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Inny w przestrzeni wychowania do twórczości –
tancerz z niepełnosprawnością ruchową
Abstrakt
Innym, którego problematykę podejmuję w niniejszym artykule, jest tancerz z niepełnosprawnością motoryczną w definiowalnym ujęciu dysfunkcji narządów ruchu, w wielowymiarowości
jej charakteru, stopnia zaawansowania oraz, co istotne z punktu widzenia struktury tożsamości
„innego‑artysty”, w dualnym wymiarze przyczyn i czasu jej powstania. Głównym celem niniejszych rozważań nie jest stawianie pytań w odniesieniu do potencjalnych możliwości adaptacyjnych
„innego‑tancerza” w sztuce, lecz poszukiwanie drogi emancypacyjnej za pośrednictwem sztuki,
transgresyjnie przekraczając w niej granice siebie, poza to, czym jesteśmy i co posiadamy. Tworząc
nową przestrzeń komunikacyjną za pośrednictwem języka sztuki i „innego‑ruchu”. Przekraczając
tym samym kulturowo wyznaczane granice postrzegania inności, wypierającej niepełnosprawność,
poza nawias sztuki wysokiej, normatywnie opatrzonej klauzulą posiadania pięknego i zdrowego ciała, sztuki zanurzonej w pryzmacie ustalonych technik, prezentacji, interpretacji oraz estetyki ruchu.
Słowa kluczowe: Inny, twórczość, dyskurs w sztuce współczesnej, komunikacja.

Different in the aspect of educating to creativity –
a dancer with movement disability
Abstract
The different one, whose problems I consider in this text, is a dancer with a movement disability in a defining aspect of dysfunction of movement organs in multidimensionality of its character,
level of advance and, what is important from the point of view of identity structure of another artist, dual aspect of cause and time of its arising. The aim is not to base these assumptions on asking
questions in relation to potential adapting possibilities of another dancer in art, but searching for
an emancipating way through art transgrationally exceeding our limits beyond the fact who we are
and what we possess, creating a new communicating space through the language of another move-
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ment. This way we cross the appointed border of perceiving the difference, displacing disability
out of the sophisticated art where there is a clause of having a beautiful and healthy body, the art
which is combined with the established techniques, presentations, interpretations and the aesthetics
of movement.
Keywords: Different, creativity, discourse in modern art, communication.

Sztuka jest odzwierciedlaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli wytwór
tego odzwierciedlania, konstruowania, wyrażania jest
zdolny zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać.
W. Tatarkiewicz, 1988, s. 52

Wprowadzenie
Zdaniem Roderyka Lange taniec
jest jednym z prymarnych komponentów kultury i wykazuje wiele ogólnoludzkich i ponadczasowych cech. Pomimo rozwoju technologicznego taniec jest wciąż uprawiany w naszym
współczesnym, zurbanizowanym świecie. Nadal jest zapotrzebowanie na niego w naszej
kulturze, a więc ma w dalszym ciągu dla nas pewną wartość (R. Lange, 1988, s. 100).

