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Rozdział I

Nota metodologiczna

1.  Metody i techniki badawcze

Określenie tytułowe „estetyka współczesności” można rozumieć dwojako: 
współczesna estetyka, estetyka naszych czasów - lub w aspekcie estetyki rzeczy
wistości jako struktury paraartystyczne w zastosowaniu do zjawisk charakterysty
cznych dla XX wieku. Owe zjawiska charakterystyczne, czy typowe, to życie ar
tystyczne w jego znaczących przejawach, lecz także wszystko to, co dzieje się 
w antroposferze, w świecie człowieka, w codziennej potoczności, w uroczystej 
obrzędowości życia publicznego czy w sferze indywidualnej intymności człowie
ka. Przekroczenie tradycyjnego progu teoretycznej penetracji estetycznej - sztuki, 
jest jedną z podstawowych właściwości estetyki XX wieku. 

Algorytm poznawczy. Rzecz nienazwana nie istnieje; to, co zostało nazwane 
- zaistniało. Podstawową, wyjściową procedurą badawczą, zastosowaną w tym 
opracowaniu, jest algorytm poznawczy (schemat porządkujący poszczególne kro
ki metodologiczne) o następującej strukturze: 

- obserwacja, rozumiejący ogląd określonego faktu, zjawiska bądź teorii; 
-opis wyników obserwacji w przyjętym języku bądź sformalizowanym, bądź 

swobodnym, jednak możliwie jednoznacznym i komunikatywnym; 
- analiza opisanego zjawiska, polegająca na immanentnym, wyjaśniającym 

i systematycznym rozdzieleniu badanej całości na prostsze elementy składowe; 
- interpretacja wyników analizy bądź przez uwzględnienie określonego ich 

aspektu, bądź przez interpretację transcendującą, polegającą na odniesieniu dane
go zjawiska do problematyki szerszej, ogólnoteoretycznej, filozoficznej itp.; 

-reinterpretacja, czyli zmiana optyki interpretacyjnej; zestawienie krytyczne 
kilku możliwości interpretacyjnych.
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Zastosowane zostały następujące szczegółowe procedury badawcze i techniki 
dochodzeń poznawczych:

Analiza tekstów naukowych. Głównym źródłem informacji na temat współ
czesnej estetyki są teksty naukowe z tego zakresu. Jedne z nich mówią o funda
mentalnych zagadnieniach, niekiedy zawierają koncepcje nowych, oryginalnych 
rozwiązań systemowych, inne mają charakter przyczynków - są poświęcone wą
skiej problematyce szczegółowej, a często odznaczają się wnikliwością i śmiało
ścią sądów; wreszcie istnieje też pewna liczba opracowań typu kompendium, 
gdzie autorzy systematyzują dorobek naukowy estetyków - te syntetyzujące te
ksty podlegają reinterpretacji.

Druga grupa tekstów naukowych, przydatnych przy opracowaniu zarysu, to 
książki i rozprawy historyków i teoretyków sztuki (literatury, malarstwa, muzyki 
itd.). Część tych tekstów pisana jest z uwzględnieniem estetycznego punktu wi
dzenia (uwzględnienie wartości estetycznych) i one mają dla nas dużą wartość; 
nawet gdy zawierają jedynie pośrednie nawiązania do problematyki estetycznej, 
mogą dostarczyć cennej wiedzy; nawet już nieobecność estetyczności jest wska
zówką, dotyczącą kondycji estetyki. Podobnie krytyka artystyczna zawierać może 
koncepcje, związane z estetyką, lub też może wykazywać ignorancję w tym za
kresie.

Jako surowy materiał traktowana jest publicystyka artystyczna oraz artykuły 
prasowe. Pożyteczne są one zwłaszcza dla badania społecznego życia estetyki.

Analiza treści pojęć. Proces myślenia ma w swej początkowej fazie charakter 
amorficzny; „monolog wewnętrzny”, swobodny przepływ myśli zostaje w miarę 
rozwoju owego procesu myślenia ujęty w struktury logiczne, pojawiają się 
w miarę jednoznaczne pojęcia oraz ich zespoły o charakterze tez, teorii, są one 
ukierunkowane, krystalizują się wokół pojęć kluczowych. W ten sposób myślenie 
staje się procesem, którego organizacja oparta jest na ideach, pojęciach ogólnych, 
zaś przebieg rozwija się wedle strukturującego porządku. Owe pojęcia ogólne 
„obrastają” znaczeniami, a w wymiarze ogólnoteoretycznym zyskują status za
sadniczego budulca teorii naukowych, struktur uogólniających.

Pojęcia ogólne w epistemologii traktowane są niekiedy jako czynniki „aprio
ryczne” (Kant), to znaczy takie, które umysł ludzki zdolny jest tworzyć bez od
woływania się do doświadczenia zmysłowego. W innym, psychologistycznym, 
ujęciu strukturowanie myślenia, tworzenie pojęć to sprawa kreacjonizmu ludzkie
go, sprawa wyobraźni intelektualnej. W poszukiwaniu genezy idei wysuwano też 
hipotezę, iż są to ideae innatae (pojęcia wrodzone), sposoby myślenia, dziedzi
czone jako podstawowe wyposażenie gatunku człowiek; nieco podobna jest hipo
teza, głosząca przekazywanie owych idei jako kodu genetycznego, pozwalające
go gatunkowi na przetrwanie; natomiast pogląd, iż pojęcia ogólne są przekazywa
ne jako skumulowana wiedza w procesach edukacyjnych, ma charakter redukcjo- 
ni styczny.

Lecz dla nas ważna jest tu nie tyle geneza, co wiarygodność owych pojęć 
ogólnych w procesach tworzenia wiedzy ogólnej, teorii, syntez poznawczych. 
Przyjmujemy zasadę homologii (analogii, równoległości, paralelizmu) struktur 
myślenia logicznego z podstawowymi strukturami rzeczywistości realnej. Idee 
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ogólne, będące niejako rezultatem myślenia strukturującego, są logicznym odpo
wiednikiem struktur, jakie posiadają zjawiska, fakty, globalne układy, występują
ce w świecie, w szczególności w antroposferze, w świecie człowieka.

Interpretacja estetyczna artefaktów - estetyka implicite. Artefakty, dzieła 
sztuki, tworzone są mniej lub bardziej świadomie z uwzględnieniem implikacji, 
zawartych w myśleniu estetycznym - przyjęty zostaje określony system wartości 
artystycznych i estetycznych, pojawia się wzgląd na odbiorcę itd. Nadto niekiedy 
sami artyści bywają autorami tekstów paraestetycznych, które wprawdzie mogą 
oświetlać jakieś teoretyczne zagadnienia, lecz przede wszystkim są świadectwem 
osobowości twórczej artysty, dotyczą jego procesów kreacyjnych i same trakto
wane być winny jako swoiste dzieła sztuki.

Pojęcie „estetyka implicite" wprowadził Władysław Tatarkiewicz w swej Hi
storii estetyki (t. I, 1960). Owa eksplikacja, wydobywanie określonych zjawisk 
natury estetycznej, odkrywanie teoretycznych znaczeń, tkwiących w dziełach 
sztuki, dokonuje się przez analizę i interpretację estetyczną. Ukażemy ten zabieg, 
posługując się unaoczniającym przykładem.

Brzydota jako wartość artystyczna i estetyczna funkcjonowała w sztuce od 
bardzo dawna, jednakże nie była osobno wyróżniana, a raczej traktowano ją jako 
brak piękna (a więc brak harmonii i właściwych proporcji, zaś od strony przeży
ciowej jako dyskomfort sensoryczny). Znane są liczne przykłady dzieł, w których 
brzydota pojawia się jako odrębna, pozytywna wartość na przykład dla przedsta
wienia zła (diabły w ołtarzu Wita Stwosza), jako wyglądów przedmiotów, ludzi, 
sytuacji: na przykład u Boscha, Rolanda Topora, Lautreamonta w Pies'ni Maldo- 
rora, u nas Grochowiak, Wojaczek, Bursa. Szczególnie poezje Grochowiaka zain
spirowały estetyków do rozwinięcia teorii brzydoty. Poeta ten nie tylko stosuje 
brzydotę jako wartość, ale nadto mówi o niej w tonie jawnej rehabilitacji. Inny 
poeta, Przyboś, odczytał swą rehabilitację brzydoty jako zagrożenie dla sztuki 
i w wierszu Oda do turpizmu stosuje określenie „turpizm” jako pochwałę brzydo
ty czy bodaj jej tolerowania w sztuce.

W związku z analizą sztuki, realizującej wartość brzydoty, estetyka współ
czesna wprowadziła ją do systemu wartości estetycznych pozytywnych.

Tatarkiewicz w obręb estetyki implicite włącza ponadto wypowiedzi nieeste- 
tyków, zawierające treści estetyczne. W Lexikon der Ästhetik pod redakcją 
Henckmanna i Lottera1 znajdujemy hasło Künstlerästhetik (estetyka artystów), 
gdzie mowa jest o refleksji artystów na temat sztuki. Artyści, poza nielicznymi 
przypadkami (Schiller, Sartre, Jean Paul, u nas Witkacy), wypowiadają się spon
tanicznie, aforystycznie, często w listach, wstępach do katalogów wystaw, pre
zentując swe subiektywne poglądy. Odrębną kategorię stanowią programy arty
styczne (np. futurystów, surrealistów) i one dostarczają estetykom najcenniej
szych materiałów; tu wymienić można Heinego Szkota romantyczna, Strawiń- 1 

1 W. Henckmann, K. Lotter, Lexikon der Ästhetik, München 1992, s. 143; także R. König, 
Künstlerästhetik als geistessenschaftliche Problem, „Zeitschrift für Ästhetik un allgemeine Kunstwissen
schaft”, 27, 1933.
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skiego Poetyka muzyki, Manifest surrealizmu Bretona, Manifest futuryzmu Mari- 
nettiego, Karta Ateńska Le Corbusiera.

Nauki pogranicza. Estetyka uważana jest za naukę filozoficzną, choć istnieją 
też odmienne koncepcje: estetyka jako ogólna teoria poszczególnych rodzajów 
sztuki (estetyka szczegółowa); jako nauka historyczna, prezentująca rozwój teorii 
estetycznych, systemów, pojęć; estetyka empiryczna itp. Ujmowanie estetyki jako 
filozofii sztuki sprowadza się do wprowadzania zagadnień ontologicznych, epi- 
stomologicznych i aksjologicznych na teren estetyki. Najbliższe estetyki są antro
pologia filozoficzna oraz aksjologia. Uwzględniając problematykę tych dyscy
plin, zyskuje estetyka szersze pole poznawcze; zagadnienia stricte estetyczne zy
skują na wszechstronności i swoistej głębi myśli (w sensie poszukiwania istoty 
zjawisk).

Do nauk pomocniczych estetyki można zaliczyć: historię i teorię sztuki (litera
tury, malarstwa, muzyki), skąd czerpana jest wiedza o konkretnych faktach; psy
chologię twórczości - przydatną zwłaszcza przy analizach procesów artystycz
nych oraz przeżyciach estetycznych odbiorcy; socjologię sztuki - w związku 
z życiem artystycznym oraz społecznym życiem estetyki.

2. Pojęcia kluczowe

Estetyka. Termin „estetyka” wprowadził niemiecki teoretyk sztuki Aleksan
der Baumgarten (1714-1762) i określił ją jako naukę o doznaniach sensorycznych 
(gr. aistesis - doznanie zmysłowe), płynących z kontaktów z pięknem. Ujęcie to 
wyznacza zakres nader wąski, jednakże rdzeń definicji zostaje podjęty przez 
późniejszych estetyków - na przykład Ingarden mówił o estetyce jako nauce 
o obszarze spotkania człowieka z pięknem, z wartościami estetycznymi.

Bodaj najpowszechniej przyjęto określać estetykę jako naukę o pięknie. Defi
nicja ta jest zbyt ogólna i przez to wieloznaczna. Sugeruje ona abstrakcyjny 
przedmiot badań, właściwy dla platonizmu, który dążył do wykrycia istoty idei 
piękna. Oczywiście, wartości estetyczne pozostają zawsze w centrum zaintereso
wań teoretycznych estetyki, natomiast zagadnienie idei piękna przynależy do filo
zofii sztuki i aksjologii ogólnej. Estetyka zajmuje się systemem wartości estetycz
nych jako układem odniesienia, zaś do jej pełnego przedmiotu badań weszły zja
wiska, warunkujące aktualizację wartości - artysta, dzieło sztuki, odbiorca sztuki.

Estetyka sensu largo, to zakres badań właściwy dla współczesności naszej 
dyscypliny naukowej. Do podstawowych jej rysów należą:

- pluralizm metodologiczny; estetyka uprawiana jest wedle różnych stylów, 
takich jak metody historyczne, empiryzm, semiología czy matematyzacja;

- za przedmiot badań uznaje się swoisty konstrukt teoretyczny, „sytuację este
tyczną”. Jest to propozycja układu systemowego, którego podstawowymi elemen
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tami są: artysta - dzieło sztuki - odbiorca sztuki - wartość estetyczna; pomiędzy 
nimi zachodzi współzależność;

- uwzględnianie estetyczności zjawisk, przynależnych do rzeczywistości real
nej; estetyka rzeczywistości odnosi się do piękna natury, człowieka, zdarzeń;

- rozszerzenie estetyki poza dochodzenia naukowo-teoretyczne: estetyka in 
actu, w działaniu bada szczególnie znaczące zjawiska w wymiarze społecznym, 
starając się przy tym wprowadzać implikacje praktyczne; wymienić tu można wy
chowanie estetyczne, estetykę ekologii, medycyny, sportu;

- występowanie nowych tendencji w rozwoju estetyki w związku z przemia
nami w sztuce, nowymi prądami umysłowymi oraz cywilizacyjnymi, jak na przy
kład eksplozja elektroniki, multimediów itp.

Wyraz „piękno” ma szereg rozgałęzień znaczeniowych: piękno jako abstra
kcyjna idea platońska, jako uniwersalna, nadrzędna kategoria wartości estetycz
nych (harmonia, umiar, właściwe proporcje), jako równoznacznik określenia 
„wartość estetyczna” (a więc piękno jako harmonia, tragizm, wzniosłość itd.).

Funkcjonuje też kilka wyrazów bliskoznacznych: potoczne, jak „przepiękny” 
(maksymalizacja), śliczny (przepiękny, zbliżony do kiczu, taniego piękna) czy 
„ładny”, o chwiejnym znaczeniu, słaba odmiana piękna - wyraz ten etymologicz
nie zbliżony jest do istoty piękna: ład, porządek, uładzony, uporządkowany wraz 
z odmianą deminutywną: „ładniutki” o pejoratywnym odcieniu znaczeniowym, 
ładność zbanalizowana, łatwa.

Polski wyraz „piękno” nie nawiązuje etymologicznie do żadnego obcego języ
ka: greckie kalos, łacińskie pulchrum, angielskie beauty, francuskie beau, nie
mieckie das Schone.

Kategorię „wartość artystyczna” sprecyzował Roman Ingarden. Jest to pewna 
właściwość artefaktu, będąca fundamentem rzeczowym, wymiernym, realnym, 
który umożliwia, „pociąga za sobą” konstytuowanie się wartości estetycznej. 
Wartość artystyczna, leżąca w zakresie procesu twórczego artysty jako ogół bez
pośrednich środków sprawczych, wykonawczych, warsztatowych uruchamianych 
przy powstawaniu dzieła sztuki. Są to środki bezpośrednie, leżące w zasięgu dzia
łań artystycznych; mieszczą się one w wymiernym świecie fizykalnym, a należą 
tu na przykład kompozycja (celowy układ elementów składowych dzieła), barwy, 
linie i faktura obrazu, dźwięki w dziele muzycznym, ruch w tańcu, wyrazy 
w dziele literackim itp.

Artyści dążą zasadniczo do osiągnięcia mistrzostwa w operowaniu tymi tech
nicznymi środkami wyrazu, mając za zadanie możliwie najbardziej ekspresywne, 
sugestywne ukazanie wartości estetycznych. Niekiedy owe środki artystyczne by
wają zabsolutyzowane i wówczas mamy do czynienia z dziełem „wirtuozo
wskim”, bez odniesienia do idei ogólnych.

Wartość estetyczna. Najbardziej znane są trzy definicje „wartości”: 1) war
tość jako to, co cenne; 2) wartość jako adekwatna odpowiedź na potrzebę; 3) jako 
piękno, to, co się podoba. Wymieniane są następujące rodzaje wartości: witalne 
(utylitarne, pragmatyczne), poznawcze, moralne, estetyczne, światopoglądowe. 
Wśród wyspecjalizowanych wartości estetycznych można wyróżnić: piękno pre
ferowane w starożytnej Grecji-jego naczelną regułą był kanon-wzór, norma 
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(np. złoty podział), a zatem ta starożytna wartość miała charakter normatywny 
(piękne jest to, co odpowiada optymalnym normom kanonu).

