozwalają nam lepiej 
zrozumieć świat organiczny z jego chaotyczną gestykulacją i przepływaniem 
jednych form w drugie, niż to umożliwiała przez wieki klasyczna geometria, a za nią 
bogata tradycja zachodniego malarstwa? Tak czy owak teoria fraktali pozwala 
tworzyć za pomocą komputera, który stał się dziś dosłownie pędzlem, świat 
nieskończenie wielu obrazów o niesamowitym quasi-organicznym (sic!) pięknie, 
przewyższającym może nawet wyrafinowane arabeski i wszelkie inne ornamenty, 
jakie stworzył dotychczas duch finezji. Fraktale - są to, jak sugeruje Szczerbowski, 
matryce rzeczywistości, które oferuje nam współczesna tech-gnoza, by nawiązać 
do tytułu głośnej książki Erika Davisa 1[3]. Tak też wypada dziś zinterpretować sens 
malarstwa Szczerbowskiego, które - notabene - jest podyktowane ambicją 
zajmowania się tym, co istotne, co skrywa się pod zewnętrzną powłoką rzeczy, co 
wykracza poza obecnie rozpanoszony permisywny konsumpcjonizm z jego 
estetyką pop czy ciągle odradzający się w chwilach braku inwencji naiwny, równie 
powierzchowny realizm.  

Szczerbowski przypomina nam dziś ważne zdanie Williama Blake’a - Gdyby oczyścić 
drzwi percepcji, każda rzecz jawiłaby się taka, jaka jest: nieskończona. Pamiętamy 
jedno z dzieł angielskiego romantyka przedstawiające pochylonego Boga czy 
Geometrę zajętego pomiarami i kreśleniem swych figur. To przypomnienie 
Szczerbowskiego nie wydaje się kolejną mutacją romantycznego buntu przeciwko 
Rozumowi, chętnie operującego jasnymi i wyraźnymi ideami, oddzielnymi i 
doskonale skończonymi. Chodzi zapewne przede wszystkim o sens ludzkiej pracy, 
której najwyższym przejawem od ponad stulecia stała się technologia. Wszystkie 
dotychczasowe prace Szczerbowskiego koncentrowały się wokół technologii. Nie 
była to jednak gloryfikacja ludzkiego sprytu, uwielbienie kategorii techne i logos 
dla nich samych, dla ich nowoczesnych wcieleń w postaci techniki i logistyki, które 
zawsze implikowały i będą prowokować pokusę zmechanizowania myślenia. Cały 
wysiłek Szczerbowskiego zmierzał w kierunku odnalezienia w technologii 
poznawczych, religijnych i soteriologicznych motywacji. Chciał on w przemyślności 
instrumentalnego rozumu odkryć wyższe powołanie. Dzieje technologii są, jak 
pokazał choćby wspomniany wyżej Erik Davis, ciągłym rozwijaniem starych idei 
gnostyckich. Jest to nieustanne pytanie o fundamentalne, najogólniejsze kategorie 
poznawcze, jakimi operujemy codziennie, odnosząc do nich własne, konkretne 



istnienie. Szczerbowski usiłował na przykład dokonać przekładu kategorii 
klasycznej ontologii - co - gdzie - kiedy - na konkret samej sytuacji, jaką była 
wystawa właśnie tychże kategorii, co powodowało zapętlenie dające poczucie 
dobrze spełnionej ekspozycji.  Notabene, wtedy nie miała ona miejsca, gdyż była 
wystawą fikcyjną, choć jednak miała katalog zatytułowany Retrospektywa na 
koniec Czasu (1997)1[4], sugerujący realność jej sensu w przestrzeni i w czasie. 
Druga z wystaw (większa), występująca w katalogu jako Hermetica, również 
eksponowała obiekty operujące napięciem pomiędzy realnością i fikcją. 
Szczerbowski ukazywał tam z jednej strony pismo - również pismo święte (Torę) - 
jako rodzaj maszyny, jako fragment techniki, w tym techniki zarządzania 
człowiekiem, mechanizowania jego życia, a z drugiej strony przenosił uwagę na 
sam nośnik, sam sposób materializacji sensu, szczególnie religijnego, 
eschatologicznego proroctwa, które w końcu zostało u niego pozbawione 
większego znaczenia w konfrontacji z samymi możliwościami przekształcania, jakie 
daje współczesna technologia i oferowany przez nią hiperrealny świat mediów. 
Sama technologia bez teologii zdaje się dziś oferować ludziom wybawienie.  

Szczerbowski potrafił budować zarówno nastrój technologicznej euforii, jak też 
pełne liryzmu znaki zapytania. Praca Róża i rtęć wyraźnie budzi odruchowy 
niepokój o ten pełen wdzięku kwiat o głębokiej czerwieni i aksamitnych płatkach, 
żywiony tu rtęcią. Czyżby rzeczywiście wszystko było we wszystkim?  Podobnie 
z siedmioma wizytówkami z napisem nikt, gdyż taka tożsamość, która upatruje 
zbawienia w technologii, wydaje się dla nas czymś zupełnie jeszcze nieznanym, a 
przecież nicością nie jest. Czym jest owa tajemnica ukryta przez 7, o której 
wspominali gnostycy? 

Druga wystawa - Hermetica - kończyła się reprodukcją dużego plakatu 
przedstawiającego emblematyczny fraktal. Dzisiejsze zaś malowanie fraktali - czego 
rezultatem jest bynajmniej nie wirtualna trzecia wystawa indywidualna (w Galerii 
XX1 w Warszawie) - jest zapewne dla Szczerbowskiego dziwnym, parareligijnym 
doświadczeniem. Malarstwo fraktalne - skomplikowane, pracochłonne malowanie 
fraktali na planimetrycznej sieci z drobnych kwadracików (malarskich pikseli) 
naniesionej precyzyjnie na płótno - jest może rodzajem deprywacji, stopniowym 
wprowadzaniem się w medytację, w trans, jaki wywołują generowane w 
komputerze fraktale? Wielka jest zażyłość Szczerbowskiego z tym dziwnym 
geometrycznym, matematycznym, mechanicznym, ale i quasi-organicznym 
pięknem, które poddaje on swoistej malarskiej interpretacji. Przez nadawanie 
fraktalom estetycznej interpretacji, czyni tę zażyłość z wirtualną rzeczywistością 
fraktali tak wielką, że można ją porównać chyba tylko z zażyłością występującą 
wśród osób, praktykujących gorliwie jakieś religijne wyznanie. Fraktalne malarstwo 
Szczerbowskiego jest oczyszczaniem percepcji, przygotowywaniem jej na 
nieustanne przechodzenie ku ciągle mniejszym lub ku ciągle większym całościom, 



połączonym relacją nieustannie modyfikowanego, wzbogacanego o nowe 
parametry, rozwijającego się w nieskończoność fascynującego 
Samopodobieństwa. “ 
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