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[O niewidomych artystach]



2

Według powszechnego mniemania, żaden zmysł ludzki nie jest tak ważny, tak 
drogocenny jak wzrok. W konsekwencji, jego utrata uważana jest za jedno z najwięk-
szych nieszczęść i ograniczeń. Już starożytni ustalili taką hierarchię, umieszczając 
wzrok na czele wszystkich zmysłów. Dowodów takiego poglądu dostarcza Timajos – 
jeden z dialogów Platona, datowany na 360 rok p.n.e. W dziele tym dominuje mono-
log Timajosa na temat natury świata fizycznego i człowieka. Wyraża on pogląd, że 
wzrok: „jest dla nas przyczyną największego pożytku. Bo z obecnych myśli o wszech-
świecie żadna nie byłaby nigdy wypowiedziana, gdybyśmy ani gwiazd, ani słońca, 
ani nieba nie widzieli. A tymczasem oglądanie dnia i nocy, miesiące i obiegi roczne 
wytwarzają liczbę i pojęcie czasu, od nich pochodzą badania nad naturą wszechświa-
ta. Stąd doszliśmy do filozofii, a większego dobra ród śmiertelny nie dostał, ani nie 
dostanie nigdy w darze od bogów”.  

Podobnym stwierdzeniem Arystoteles rozpoczyna swoje najważniejsze dzieło 
filozoficzne – Metafizykę: „Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania, czego dowo-
dem jest ich umiłowanie zmysłów (bo, nawet niezależnie od ich praktycznej użytecz-
ności, miłują je dla nich samych), a zwłaszcza ponad wszystkie inne dla wzroku. Nie 
tylko bowiem gdy działamy, ale nawet wtedy, gdy nie mamy niczego praktycznego na 
względzie, stawiamy wzrok ponad wszystkie inne zmysły. Przyczyną zaś jest to, że ze 
wszystkich zmysłów wzrok w najwyższym stopniu umożliwia nam poznanie i ujawnia 
wiele różnic” .

O wyższości wzroku nad innymi zmysłami mówi Arystoteles szerzej w trak-
cie O zmysłach, zauważając, że wzrok, jako taki, góruje [nad innymi zmysłami we 
wszystkim, co ma związek z „koniecznościami” życiowymi. Według Arystotelesa wła-
dza wzroku „daje nam poznać rozliczne i niezmiernie urozmaicone różnice [między 
rzeczami], choćby z tego względu, że wszystkie ciała są kolorowe. Toteż głównie tym 
zmysłem postrzegamy «wspólne» własności podpadające pod zmysły (a rozumiem 
przez nie: figurę, wielkość, ruch, liczbę). W przeciwieństwie do tego słuch objawia 
tylko różnice zachodzące między dźwiękami”.

Chociaż przywołane powyżej opinie autorytetów zachodniej kultury sugerują, 
że zdolność widzenia jest podstawą poznania, twórczość artystyczna osób niewido-
mych dowodzi, że osoby te mimo dotkliwego braku zmysłu wzroku podejmują próby 
opisu i zgłębienia doświadczanej rzeczywistości. Liczne utwory literackie, muzyczne 
a nawet fotografie  autorstwa niewidomych stanowią świadectwo tego, że na przekór 
percepcyjnym ograniczeniom nie pozostają oni bierni. Komentują swoją egzystencję 
używając różnych środków wyrazu. Starają się ze wszystkich sił przezwyciężyć sen-
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soryczne bariery, nie chcąc pogodzić się ze skazaniem na brak aktywności w sferze 
ekspresji. Być może jest to jedna z przyczyn dlaczego wśród niewidomych jest tak 
wielu artystów . 

Z uwagi na uwarunkowania percepcyjne, osoby te rzadko wypowiadają się 
w sztukach plastycznych. Domeną ich ekspresji najczęściej słowo i muzyka. Szcze-
gólnie popularną dziedziną twórczości literackiej niewidomych jest poezja. 

Nie ulega wątpliwości, że poetycka i muzyczna działalność artystów jest po czę-
ści przejawem procesów kompensacyjnych, które są właściwe niewidomym; muzyka 
i słowo to bowiem obszary w pełni dostępne dla tej niepełnosprawności sensorycz-
nej. Nie oznacza to jednak epatowania niepełnosprawnością. Przeciwnie: w większo-
ści przypadków dramat utraty wzroku jest immanentnie wpisany w życie twórców 
i traktowany przez nich samych bez specjalnego sentymentu, a nawet z pewną su-
rową rzeczowością. Pozwala im to lepiej i skuteczniej poszukiwać pełni normalnego 
życia. Co więcej – niekiedy wiersze te zaskakują pogodą, barwnością i optymizmem. 
Ta pogodna tonacja nie oznacza wcale beztroski czy sielanki. Płynie pod nią podskór-
ny nurt tragizmu, ale z reguły jest to tragizm przezwyciężony.

Należy podkreślić, że sprowadzanie twórczości niewidomych artystów wyłącz-
nie do roli kompensacyjnej byłoby jej zubożeniem i wypaczeniem, a także podtrzyma-
niem pewnej izolacji, w jakiej się znajduje. Podejście takie byłoby uwzględnieniem 
jedynie motywu swoiście negatywnego, bo przymusowego, a pomijaniem motywów 
pozytywnych. 