Gdy chodzi o istotę zjawiska piękna, trwa od dawna spór między stanowi
skiem subiektywistycznym a obiektywistycznym oraz podejmowane są próby 
uzasadnienia tezy, iż natura piękna ma charakter przedmiotowo-podmiotowy: 
wartość estetyczna ufundowana jest w jakościach estetycznych, w dziele sztuki; 
jest to podstawa możliwościowa, potencjalna, zaś uaktualnienie, realizacja owej 
możliwości dokonuje się w aktach świadomościowych, przeżyciach estetycznych, 
polegających na odkrywaniu owych wartości, tkwiących w dziele, i doznawaniu 
swoistej satysfakcji estetycznej.

System wartości estetycznych przedstawia się następująco:
wartości mocne wartości słabe

piękno ładność, wdzięk
brzydota szpetność
tragiczność groza
komizm zabawność
wzniosłość patos
pospolitość przeciętność
naiwność nieudolność
wyrafinowanie wirtuozeria
poetyczność elegijność
prozaiczność banalność
fantastyczność baśniowość
ascetyzm oszczędność
oryginalność świeżość
głębia tajemniczość

wartości inwersyjne
obrzydliwość
rozpacz
horror

Sytuacja estetyczna. Jest to propozycja zakorzeniona w praktyce badań este
tyki, choć dotąd nie była ona opracowana w sposób syntetyzujący, systemowy. 
Jak już wspomnieliśmy, do sytuacji estetycznej należą następujące podstawowe 
elementy:

ARTYSTA
osobowość podstawowa - całokształt cech osobowościowych

osobowość twórcza - właściwości osoby zaangażowanej w procesie twór
czym

podmiot dzieła - ślad osoby artysty w dziele; porte-parole dzieła 
Proces twórczy

kreacja wstępnej wizji dzieła
zamiar artystyczny - projekt, plan dzieła
realizacja artefaktu - artystą jest ten, kto wykreował dzieło; wyobrażenia, 

marzenia nie decydują o tym, czy ktoś uzyskuje status twórcy, artysty
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DZIEŁO
wyposażenie aksjologiczne dzieła; jego podstawowa struktura
zrealizowane wartości artystyczne
zrealizowane wartości estetyczne
społeczne życie dzieła
ODBIORCA SZTUKI 

kalotropizm - instynktowne podążanie za pięknem
osobowość estetyczna - typ wrażliwości na wartości artystyczne i estetyczne 
satysfakcja estetyczna uogólniona

satysfakcja estetyczna wyspecjalizowana - różne typy przeżyć estetycz
nych, od fascynacji estetycznej po przeżycia estetyczne inwersyjne

WARTOŚĆ
wartość artystyczna - wymierne cechy dzieła

wartość estetyczna zaktualizowana - piękno odkryte i zaktualizowane 
system wartości estetycznych

Jest to zarazem podstawowy program przedmiotu badań estetyki, niejako 
rdzeń problematyki estetycznej, zaś pełny zestaw możliwości badawczych może 
być znacznie szerszy przy przyjęciu koncepcji estetyki sensu largo: od filozofii 
piękna poprzez estetykę rzeczywistości do zupełnie nowych propozycji, ponieważ 
estetyka rozwija się wciąż i trudno przewidzieć przyszłe tendencje jej rozwoju.

Estetyka od wewnątrz. Dwa są podstawowe style uprawiania estetyki: 
„z zewnątrz” i „od wewnątrz”2. Pierwszy z nich odznacza się chłodnym obiekty
wizmem, absolutyzacją podejścia czysto intelektualnego do przedmiotu swych 
badań. Mogą to być analizy pojęć abstrakcyjnych stanowiących przedmiot zain
teresowania naszej dyscypliny, na przykład piękna jako idei, badanie procesów 
twórczych metodami, zaczerpniętymi z psychologii empirycznej, czy problema
tyka przeżycia estetycznego w ujęciu statystycznym.

2 Rozróżnienie to wprowadził C. Piguet, w. Esthétique et langage, 1969.

Zaś estetyka od wewnątrz uwzględnia indywidualny, osobisty stosunek do 
przedmiotu swych badań, sięga do autentycznych przeżyć estetycznych badającego, 
w myśl zasady, by „niewidomy nie mówił o kolorach”. Wykorzystywane jest do
świadczenie wewnętrzne zarówno odbiorców sztuki, jak też samego badającego. 
Owa postawa „od wewnątrz” przejawia się również w stosowaniu przykładów, by 
czytelnik mógł naocznie poznać to, co jest analizowane czy interpretowane.

Styl uprawiania estetyki, określony jako „estetyka od wewnątrz”, oznacza też 
pewne rozluźnienie rygorów metodologicznych, wyjście poza matematyzację, 
czysty sensoryczny empiryzm i uznanie za prawomocne korzystanie z introspe- 
kcji, uwzględnienie emocjonalności, a nawet wizjonerstwa, intuicji (wiedza bez 
argumentów). Tego rodzaju punkt widzenia wydaje się o tyle właściwy czy uspra
wiedliwiony, że nasz przedmiot badań charakteryzuje się momentami wielozna
czności i przekracza często granice myślenia dyskursywnego.

Satysfakcja estetyczna. Wprowadzenie tej kategorii spowodowane jest dale
ko idącymi zmianami zarówno na terenie sztuki (permanentna awangarda), jak 
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też w sposobach korzystania ze sztuki. Uświęcona zasada „kontemplacji estetycz
nej” została uzupełniona, a niekiedy zastąpiona nowego rodzaju przeżyciami 
estetycznymi, aż do doznań, będących inwersją, odwrotnością owej kontemplacji.

Rdzeniem „satysfakcji estetycznej” jest swoista spontaniczna reakcja zmysło- 
wo-intelektualno-emocjonalna na piękno. Wywodzi się ona ze zjawiska, które 
określimy jako „kalotropizm” - instynktowne podążanie za pięknem (gr. kalos - 
piękno, trope - podążać). Termin ten utworzony został per analogiam do określe
nia „tropizm roślin”, gdzie wyróżnia się heliotropizm - podążanie rośliny za 
światłem, hydrotropizm - za wodą. Ów instynktowny kalotropizm przeradza się 
stopniowo we wrażliwość estetyczną, w której znaczną rolę odgrywa samoświa
domość, a następnie kształtowana jest (głównie przez wychowanie) postawa este
tyczna - świadome nakierowanie uwagi na piękno.

Satysfakcja estetyczna przybiera następujące postaci:
A. Satysfakcja estetyczna sensu largo. Występują w niej następujące momen

ty: 1) zmienna złożoność, skomplikowanie; objąć może ona bardzo różnorodne 
składniki, zaś to, jakie mianowicie elementy zostają ujęte jako estetycznie walen- 
tne, zależy zarówno od bodźca, jaki dane doznanie wywołał, jak też od typu i sto
pnia wrażliwości (nie tylko estetycznej, lecz także etycznej, emocjonalnej itp.); 
2) amorficzność; strukturowanie satysfakcji estetycznej napotyka znaczne trudno
ści, zaś przyczyną jest tu labilność, zmienność doznań, a także niekiedy niespój
ność elementów składowych (np. połączenie zwykłego „podobania się” ze zgro
zą, jaką budzą przedstawione przedmioty lub zjawiska natury, na przykład wielki 
pożar); 3) wieloznaczność, ambiwalencja doznań; często estetycznie walentne by
wają bezpretensjonalne dzieła sztuki czy potoczne zdarzenia, zaś doznający saty
sfakcji estetycznej jednocześnie przypomina sobie jakieś zdarzenie z przeszłości, 
które przywołane zostało przez temat dzieła, i ono właśnie staje się przedmiotem 
owej satysfakcji; 4) występowanie „piękna hipotetycznego”; ma to miejsce, gdy 
zachodzi wątpliwość, czy dany obiekt rzeczywiście posiada walory artystyczne 
i estetyczne; występuje doznanie paradoksalnie estetyczne, paraestetyczne; na 
przykład satysfakcje estetyczne, płynące z obcowania z matematyką:

„Niezwykle ważną rolę w matematyce odgrywa piękno. Wszyscy matematycy są zgod
ni, że jego rola w matematyce jest wyjątkowa”.

Według Diraca (za Chaudrasekaze):
„Matematycznego piękna nie można zdefiniować, podobnie jak nie można zdefiniować 

piękna w sztuce, ale ludzie, którzy zajmują się matematyką, zazwyczaj bez trudu je rozpo
znają”.

Ułam:
„Estetyczna strona matematyki odgrywała olbrzymią rolę przez cały okres jej rozwoju. 

Użyteczność twierdzenia nie jest tak istotna, jak jego elegancja. Niewielu ludzi, nawet jeśli 
sami są uczonymi, umie w pełni docenić estetyczną wartość matematyki, ale dla matematy
ka jest ona niezaprzeczalna"-1; *

3 S. Sędziwy, Czym jest matematyka?, .Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 
18, luty 2000.
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5) współwystępowanie, niekiedy ścisły związek z doznaniami innego rodzaju; sa
tysfakcja estetyczna występuje bardzo rzadko w izolacji od innych doznań - jest 
ona głęboko związana z życiem tego, kto jej doznaje; najbardziej oczywiste jest to 
w przypadku „sztuki sakralnej”: odbiorca mający szczególny „talent” do przeżyć 
natury mistycznej zazwyczaj nie rozróżnia uniesień religijnych od inspiracji este
tycznych, płynących z dzieł sztuki i piękna natury; podobnie doznania erotyczne 
łączone są ze sztuką - stąd tak często tematyka miłości w poezji, a także pisanie 
afektowanych wierszy przez osoby zakochane.

Satysfakcja estetyczna sensu largo to teren nader trudnych do przeprowadze
nia opisów, analiz i interpretacji; gdy na przykład dokonana zostanie „atomizacja” 
tego rodzaju doznania, wówczas samo zjawisko zostaje zwulgaryzowane, nad
miernie uproszczone; nie do uchwycenia jest jego wielopłaszczyznowość czy też 
wielowarstwowość, zaś próba wydobycia istoty kończy się stwierdzeniem bezrad
ności intelektualnej, przewagi nieznanego nad eksplikacją.

Od strony nieuprzedzonego teoretycznie odbiorcy sztuki satysfakcja estetycz
na opisana została w ten sposób:

„Trudno jest mi przedstawić przebieg mojego przeżycia estetycznego. Wydaje mi się, 
że jest to coś z zachwytu, uczuciowa reakcja na piękno, które jawi mi się przed oczami albo 
przed oczami wyobraźni: może to być piękno «fizyczne», jak piękny widok czy obraz; 
może to być melodia chwytająca za serce; może to być piękno moralne: opisana lub widzia
na sytuacja, gdzie człowiek odnosi się do człowieka w sposób tak szlachetny, że trudno 
powstrzymać się od łez. Tę reakcję uczuciową nazwałabym radością z piękna. Oczywiście 
wszystko nie kończy się na reakcji uczuciowej, zjawia się ocena oglądanego lub przeżywa
nego zjawiska, ale to jest już rzecz wtórna, która może trwać długo: wiele przeżyć pociąga 
za sobą czasem trwałe przemyślenia”4.

4 Z materiałów badawczych, zamieszczonych w książce Portret piękna, red. M. Gołaszewska, Kra
ków 1991; autobiogram estetyczny nr 13, s. 159.

B. Wyspecjalizowane rodzaje satysfakcji estetycznej. Niekiedy doznanie este
tyczne wyczerpuje się w uogólnionej satysfakcji - odbiorca poprzestaje na tego 
rodzaju nieostrym, choć niekiedy głęboko odczutym doznaniu, zaś kiedy indziej 
owo niejako wstępne przeżycie rozbudowuje się, przybiera bardziej „wyspecjali
zowaną estetycznie” postać. Wymieńmy najważniejsze z nich:

- fascynacja estetyczna jest wyraźnie ukierunkowana na wartości estetyczne, 
które dane dzieło sztuki prezentuje, realizuje; polega ona na silnym doznaniu afe- 
ktywnym, powodującym także skutki somatyczne, jak znieruchomienie, otwarcie 
ust, łzy, poczucie chłodu w okolicach kręgosłupa itp. Fascynacja trwa krótko, za
ledwie parę minut, pozostawia jednak długotrwały ślad w psychice jako doznanie 
retencyjne, zapamiętane; tego rodzaju fascynację wywołują dzieła o znacznej eks
presji artystycznej - na przykład Beethovena IX Symfonia, obrazy El Greco czy 
Goi, Tadeusza Kantora realizacja sceniczna Umartej klasy. Na temat tego ostat
niego dzieła po jego oglądnięciu (w USA) jeden z amerykańskich krytyków te
atralnych napisał, że było to tak jak przejście wojsk przez miasto nocą - nikt nie 
wie, jakie to ma znaczenie, ale wie, że to także jego samego dotyczy - zdarzenie 
odbierające sen, wywołujące łkanie;
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- przeżycie estetyczne naiwne; przez niektórych krytyków sztuki uznawane 
jest ono za właściwe, najbardziej słuszne, ponieważ ma ono w sobie autentycz
ność, nie jest teoretycznie uprzedzone i odpowiada rzeczywistym, bezpośrednim 
potrzebom odbiorcy sztuki; na przykład Gombrowicz opowiada się za niezafał
szowanym niczym doznaniem estetycznym, a krytycy sztuki, przeładowani eru
dycją i oglądaniem tych samych wciąż arcydzieł, starają się odświeżyć swoje wi
dzenie piękna, odwracając obraz „do góry nogami”; teza o niebezpieczeństwie 
utraty bezpośredniości wrażeń dotyczy jednak jedynie tego, kto istotnie czuje się 
„przesycony” wiedzą o sztuce, natomiast odbiorca na podstawowym, a także 
średnim poziomie kultury estetycznej najczęściej czuje się zagubiony, bezradny, 
a wreszcie staje się obojętny wobec sztuki, nie potrafi samodzielnie dotrzeć do 
istotnych wartości dzieła; popełnia też błąd, określany przez Moriza Geigera jako 
zadowalanie się dyletanckim przeżyciem estetycznym; oto kobieta pracująca jako 
sprzątaczka, na podstawowym poziomie wykształcenia opowiada o swej ulubio
nej lekturze (E. Orzeszkowa, Marta), iż była szczerze książką wzruszona, bo 
przedstawiona tam jest historia kobiety, cierpiącej w życiu tak jak ona; a oto inny 
przypadek (chodzi o powieść Samuela Richardsona Clarissa)-.

Jakżeż mam znieść ten cios, jakżeż mogę być niemym świadkiem zguby tej cnotliwej, 
tej pięknej Clarissy, którą kochałem i czciłem z tych samych względów, dla których kocha
łem i czciłem Richardsona. Zaprawdę, boleję nad nią z całego serca, tak samo jakbym bo
lał, gdyby mi doniesiono, że spłonął jego dom, a z domem i on i żona jego i dzieci. Biada 
mi, jeśli umrze Clarissa. Jeżeli to się stanie, to nie będę już wierzył w Opatrzność, mądrość 
i dobroć Boga, które mają rządzić światem, gdyż zasługa, niewinność i piękność ulegają na 
tym świecie zatracie”5;

5 Za: S. Helsztyński, Od Fieldinga do Steinbecka, Warszawa 1948, s. 30.

podobnie naiwna postawa prowadzi do traktowania kryminałów jako sprawoz
dań, reportaży z rzeczywistych wydarzeń czy też przyjmowania, iż każdy utwór 
literacki jest „spowiedzią” autora; z drugiej strony pewna doza rzeczywistej wra
żliwości wydaje się potrzebna, by na przykład autentycznie przeżyć grozę na fil- 
mach-thrillerach, czy swoiste wzruszenie przy lekturze sentymentalnych powie
ści;

- przeżycie estetyczne stereotypowe, gdy nastąpiła zbyt intensywna indoktry
nacja teoretyczna, dotycząca sztuki oraz sposobów jej odbioru; bywa najczęściej 
rezultatem intensywnej edukacji estetycznej, ukierunkowanej jednostronnie, 
autorytatywnej, o charakterze normatywnym; z jednej strony tego rodzaju przeży
cie zapewnia pozostanie w normie „człowieka kulturalnego”, chroni przed nad
mierną naiwnością estetyczną, daje poczucie, iż jest się „znawcą sztuki”, najczę
ściej obranego jej rodzaju - zaś z drugiej takie przeżycie ma charakter wtórny, by
wa nie tyle „głębokie”, co „właściwe”, zgodne z przyjętym kanonem estetyczno- 
ści;

- przeżycie estetyczne rozumiejące; jego istotą jest nie tyle intelektualne rozu
mienie, co „oddawanie sprawiedliwości” dziełu sztuki; zaś owo „oddanie spra
wiedliwości” polega na właściwej kwalifikacji dzieła, uzyskaniu przekonania 



/. Nota metodologiczna 17

o jego wartości egzystencjalnej („jest to rzeczywiście udatne dzieło sztuki, reali
zujące wysokie wartości artystyczne i estetyczne, nie zaś utwór jedynie w zamie
rzeniu artystyczny, zaś w rzeczywistości jedynie kicz”); w tym znaczeniu „rozu
mieć dzieło sztuki”, to tyle, co umieć je zanalizować estetycznie, odnaleźć warto
ści, jakie ono prezentuje, oraz doznać satysfakcji estetycznej, „zostać poruszonym 
jego pięknem”;

- przeżycie estetyczne inwersyjne wywodzi się z tez Wielkiej Awangardy, iż 
„wszystko jest sztuką”, „o tym, co staje się dziełem sztuki decyduje jedynie arty
sta” - stąd w galeriach sztuki, a nawet w muzeach pojawiły się dzieła, w sposób 
zamierzony realizujące wartość brzydoty, stąd najbardziej szokujące happeningi, 
jak na przykład ćwiartowanie przez artystę cielęcia czy resekcja przez artystę na 
oczach publiczności własnej ręki; a oto notatka prasowa, opisująca takie wyda
rzenie artystyczne czy paraartystyczne, mieszczące się w przedziale sztuki inwer- 
syjnej:

„Niedawno na estradzie londyńskiej Albert Hall dwóch muzyków zamieniło się w kie
rowców samochodowych: usadowili się w dwóch starych pojazdach, na zmianę włączali 
klaksony, z wielkim hałasem włączali biegi, uruchamiali wycieraczki, zapuszczali silniki 
itd. Te wyczyny wchodziły w skład prawykonania Koncertu na dwa samochody i orkiestrę 
(1958)”;

podobnie w muzeum sztuki współczesnej w Dusseldorfie można oglądać w gab
locie wystawienniczej puszkę, w której znajdują się odchody artysty; niekiedy in- 
wersyjnym przeżyciem jest „szok estetyczny” - występuje on, gdy wrażliwy od
biorca, o ustalonych nawykach, upodobaniach estetycznych, ma do czynienia 
z dziełem całkowicie mu obcym, niezrozumiałym, następuje wówczas zabloko
wanie wrażliwości estetycznej, a niekiedy gwałtowne przejawy dezaprobaty 
(obraźliwe epitety, próba zniszczenia eksponatu).