Należy jednak podkreślić, że to, jakie znaczenie taniec posiada w danej
kulturze, w tym jakie pełni w niej funkcje, uzależnione jest od stanu i jakości
więzi łączących członków danego społeczeństwa, które w omawianym przypadku wyrażają się także poprzez stale aktualizującą się relację Ja z Innym
w przestrzeni społeczno‑kulturowej, a w niej i sztuki.
Inny, którego problematykę podejmuję w artykule, to tancerz z dysfunkcjami narządów ruchu. Niepełnosprawność motoryczną cechuje wielowymiarowość jej obszaru i charakteru, wyrażającego się poprzez stopień zaawansowania, oraz, co istotne z punktu widzenia struktury tożsamości „Innego‑artysty”
– „artysty‑twórcy”, dualny wymiar, obejmujący czas i przyczyny jej powstania.
W wyniku wytworzenia się bariery społeczno‑kulturowej bądź wewnętrznej,
psychiczno‑mentalnej, dysfunkcje potencjalnie uniemożliwiają Innemu
kontynuację lub zainicjowanie aktywności twórczej w dziedzinie tańca –
„sztuki żywej”. Należy w tym miejscu wyjaśnić wspomniany dualny wymiar
powstania tych dysfunkcji. Pierwszy, czyli czas, odnoszę do tancerza, który
utracił sprawność w wyniku kontuzji podczas tańca (treningu czy występu) lub
innego zdarzenia losowego (np. wypadku), stając się osobą niepełnosprawną
ruchowo. Jak wiemy, nośnikiem materii twórczej w dziedzinie sztuki tanecznej jest ciało człowieka. Ciało tancerza stanowi niejako przedmiot – a r t ef a k t, który w europejskiej kulturze został w szczególny sposób obudowany
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„boskimi” kryteriami estetycznymi, kształtującymi wizerunek zdrowego
i pięknego ciała. Jeśli w wyniku nieszczęśliwych okoliczności uległo ono
fundamentalnej i nieodwracalnej zmianie, to wszystko, czego ciało zdrowego, pełnosprawnego tancerza zdołało się wyuczyć, a co umysł, w formie
kodu ruchowego, zdołał przyswoić, w jednej chwili przestaje istnieć zarówno
w sensie fizycznym – tworzywa „przedmiotu estetycznego” – jak i psychicznym – świadomości tej utraty. Drugi wymiar, czyli przyczyny, odnoszę do
osoby niepełnosprawnej pragnącej podjąć aktywność taneczną. Rozpoczynając artystyczną drogę od nauki, staje ona przed wyzwaniem odnalezienia
się w dziedzinie, którą rządzą określone i z góry ustalone prawa. Rodzą się
zatem pytania: czy i na ile istnieje możliwość kontynuowania kariery tanecznej
(w pierwszym przypadku) oraz podjęcia nauki i realizowania się w przestrzeni
twórczej w dziedzinie tańca (w drugim)?
Wraz z refleksją nad jakością więzi społecznych tworzących relację „Ja”
z „Innym” w Polsce należałoby również odnieść się do aktualnego pola praktyki i skonfrontować ją z innymi krajami. Odzwierciedleniem tych więzi stają
się dyskursy o kulturze i granicy między sztuką a terapią, terapią a sztuką czy
wreszcie terapią a wychowaniem do twórczości autonomicznej – pełnoprawnych, samodzielnych kompozycji choreograficznych oraz stylów.
Punktem orientacyjnym obranym przeze mnie w artykule będzie odwołanie się do pedagogiki krytycznej, która, zdaniem Tomasza Szkudlarka,
po pierwsze wyrasta z niezgody na niesprawiedliwość istniejącego świata (świat jest taki,
jaki nie powinien być). Po drugie, by poznać uwarunkowania rozmaitych procesów społecznych, posługuje się interpretacją uwzględniającą kontekst badanych zjawisk (interpretuje
zjawiska kulturowe w kontekście polityki albo politykę w kontekście potrzeb człowieka).
Po trzecie, w swych interpretacjach zmierza do przekroczenia myślenia uprawianego
z jednej tylko pozycji (myślenia ideologicznego) i dąży do konstruowania wyjaśnień, które
mogą być uznane za bardziej adekwatne od myślenia potocznego (T. Szkudlarek, 2003,
s. 363).

Inny, ujęty w kontekst rozważań o kulturze i sztuce oraz wychowywaniu
do twórczości przez sztukę i do sztuki, staje się tu odrębną kategorią pedagogiczną, wnosząc do podejmowanej przeze mnie refleksji własny i, jak mniemam, niepowtarzalny bagaż interpretacyjny. Staje się także odrębną kategorią
antropologiczną, ponieważ opiera się na odwołaniu „do ustaleń antropologii
– nauki zajmującej się strukturą bytową człowieka w kategoriach filozoficznych, społeczno‑kulturowych, biologicznych i teologicznych” (B. Milerski,
B. Śliwerski, 2000, s. 16). Takie usytuowanie rozważań pozwala na znaczące
poszerzenie pól rozumienia zachodzących wokół nas zjawisk edukacyjnych,
a jednocześnie sprzyja budowaniu wokół niej zupełnie nowych teorii.
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Dyskurs o (nie)obecności Innego w sztuce
Być może polega to na tym, że my, przystępując do Innego,
mamy już w głowie zakodowane pewne stereotypy. Są one
z reguły negatywne i ich przełamywanie wymaga dużego
wysiłku intelektualnego.
R. Kapuściński, 2007, s. 13