Tymi pozytywnymi motywami są:
• spontaniczna potrzeba tworzenia
• potrzeba twórczej samorealizacji
• potrzeba kształtowania obrazu świata i przekazania własnej jego wizji, czyli 

potrzeba autoekspresji – wyrażenia siebie
• potrzeba zrozumienia samego siebie i eksploracji własnej podświadomości
• potrzeba zrozumienia drugiego człowieka
• potrzeba własnej interpretacji toposów mitycznych oraz treści  religijnych
• potrzeba doświadczeń estetycznych wzbogacających życie o nowe jakości
• potrzeba pogłębienia tożsamości narodowej 
• potrzeba refleksji na temat postaw moralnych
• potrzeba utrwalenia własnych wspomnień
Biorąc pod uwagę powyższe motywy pozytywne, twórczość niewidomych na 

płaszczyźnie genezy nie różni się od wszelkiej innej twórczości. Do podobnej kon-
statacji można dojść dokonując przeglądu tematyki pojawiającej w dziełach niewi-



4

domych artystów. Ślepota jest w nich jedynie jednym z wątków, który w dodatku nie 
jest wątkiem występującym w dziełach każdego z twórców. W istocie, panorama za-
gadnień w ich dziełach zmaga się z całym bogactwem problematyki ludzkiej i stara 
się dociekać najbardziej zawiłych sensów życia. Różnorodność i rozległość gamy tej 
problematyki, wrażliwość na detale egzystencji człowieka zdają się dowodzić, że nie-
widomy artysta także widzi na swój sposób, chociaż owo „widzenie” nie zostało mu 
dane naturalnie i niejako „za darmo”, jak wszystkim widzącym.  

Niewidomy twórca musi owo „widzenie” nieustannie zdobywać, musi wkładać 
w nie ogromne wysiłki fizyczne i duchowe, mobilizować nieustannie swoją wyobraź-
nię i pamięć (szczególnie ociemniali, a więc ci, którzy kiedyś widzieli). Innymi słowy, 
podczas gdy dla widzących wzrok jest najłatwiejszym w używaniu zmysłem, nie wy-
magającym zwykle żadnego wysiłku i nie zmuszającym do żadnego zaangażowania, 
dla niewidomych twórców dostęp do widzenia wiąże się z procesami tłumaczenia 
doznań percypowanych innymi zmysłami na zmysł wzroku. Obcowanie z dziełami ar-
tystów niewidomych – swoista „magia (nie)widzenia” pozwala widzącym odbiorcom 
uświadomić sobie niewykorzystany przez nich niezmiernie bogaty potencjał innych 
zmysłów i dostarcza wskazówek jak korzystać z tej niewyczerpanej kopalni.

Niewidomi artyści – obraz statystyczny

W ramach projektu przeprowadzone zostały w całej Polsce wywiady kwestiona-
riuszowe, które dotyczyły m.in. podejmowanej przez osoby niewidome działalności 
artystycznej. Co ciekawe, aż 64% badanych zadeklarowało, że w przeciągu ostatnie-
go roku podjęło jakąś działalność artystyczną, co jest bardzo wysokim odsetkiem. 

Należy jednak zaznaczyć, że spora część osób (ponad 31% badanych) wzięło 
udział w przygotowaniu wydarzenia artystycznego (np. pomoc w organizacji koncer-
tu), prawie 25% wzięło udział w warsztatach artystycznych. W związku z tym co naj-
mniej połowa ze wspomnianych wcześniej 64% nie podejmowała stricte artystycz-
nych działań.

Z badań wynika jednak, ze mimo wszystko niemal 1/3 osób niewidomych gra 
na jakimś instrumencie (21,5%), opublikowało swój tekst (20,8%), jest członkiem 
zespołu artystycznego (18,8%). Co dziesiąty badany miał własne wystąpienie wokal-
ne, artystyczne, własny koncert.

Działalność artystyczną podejmowały najczęściej osoby najmłodsze w wieku 
16 do 24 lat. Osoby z tego przedziału wieku angażowały się w przedsięwzięcia ar-
tystyczne, co najmniej dwukrotnie częściej niż osoby starsze. W niektórych dziedzi-
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nach daje się zauważyć różnica pomiędzy aktywnością kobiet i mężczyzn, np. grę na 
instrumencie deklaruje dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Miejsce zamieszka-
nia nie ma istotnego wpływu na podejmowanie działalności artystycznej.

Chcąc uzyskać szerszy obraz aktywności artystycznej osób z dysfunkcją wzroku 
respondentów zapytano, czy znają osobiście jakąś niewidomą artystkę lub artystę. 
Około 80% rozmówców zna taką osobę.

Wśród artystów z dysfunkcją wzroku znanych osobiście respondentom zde-
cydowanie dominują artyści z kręgu muzyki. Ponad 70% ogółu znających jakiegoś 
artystę zna muzyka instrumentalistę, dalszych ok. 56% muzyka wokalistę. Artyści 
z innych dziedzin byli znani respondentom znacznie rzadziej – szeroko rozumiana 
literatura 44%, artyści teatralni 24%, sztuki plastyczne 11%. Dane powyższe można 
traktować, jako ogólny wskaźnik częstości podejmowania różnorodnych działań ar-
tystycznych w środowisku osób niewidomych i niedowidzących.

Blogi / strony internetowe prowadzone przez niewidomych regularnie odwie-
dza około 12% ogółu respondentów. Jednakże tylko niewielu potrafi poprawnie 
wskazać nazwy / adresy takich stron. 
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