Antropologia filozoficzna; należy ona do najbliższych estetyce systemowo 
dyscyplin filozoficznych, obok aksjologii ogólnej. Sztuka, życie artystyczne sta
nowi nieodłączny składnik antroposfery, będącej przedmiotem analiz i interpreta
cji antropologii filozoficznej, filozofii człowieka. Także problematyka estetyki 
zazębia się w wielu miejscach z antropologiczną.

Antropologię filozoficzną określa się jako naukę, nakierowaną na próbę odpo
wiedzi na pytania, dotyczące miejsca człowieka w świecie, zasad i sensu egzy
stencji, istoty osoby, kreacyjności ludzkiej oraz funkcji wszelkich form działalno
ści, zwłaszcza intelektualnej i artystycznej, relacji człowiek - natura. Do najbar
dziej popularnych koncepcji, dotyczących definicji człowieka, należą: zoon politi- 
kon- istota społeczna, animal rationale - rozumna, homo faber - tworząca na
rzędzia, homo oeconomicus - istota umiejąca gospodarzyć, homo ludens - umie
jąca bawić się, homo creator - człowiek jako twórca, ens per se - istota tworząca 
samą siebie w toku rozwoju.

Antropologia filozoficzna obejmuje dwa wymiary: 1) filogenetyczny - doty
czący rozwoju człowieka jako gatunku (antropogeneza); 2) ontogenetyczny - 
obejmujący rozwój osobniczy, jednostkowy człowieka (ontogeneza). Na przy
kład, wrażliwość estetyczna, kalotropizm, postawa estetyczna rozpatrywane są na 
podstawie zachowanych najwcześniejszych reliktów przedmiotów, nacechowa
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nych dbałością o piękno, jako tworzenie kultury; przy czym potwierdza się teza, 
iż pierwsze realizacje wartości artystycznych związane były ściśle z wartościami 
witalnymi, użytkowymi (znaki rozpoznawcze przedmiotów, magia, wyróżniki ro
dowe, plemienne itp.). Z kolei w optyce ontogenetycznej bierze się pod uwagę 
w najnowszych badaniach pediatrycznych reakcje płodu na dźwięki, muzykę 
i stwierdza pewne indywidualne preferencje w tym zakresie; zaś psychologia roz
wojowa śledzi możliwości rozwoju wyjściowych zadatków proestetycznych ku 
dojrzałej twórczości artystycznej czy wyrafinowanemu koneserstwu sztuki.

Jedną z kategorii antropologii filozoficznej jest pojęcie „antroposfery” - świa
ta człowieka. Zalicza się do niej samego człowieka z jego pełnym wyposażeniem 
psychofizycznym oraz jego otoczenie, zarówno to bezpośrednie, najbliższe - lu
dzie, przedmioty, zjawiska codzienne, jak też otoczenie dalsze, aż po kosmos. Do 
antroposfery zostaje włączone to wszystko, co w jakiś sposób dotyczy człowieka, 
co zostało przez niego „oswojone”, opanowane, uznane za godne uwagi; tutaj na
leżą również „przedmioty abstrakcyjne” - pojęcia, idee, teorie - a wśród nich 
podstawową, osobotwórczą rolę odgrywają wartości, także estetyczne.

Należy tu wymienić jeszcze dwa terminy stosowane w antropologii filozoficz
nej: 1) „osobowość”, jako ogół cech psychofizycznych; termin ten funkcjonuje 
zwłaszcza w psychologii o orientacji empirycznej, eksperymentalnej, przewidują
cej atomizację, parcelację osobowości wedle przyjętych zasad metodologicznych; 
2) „osoba” rozumiana jest jako podstawowy wyróżnik tożsamości jednostki; czło
wiek, ujmowany jako całość, syntetyzująco, holistycznie; badania idą w kierunku 
poznania tego, co dla człowieka jest istotne, co stanowi, iż jest on człowiekiem, 
i tutaj najczęściej wymienia się jako wyróżnik udział w świecie wartości - ich od
krywanie i tworzenie; estetyka szczególnie zainteresowana jest badaniami nad 
osobowością twórcy i odbiorcy, zarówno od strony indywiduum, przypadków 
jednostkowych, jak też w ujęciu typologizującym.

Także pytanie o funkcje sztuki dotyczy dwu wymiarów, zaś próby odpowiedzi 
mają charakter uniwersalny: podstawową funkcją sztuki jest sublimacja, nobilita
cja, uszlachetnienie osoby i gatunku ludzkiego. Wymieniane bywają przez teore
tyków różnorodne funkcje, jak wychowawcza, integrująca, kulturotwórcza, łago
dząca obyczaje, etyczna, religijna - u podłoża istotnościowego tych wszystkich 
funkcji leży sublimacja, dążenie do uwznioślenia, udoskonalenia życia, opanowa
nie naturalnych dążności negatywistycznych człowieka, wyzwolenie go od pry
mitywizmu.

Syntetyzując analizy, dotyczące antropologii filozoficznej, zestawimy syn
drom fundamentalnych cech człowieczeństwa:

-samoświadomość; jest ona niezaprzeczalnym wyróżnikiem człowieczeń
stwa; warunkuje postawę samokrytycyzmu, niezbędną dla rozwoju osoby;

-zdolność do internalizacji wartości - włączania do psychiki; ich odkrywa
nie, tworzenie i życie dla nich - także wartości estetycznych; skłonność do stru- 
kturowania zhierarchizowanego systemu wartości; podążanie za Summum Bonum 
- wartością najwyższą;

- poszukiwanie sensu życia; także sensu sztuki;
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- absolutyzacja prawdy; uznawanie jej za wartość najwyższą, zawsze obowią
zującą;

- dążenie do ukształtowania własnej osoby jako harmonijnej, o nastawieniu 
optymistycznym, aksjologicznie jednolitej, jednak z uwzględnieniem przeciw
stawnych możliwości;

- dążność do łączenia na zasadzie wewnętrznego eksperymentu różnokierun-
kowych stylów życia - na przykład postawa pracowitości, zabawy, gry, wiary, 
wątpienia, instynktu życia i skłonności do autodestrukcji na skutek superauto- 
krytycyzmu; chodzi też o zjawiska takie, jak dysonans poznawczy (przyznawanie 
racji przeciwstawnym stanowiskom), ambiwalencja uczuć i aktów woli (starożyt
ne video meliora proboque, deteriora - dostrzegam rzeczy lepsze i po
chwalam je, idę jednakże za gorszymi);

- absolutyzacja wolności;
-zasadnicza akceptacja własnej osoby; potrzeba afiliacji, współżycia z inny

mi ludźmi;
- oscylacja między wizją śmierci jako nicości a jako zmianą formy bytu; dyle

mat ten pojawia się często w sztuce, w warstwie idei ogólnych dzieła.



/



Rozdział II

Przełom. Sztuka i estetyka 
wczesnej awangardy

Pytanie o sens przełomu, to filozoficzny problem istoty zjawiska, to pytanie 
o to, co stanowi wyróżnik, warunek konieczny, a co warunek dostateczny, by owo 
zjawisko zaistniało. Zaś estetyka jest wiedzą, która łączy dwa aspekty: empirycz- 
no-sensoryczny oraz ogólnoteoretyczny.

Punktem odniesienia naszych analiz i interpretacji, dotyczących przełomu 
w sztuce i świadomości estetycznej, niech będzie teza szwajcarskiego historyka 
kultury, twórcy „renesansyzmu”, Jakuba Burckhardta (1818-1897), iż wszelkie 
przemiany w antroposferze mają swe inicjujące priora, wydarzenia wcześniejsze 
w okresie poprzedzającym owe dziejowe zmiany. Teza ta koresponduje ze staro
żytnym nil novi sub sole - nic nowego pod słońcem (Wulgata, łacińskie tłuma
czenie Biblii św. Hieronima z IV w.) oraz zaprzeczeniem koncepcji creatio ex ni- 
hilo - tworzenie z niczego, mającej swych zwolenników także w odniesieniu do 
sztuki, aż do współczesności.

Teza ta ma intencje uniwersalistyczne, jednakże uniwersalna nie jest - stosow
na dla określonych szerokich zjawisk kulturowych, nie obejmuje jednak wszel
kiego rodzaju przełomów.

Wyróżnić można następujące typy zmian, powodujących rozwój wydarzeń 
w antroposferze, w szczególności w życiu sztuki:

- olśnienie to nagła, niespodziewana, głęboko sięgająca zmiana o charakterze 
intelektualno-emocjonalno-wolicjonalnym (działaniowym); przykładem ade
kwatnym, najbardziej znanym, najlepiej opisanym i wszechstronnie skomentowa
nym jest tu nawrócenie św. Pawła:

„Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. 
A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego mnie prze
śladujesz? (...) Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». Szaweł pod
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niósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział (...) Ananiasz (...) położył na nim 
ręce (...) Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony” 
{Dzieje Apostolskie, 9);

z kolei malarz XX wieku, W. Kandinsky, za podobne olśnienie uważał uznanie 
swojego pierwszego obrazu abstrakcyjnego za przełom w sztuce - radykalne, 
świadome odejście od doktryny mimesis, naśladowanie artystyczne rzeczywisto
ści realnej;

- przemiana ślimacznicy polega na tym, iż w greckiej starożytności zdobiąca 
głowicę jońskiej kolumny woluta, esownica w formie faliście wygiętej linii, spi
ralnie zwiniętej na końcu, była stopniowo przez kilka pokoleń architektów coraz 
bardziej zacieśniana, co dawało efekt wzbogacenia - dla przemian stylistycznych 
owe pozornie drobne przemiany miały duże znaczenie, wskazywały bowiem na 
to, iż nawet uświęcony kanon piękna może ulegać przemianom, zaś one prowa
dziły do przemiany stylu z jońskiego na koryncki; w wieku XX przykładem prze
miany typu ślimacznica może być holenderski malarz Piet Mondrian - był on po
czątkowo naturalistą, symbolistą, a z czasem uległ wpływowi dywizjonizmu: je
go portrety drzew ulegają coraz dalej idącym uproszczeniom, tracą liście na rzecz 
nagich gałęzi, podkreślających zasadniczą strukturę; owe uproszczenia, mające 
oddać istotę modelu, przenosi Mondrian na martwe natury, by zakończyć abstra
kcją geometryczną;

- przełom stricto sensu, pojęcie tutaj kluczowe, oznacza zasadniczą, znaczącą 
przemianę, mającą swe trwałe skutki; przełomy cywilizacyjne to na przykład wy
nalezienie maszyny parowej i wykorzystanie energii elektrycznej („wiek pary 
i elektryczności”), maszyny latającej (co doprowadziło do „podboju kosmosu”), 
elektronika (era komputerów, multimediów, sztuki wirtualnej); w sztuce takim 
przełomem było na przykład wprowadzenie przez austriackiego kompozytora Ar
nolda Schónberga do muzyki systemu dodekafonicznego; przełom ten miał zasięg 
ogólnoartystyczny - nadał on ruchom awangardowym znacznego rozmachu 
i uświadomił, iż oto nastąpiły w sztuce radykalne zmiany, odejście od dotychcza
sowych kanonów piękna;

- zmiana stylistyczna w obrębie działalności twórczej jednego artysty; do ta
kich artystów, poszukujących nowego wyrazu dla swych dzieł, należy na przy
kład kompozytor francuski Maurice Ravel - w pierwszej fazie impresjonista, na
stępnie neoklasyk, naśladowca muzyki iberyjskiej (Godzina hiszpańska, Rapso
dia hiszpańska, Bolero), Straussowskiej (Poemat choreograficzny), Liszta (Tziga
ne); był też okres wpływów jazzu (Dziecko i czary, Koncert  fortepianowy G-dur); 
ta jego skłonność do przyjmowania wciąż nowych konwencji stylistycznych za
owocowała też kongenialną instrumentalizacją Obrazków z wystawy M. Musorg- 
skiego; podobnie drogę ciągłych zmian w poszukiwaniu nowego stylu obrał ro
syjski kompozytor Igor Strawiński; komponował pod wpływem Rimskiego-Kor- 
sakowa, Skriabina, Debussyego, znalazł swój styl w baletach Pietruszka i Święto 
wiosny, lecz na tym nie zakończył zmian stylistycznych: nastąpił neoklasycyzm, 
dodekafonia, wpływ jazzu;

- przełom narzucony; adekwatnym przykładem było narzucenie przez władze 
komunistyczne socrealizmu; szczególnie dramatyczne było to w Polsce, zaś oko
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liczności, towarzyszące temu szczególnemu terrorowi artystycznemu w Polsce, 
opiniował Czesław Miłosz w esejach Zniewolony umysł; jak dalece niefortunny 
był ten eksperyment jakby-przełomu awangardowego, świadczyć o tym może to, 
iż trwał on stosunkowo krótko (parę lat), nie przyniósł żadnego wartościowego 
dzieła, a kiedy gwałtownie zakończył się (XX Zjazd Komunistycznej Partii 
ZSRR), artyści, którzy ulegli zniewoleniu, doznali szoku - albo przyznali się pub
licznie do zdrady sztuki, albo twierdzili, że nigdy serio socrealistami nie byli; 
dotyczyło to zresztą również kilku estetyków i teoretyków sztuki;

- zmiana jako renesans dawnego stylu w sztuce; wprawdzie tego rodzaju 
uprawianie neostylów nie było tak powszechne jak w XIX wieku - najbardziej 
znanym rzecznikiem przemiany od bezstylowości do neogotyku był angielski teo
retyk sztuki John Ruskin, autor The Seven Lamps of Architecture (¡849), gdzie 
stara się uzasadnić tezę, iż ludzkość nie stworzy już niczego większego niż sztuka 
gotycka - i rzeczywiście powstało w owym czasie wiele budowli neogotyckich; 
bodaj ostatnim „renesansem” sztuki przeszłości była moda „retro”, moda na styli
zację secesyjną (przełom XX w.);

- inwersją koncepcji przełomu, przemian, metamorfozy w świecie jest teza, iż 
jest to pojęcie puste, flatus vocis, za którym nie stoi żadne zjawisko rzeczywiste; 
jest to stanowisko spod znaku redukcjonizmu filozoficznego, który zakłada, że 
istnieje jedynie to, co da się poznać na drodze wyłącznie poznania sensorycznego; 
w sztuce po prostu istnieją jedynie artyści i ich dzieła, zaś struktury myślowe 
wyższego rzędu to twory fikcyjne.

Przełom w dziejach sztuki i estetyki jako fakt, jako przeżycie, jako wartość - 
są to kategorie, wedle których dokonamy analizy zjawiska, by ukazać je możliwie 
wszechstronnie.