Małgorzata Lisowska‑Magdziarz za dyskurs uznaje „przekazywanie idei
i oddziaływanie na ludzi za pomocą języka mocno uwarunkowane usytuowaniem społecznym nadawców i odbiorców, celami i potrzebami, stanem
wiedzy, zestawem i hierarchią wartości, a także społecznym kontekstem”
(M. Lisowska‑Magdziarz, 2006, s. 9). Z kolei Bogusław Śliwerski, odwołując się do Michela Foucaulta (S.J. Baal, 1994), stwierdza, że dyskursem jest
„system wiedzy, koncepcji i/lub myśli, który jest ucieleśniony w praktykach
społecznych mających dane miejsce w realnym świecie. Człowiek, mówiąc, nie
posługuje się dyskursem, ale to dyskurs mówi za niego” (B. Śliwerski, 2003).
Dyskurs jest zatem tym, co dostarcza nam schematu myślenia, stanowi dla nas
wzór, jakim możemy się posługiwać, poruszając się w strukturze społecznej,
a zatem i tworzonej przez nią kulturze. Podmiotowość poszczególnych osób
w tej strukturze to wynik otaczających je dyskursów.
Taniec od starożytności wpisuje się w ściśle określone, skategoryzowane
i społecznie usankcjonowane wartości estetyczne sztuki. Platon podkreślał
wartość wychowawczą tańca poprzez uwypuklenie znaczenia dbałości o doskonałość ciała, estetyzacji i rozwoju harmonii ruchu, stwierdzając, że „dobry
wygląd i piękny rytm towarzyszą prostocie duszy”. Z kolei „Brzydki wygląd
i brak rytmu, i brak harmonii to zjawiska bliźniacze, spokrewnione ze złym
wysłowieniem i ze złym charakterem, a ich przeciwieństwo ze złem przeciwnym, z charakterem rozważnym i dobrym” (Platon, 1958, s. 159–160). Przez
stulecia wypracowywano wiele technik tanecznych i kodyfikacji ruchu. Taniec
kształtował się przy tym w zgodzie z przyjętym kanonem estetyki jego tworzywa, jakim jest ludzkie ciało, w zgodzie z uznanym ideałem piękna sztuki
w ogóle oraz kanonów poszczególnych jej dziedzin.
Stefan Szuman, wpisując taniec w obszar wychowania estetycznego,
uwypuklał związane z nim ściśle wymierne aspekty fizyczne, które upatrywał
w zharmonizowanej i estetycznie określonej strukturze, definiując ją „miarowym i rytmicznym w określony sposób (zależnie od danego tańca) ukształtowanym i uporządkowanym, składnym, estetycznym ruchem człowieka. Ruch
taki wyzwala energię kinetyczną, upaja i raduje tańczących, a także widzów
tańca” (S. Szuman, 1969). Jeszcze do niedawna sztuka w swej estetycznej
dominancie dzieła daleka była od rozpatrywania tańca poza granicami jej
przedmiotu estetycznego – intencjonalności piękna ludzkiego ciała, a zatem
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nie akceptowała niepełnosprawności czy jakkolwiek nakreślonego wyrażania
inności zarówno w potocznym jej rozumieniu, jak i kanonicznym definiowaniu. Bardzo wyraźnym tego dowodem są słowa Romana Ingardena, filozofa,
fenomenologa, przedstawiciela polskiego nurtu personalistycznego, który
w Książeczce o człowieku pisał: „jeżeli nasze dzieła są wysokowartościowe,
piękne, duchowo bogate, szlachetne i mądre, my sami przez nie dobrzejemy,
