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w pełni się tu urzeczywistnia, kształtując 
relacje i stosunki między ludźmi. Jeśli wy
twarza się przedmioty (z założenia nieprak
tyczne i niczemu nie służące, ważne tylko 
wewnątrz tej grupy), to ich sens i wartość 
będą rozumiane tylko w ramach tej społecz
ności, bez żadnej potrzeby komunikowania 
czegokolwiek i komukolwiek na zewnątrz. 
Świat enklaw -  małych społeczności zorga
nizowanych po swojemu i na swój sposób 
samowystarczalnych -  jest porzuceniem 
życia jako takiego, z jego nadmiarem, 
manią nazywania i definiowania, z jego 
sensami i wartościowaniem, przymusem 
życia w pewien określony sposób. Jest 
przedarciem się przez gąszcz form życia, 
które filozof nazywa metasferą istnienia. To 
epistemiczna przestrzeń ducha, „nowe pole 
-  poznania, emocji i wrażliwości”, w której 
Jasiński nie pyta ani o podmiot, ani o przed
miot poznania i twórczości, ale o sam ą rela
cję, która je łączy. W takiej dopiero rzeczy
wistości następuje pełna samoidentyfikacja 
osoby ludzkiej, aktywizacja wszystkich po
kładów jej osobowości, afirmacja życia, jego 
witalności i zmienności, w jego szczególe 
i fragmencie. „Co jest ważne? Smak kawy 
przy śniadaniu, ale wcale nie Dobro i Piękno 
nabrzmiałe wiedzą książkową. Droga przy
chodzi sama, a ja niczego nie tworzę. Droga 
do fragmentu jest trudem. To odejmowanie, 
a nie dodawanie słów i form. A kto powie
dział, że chiru rgiczny skal pel jest przyjem ny? 
Czy jeszcze na coś czekam? Przecież nawet 
czekania się wyrzekłem i spoglądam uważ
nie pod własne stopy”37. Na mocy tej prostej 
relacji człowieka ze światem, człowiek rze
czywiście jest w świecie -  uczestniczy. I „po 
raz pierwszy nic z tego nie wynika”.
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ETHOSOPHICAL REASONS 
OF BUGUSŁAW JASIŃSKIS 
AESTHETIC

The concept of Bogusław Jasinski's aesthetics is an attempt to create a new 
theoretical space for examining the sense and the aims of activities in the 
field of art. The starting point is a negation of the very notion of art and an art 
object. The end point is the experience of the mystery of existence. There is 
an obstacle on the way, which is traditional aesthetics (beauty, form, content, 
aesthetical experience, creativeness, re-creation). All that together makes up 
a metasphere of existence which is a dense matter of life that covers up the 
existence itself, that is deceptive and non-authentic. The theoretical backgro
und of aesthetics is the concept of ethosophy. Its central categories are ethos 
and existence i.e. the ethos of existence. The existence is for philosophy a pri
mary fact, it is obvious and undeniable. There is only what there is. Ethos is 
however a place which we take up in the whole of existence, in contrast to life, 
in which we find ourselves in constant search for our own place.

Artistic creation is a tool which allows us to grasp the wisdom coming from 
the very existence. It demolishes the traditional structure of aesthetics and 
the global System and appoints a new area of human activity, in a frame for 
a new social structure where creation can be freely carried out. Creation has 
no material effect and does not function as a product. It is a process, it is con
stantly becoming. It is realised in the particular way of living. The artist makes 
art without consciousness or hyperconsciousness of being an artist. Jasiński 
postulates creating enclaves -  small communities organised in their own way 
and in a way self-sufficient -  which are free from unwelcome influences from 
the outside world. Creativity is here a way to self-fulfilment devoid of the need 
to communicate anything to anybody outside. In the ethosofical project the 
only matter for creation is the very personality of the individual.
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