Kiedy następuje przełom, jak jest poznawalny, jaką pełni funkcję, jakie są jego 
wskaźniki empiryczne? Skoro interesują nas fakty, zwróćmy uwagę na to, czym 
jest przełom w powszechnym rozumieniu oraz jak przebiega on w świecie fizycz
nym i zwierzęcym, gdzie o ustalaniu znaczeń i strukturowaniu zdarzeń decydują 
prawa natury. Słownikowo: przełom to zwrot, moment zwrotny w czymś, zmiana 
zasadnicza; granica między dwoma okresami (Słownik języka polskiego PWN, 
1995). Z kolei w geologii termin „metamorfizm” oznacza wewnętrzną przebudo
wę zespołów minerałów w głębszych częściach skorupy ziemskiej, w warunkach 
wysokich temperatur i ciśnień. W biologii metamorfozą, przeobrażeniem nazywa 
się przemianę formy larwalnej w ostateczną postać zwierzęcia, przemianę zacho
dzącą wskutek zasadniczych zmian w budowie i sposobie życia larwy; zjawisko 
przeobrażenia zachodzi u owadów i płazów.

Określenie „przełom”, „metamorfoza”, „przeobrażenie” w odniesieniu do zja
wisk w antroposferze, w kulturze, życiu sztuki posiada swoisty odcień znaczenio
wy; w sztuce to zasadnicza, głęboka zmiana nie tylko stylistyczna, lecz także się
gająca definicji sztuki, pojmowania jej sensu, funkcji, statusu w całokształcie ży
cia indywidualnego i społecznego.

Traktując przełom w sztuce jako fakt, zapytamy o wskaźniki rzeczowe, obser- 
wowalne, poznawalne empirycznie. Po pierwsze, strukturujemy przełom jako 
proces, trwający w czasie - a więc poznać winniśmy trzy jego stadia: inicjacja 
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(zapoczątkowanie), rozwój (z okresem apogeum) oraz zanik. Sam przełom nie 
trwa z natury krótko, a rzeczywistą przemianą okazuje się, gdy rozwijają się jego 
skutki, gdy to, co zapowiadał, rzeczywiście następuje w wielkiej skali.

Wskazać można na następujące wskaźniki empiryczne przełomu w sztuce 
i życiu artystycznym oraz w sferze doznań estetycznych:

- pojawienie się nowych konwencji artystycznych, przeciwstawnych dotych
czasowym konwencjom;

- dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy owych nowych konwencji;
- silny ferment społeczny wokół nowych tendencji: dyskusje, polemiki, skan

dale, epatowanie publiczności;
- dość szybkie opanowanie „wyobraźni społecznej”, powstawanie grup arty

stycznych, powstawanie ruchu popierającego nową sztukę („fani”, entuzjaści).
Przełom w sztuce to zjawisko przedmiotowo-podmiotowe. To, co dzieje się 

w pewnym momencie w sferze faktów, zyskuje sens ogólnokulturowy, gdy stanie 
się elementem świadomości (indywidualnej i społecznej). Słowem, przełom do
konuje się nie tylko w dziedzinie artefaktów - gdzie zaangażowana jest świado
mość artystów, którzy często stwierdzają, że oto walczą o nowe, o dokonanie za
sadniczych zmian w sztuce; przełom dokonuje się również w świadomości od
biorców - krytyków artystycznych, teoretyków sztuki, a także znawców i miłoś
ników sztuki. W przebiegu przełomu, gdy następuje „Sturm und Drang Periode” 
(okres burzy i naporu - tak mówiono o awangardzie romantyzmu), następuje 
ożywienie w życiu artystycznym, dochodzi nawet do ostrych starć między zwo
lennikami „starego” a entuzjastami „nowego”.

To, co niesie przełom, staje się wartością - ludziom zależy na przemianach, 
tradycyjna sztuka staje się „zwietrzała”, „nudnawa”. „Orygianlność” (nowość) 
staje się nawet wartością estetyczną - odpowiada na potrzebę doznawania „świe
żych” wrażeń, potrzebę, by być zaskoczonym, zadziwionym czy nawet bodaj ob
rażonym zbyt śmiałymi eksperymentami artystycznymi.

Priora. Moment temporalny - kiedy dokonał się przełom, który zainicjował 
Permanentną Awangardę, jest trudny do ustalenia. W powiedzeniu „wiek XX roz
począł się po zakończeniu pierwszej wojny światowej” (rok 1918) jest sporo racji. 
Na ogół przyjmuje się tego rodzaju przełomowe daty umownie, licząc się wpraw
dzie z faktami, lecz jednak strukturując historię hipotetycznie, na zasadzie pra
wdopodobieństwa. Pragnąc poznać zjawisko „awangardy” nie tyle od strony hi
storycznej, co systemowo, weźmiemy pod uwagę przede wszystkim dokonania 
artystyczne, które w pierwszym rzędzie wyznaczyły tutaj merytoryczne granice 
czasowe. W pewnym sensie można więc mówić tu o „faktach odzwierciedlo
nych” (per analogiom do Cooleya .jaźni odzwierciedlonej” - odbicie wyobraże
nia o człowieku w cudzej wyobraźni - jak jest się widzianym przez innych).

Zanim jednak przejdziemy do zjawiska awangardowości i przemian w XX 
wieku, zastanowimy się nad podobnymi zjawiskami w przeszłości, by uwydatnić 
specyfikę omawianego tu przełomu oraz by ukazać, jak daleko sięgają korzenie 
współczesności i na ile słuszne są tezy nil novi sub sole oraz niezasadność doktry
ny creatio ex nihilo.

Zapewne takim najdawniejszym w starożytnej Grecji „niespokojnym du
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chem” literatury był Ezop (VI w. p.n.e.), autor starożytnych, kpiarskich bajek. 
Wyłamał się daleko ze starożytnego klasycyzmu, homeryckiej (VIII w. p.n.e.) po
ezji bohatersko-idyllicznej, królewsko-rycerskiej; jak daleki jest lirykom miłos- 
no-refleksyjnym Safony (VII w. p.n.e.) czy tragizmowi dramatów Sofoklesa 
(496-406 p.n.e.) i Eurypidesa (480-407 w. p.n.e.), Ezop był plebejskim prze
śmiewcą i cieszył się znaczną popularnością, lecz ze względów ogólnokulturo- 
wych nie mógł wiele zmienić w sztuce starożytnej, nie mógł dokonać przełomu 
artystycznego. Jak dalece sugestywne estetycznie są jego „krotochwile”, świad
czyć o tym mogą ciągle nowe wydania jego zbioru.

Średniowiecze miało swego Franciszka Villona (1431-1463). Ten francuski 
poeta był wagabundą z wyboru, zaś w poezji hołdował swobodzie formalnej, 
swobodzie obyczajów i tematów. Jego Wielki testament jest swoistą autobiografią 
o wielkiej sile wyrazu i szczerości w intymnych wyznaniach. Ta przemiana w tra
ktowaniu sztuki była zapowiedzią renesansu.

Nieco później znaczącej przemiany w muzyce dokonał jeden z najwybitniej
szych kompozytorów w skali europejskiej, Claudio Monteverdi (1567-1643); 
wprowadził on nowy styl monodyczny, stosując niezwykłe pomysły chromatycz
ne i dysonansowe; jak każdy artysta awangardowy wywołał gwałtowne sprzeci
wy współczesnych, lecz jego nowe zdobycze utorowały drogę dalszemu rozwojo
wi muzyki.

Szczególnego rodzaju, rodzinna niejako, przemiana dokonała się w rodzinie 
Bachów; a była to zmiana typu doryckiej ślimacznicy: stosunkowo niewielkie 
zmiany, powodujące znaczne efekty artystyczne, stylistyczne. Oto synowie Jana 
Sebastiana Bacha nazywali go „starą peruką”, a jego muzykę odrzucali jako zbyt 
ciężką, religijną, zbliżoną do matematycznych kalkulacji, proponując styl lżejszy, 
bliższy swobodnej grze niż modlitwie, beztroskiej improwizacji niż matematycz
nemu porządkowi wymyślnych figur. Barok przechodził w rokoko.

Enfant terrible eksperymentującej sztuki był na przełomie XVIII i XIX wieku 
francuski pisarz markiz de Sade (1740-1814), apologeta zła, grzechu zboczeń se
ksualnych, stosujący drastyczne środki wyrazu artystycznego, autor powieści Ju
stine ou les maleurs de la vertu (1791) oraz Les 120 journées de Sodome (1804).

Podobnie skandalizujący był inny pisarz francuski, żyjący w XIX wieku, 
Lautréamont (1846-1870), autor zadziwiającego poematu prozą Pieśni Maldoro- 
ra {Les chants de Maldoror, 1868), gdzie w sposób nader sugestywny kreuje no
wą wartość estetyczną - brzydotę; jest to manifestacja skrajnego pesymizmu, 
gdzie zarówno życie, jak śmierć budzą obrzydzenie.

Nowatorstwo artystyczne, dążenie do innowacji we wszystkich zakresach 
sztuki, jest naturalną jej właściwością, należy do warunków koniecznych jej ist
nienia i rozwoju; a jest też ta tendencja do poszukiwań, zmian, przełomów zna
czącym współczynnikiem kulturotwórczym w antroposferze. Permanentna Awan
garda XX wieku nie stanowiła tu wyjątku - ani nie była creatio ex nihilo, jak 
chcieliby entuzjaści radykalnej oryginalności, ani też nie stanowiła ciemnej, ha
niebnej plamy degradacji sztuki, jak to utrzymywali niemieccy narodowi socjali
ści spod znaku NSDAP („entartete Kunst” - sztuka zdegenerowana, wedle Goeb
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belsa), czy „staczanie się sztuki kapitalistycznej na pozycje wrogie masom ludo
wym” (sowiecki komisarz do spraw kultury).

Z perspektywy czasowej trudno byłoby mówić o owych priorach awangardy 
w znaczeniu współczesnym jako o świadomej awangardowości, dążeniu do prze
łomu - chodzi o to, że nurt przemian, prowadzących do przełomów, istniał impli
cite, nieuświadamiany w pełni od zamierzchłych czasów.

Wspomnieliśmy o epizodach plebejskości w sztuce (Ezop, Villon) - owa sztu
ka plebejska nie dokonała przełomu generalnego, lecz zaowocowała rozwojem 
dwu nurtów: sztuki ludowej oraz sztuki popularnej, rozrywkowej, pop-artu, zaś 
głównym nurtem pozostała sztuka „wysoka”, wysublimowana, kształcona, wciąż 
zmienna, rozwijająca się; niekiedy przybierała ona postać „awangardy”, sztuki, 
wyprzedzającej swe czasy, eksperymentującej, oryginalnej.

W nurcie sztuki wysokiej, w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się tenden
cje wyraźnie nowatorskie, zaś ich najbardziej wyrazistym przejawem stał się im
presjonizm - on to stanowił o fermencie estetycznym tamtych czasów, a nadto 
zdołał samookreślić się: nastąpiło to, gdy Monet wystawił swe płótno Impresja - 
wschód słońca (1872). I właśnie zrazu złośliwe, użyte przez L. Leroy a określenie 
„impresjoniści”, stało się nazwą nowego kierunku w sztuce, a „impresja” - wra
żenie weszło do programu artystycznego. Nie doświadczenie i obiektywna wie
dza, a ulotne indywidualne doznania chwili stały się przedmiotem narracji w sztu
ce. Wprawdzie malarstwo pozostało, jak było dotychczas, malarstwem, poezja 
poezją, a muzyka muzyką, jednakże odrzucona została solidna masywność dzieła; 
z tego, co zewnętrznie odtwarzane, pozostało światło, a istotą dzieła jest świat we
wnętrzny człowieka, to, jak on widzi i przeżywa rzeczywistość. Odtwarzać jako 
modele nie przedmioty, lecz światło-ta dewiza wniosła najwięcej fermentu, 
z malarstwa została przeniesiona, mutatis mutandis, do muzyki i poezji.

Najbardziej znaczące dzieła malarstwa impresjonistycznego to wspomniana 
już C. Moneta Impression - soleil levant oraz późniejszy cykl Lilie wodne ( 1899- 
1900) - tutaj artysta zbliżył się najbardziej do malarstwa abstrakcyjnego: owe li
lie to amorficzne plamy różnych odcieni zieleni i różu na tle mało zróżnicowane
go otoczenia błękitów. Przełom awangardowy niemal został dokonany: odrzuco
no niemal wszystko, co dotychczas było uznawane za malarstwo.

Program impresjonizmu przejęła literatura. Na przykład P. Verlaine notuje 
w swej poezji przemijające, ulotne wrażenia, zaś momentem strukturującym ma
teriał literacki jest nie narracja, fabuła, a nastroje, kierujące się własną logiką sko
jarzeń. Dramaty M. Maeterlincka rezygnują z akcji, budując napięcia tragiczne 
poprzez jednorazowe sytuacje, nasycone sugestywnym liryzmem, często głębo
kim pesymizmem.

Muzyka impresjonistyczna za czynnik decydujący o wartości dzieła uznaje 
walory kolorystyczne, barwy dźwięków - per analogiom do dominowania barw
nego światła w malarstwie. Impresjoniści zrywają z romantycznym przeładowa
niem instrumentalnym, harmonicznym i melodycznym, wprowadzając nowe te
chniki kompozytorskie, powierzając główną rolą w prowadzeniu narracji muzy
cznej poszczególnym instrumentom. Za pierwszy utwór, w pełni realizujący pro
gram nowej muzyki, uważane jest C. Debussyego Popołudnie fauna (1892), a po- 
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tein tworzy on cykl, będący odpowiednikiem obrazów impresjonistycznych - 
subtelne miniatury, jak Refleksy na wodzie, Ogrody w deszczu, Nokturny, Morze, 
Chmury.

Rzeczywistym świadomym prekursorem awangardowej sztuki XX wieku był 
malarz francuski Paul Cézanne (1839-1906). W listach do swego przyjaciela, ma
larza Emila Bernarda, piszę on:

„Czy osiągnę tak usilnie poszukiwany cel, do którego od tak dawna dążę? Pragnę tego, 
ale dopóki go nie osiągnąłem, trwa stan nieokreślonego niepokoju, który nie zniknie wcześ
niej, aż dobiję do portu, to jest zrealizuję coś lepszego niż dawniej i dzięki temu potwierdzę 
moje teorie, które zawsze łatwiej tworzyć; poważne trudności stwarza jedynie udowodnie
nie tego, co się myśli. Kontynuuję zatem moje studia” (1906). „Pozwalam sobie powtórzyć 
to, co już tutaj Panu mówiłem: trzeba przedstawić naturę podług walca, kuli, stożka; całość 
ujętą w perspektywie, tak aby każda strona przedmiotu lub planu skierowana była do pun
ktu centralnego. Linie równoległe do horyzontu wyznaczają rozciągłość lub odcinek natury 
czy też, jeśli Pan tak woli, widowiska, które Pater Omnipotens Aeterne Deus roztacza 
przed naszymi oczyma. Linie prostopadłe do horyzontu wyznaczają głębię. Otóż dla nas 
ludzi natura jest raczej w głębi niż na powierzchni, stąd konieczność wprowadzenia do na
szych wibracji świetlnych zaprezentowanych przez czerwienie i żółcie odpowiedniej ilości 
błękitu, aby można było odczuć powietrze” (1904)1.

1 P. Cézanne, Z listów do Emila Bernard, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, red. E. Grab
ska i H. Morawska, Warszawa 1963, ss. 46,40.

Cézanne przedstawił tezę, iż obraz jest jedynie kawałkiem płótna w ramie, na 
którym malarz rozprowadza farbę wedle powziętego zamysłu, by przeciwstawić 
sobie barwy, linie, rozmieścić walor, zakomponować sensowną całość - odrzucał 
on mętną metafizykę romantyków, nieprawdopodobne opowieści symbolistów 
i dbałość o to, by być wiernym modelowi. Na ile był on nowatorem, twórcą ory
ginalnym, świadczyć o tym może szok estetyczny, jaki wywołały jego obrazy, 
wystawione w galeriach Paryża. Krytyk francuski, K. Rocheford tak oto piszę:

Jest tam z tuzin obrazów podpisanych przez ultraimpresjonistę, który zwie się 
Cézanne. Skręcano się ze śmiechu przed głową mężczyzny, bruneta z brodą, który ze swoją 
zmasakrowaną twarzą wydaje się ofiarą egzemy. Miłość brzydoty moralnej i fizycznej jest 
taką dobrą pasją jak każda inna” (1895).

Krytyk tamtych czasów nie potrafił zrozumieć, iż artyście nie chodziło ani 
o ładność, ani o wierne oddanie psychologii modelu, lecz o realizację wizji rozło
żenia barw i kształtów na płótnie w ramach.

Dziełem, które zostało uznane za najdoskonalsze świadectwo dążeń i osiąg
nięć Cézanne’a, a zarazem niemal symbolem czasów, które nadeszły w sztuce eu
ropejskiej, zapowiedzią przełomu, był cykl obrazów olejnych Góra Saint Victoire 
(1898). Tak jakby już mimetyzm artystyczny stracił sens i należało szukać no
wych dróg rozwoju.