a jeżeli niosą w sobie ślady zła, szpetoty i niemocy, choroby lub obłędu, stajemy się pod ich wpływem gorsi, ubożsi, słabsi lub chorzy” (R. Ingarden, 1972,
s. 36). Sztuka nie może tym samym dopuszczać inności, gdyż ta destabilizowałaby zarówno naszą wewnętrzną „formę” rozumienia świata, jak i strukturę
społeczno‑kulturową, a w niej wychowanie jako przekazywanie wiedzy o tym,
co słuszne, godne i właściwe. Słowa te nie do końca znajdują potwierdzenie
we współczesnej rzeczywistości. Władysław Tatarkiewicz nie definiował sztuki
wyłącznie w kategoriach przedmiotu – a r t e f a k t u, tak jak to czynił Ingarden, nadbudowując nad perceptualnymi własnościami własności estetyczne
i artystyczne, lecz upatrywał ją przede wszystkim w praktyce artystycznej.
Choć współcześnie słowa Ingardena nie wydają się być już ponad obecnością Innego – inności w sztuce jako coś, co miałoby nas „demoralizować”,
to na jej gruncie (nie)obecność Innego nadal postrzegana i rozpatrywana
jest niemalże wyłącznie w kategorii pomocowej, którą pełni fizjoterapia, rehabilitacja i arteterapia. W tej ostatniej cel‑wartość uzyskiwana jest poprzez
„wykorzystywanie sztuki i twórczości w celach leczniczych, osiągnięcia
terapeutycznej zmiany”. Taniec traktowany jest tu jedynie jako składnik
choreoterapii, środek do osiągnięcia celu‑wartości, jaką jest jej znaczenie
rehabilitacyjne i psychoterapeutyczne, „pozwalające m.in. na dokonywanie
różnorodnych zmian w swoim zachowaniu” (E. Turska, 2007, s. 42), nie
zaś jako środek wspomagający wychowanie do twórczości przez sztukę i do
sztuki. Inny na gruncie sztuki i związanej z nią twórczości autonomicznej
nadal wpisuje się w semantykę „gadaniny”, która, jak podkreślał Martin Heidegger, „jest możliwością zrozumienia wszystkiego bez uprzytomnienia sobie
sprawy”. Wiąże się to z przekonaniem, że „dana rzecz jest taka, bo tak się
o niej mówi” (M. Heidegger, 1994, s. 239). Wynika to z dychotomii relacji
„nasze” – „obce”, przy czym „uświadamiany jest tylko drugi z jej członów,
gdyż to, co własne i swojskie, jest na tyle oczywiste, iż nie wymaga refleksji”
(E. Tarkowska, 1991, s. 38). Inny w tej „gadaninie” „jest »tu oto« na podstawie
tego, co się o nim słyszało, co się o nim mówi i wie” (M. Heidegger, 1994,
s. 247). Ewa Wycichowska podkreśla, że choreoterapią w ostatnich latach „zainteresowanych jest mnóstwo osób, traktujących taniec jako samorealizację,
sposób na życie, spełnienie marzeń, terapię” (M. Andrzejewska‑Psarska, 2003,
s. 88). Pomimo zainicjowanych zmian twórczej obecności Innego na scenach
teatralno‑tanecznych w krajach takich, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja
czy USA, gdzie osoby z niepełnosprawnością ruchową, będąc uznawanymi
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tancerzami i choreografami, wystawiają spektakle taneczne, w Polsce (od)twórczość nadal rozpatrywana jest wyłącznie w kategoriach terapeutycznych.
Więcej, twórczość ta niejednokrotnie wykorzystywana jest w terapii osób