Okres przełomowy to ostatnie lata XIX wieku i pierwsze XX, zaś klasykiem 
owego przełomu był Marcel Duchamp (1887-1968), który stał się uosobieniem 
przemian tamtych czasów, przeszedł całą drogę kolejnych wstrząsów artystycz- 1 
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nych, a wiele z nich sam wywołał. Prowadził on bardzo czynne życie w kręgu 
artystów, zajmując wybitną pozycję w międzynarodowym ruchu dadaistycznym 
i surrealistycznym. Jako twórca rozpoczął od malarstwa impresjonistycznego, na
stępnie prowadził penetracje w konwencji futurystyczno-kubistycznej - z tego 
okresu pochodzi studium ruchu Akt schodzący po schodach (1912). Następnie 
rozpoczął formalny atak przeciwko dotychczasowym, utartym konwencjom arty
stycznym oraz uświęconej tradycją estetyce (rozumienie sztuki, nowe wartości 
estetyczne, recepcja i funkcje sztuki). Wtedy to powstają ready-mades - rzeczy 
gotowe, z których najbardziej znane to Fontanna - muszla klozetowa, wystawio
na jako dzieło sztuki, oraz Koło rowerowe (lata 1912-1917). Duchamp sformuło
wał zasadę, iż każdy przedmiot może uzyskać rangę dzieła sztuki, gdy nada mu ją 
artysta. Koncepcje teoretyczne oraz dzieła Duchampa wywołały atmosferę szoku, 
skandalu, co w znacznym stopniu sprzyjało upowszechnieniu nowej sztuki, 
wzbudziło zainteresowanie publiczności dla rozbijających świat petit bourgeois 
zaskakujących eksperymentów. Pasjonujące Duchampa publiczne życie artysty
czne spowodowało, iż z czasem nie starczyło mu już energii na własną twórczość. 
Ostatnim jego wyzwaniem było: „pragnąłbym by Stworzyć coś, co nie mogłoby 
być uznane za dzieło sztuki i nie trafiłoby do muzeum”.

Główne cechy osobowości twórczej Duchampa to:
- chłonność na nowe prądy w sztuce; poznawanie ich dzięki wielkiej aktyw

ności społecznej, jak branie udziału w wystawach sztuki, udział w publicznych 
dyskusjach, a także życiu towarzyskim; Duchamp przebywał jakiś czas w Sta
nach Zjednoczonych, zaś głównym terenem jego działalności był Paryż, najży
wotniejszy ośrodek życia artystycznego w Europie;

- skłonność do eksperymentowania artystycznego; najbardziej tu znamienne 
jego ready-mades, lecz także w malarstwie sztalugowym swoista ekstrawagancja 
artystyczna, jak na przykład symultaniczny Akt schodzący po schodach, zaś bodaj 
najdalej posunięte w tym kierunku jest dzieło zatytułowane L.H.O.O.Q., składają
ce się z reprodukcji Mony Lizy z dorysowanymi wąsami;

-postawa wroga wobec dotychczasowej sztuki; wynikało to nie tyle z auten
tycznych upodobań estetycznych, co z zasadniczego „fundamentalizmu kulturo
wego”: to, co stare, jest nudne i przeszkadza rozwojowi nowego;

- rozbudzona świadomość artystyczna i estetyczna; Duchamp chętnie komen
tował swój program, swoje prace, a także krytykował wszelką sztukę; negatywi- 
styczne podejście związane było z koniecznością ostrej polemiki z koryfeuszami 
akademickiej sztuki.

Duchamp stał się po latach legendą czasów przełomu, lecz pozostał symbolem 
wciąż żywym-na przykład w roku 1977 została w Paryżu zorganizowana 
w Centre Georges Pompidou wielka wystawa retrospektywna, obejmująca cało
kształt osiągnięć Duchampa.

Innym pionierem nowatorskich koncepcji w sztuce, w szczególności w muzy
ce, był Erik Satie (1866—1925). Jako kompozytor rozpoczął od utworów fortepia
nowych w konwencji impresjonistycznej, wkrótce przeciwstawił się wszelkim 
tradycjom, także impresjonizmowi. Tego klasyka przełomu w muzyce charakte
ryzuje muzykolog następująco:
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.Znaczenie Satiego dla nowej muzyki francuskiej było ogromne, ale nie tyle poprzez 
osiągnięcia kompozytorskie, ile poprzez inspirującą siłę jego estetyki. Wyszedł od negacji 
tradycji romantycznej, atakował Wagnera, nawoływał do jasności i prostoty środków, uto
rował drogę Debussy’emu. Był zawsze z awangardą (...) Był niestrudzonym propagatorem 
nowości, wrogiem tradycji, kochał ironię, groteskę, nonsens i parodię, był z natury ekstra
wagancki (...) Innym potrafił wskazywać drogi ku nowatorstwu, sam jednak nie zdołał na 
nią wkroczyć i dotrzeć do celu”2.

2 T. Chylińska, Erik Satie, w: T. Chylińska, S. Haraschin, B. Schiiffer, Przewodnik koncertowy, Kra
ków 1973, s. 677.

Odwagę w walce o nowe wykazywał, na przykład komponując dziełka wyszy
dzające, parodiujące dawne arcydzieła i nadając swym kompozycjom ironiczne 
tytuły, wyśmiewające sztywną formę muzyczną: Prawdziwie flakowate preludia 
dla psa, Cztery utwory w formie gruszki, Utwory zimne, Sonatina biurokratyczna 
itp. Twórczość serio Satiego to utwory baletowe i muzyka baletowa, z których 
największy sukces odniosły Parady (1917).

Dużo „świeżego powietrza” wniósł do życia artystycznego Paryża w okresie 
przełomowym balet rosyjski pod kierownictwem artystycznym rosyjskiego refor
matora baletu Siergieja Diagilewa (1872-1925). Z czasem grupa ta występowała 
w całej Europie i Stanach Zjednoczonych, budząc zachwyt dla tego, co nowe, ale 
też zgrozę przeciwników awangardy. Nowatorskie i wybitne były układy tanecz
ne, równie wybitni tancerze, jak W. Niżyński, A. Pawłowa, M. Fokin; podobnie 
znakomite i zaskakujące były: muzyka -1. Strawińskiego ze Świętem wiosny, 
która wywołała skandal, C. Debussyego, E. Satie, S. Prokofiewa, M. Ravela oraz 
dekoracje - na przykład P. Picassa. Balet ten działał w Paryżu od roku 1909, a je
go znaczenie polegało na tym, iż ulubionej przez Francuzów sztuce tanecznej ła
two było przełamać bariery nawyków oraz złagodzić początkowy szok estetycz
ny. Diagilew potrafił skupić wokół siebie sporo wybitnych artystów i właściwie 
była to pierwsza na większą skalę „zwycięska bitwa” nowej sztuki.





Rozdział III

Permanentna Awangarda połowy XX wieku

Nurtujące prądy - to rzeka życia

Jednym z pytań, dotyczących strukturowania artystycznego, jest: czy wspo
mniane fakty, wydarzenia układały się w sposób naturalny w procesy i zostało to 
następnie przez teoretyków jedynie opisane, wyeksplikowane, ujęte w wyraźne, 
jakby a priori uporządkowane ciągi sensownych zachowań, czy też to, co wyda
rzyło się w XX wieku, były to jedynie spontaniczne, „na nic nieoglądające się”, 
niezakładające niczego różnorodne próby działań natury kreacyjnej, zaś teoretycy, 
w tym estetycy, dokonali odrębnego, luźno związanego z tym, co dzieje się w rze
czywistości, zabiegu strukturującego; tworzą oni z amorficznie występujących 
elementów systemowe, sensowne całości. Prawdopodobne jest, iż zachodzi tu 
wzajemne oddziaływanie nurtu twórczości artystycznej oraz myślenia teorety
zującego, strukturującego, poszukującego sensu. Jest to oddziaływanie typu sy- 
nergetycznego (wzajemne wspomaganie, wzmacnianie) czy też sprzężenia zwrot
nego. Mechanizm ten uwidacznia się zwłaszcza wtedy, gdy przyjmujemy konce
pcję estetyki implicite, a więc traktować będziemy sztukę nie tylko jako przed
miot analiz i interpretacji estetycznych, ale nadto wydobywać będziemy z dzieł 
sztuki oraz wypowiedzi artystów treści, mające walor ogólnoteoretyczny.

Ferment i wrzenie intelektualne w środowiskach kulturowych Europy okresu 
przełomu były zapowiedzią nieuniknionych już zasadniczych zmian, także 
w sztuce. Sztuka albo się zmieni, albo przestanie istnieć - takie było mniemanie 
młodych artystów i wysublimowanej publiczności artystycznej końca XIX i po
czątku XX wieku. Wówczas to ukształtowała się i działała secesja. Posłuch znaj
dowały tego rodzaju formuły, jak: „Każdej epoce jej sztuka, sztuce wolność” (na
pis na gmachu Secesji w Wiedniu, 1898), „Dążymy do tego, co nowe, nigdy nie 
oglądane” (August Endel, 1895), „Zbyt długo byliśmy zahipnotyzowani przeszło
ścią, czerpaliśmy motywy ze stylów kanonicznych” (Henri Vever, 1900). Zatem 
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gromadziła się szczególna energia tęsknot, która w wieku XX wybuchła jako nie
pohamowany pęd do obalenia tego, co w sztuce stare, i stworzenia sztuki nowej.

Jednakże proces awangardowych przemian w sztuce XX wieku nie dokonał 
się ani na zasadzie rewolucji, ani ewolucji - można go określić jako przemiany 
mutacyjne: następowały one nagle, bez zapowiedzi, niemal przypadkowo, lecz 
podstawę stanowiły tu osiągnięcia prekursorów, takich jak Cézanne, Monet, De
bussy czy nieco później Duchamp, Satie, Diagilew. Każdy z radykalnych refor
matorów rozpoczynał w konwencji, lansowanej przez jego ulubionego mistrza, 
by w pewnym momencie, przeżywając stan alarmowy sztuki, wykrzyknąć: Heu- 
reka! (znalazłem; okrzyk radości Archimedesa po odkryciu podstawowego prawa 
hydrostatyki).

Użyliśmy terminu „mutacja”; pochodzi on od łacińskiego mutatio - zmiana. 
W biologii rozumie się mutację jako zmianę dziedziczną, zachodzącą w żywym 
organizmie. Mutacje genowe prowadzą do stałych, dziedzicznych przemian (np. 
taką mutacją było wykształcenie się drugiej, dodatkowej pary skrzydeł u drozofi- 
li).

Analogicznie mutacja w sztuce oznacza powstanie dzieła o nowych, daleko 
idących w nowatorstwie cechach, co zapoczątkowuje nowy styl czy konwencję 
artystyczną; przy czym tego rodzaju eksperyment artystyczny zostaje powszech
nie przyjęty i kontynuowany, nie jest jedynie jednorazową, zazwyczaj nieudaną 
próbą. Zachodzi pytanie, co jest owym „mutagenem artystycznym”, owym decy
dującym czynnikiem, który wywołuje rzeczywistą, trwałą mutację gatunkową. 
Warunkiem koniecznym jest oryginalność pomysłu; po drugie, chodzi o jego atra
kcyjność, zdolność pobudzenia wyobraźni artystycznej i estetycznej; po trzecie, 
owym „mutagenem” jest moment aktualizacji określonego archetypu oczekiwań, 
trafienie w powszechne zapotrzebowanie - najogólniej można powiedzieć, że 
chodzi tu o archetyp generalnej przemiany, na którą czekają elity intelektualne.

I oto dokonuje się w sztuce tego rodzaju przemiana mutacyjna; a co wydaje się 
zadziwiające, ów akt przemiany mutacyjnej ma miejsce w kilku rodzajach sztuki, 
tak jakbyśmy mieli do czynienia z niezależną od człowieka kreacją, dopełniającą 
jakieś prawo, funkcjonujące w antroposferze.

Zanim przejdziemy do omawiania szczegółów, dotyczących Permanentnej 
Awangardy, zastanówmy się nad jednym jeszcze problemem ogólnoteoretycz- 
nym, by uzyskać możliwie wszechstronne oświetlenie niektórych aspektów teo- 
riopoznawczo-metodologicznych. Przyjmijmy mianowicie redukcjonistyczny 
punkt widzenia. Redukcjonizm polega na sprowadzeniu wszelkich zjawisk, także 
w antroposferze, do przyczyn „naturalnych”, do działania prostych praw istnienia 
- odrzuca on natomiast wszelkie wyjaśnienia „idealistyczne”, irracjonalne, teleo- 
Iogiczne. Pytanie brzmi: co spowodowało, że sztuka na przełomie XIX i XX wie
ku uległa tak radykalnym, daleko idącym przemianom? Redukcjonizm wysuwa 
w porządku przyczynowości dziania się w antroposferze trzy możliwości zadzia
łania przyczyny sprawczej; przyczyny te można opisać w języku sformalizowa
nym, w zgodzie z realną rzeczywistością oraz myśleniem dyskursywnym, logicz
nym; zadziałać tu może instynkt przetrwania, instynkt posiadania lub instynkt 
władzy. W przemianach natury społeczno-politycznej można rzeczywiście te 
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przyczyny zaobserwować czy też sprowadzić do jednej z nich, zredukować do 
prostego mechanizmu rządzącego istnieniem (np. walki militarne, kolonializm, 
ustroje totalitarne), natomiast przemiany kulturowe rządzą się w procesach roz
wojowych odmiennym prawem, mianowicie autoteliczną zasadą metamorfozy 
form ekspresji jednostek i grup społecznych. To właśnie metamorphosis jest ową 
koniecznością, przyczyną konieczną i dostateczną o charakterze przedmiotowo- 
podmiotowo-aksjologicznym. To przede wszystkim sztuka zużywa się, powszed
nieje, staje się nudna, natrętna, już nieodkrywcza, gdy zastyga w określonej, sta
bilizującej się formie ekspresji. Następuje jakby „zmęczenie materiałowe” dzieł 
sztuki, a co za tym idzie następuje zmiana mechanizmu uzyskiwania satysfakcji 
estetycznej, gdy stępiła się siła oddziaływania dotychczas dominujących wartości 
estetycznych. Być może, iż jest to cykl pokoleniowy czy niewielu następujących 
po sobie pokoleń, gdy silne były społeczne więzi kulturowe. To, co się zbyt opa
trzyło czy osłuchało, nie może być odpowiedzią na określone potrzeby estetycz
ne, nie może usatysfakcjonować, zadośćuczynić owym potrzebom i następuje al
bo otępienie estetyczne, albo przełom, który odnawia sztukę, często przechodząc 
przez „stan alarmowy” głębokich niepokojów estetycznych, jak miało to miejsce 
w okresie, poprzedzającym Permanentną Awangardę XX wieku.

1. Kopemikański przewrót artystyczny

Za najbardziej znaczący, jednoznaczny, czytelny akt zmiany rozumienia sztu
ki, a zarazem decydujące dla całej awangardy XX wieku dokonanie artystyczne 
uważa się Kandinsky’ego swoistą inaugurację sztuki abstrakcyjnej, nieprzedsta- 
wiającej, niezależnej od dotychczasowych kanonów piękna, od trwającej od cza
sów starożytnych doktryny mimesis. A był to namalowany w roku 1910 bez tytu
łu, bez programu literackiego obraz, na którym artysta zestawił plamy barwne, 
kształty linearne, amorficznie rozmieszczone na Cézanne’owskim płótnie na blej- 
tramie, miast przedstawienia, odtwarzania czegokolwiek.

Mimo pewnych priorów zbliżania się do tej koncepcji „malarstwa czystego” 
(barwy i linie zakomponowane wedle zamiaru artystycznego niezależnego od ja
kiegokolwiek modelu, który miałby być malarsko odwzorowany), uznaje się, że 
dokonanie Kandinsky’ego było przewrotem artystycznym, zbliżonym niemal do 
creatio ex nihilo. Później powstało pojęcie écriture automatique - twórczość bez 
udziału świadomości intelektualnej.

Znane były nieprzedstawiające motywy w ornamentach, zdobnictwie przed
miotów użytkowych czy jako uzupełnienie budownictwa - jednakże owa sztuka 
użytkowa należała do gatunku rzemiosła artystycznego, nie pretendowała ona do 
tego, by realizować wartości estetyczne w rodzaju tragizmu, komizmu, wzniosło
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ści itp. - słowem owo zdobnictwo nie jest zaliczane do sztuki serio, poważnej, 
wysokiej.

Leonardo da Vinci zwrócił uwagę na walor artystyczny tego, co nieprzedsta- 
wiające: zalecał malarzom pilnie wpatrywać się w amorficzne plamy na murze 
i starać się strukturować je w przedmioty, krajobrazy, twarze itp. Był więc blisko 
w swym warsztacie abstrakcji, nie dokonał jednak ostatniego kroku, zatrzymując 
się przy mimesis.