pełnosprawnych ruchowo. Jest tak w przypadku inicjowania wspólnej pracy
osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi tancerzami. Praca ta ma przynosić
zaplanowaną treść terapeutyczną, nie zaś stworzenie np. wspólnego spektaklu,
czy podjęcie próby zrozumienia uwarunkowań ruchowych osób niepełnosprawnych przez choreografów i tancerzy pełnosprawnych, z potraktowaniem
ich jako inspiracji choreograficznej bądź z przeniesieniem na pracę twórczą
z osobami niepełnosprawnymi. Dzieje się tak, ponieważ twórczość Innego
‑tancerza na polskich scenach teatralno‑tanecznych nie jest uznawana za cel
‑wartość artystyczną. Podkreślić tu należy, że (nie)możliwa percepcja twórczości osób niepełnosprawnych ruchowo jako praktyki artystycznej mogłaby być
rozpatrywana w konwencji treści podlegającej recenzji, a zatem poddawana
takiej samej krytyce, jak twórczość osób pełnosprawnych, zarówno w wyrazie
estetycznym, jak i w odniesieniu do wartościowania jego treści i potencjalnego
przekazu. Twórczość osób niepełnosprawnych upatrywana jest nadal co najwyżej w granicach (niejednokrotnie wymuszonej) tolerancji. Nie wpisuje się
w zakres rozpatrywania jej w kategoriach zarówno estetycznych, jak i percepcji
możliwego nośnika komunikacji mogącej stanowić „medium porozumienia”
(J. Habermas, 1999, s. 186) pomiędzy twórcą a odbiorcą. Niepełnosprawność
i jej (nie)obecność w sztuce stanowi nadal wyraz niezrozumienia przez odbiorców, ale i nauczycieli, choreografów, scenarzystów itd., którzy nie posiadają
odpowiednich kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi – nie
tyle stricte kompetencji terapeutycznych, co nakierowanych na wspomaganie
samorozwoju i kreatywności w obszarze twórczości autonomicznej. Niepełnosprawność nie wpisuje się w nadal obowiązujący i utrzymywany kanon
definiowania sztuki społecznie i kulturowo, uniemożliwiając racjonalność
komunikacyjną spotkania w dialogu tworzenia i odbioru (nie)możliwej sztuki
osób niepełnosprawnych. (Nie)jesteśmy gotowi ingerować w jej ramy na poziomie praktykowania bez ingerencji, jej ramy estetyczne rozpatrując pod kątem
a r t e f a k t u – przedmiotu estetycznego, a co za tym idzie, nadal traktujemy
twórczość Innego w kryteriach „nieczystości formy”, gdzie stosunek do tego,
co obce – inne, posiada „charakter ambiwalentny; jest połączeniem grozy,
niechęci i fascynacji” (Z. Benedyktowicz, 2000, s. 192). Wynika to, jak można
przypuszczać, z potrzeby utrzymania czystości w kategoryzacji tego, co jest
uznawane w konwencji samej sztuki oraz kanonów danej dziedziny – w tym
przypadku tańca. Takie stanowisko wydaje się zbieżne ze słowami Zygmunta
Baumana, który twierdzi, że pasja czystości „rodzi się z podejrzenia, że porządek rzeczy sam się o siebie nie zatroszczy, że nie potrwa on ani chwili dłużej,
niż nasze wytężanie oczu i nadstawianie uszu; że nie wyżyje na mocy własnej
logiki bez tego, byśmy sami o jego trwanie nie zadbali” (Z. Bauman, 2000,