Podobnie Monet w swoich Liliach wodnych otworzył możliwość dla czystego 
malarstwa, skoro owe obrazy to były właściwie jedynie barwne plamy - dla sa
mego Moneta pozostały jednak widokami realnych kwiatów wodnych.

Jak trudno było odejść artystom od sztuki przedstawiającej, świadczy o tym 
przypadek Witkacego: jego program artystyczno-estetyczno-filozoficzny głosił 
zasadę „czystej formy”; ta wizja oscylowała wokół realizowanego zamiaru arty
stycznego, lecz nigdy nie osiągnęła stadium warsztatowego założenia artystycz
nego określonego dzieła zrealizowanego. Nawet najbardziej deformujące, fanta
styczne, nierzeczywiste kształty, mające ukazać „napięcia i nic więcej”, operują 
odniesieniami do sztuki przedstawiającej - są to zawsze jakieś „stwory”, twarze, 
rozkojarzone ludzkie lub zwierzęce ciała; zawsze czytelne aluzje mimetyczne.

Malarstwo abstrakcyjne porzuca narrację, opowiadanie o czymś, o świecie 
i człowieku. Obrazy pozostają zasadniczo bez tytułów, otrzymują jako tytuły nie- 
znaczące liczby czy litery albo tytuły, będące jakby opisem samego dzieła (np. 
u Malewicza Czarny kwadrat - 1913 czy Kandinsky’ego Linia złamana - 1930, 
czy Lekka konstrukcja - 1940). Kandinsky dokonuje dość niespodziewanego za
biegu: przenosi narrację z malarstwa do dywagacji ogólnoteoretycznych na temat 
sztuki; należą tu rozprawy o posmaku „metafizycznym”, takie jak Über das Gei
stige in der Kunst (O duchowości w sztuce, 1912), Über die Formfrage (O zagad
nieniu formy, 1913), Punkt und Linie zu Fläche (Punkt i linia na płaszczyźnie, 
1926). I tak na przykład w rozprawie O duchowości w sztuce piszę on:

„Gdy czerwień ma się zmaterializować, wówczas musi mieć jakiś jeden określony od
cień, spośród mnogości różnych czerwieni, a więc musi zostać scharakteryzowana subie
ktywnie. Po drugie, musi zostać ograniczona na płaszczyźnie, oddzielona od innych kolo
rów, które tam są konieczne, których w żaden sposób nie można uniknąć, a wskutek tego 
ograniczenia i sąsiedztwa, zmienia się subiektywna charakterystyka koloru: dołącza się 
współbrzmienie obiektywne. Między kolorem i formą zachodzi stały stosunek; zmusza nas 
to do zbadania jak forma oddziaływa na kolor. Sama forma, nawet zupełnie abstrakcyjna 
i zbliżona do geometrycznej ma brzmienie wewnętrzne, jest istotą duchową o właściwo
ściach identycznych z tą formą. Trójkąt jest tego rodzaju istotą o aromacie duchowym jemu 
tylko właściwym. Występuje tu w sposób widoczny wzajemne oddziaływanie koloru i for
my. Trójkąt wypełniony żółcią, koło niebieskim, trójkąt zielenią, koło żółcią, kwadrat nie
bieskim - wszystko to są istoty zupełnie odmienne i odmiennie działające”1.

1 W. Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, Berlin 1912, s. 252.

Kandinsky chętnie porównywał malarstwo z muzyką, mając na myśli momen
ty asemantyczności i poszukiwań formalnych. Gdy wprowadzał do swych refle
ksji estetycznych wzgląd na świat, był przekonany, iż rzeczywistość wyrazić moż
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na w pełni za pomocą barw i linii, zaś wszelka forma wypełniona jest wewnętrzną 
istotą przedmiotu. Rozdziela naturę od sztuki, traktując je jako zupełnie odrębne 
istności, które należy obserwować dla nich samych, nie zaś ze względu na coś, co 
jest przeciwstawne.

Początkowe obrazy abstrakcyjne Kandinsky’ego noszą cechy spontaniczno
ści, pewnej automatyczności (écriture automatique) czy nawet przypadkowości. 
Szczególne znaczenie ma tu zaś obraz zatytułowany Mit den Schwarzen Bogen 
(Z czarnym tukiem) z roku 1912. Nie ma tu żadnych pozostałości form przedmio
towych, przebija szczególna odwaga artystyczna eksperymentatora, radykalizm 
warsztatowy. Ważny jest duży rozmiar dzieła (188 x 196 cm). Wzmaga to jego 
siłę oddziaływania oraz świadczy o tym, że nie o szkic czy próbę chodzi, a o pra
wdziwie profesjonalne malarstwo sztalugowe. Jako główne barwy niebieska 
i czerwona w różnych odcieniach - jasny cynober w prawym dolnym rogu, przy
ciemniona purpura większych form, rozjaśniona purpura o lekkości płatków 
kwiatu jako zamknięcie kręgu czerwieni. Barwy niebieskie są rozmieszczone 
swobodnie na amorficznych płaszczyznach, co daje efekt płynnej zmienności. 
Czarne kreski pełnią funkcję łącznika formalnego i podkreślają efekt ruchu. Naj
silniejszy czamy łuk, który dał nazwę obrazowi, koncentruje uwagę przez central
ne położenie i wyraźny kolor, zaś łukowość jest również geometryczną abstrakcją 
i bynajmniej nie sugeruje narzędzia łowieckiego. Obraz posiada wiele przestrzeni 
wolnej, tła barwy perłowej.

Jest rzeczą znamienną, iż obraz oddziaływa swą atmosferą i zestawem kontra
stujących barw i kształtów jedynie w oryginale - bowiem żadna reprodukcja nie 
jest w stanie oddać jego subtelnych odcieni barwnych ani zafascynować zdumie
wającym efektem niemal magicznego dzieła wielkich rozmiarów o tak wielozna
cznej zawartości estetycznej, o tak nieuchwytnej wartości artystycznej i estetycz
nej. Jest tu wielość i różnorodność szczegółów odrębnych sfer kompozycyjnych, 
jest jakby projekt chaosu i przypadkowości, lecz zarazem obejmująca wszystko 
szeroka koncepcja strukturowania elementów malarskich, tak aby nie przekro
czyć „czystej malarskości”. Obraz można opisać w kategoriach teorii sztuki i wy
czerpać jego wartościowość, nie poszukując pomocy w warstwie idei ogólnych, 
treści literackich itp.

Zajmijmy pozycję stricto sensu estetyczną: odbiorcy otwartego na wartości 
artystyczne i estetyczne, zdolnego do doznawania przeżycia estetycznego rozu
miejącego. W pierwszym, nieuprzedzonym kontakcie wielki obraz Mit dem 
Schwarzen Bogen budzi zdziwienie i podziw dla oryginalności koncepcji artysty
cznej. Przed doznaniem szoku estetycznego chroni świadomość, że był to ekspe
ryment na wielką skalę, eksperyment, który się powiódł i który zaowocował prze
możnym wpływem bodaj na całe malarstwo okresu Permanentnej Awangardy.

Jak wiadomo, żadne dzieło nie egzystuje w całkowitej izolacji wobec innych 
dokonań. Aby móc oddać temu obrazowi sprawiedliwość, by dotrzeć do tego, co 
w nim istotne, zwracamy się w pierwszym rzędzie do innych obrazów Kandin
sky’ego. A więc inicjująca serię pierwsza akwarela abstrakcyjna z roku 1910. Ten 
pierwszy krok w nieznane obrazował chaotyczne rozrzucenie amorficznych plam 
barwnych i kresek. Można by go nazwać szkicem do obrazu, którego powstanie 
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jest niewyobrażalne - doznania estetyczne nie dochodzą do głosu - co najwyżej 
ćwiczenie artystyczno-warsztatowe. Wykonał też Kandinsky rysunki, będące 
szkicami kompozycji abstrakcyjnych (1910). Dla podkreślenia, iż chodzi tu o na
pięcia kierunkowe, autor opatrzył niektóre linie strzałkami; daje się zauważyć ten
dencja do podziału na kilka ośrodków skupienia elementów.

Odwołajmy się jeszcze do późnych obrazów abstrakcyjnych Kandinsky’ego, 
tych „dojrzałych już”, komponowanych z pełną świadomością artystyczną. Z cza
sem stał się Kandinsky klasykiem malarstwa abstrakcyjnego, a także symbolem 
sztuki awangardowej. Akzent i Rosa z roku 1926 to łatwo czytelne uporządkowa
nie swobodnych zgeometryzowanych kształtów w zdecydowanej kompozycji, 
równowaga stabilności i niestabilności, łagodności i agresywności barw, napięcie 
rozłożone na kilka akcentów; Komposition X z roku 1939 to dalszy krok ku po
rządkowaniu kompozycji i stabilizacji kontrastów barw, nie ma tu plam amorficz
nych; Gemässigter Aufschwung, obraz formatu 42 x 58 cm z roku 1944, roku 
śmierci Kandinsky’ego - złożony chorobą, przygnębiony przykrymi przeżyciami 
wojennymi, malarz wciąż wykazuje inwencję twórczą, zaś nowym pomysłem jest 
tu aluzyjność: ciężka, szarpiąca się forma centralna i trzy mniejsze, obracające się 
wokół owej centralnej, mogą sugerować, iż są to ciemne symbole bytu ludzkiego, 
które autor dostrzega we własnej duszy, osłabionej zmaganiami z losem.

Gdy wrócimy do Czarnego tuku, uderzy nas teraz, jak silnie ta wczesna kom
pozycja koncentrowała się na samym akcie kreacji nowego spojrzenia na sztukę, 
która miała stać się nową niewinnością, spontanicznością odkrywania na nowo 
świata - w delikatności środków, niezdecydowaniu barw i układu kompozycyjne
go kryje się odcień naiwności i zdziwienia, ciekawości i niewiedzy. Wydaje się, 
że kompozycja ta góruje nad innymi autentycznością i odczuwalnością nieskrę
powanego ducha wolnego odkrywcy.

Drugim wielkim odkrywcą nowej sztuki i inicjatorem Permanentnej Awangar
dy był kompozytor austriacki Amold Schönberg (1874-1951). Pierwszą jego 
kompozycją, przełamującą barierę tradycyjnego piękna muzycznego, był walc 
z roku 1921, zaś następne eksperymentalne dzieła dodekafoniczne to Pięć utwo
rów fortepianowych i Serenada z roku 1923. Eksperymentatorzy muzyczni tam
tych czasów, pragnący niecierpliwie wielkich zmian, koncentrowali swoje twór
cze wysiłki przede wszystkim na dociekaniach teoretycznych - próbowali przeła
mać kanony dotychczasowej muzyki, takie jak system dur-moll, gama siedmioto- 
nowa, prymat melodii, trzyczęściowa struktura formalna itp. Za jednego z pier
wszych muzyków, idących w kierunku dodekafonii, uchodzi Joseph Matias 
Hauer; należą tu też: Alban Berg, Fritz Heinrich Klein. Lecz to właśnie Schönberg 
zyskał status przywódcy awangardy muzycznej XX wieku - zarówno jego prace 
teoretyczne, jak kompozycje dodekafoniczne osiągnęły bardzo wysoki poziom, 
uznane zostały za świadectwo zwycięstwa nowego, a nadto wokół jego osoby 
urosła legenda, był powszechnie znany, dyskutowany, podziwiany; pisano o nim 
i jego osiągnięciach prace muzykologiczne - na przykład Erwina Steina rozprawa 
Neue Formprinzipien (1924), gdzie zrekapitulowane zostały zasady dodekafonii 
Schönbergowskiej, jak też wykorzystano jego odkrycia w dziele literackim: Tho
mas Mann w powieści Doktor Faustus (1947); przy tej okazji obaj artyści zwię
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kszyli swą światową popularność w stylu amerykańskim (wówczas w USA), mia
nowicie Schönberg upomniał się publicznie o autorstwo swych pomysłów muzy
cznych, ponieważ powieść sugerowała, iż to Mann odkrył dodekafonię, pragnąc 
nią przyozdobić swojego bohatera; Mann napisał wkrótce komentarz wyjaśniają
cy, iż poznał dzieło Schönberga w rozmowach, jakie toczyli obaj; ukazał się ro
dzaj aneksu: Jak pisałem Doktora Faustusa.

Podkreślić należy trzy momenty, dotyczące Schönberga jako rzeczywistego 
twórcy awangardy muzycznej:

- świadomość artystyczna; już w roku 1922 powiedział Schönberg przyjacio
łom:

„Zrobiłem odkrycie, które zapewni muzyce niemieckiej prymat na następne setki lat”2; 

ta świadomość wagi dokonania inicjującego pozwoliła kompozytorowi i teorety
kowi muzyki zdobyć się na niezwykły wysiłek intelektualny, wzmacniała jego 
wiarę w słuszność tego, czego się podjął, i w rezultacie doprowadziła do niezwy
kle owocnej realizacji zamiarów; a trzeba powiedzieć, że nowa muzyka w jej peł
nym kształcie jest zjawiskiem niezwykle złożonym, skomplikowanym, budząca 
tyleż nadziei w początkowym okresie, co i kontrowersji, zaś całkowite wyklaro
wanie zasad wymagało wielu lat wytężonej, twórczej pracy; zacytujmy tu zwię
złą, muzykologiczną, przeznaczoną dla publiczności koncertowej, charaktery
stykę warsztatu artystycznego kompozytora:

2 Wg: B. Schäffer, Klasycy dodekafonii, Kraków 1964, s. 47.
3T. Chylińska, Arnold Schönberg, w: T. Chylińska, S. Haraschin, B. Schäffer, Przewodnik koncerto

wy, Kraków 1973, s. 682.

„Ewolucja stylistyczna Schönberga dokonywała się stopniowo; przez wpływy Brahm
sa, Dworzaka i Wagnera, przez kolejne odrzucanie dotychczasowych zasad tonalnych har
moniki, doszedł kompozytor do nowych, własnych koncepcji techniki kompozytorskiej. 
Najwcześniejsze kompozycje, pochodzące z początku lat dziewięćdziesiątych, ustępują 
miejsca utworom o bardziej rozwiniętych środkach: pojawiają się akordy kwartowe jako 
zasada konstrukcji współbrzmień, skala całotonowa, następuje coraz wyraźniejsze oddala
nie się od tonalności w sferę usamodzielnionego dysonansu: Schönberg tworzy nowe zasa
dy traktowania instrumentów, wypracowuje technikę polegającą na konstruowaniu melodii 
jako następstwa barw dźwiękowych. Osiągnięciem szczytowym jednak było sprecyzowa
nie zasad dodekafonii, techniki, której założeniem jest operowanie dwunastoma dźwiękami 
równorzędnego znaczenia. Podstawą konstrukcyjną utworu staje się tu tzw. seria, czyli na
stępstwo nie powtarzających się dźwięków skali dwunastotonowej. Technika dodekafoni- 
czna Schönberga wiąże się ściśle z formami kontrapunktyczno-wariacyjnymi (...) Wpływ 
Schönberga - teoretyka, twórcy nowej techniki - na kompozytorów XX wieku był olbrzy
mi”3;

szczególnie ważne miejsce zajmuje Harmonielehre z roku 1911;
- skomponowanie wybitnych dzieł wedle nowych, własnych zasad muzycz

nych; do najbardziej znanych należą: pierwsze wielkie dzieło symfoniczne, pisa
ne w technice dwunastotonowej Schönberga, to Wariacje na orkiestrę z roku 
1928; składają się na nie temat, 9 wariacji i finał; opis tego utworu, trwającego 23 
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minuty, zajął R. Leibowitzowi przeszło 100 stron książki (Introduction à la musi
que de douze tons)-, wariacyjność pojmuje tu kompozytor szeroko: od zmienności 
materiałowej po zmienność charakteru i ekspresji poszczególnych wariacji; swoi
stym hołdem dla geniusza dawnych czasów jest włączenie do Wariacji motywu 
b-a-c-h, zinterpretowanego dodekafonicznie; monumentalną operę Mojżesz i Aa
ron rozpoczął w roku 1925, zaś pracował nad nią do 1932, a choć nie została 
ukończona, wystawiono ją w roku 1957 i było to wydarzenie najwyższej miary 
(Teatr Miejski w Zurychu, dyrygował Hans Rosbaud, zarząd miasta udzielił zna
cznej dotacji, odbyło się ponad trzydzieści prób); Ocalony z Warszawy na głos 
mówiony, chór męski i orkiestrę (1947); jest to wysoce ekspresyjny utwór, do któ
rego posłużył tekst autentycznego uczestnika powstania w getcie warszawskim; 
głos mówiony jest na wpół śpiewem stale na jednej wysokości - chwilami prze
chodzi w krzyk, są też niemieckie słowa okrutnych komend; tutaj technika dwu- 
nastotonowa i seryjność zastosowane zostały luźno, nie rygorystycznie; ostatnią 
kompozycją Schónberga, niedokończoną, był Moderner Psalm na głos mówiony, 
chór i orkiestrę, do tekstu własnego; ogółem ukazało się drukiem 50 pozycji, 
ponadto pozostało kilka niewydanych;

-trwały, znaczny wpływ na rozwój muzyki XX wieku; ponadto postać 
Schónberga stanowiła inspirację dla sztuki awangardowej jako bodziec dla od
ważnych, radykalnych poszukiwań artystycznych; punkt zwrotny, moment „mu
tacji artystycznej” stanowiła rozprawa Harmonielehre (1911) i pierwsze próby re
alizacji zasady dodekafonii; bezpośrednio kontynuowali odkrycie Schónberga je
go uczniowie, Alban Berg i Anton Webem, przy czym zwłaszcza wysoką wartość 
artystyczną mają dwa dzieła Berga: Pamięci Anioła (Dem Andenken eines Engels, 
1935); Webern był najbardziej konsekwentnym, początkowo aż fanatycznym re
alizatorem dyscypliny dwunastotonowej; piętnaście z jego trzydziestu opusów to 
utwory dodekafoniczne, a są to dzieła niewielkich rozmiarów, o pokroju kameral
nym; z czasem stawał się coraz bardziej samodzielny i wnosił wiele nowych, cie
kawych pomysłów, jednakże muzyka ta nie była nigdy szerzej znana, zaś najczę
ściej wykonywany Koncert na 9 instrumentów (1934) jest to utwór serialny, wy
soce wirtuozowski zarówno od strony warsztatu kompozytorskiego, jak też od 
strony wykonawczej; zwłaszcza muzyka połowy wieku okresu Wielkiej Awan
gardy nawiązywała do dodekafonii, dokonując coraz śmielszych eksperymentów 
po słynny utwór Cage’a, gdzie zastosowana została tylko jedna dymensja muzy
czna - czas: wykonawca przez zaznaczone w „partyturze” kilka minut siedzi nie
ruchomo przed fortepianem (zresztą owa „partytura”, wyłącznie temporalna, mo
że być wykonywana w dowolny sposób, np. przez wykonywanie fragmentu IX 
Symfonii Beethovena).

Także w literaturze konieczność przemiany - a dotychczas rządziło „prawo 
mimesis” - była silnie odczuwana w okresie przełomu, zaś najbardziej znaczące, 
owocne dla kultury artystycznej stały się dwa dzieła: Jamesa Joycea Ulisses oraz 
Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. Prousta można uznać za pre
kursora, który wprawdzie nie zrewolucjonizował literatury, ale w kilku momen
tach był odkrywczy, nowatorski.

W notatce kronikarskiej czytamy o roku 1909:
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„Około 1 stycznia Proust przeżywa moment zachwycenia: jak w Poszukiwaniu straco
nego czasu, przeszłość zmartwychwstaje nad filiżanką herbaty... (...) W przedmowie for
mułuje poglądy estetyczne, którym pozostanie wiemy. W lecie - prawdopodobnie 4-6 li- 
pca - zaczyna pracę nad ostatecznym już «Poszukiwaniem». Pisze nieraz kilkadziesiąt go
dzin bez przerwy”4.

4 Proust w oczach krytyki światowej, red. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 438.
5 M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. I: W stronę Swanna, przekł. T. Żeleńskiego, War

szawa 1956, s. 73.
6 Ibid., ss. 75, 77.

Sam Proust piszę o swym olśnieniu artystycznym („mutacja artystyczna”) 
w pierwszym tomie cyklu W poszukiwaniu straconego czasu obszernie, analizu
jąc, jak dochodził do istoty zdarzenia, wywołanego smakiem herbaty i magdalen
ki (około 4 stron). Zacytujmy fragment, ze względu na to, iż ów moment z mag
dalenką stał się dla czytelników swoistym symbolem „prustyzmu”:

„Posłała po owe krótkie i pulchne ciasteczka zwane magdalenkami, które wyglądają 
jak odlane w prążkowanej skorupie muszli. I niebawem, przytłoczony ponurym dniem i wi
dokami smutnego jutra, machinalnie podniosłem do ust łyżeczkę herbaty, w której rozmo
czyłem kawałek magdalenki. Ale w tej samej chwili, kiedy łyk pomieszany z okruchami 
ciasta dotknął mego podniebienia, zadrżałem czując, że się we mnie dzieje coś niezwykłe
go"5.

Następuje autoanaliza, mająca wykryć sens tego wydarzenia. Zaczyna wątpić, 
czy ma ono w ogóle jakieś głębsze znaczenie

„(...) robię próżnię dookoła mojej świadomości; stawiam przed jej obliczem świeży jeszcze 
smak tego pierwszego łyku i czuję, że we mnie drży coś, co zmienia miejsce, co chciałoby 
się wzbić, coś jakby uwolnionego z kotwicy w wielkiej głębokości; nie wiem, co to jest, ale 
podnosi się wolno; czuję opór i słyszę szum przebywanych odległości. Z pewnością to, co 
we mnie drga w ten sposób, to musi być obraz, wspomnienie szerokie, które, skojarzone ze 
smakiem magdalenki, próbuje iść za nim aż do mnie. (...) I nagle wspomnienie zjawiło mi 
się. Ten smak to była magdalenka cioci Luni” (...) „wszystkie kwiaty z naszego ogrodu 
i z parku pana Swann i lilie wodne z Vironne, i prości ludzie ze wsi, i ich domki, i kościół, 
i całe Combray, i jego okolice, wszystko to, przybrawszy kształt i trwałość, wyszło - mia
sto i ogrody - z mojej filiżanki herbaty”6.

Tak oto narodziła się nowa zasada konstruowania powieści: decyduje nie na
stępstwo czasu fizycznego, lecz momentem organizującym stał się „czas psycho
logiczny”, który zawładnął wyobraźnią twórczą Prousta, a później niemal całej 
literatury powieściowej, zaś funktorem, poruszającym obroty czasu, stała się nie 
zasada przyczynowości, lecz następstwo skojarzeń, dokonujących się automaty
cznie, bez interwencji obserwatora własnego czasu. Odkrycie Prousta, iż czas jest 
wielopostaciowy - fizyczny, zdarzeniowy, wyobrażony, jako niewyobrażalna 
wieczność - prowadzi dzieło ku temu, co uważa on za „roztargnienie”: przypad
kowość, do niczego niezobowiązująca, powoduje, że człowiek błąka się w czasie, 
pozwalając mu powodować się sobą, a jednocześnie chce nadać upływowi czasu 
sens - stąd owo poszukiwanie, a wreszcie odnalezienie; odnalezienie w artystycz
nym opisie owego poszukiwania. Jest więc pisarstwo Prousta wielkim zagubie
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niem w czasie, lecz także stać autora na zajęcie dystansu obserwatora i konstru
ktora, opisującego swoje konstruowanie w postawie obiektywizującej. Jest to za
tem powieść raczej filozoficzna niż psychologiczna. Jest to dzieło niepowtarza- 
jące cokolwiek, lecz nowe i w swej zaskakującej inności jednocześnie budzące 
sprzeciw - początkowo W poszukiwaniu straconego czasu było odrzucane przez 
wydawców, potem surowo potępiane przez krytyków - a zarazem znajdujące głę
bokie uznanie - z czasem tłumaczone na wiele języków, komentowane przez wie
lu wybitnych teoretyków literatury, znajdujące najwyższe pochwały u recenzen
tów, gdy minął „szok estetyczny”7.

7 Na przykład można tu wymienić obszerne studium francuskiego pisarza i eseisty Andre Maurois pt. 
W poszukiwaniu Marcela Prousta, przekł. J. Wachlowska, Warszawa 1961 (A la recherche de Marcel 
Proust, 1949); autor łączy tu problematykę osobowości twórczej Prousta z wnikliwymi analizami jego 
dzieła.

B M. Słomczyński, Od tłumacza, posłowie książki: J. Joyce, Ulisses, Warszawa 1969, s. 826.

O Jamesie Joysie (1882-1941) napisał T.S. Eliot, urodzony w roku 1888 an- 
glo-amerykański poeta i krytyk literacki, iż jest to artysta, który „zabił i pogrzebał 
wiek dziewiętnasty”. Bardziej powściągliwie można stwierdzić, że odmienił on 
radykalnie powieść i stał się jednym z symboli Permanentnej Awangardy. 
M. Słomczyński, polski tłumacz Ulissesa, twierdził, że dzieło to zapoczątkowało 
nowy rodzaj sztuki i doprowadziło ją do doskonałości na przestrzeni jednej po
wieści; powieść ta, czy antypowieść, nie posiada antenatów:

Jest samotny, obcy wszystkiemu, co było przed nim, i przerażająco konsekwentny 
w zamiarze ośmieszenia i pogrzebania wszystkich książek, które przed nim napisano”8.

Jednakże, uznając w pełni nowatorstwo Ulissesa, można i tu wskazać na pew
ne priora literackie. I tak na przykład jedną z wielkich zdobyczy Joycea było 
wprowadzenie do literatury tzw. monologu wewnętrznego, co oznacza niekontro
lowaną rejestrację strumienia świadomości. Otóż po raz pierwszy zastosował tę 
technikę pisarską literat francuski Edward Dujardin (1861-1949), który w roku 
1887 wydał powieść Les lauriers sont coupés, gdzie właśnie pojawia się monolog 
wewnętrzny; nadto ogłosił on w roku 1931 szkic teoretyczny Monologue 
intérieur. Joyce znał powieść Dujardina i powołuje się na nią; Joyce wprowadza 
do tej techniki własne, znaczące innowacje. Nie bez znaczenia dla tej sprawy była 
Freuda psychologia głębi, mówiąca o znaczeniu nieświadomości i niekontrolowa
nych wypowiedzi dla poznania psychiki.

W powieści Joycea wprowadzona została symultaniczna konstrukcja akcji 
oraz wielość różnorodnych stylów, konwencji artystycznych, poetyk, dobieranych 
precyzyjnie do określonych osób, sytuacji, stanów psychicznych. Ulisses skrzy 
się od bogactwa chwytów artystycznych, z których jedne odnoszą się do głów
nych bohaterów powieści, inne służyć mają polemice z rzeczywistością artystycz
ną tamtych czasów oraz skrzywieniami kulturowymi.

Jest to wyzwanie artystyczne, a także estetyczne, by sztuka stawała się tak da
lece wieloznaczna, iż w krańcowym przypadku staje się ona antysztuką: ważność 
tracą dawne kanony piękna, nie obowiązują zasady budowy dzieła, także nawyki, 
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biorące początek od reguły Tomasza z Akwinu „piękne to co podoba się”, zaś gdy 
idzie o szczegółowe poetyki, sposoby realizacji dzieła, wolność idzie tak daleko, 
iż dozwolony staje się każdy chwyt stylistyczny, uznana może być każda konwen
cja struktury, tworzywa, budowania, realizowania wartości artystycznej i estety
cznej. Z czasem okazało się, że te wszystkie „wywrotowe” formuły, sugestie zo
stały przyswojone, mutatis mutandis, odpowiednio uzmiennione przez sztukę XX 
wieku, nie tylko literaturę; i tak na przykład postmodernizm poszedł najdalej 
w kierunku wieloznaczności, doprowadzając do jej absolutyzacji.

Także w literaturze polskiej odnaleźć można podstawowe cechy poetyki Joy
ce’a. Do takich awangardowych pisarzy należy na przykład Leopold Buczkowski; 
w jego prozie pojawiają się: narracja wielopłaszczyznowa; obsesyjność motywów 
na przykład śledztwa, gubienia wątku; apokaliptyczny katastrofizm; aluzyjność 
i wieloznaczność; pozostawanie na granicy jawy, snu, koszmarnych przywidzeń. 
Także u Jerzego Andrzejewskiego występuje swoista kreacyjność, dążąca do 
przekroczenia gatunku powieściowego oraz potocznych wyobrażeń o świecie 
przy nader finezyjnej strukturze wypowiedzi. Są to Bramy raju, składające się 
z dwu zdań - jedno ciągnie się przez sto trzy strony, a drugie składa się z czterech 
wyrazów, oraz Miazga, gdzie do repertuaru chwytów „po-Joyce’owskich” docho
dzi „powieść o powieści”, czyli relacja o tym, jak dzieło powstawało, pozostawie
nie wstępnych szkiców tekstu, materiałów, które służyły autorowi w trakcie pro
cesu twórczego itp. (podobny chwyt zastosował wcześniej Karol Irzykowski 
w Pałubie, zaś najdalej poszedł w tym kierunku Fellini w filmie Osiem i pół, snu- 
jąc opowieść o tym, dlaczego ten film nie mógł powstać). W powieści polskiej 
wspomnieć tu można o utworze Czesława Miłosza Gdzie słońce wschodzi i kędy 
zapada, poemacie łączącym prozę z poezją, niezwiązane ze sobą bezpośrednio 
wątki oraz pełnym zagadkowości w warstwie idei ogólnych.

2. Epoka „izmów” artystycznych

Artystyczne „izmy”. Określenie to, wywodzące się z potocznego, nieco kpią
cego języka, używanego często w życiu artystycznym, oznacza swoiste dla Per
manentnej Awangardy kierunki stylistyczne, zyskujące na pewien czas status od
krywczego programu artystycznego, realizowanego najczęściej przez grupy arty
stów, blisko ze sobą związanych więziami intelektualnymi, uczuciowymi, towa
rzyskimi, warsztatowymi. Grupy takie funkcjonowały głównie w pierwszej poło
wie XX wieku. Słownikowo: potocznie wyrażeniem „izm” określa się doktrynę, 
teorię, kierunek artystyczny zakończony na -izm', od greckiego sufiksu -isma, -is- 
mos, używanego dla uprzedmiotowienia pojęcia abstrakcyjnego.

Uwzględnienie momentu temporalnego w systematyzacji „izmów” napotyka 
znaczne trudności, a to ze względu na: brak pełnej, wiarygodnej dokumentacji 
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(nawet ta, która istnieje, budzi wątpliwości, spotyka się bowiem w niej niekonse
kwencje, fingowanie faktów dla wymogów określonych sytuacji, luki w pamięci 
informatorów itp.); nie jest jasne, które fakty należy uznać za terminus a quo oraz 
terminus ad quem istnienia, rzeczywistego działania określonych grup artystycz
nych (panował tu znaczny chaos organizacyjny, grupy miały przeważnie chara
kter nieformalny, zawieszały na jakiś czas swą działalność itp.); te same osoby 
uczestniczyły w kilku grupach równocześnie lub na przemian, a ich deklaracje 
o przynależności miały nieraz charakter fikcyjny; niektóre grupy były nieliczne, 
mało znane, posiadały mały zasięg i trwały stosunkowo krótko (w skrajnych 
przypadkach tworzyła określony „izm” jedna osoba, idąc za modą, własną ambi
cją itp.); były to zatem grupy dalece niewspółmierne pod względem jakości dzia
łania, siły oddziaływania, zasięgu wpływów kulturowych, osiągnięć czy czasu 
trwania.

Z perspektywy czasowej można traktować owe „izmy” jako uniwersalny, choć 
wewnętrznie zróżnicowany ruch kulturowy czy też idąc za E. Durkheima konce
pcją „świadomości zbiorowej” (jednocząc się w zbiorowości społeczne, poszcze
gólne jednostki stapiają się w psychikę zbiorową, której jedną z funkcji jest wy
twarzanie wyobrażeń zbiorowych, składających się na takie twory, jak język, oby
czaje, prawo, religia, sztuka). Zatem pierwsza połowa XX wieku, rozpatrywana 
w aspekcie sztuki awangardowej, stanowiłaby rodzaj swoistego powszechnego 
salonu artystycznego intelektualistów, w którym trwał wysiłek, by stworzyć nową 
sztukę, a który odznaczał się gorącą temperaturą sporów oraz równie gorączko
wymi eksperymentami twórczymi.

Wobec wielkiej ilości „izmów” nie sposób wszystkich ich ująć w opracowaniu 
syntetycznym - weźmy pod uwagę dziesięć grup, dobierając najbardziej typowe, 
mające najsilniejszy i najtrwalszy wpływ na sztukę oraz najbardziej charaktery
styczne, wyjątkowe, ograniczające się do niewielkiej grupy entuzjastów. Nie data 
powstania, lecz swoisty klimat awangardowości zadecydowały o selekcji.

Dadaizm (francuskie dadaisme) przejawił po raz pierwszy swą działalność 
w roku 1916 w Zurychu. Swoista międzynarodówka artystów awangardowych, 
spotykających się w Cabaret Voltaire, wydawała, jak głosił podtytuł, „bezpreten
sjonalny zbiór literacki i artystyczny”, a byli to między innymi: Tristan Tzara, 
Guilaume Apollinaire, Hans Orp, Wassily Kandinsky, Filippo Tomasso Marinetti, 
Pablo Picasso. Do powstałej też wówczas grupy dadaistów dołączyli Marcel Du- 
champ, Man Ray, George Grosz, Max Emst, Francis Picabia. Tzara - poeta po
chodzenia rumuńskiego (1896-1963), był inicjatorem i przywódcą dadaizmu, on 
też wydał siedem manifestów - Sept manifestes Dada (1924). Pierwsza publika
cja ruchu nosiła tytuł Cabaret Voltaire i w niej po raz pierwszy pojawia się nazwa 
grupy, wybrana drogą przypadku ze słownika, a było to słowo z repertuaru gawo
rzenia małych dzieci.