Inny w przestrzeni wychowania do twórczości…

101

s. 15). Może ona wynikać i z bardziej prozaicznej przyczyny, bez doszukiwania
się tzw. drugiego dna. Lange, rozpatrując autoteliczność ruchu tanecznego,
podkreślał, iż pomimo „osiągnięcia wyżyn sztuki taniec jest wciąż złożony
z tworzywa zwyczajnego ruchu ludzkiego” (R. Lange, 1988, s. 68). Musi (?) być
on zatem poddawany kategoryzacjom estetycznym, te zaś podlegają przyjętym
społecznie dyskursom dotyczącym kryteriów definiowania sztuki, którą, jak
podkreśla Teresa Kostyrko,
nazywać będę społecznie akceptowane normy kwalifikacyjne wyznaczające wartości
artystyczno‑estetyczne i reguły wyznaczające sposoby ich realizacji. […] Bezpośrednimi
manifestacjami owych norm są programy artystyczne, estetyczne, grup twórczych, krytyka
artystyczna, werbalizowane przekonania artystów, krytyków, odbiorców i oczywiście wytwory artystyczne (J. Kmita, T. Kostyrko, 1983, s. 126).

Inny a (nie)możliwa twórczość
Jak sugeruje Lange, każdy człowiek posiada nieodpartą potrzebę „wyrażania się przez ruch, stosując prymarny środek przekazu, jakim jest taniec.
Jest on bezwzględną potrzebą, ponieważ dyktuje go powszechny, biologiczny
impuls” (R. Lange, 1988, s. 123). Na podstawie wielu wyników badań możemy
przyjąć, że taniec wpływa pozytywnie na ogólnie pojętą sferę biologiczną
– kształtując zarówno sprawność motoryczną, jak i fizjologiczną, może prowadzić do harmonijnego rozwoju organizmu, „stając się sam w sobie czynnikiem terapeutycznym” (E.J. Konieczna, 2007, s. 60). Prócz biologicznych
impulsów wynikających z fizykalnej sfery działań w postaci ruchu ciała, na
którą składa się system kroków i gestów, taniec wpływa istotnie również na
sferę psychiczną, sprzyjając spełnianiu wewnętrznych potrzeb człowieka, oddziałując na sferę emocjonalną, poznawczą, wolicjonalną, erotyczną, a także
na sferę kontaktów interpersonalnych. Jako ruch, zdaniem Rudolfa Labana,
stanowi mulitisensoryczny komunikator zwrotny, który wspomaga rozwój
własnej tożsamości, własnego stawania się – po prostu „bycia”. Jest on zatem
swoistego rodzaju medium, będącym przepływem wewnętrznych impulsów.
Potwierdza to również, pogłębiając tę myśl, Lesław Kulmatycki, który pisze, że
taniec „oprócz pełnienia funkcji estetycznych, narracyjnych, terapeutycznych
czy komunikacji interpersonalnej, […] podejmowany jest z głębokiej potrzeby
ekspresji naturalnej pozytywnej energii w celu komunikacji z samym sobą
oraz komunikacji transpersonalnej” (L. Kulmatycki, 2005, s. 9). Czy istnieje
zatem możliwość wspólnego poszukiwania racjonalności komunikacyjnej
w przestrzeni społeczno‑kulturowej, a w niej również w obszarze sztuki, gdzie
nie będziemy spoglądać na Innego przez pryzmat estetyzacji znanych już form
i odbierać je wyłącznie jako formy terapii, lecz jako równoprawną praktykę
artystyczną? Sztuka przecież nie tyle
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w semiologicznej perspektywie oglądana, ma z językiem to wspólne, że posiada określony
zespół środków i reguły operowania nimi, że środki te służą wyrażaniu się twórcy i oddziaływaniu na odbiorcę. Pokazując coś, wyrażają też stosunek artysty do tego, co pokazane,
związany z tym stan ducha, emocje, nastrój. Jeżeli odbiorca pomyśli o tym, co przedstawione
w dziele, w ten sam czy podobny sposób jak autor, nie zachodzi nic innego jak właśnie akt
komunikacji (H. Książek‑Konicka, 1980, s. 34–35).

W przypadku rozpatrywania wyjaśnionej na wstępie dualności charakteru
powstania dysfunkcji, czyli czasu i przyczyn, zarówno tancerz, który stał się
niepełnosprawny motorycznie, jak i osoba niepełnosprawna, która chce zostać
tancerzem, mogą pozostać osobami niepełnosprawnymi poprzez wpisanie
w ramy terapeutyczne arteterapii. Jednak każdy z nich może stworzyć niepowtarzalny świat poprzez własną autonomiczną twórczość, ponieważ człowiek
– jak podkreśla Ernst Cassirer – „nie może dokonać nic więcej w dziedzinie
języka, religii, sztuki, nauki, jak zbudować swój własny symboliczny świat,
który pozwala mu rozumieć i interpretować, formułować i organizować,
syntetyzować i uniwersalizować jego ludzkie doświadczenie” (H. Read, 1965,
s. 349). Staje się to możliwe dzięki sztuce współczesnej, a w niej uniwersalnym
dziś dziedzinom sztuki, w tym tańca: współczesnego, postmodernistycznego,
performansu, technice kontaktu improwizacji oraz możliwościom interpretacyjnym Teatru Tańca i niemieckiego Ausdruckstanz – tańca wyrazistego,
ekspresjonistycznego. Współcześnie istotą tańca staje się przede wszystkim
filozofia somaestetyczna, w której, jak podkreśla Richard Shusterman, ruch
„i myślenie – nie są czynnościami, których nie można ze sobą uzgodnić”
(R. Shusterman, 2005, s. 20). Zasadą staje się przede wszystkim podejście
pragmatyczne, mówiące iż skuteczność naszej władzy wolicjonalnej zależy
w głównej mierze od naszej sprawności somatycznej. Dlatego w tańcu ciało,
w Ingardenowskiej sytuacji estetycznej stanowiące dominantę jako „przedmiot
estetyczny” (M. Gołaszewska, 1970, s. 34–35), współcześnie przesuwa się
w stronę dominanty podmiotu poprzez inicjowanie na scenie sytuacji aksjologicznej zaproponowanej przez Marię Gołaszewską (1967).

Zakończenie
Człowiek i jego kultura najlepiej egzystują w sytuacji
zróżnicowania i ustawicznego spotykania z innym
człowiekiem, bo tylko w takich warunkach mogą się
rozwijać.
J. Nikitorowicz, 2009, s. 243

Rozważania, które podjąłem w niniejszym artykule, z pewnością nie
wyczerpują poruszanej problematyki. Uważam natomiast, że mogą stanowić
przyczynek do pogłębionej refleksji wokół twórczości autonomicznej Innego

Inny w przestrzeni wychowania do twórczości…
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oraz możliwej – jednak – przestrzeni wychowania przez sztukę i do sztuki
w różnych jej dziedzinach, w tym tancerzy, którzy stali się niepełnosprawni
ruchowo, jak i osób niepełnosprawnych, które chcą stać się tancerzami.
Dziś edukacja artystyczna, bezpośrednio wychowująca przez sztukę i do
sztuki, ale też ogólna, nie tyle już odnoszą się w swych działaniach do kwestii
że „należy pomagać”, a raczej, że trzeba „współtworzyć” z Innym przestrzeń
społeczno‑kulturową, w której kreować będziemy wspólną przestrzeń sztuki,
gdzie każdy z nas mógłby znaleźć miejsce dla siebie i własnej twórczości.
Każdy, ponieważ dziś Inny
to każdy nie‑ja, to drugi człowiek, w stosunku do którego mogę pozostawać w różnym
dystansie przestrzenno‑czasowym i osobowym. Może on być dla mnie bliski, dalszy lub
zupełnie daleki. Może on być dla mnie wartością lub nie. Jego obecność może być ważna
lub nie dla mojego rozwoju, choć nie zawsze jestem tego świadomy.
Zatem Innym może być każdy człowiek, niebędący mną, bez względu na dystans, jaki
nas dzieli (E. Dubas, 2011, s. 5).

Zwłaszcza gdy wśród młodych i wrażliwych ludzi postawy dopiero się
kreujące mogą wpłynąć na zmianę tych już wykreowanych. Zdaniem Elżbiety
Dubas postawy wobec Innego
permanentnie mogą ulegać przekształceniom, tym bardziej w czasach wyzwalających zmiany
i wymuszających osobowe transformacje. Może więc ulegać zmianie rozumienie Innego,
„przechodząc” od najczęściej stereotypowego przedrozumienia do rozumienia pełniejszego
i bardziej refleksyjnego (E. Dubas, 2011, s. 6).

Stanie się tak w przypadku, kiedy „Inny” jako odrębny podmiot twórczy
posiadać będzie poczucie artystycznej odrębności, jednocześnie pozostając
świadomym własnego sprawstwa i odpowiedzialności za siebie i innych. Odpowiedzialności za samokreację, a także kreację tworzonego wokół siebie świata,
jako świadomy i niczym nieskrępowany homo creator. Taka odrębność samorozumienia jest wyrażeniem tożsamości indywidualnej, a najistotniejszym jej
elementem staje się aspekt intrapsychiczny i świadomościowy. W twórczym
spotkaniu „Innego” z „Ja” oraz „Ja” z „Innym” wytwarza się dialektyka inności i tożsamości, będąca wyrazem refleksyjnej postawy zarówno w odniesieniu
do samego siebie, jak i wobec Innego (A. Ziółkowska, 2011).
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