Dadaizm od samego początku miał posmak paradoksu: w Europie trwała woj
na, a grupa ludzi stowarzyszyła się, żeby walczyć o nową sztukę. W świadomości 
społecznej żywa jest łacińska maksyma inter arma silent musae (podczas wojny 
milczą muzy). Sytuacja jest jednak tylko pozornie paradoksalna: ci ludzie, pocho
dzący z różnych krajów Europy, szukali ocalenia z zamętu wojennego, byli pacy
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fistami, cechowała ich odwaga cywilna, męstwo w działaniu kulturowym, nie mi
litarnym, znaleźli kraj neutralny, by móc ocalić nie tylko siebie, ale także wysokie 
wartości kultury.

Zastanawiające jest też, iż w sztuce dadaistów często pojawia się humor (zda
wałoby się nielicujący z nastrojami, wolny, ale także powagą wielkiej sztuki) - 
nie jest to jednak humor-wesołość, dziecięca beztroska zabawa: dadaiści zerwali 
z patosem i sztuczną wzniosłością Ruskina, z nabożnym moralizmem nabistów 
(„nabiści”, od hebrajskiego nabhi - prorok; grupa z lat 1888-1903; „sztuka ma 
być zarazem subiektywna, syntetyczna, symboliczna i ideowa”; głosili oni „neo- 
tradycjonizm”) oraz mętnym symbolizmem; uważali, że to XIX-wieczne sposoby 
myślenia i tworzenia utraciły pierwotną autentyczność, popadły w zakłamanie, 
natomiast współcześnie autentyczny jest ethos drobnomieszczaństwa, ale i z nim 
nie solidaryzowali się, stąd drwina, wyśmiewanie, satyryczne ukazywanie współ
czesności, co często wyglądało na zabawę, grę, życie i twórczość „nie serio”. Zre
sztą także żywioł zabawy nie był obcy tym młodym intelektualistom, przynależ
nym w sposób naturalny do gatunku homo ludens (człowiek zabawy) - wszak ich 
kwaterą główną był Cabaret Voltaire. Z czasem powstała galeria „Dada” oraz 
przez kilka lat ukazywało się nieregularne czasopismo „Dada”. Owo dziecięce 
nazwanie wszelkiej zabawki stało się nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale 
swoistym amuletem o znaczeniu niemal magicznym. Jeszcze w roku 1957 swój 
„punkt zerowy” Tzara zaprezentował w drukowanym wywiadzie zaskakujące 
wyznanie, że „Dadaizm to właśnie tylko i aż DadaDadaDada”9.

9 A. Arp, R. Hülsenbeck, T. Tzara, Die Geburt des Dada, Dichtung und Chronik der Gründer, Zürich 
1957.

111 G. Hugnet, L’aventure Dada (1916-1922). Introduction de Tristan Tzara, Paris 1957, s. 80.

Program artystyczny dadaizmu był właściwie programem totalnej negacji. To
też przywódca dadaistów, André Breton, podał taką charakterystykę: „dada jaw
nie dąży do zabicia sztuki” (1919). „Manifesty” dadaistów, głównie Tzary, miały 
charakter nie tyle programów artystycznych (nie zawierały pozytywnych propo
zycji stylistycznych), lecz stanowiły jakby odezwę do ludzkości czy nieco krzy
kliwych, przesadnych deklaracji światopoglądowo-ideowych. Przytoczmy przy
kładowo fragment jednego z nich - w roku 1921 ukazała się ulotka „Dada burzy 
wszystko”:

„Futuryzm umarł. Z czego? Z powodu Dada. Dada zaczyna do was mówić, 
kubizm zbudował katedrę z pasztetu wątróbki artystycznej.

_ Co czyni Dada? 
futuryzm chce wejść do liryzmu + winda artystyczna 

Co czyni Dada? 
kreacjonizm, vortycyzm, imaginizm proponują pewne przepisy artystyczne 

Co czyni Dada?
50 Fr. nagrody temu, kto znajdzie sposób, żeby nam wyjaśnić Dada... Dada istnieje od 

zawsze. Najświętsza Panienka była już dadaistką- Dada nie ma nigdy racji! Obywatele, 
przedstawia się wam dziś Dada w formie pornograficznej jako umysłowość prostacką i dzi
waczną, która nie jest czystą niedorzecznością, jaką zaleca Dada - lecz dogmatyzmem 
i pretensjonalną głupotą”10.
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Do ruchu dada należeli artyści, uprawiający różne rodzaje sztuki, zaś integra
cja sztuk czy też dążenie do stworzenia sztuki bezrodzajowej, uniwersalnej nale
żało do repertuaru programowego dadaistów. Najwięcej było tu malarzy i litera
tów, powstały też dadaistyczne dzieła, zaś stałą praktyką była dość częsta zmiana 
konwencji artystycznej oraz przynależności do grupy - na przykład futuryści, ku
biści, surrealiści deklarowali swe przejście do dadaistów, a niektóre swe dzieła 
uznawali za dadaistyczne. Syntetyzując realizowane w praktyce artystycznej za
sady, można opisać ten kierunek jako swoisty, odmienny od innych, autonomicz
ny. Zatem dadaizm charakteryzował się od strony artystycznej następującymi 
właściwościami:

A. Założenia ogólnoteoretyczne, światopoglądowe, filozoficzne
- właściwa postawa człowieka każdego czasu to potępienie wojen i cywiliza

cji zakłamania mieszczańskiego;
- artysta staje się sobą, kiedy przybierze maskę stosowną do jego czasów i je

go zawodu wesołego lenia;
- wszelka sztuka utraciła już godność i sens estetyczny - sztuka to już tylko 

naśladownictwo naśladownictwa, tylko plagiat i przejaw więdnięcia siły twór
czej;

- tylko wolność znaczyłaby coś jeszcze, gdyby była możliwa;
-jedyne, co pozostało uczciwemu człowiekowi, a zwłaszcza nadwrażliwemu 

artyście, to odrzucić świat, nie dowierzać sobie i zachować spokój nieświadomego 
dziecka.

B. Koncepcja sztuki, twórczości, wartości estetycznej
-nie studia akademickie liczą się, tylko indywidualna, niepowtarzalna 

wyobraźnia kreacyjna;
- w sztuce nie liczy się ani prawda (o ile nawet w ogóle istnieje), ani dobro 

(jest wszak nieziszczalne), ani piękno (stało się pustą nazwą, wstydliwą zasłoną 
dla nadwrażliwości na to, co dzieje się naprawdę w świecie artystów - to znaczy 
intelektualistów, odważnych ludzi dobrej woli);

- twórczość bliższa jest improwizowanej zabawie niż wykalkulowanym kano
nom piękna, które przystoi sprytnemu a tępemu społeczeństwu, szukającemu za
robków;

- zamiast nadętych prawd pozornej oczywistości -pur absurde jako parado
ksalny ładunek intelektualny.

C. Chwyty artystyczne (cechy poetyki sensu largo)
- każdy chwyt jest dopuszczalny; te najbardziej ryzykowne mogą tylko rozwi

jać sztukę, te sprawdzone jako nieeksperymentalne to może i niezawodne kanony, 
ale od dawna tylko nudzą samych artystów-wyrobników i ich publiczność - zo- 
bojętniałych, niepojętnych klakierów; jeśli spotykasz dzieło dadaistyczne, masz 
wybuchnąć gniewem, śmiechem, zgrozą i przyznać, że tylko taka sztuka jest pra
wdziwą sztuką;
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- najczcigodniejsze chwyty to „rzeczywistość na niby”, „pozostanie w sferze 
prymitywu” (bez mistrzostwa warsztatowego), „nowe sposoby operowania arty
stycznego czymkolwiek, by dzieło sztuki nie przypominało dzieła sztuki”;

- w malarstwie dzieło zaczyna się od tego, co jest nieprawdopodobne z wyglą
du, w poezji artysta przekazuje potok przypadkowych wrażeń i spostrzeżeń;

-dobrze jest posługiwać się potocznym slangiem, wykorzystywać slogany re
klamowe, idiomy gazetowe;

- literatura oczekuje od artystów zerwania z banalną logiką, oczekuje śmia
łych neologizmów, łamania składni; dochodzi do niezwiązanych ze sobą elemen
tów, bezsensownych zestawień;

- artysta nie rozdziela sztuki na rodzaje i gatunki; tak powstają obrazy-mani- 
festy, wiersze-rysunki; tak też powstaje teatr, w którym rządzi jedynie następstwo 
absurdalnych, nieporadnych scen; tak powstaje balet, w którym nie powinno się 
wyróżniać osobno ruchu, światła, dźwięku, lecz ma to być feeria niedorzeczności.

D. Przykłady dada
- Marcel Duchamp, Fontanna (ready made) - 1917; muszla klozetowa, wyrób 

fabryczny, wystawiona na wystawie jako eksponat; protest przeciwko nudnej 
sztuce tworzonej wedle kanonów piękna;

- Man Ray, Tancerka na linie z akompaniamentem własnych cieni, olej na 
płótnie - 1916; obraz aluzyjny na poły abstrakcyjny;

-Giulio Evola, Pejzaż dadaistyczny, olej na płótnie - 1912; obraz aluzyjny 
z wkomponowaną literą D;

- Kurt Schwitters, Konstrukcja Merz 25a, kolaż - 1920; obok płaszczyzn ma
lowanych olejno naklejone fragmenty gazety, siatki, sznurka;

-Max Ernst, Dadaville, olej na płótnie - 1924; obraz aluzyjny, protest prze
ciwko budownictwu wielkomiejskiemu.

♦ * ♦

Typowa dadaistyczna parodia tradycyjnego liryzmu poetyckiego G. Ribe- 
mont-Dessaignesa, antypoemat przeciwko fałszowi poezji nadmiaru uczuć:

„Położył swój kapelusz na podłodze i napełnił go ziemią
potem zasiał palcem łzę.
Wyrósł tam wielki kwiat geranium ach tak wielki.
Pod liśćmi kwiatu dojrzewały liczne dynie.
Otworzył potem usta pełne złotem plombowanych zębów i rzeki:
Y grek”1'.

11 Wg H. Zaworska, O nową sztukę. Polskie programy artystyczne lat 1917-1922, Warszawa 1963, 
s. 71.

♦ ♦ ♦ 11
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Jeszcze dalej idzie w dyskredytowaniu liryzmu, poezji w ogóle, rymów, słów 
wreszcie jakby-wiersz dadaistyczny L. Aragona:

Samobójstwo 
ABCDEF 
g h i j k I 
m n op q r 
stv w
X y

Zdaniem dadaistów, wszelkie porządkowanie, rymowanie, nadawanie znaczeń 
zostało już zdyskredytowane przez wieki literackich nadużyć. W ten sposób reali
zowali oni swój „antyestetyzm”, czyli poszukiwanie wartości, gdy liczy się tylko 
emocjonalny wybuch, niewymagający żadnych dekoracji.

Futuryzm. Był to ruch artystyczno-społeczno-światopoglądowy; rozwijał się 
w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku głównie we Włoszech i Rosji; miał też 
swych zwolenników w Polsce. Pierwsze bodaj spektakularne wystąpienie futury
stów miało miejsce we Włoszech, gdzie odbył się w roku 1909 w Trieście inaugu
rujący publiczną działalność wieczór futurystyczny, którego inspiratorem był F.T. 
Marinetti; on też ogłosił w „Le Figaro” pierwszy manifest, w którym przedstawił 
program futurystów - na poły artystyczny („Sztuka w istocie, może być tylko 
gwałtem, okrucieństwem i niesprawiedliwością”12 13), na poły zaś ideologiczno-po- 
lityczny („Chcemy sławić wojnę - jedyną higienę świata, militaryzm, patriotyzm, 
gest niszczycielski anarchistów, piękne idee, za które się umiera, oraz pogardę dla 
kobiet. Chcemy zburzyć muzea, biblioteki, akademie wszelkich rodzajów, chce
my zwalczać moralizm”)14. W Rosji działała w latach 1910-1914 kubistyczno- 
futurystyczna grupa „Bubnowyj Walet” (Walet Karowy); w roku 1912 wydany 
zostaje w Moskwie almanach futurystów rosyjskich Policzek smakowi powszed
niemu, gdzie Majakowski, Chlebnikow i Kruczenycha protestowali gwałtownie 
przeciw tradycji. Rosyjscy futuryści tego okresu wywoływali skandale publiczne 
(chodzili po ulicach w żółto-czerwonych kaftanach w pasy, w maskach, rozklejali 
szokujące plakaty, wyśmiewali uświęcone normy życia i sztuki; było to swoiste 
święto pełnej swobody twórczej). Z czasem rosyjscy futuryści przyłączyli się do 
rewolucji, a Majakowski pisał wiersze, propagujące komunizm i rewolucję.

12 Ibid., s. 52.
13 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; cyt. za: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, red. 

E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963, s. 147.
14 Ibid., s. 148.

W Polsce również w kubizmie przejawiały się dwa równoległe nurty: artysty
czny i społeczno-polityczno-ideologiczny o nachyleniu lewicowym.

Należy wziąć pod uwagę zarówno to, co jest wspólne owym odmianom futu
ryzmu, jak też to, co je różni. Różnice dotyczą głównie spraw ideologicznych - 
włoski futuryzm Marinettiego zdeklarował pełne poparcie dla faszyzmu Mussoli- 
niego, rosyjski wszedł w szeregi walczącego komunizmu - Majakowski także 
stworzył szczególną, wysokiej wartości artystycznej odmianę poezji i teatru pro
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letariacko-rewolucyjnego z charakterystyczną dosłownością języka partyjnego 
i odważnymi chwytami artystycznymi - jego namiętna natura spaliła się szybko 
i popełnił samobójstwo.

Polacy nieco później zapoczątkowali rodzimy futuryzm: w roku 1918 utwo
rzony został w Krakowie klub futurystów „Gałka Muszkatołowa” (należeli doń: 
Czyżewski, Jasieński, Młodożeniec, Jankowski), w Warszawie wychodzi alma
nach poezji futurystycznej „Gra” (1920; wydali go Stern i Wat, lewicujący poeci).

Gdy idzie o stronę warsztatowo-artystyczną, futuryści, choć wydawali swe 
manifesty, publikowali artykuły, poświęcone nowej sztuce, nie stworzyli przejrzy
stego programu. Ich propozycje są wieloznaczne, ogólnikowe, zaś co do realizacji 
tego, co stworzyli, można powiedzieć, że charakteryzuje ich przemożna tendencja 
do eksperymentowania i uporczywe poszukiwanie nowych chwytów, nowych po
etyk i konwencji artystycznych. Ponadto często owe dzieła trudno odróżnić od 
kubistycznych, formistycznych czy abstrakcjonizmu - jest tak dlatego, że, jak 
mówiliśmy, wielu artystów przechodziło od grupy do grupy, a ponadto właściwa 
futurystom wieloznaczność nie pozwalała na utworzenie dzieł, które można by 
określić wyraźnie jako futurystyczne. Kariera agresywnego ruchu, adekwatna do 
zamierzeń, chwytliwa nazwa (łac. futurus - przyszły), spowodowały, iż nazwa 
„futuryzm” oznaczała przez jakiś czas „sztukę współczesną, nastawioną na awan
gardową penetrację przyszłości” - futuryzm, to sztuka, będąca aktem agresji wo
bec nawyków estetycznych społeczeństw, to łamanie artystycznych kanonów 
i szablonów, to wywoływanie protestu, by wzbudzić ferment i pragnienie nowego 
wyrazu artystycznego.

Poeci, jak Filippo Tomasso Marinetti, Paolo Buzzi, Ardengo Soffici, Giovanni 
Papini, Włodzimierz Majakowski, Stanisław Młodożeniec, Aleksander Wat, Ana
tol Stem, Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński, podważali dotychczasowe zasady 
porozumienia językowego, tradycyjną składnię zastępowali przez „słowa na wol
ności” - słowa, oswobodzone z kontekstu zdaniowego, słowa, przedstawiające 
autonomiczną wartość nie jako brzmienie i kształt, odpowiadające nieuchwytno
ści świata - stąd chętne stosowanie onomatopei (mowa dźwiękonaśladowcza, np. 
w dramacie Marinettiego rozmowa Smelki), fonetyczna pisownia, fantazyjny 
układ typograficzny (np. Majakowskiego wiersze, w których każda linijka ma od
stęp od lewej strony inny niż linijka poprzednia). Wprowadzenie motywów 
współczesnej cywilizacji było szczególnie częste - wielkie miasta, sport, urządze
nia techniczne, samolot, lokomotywa itp.

Malarstwo futurystów pozostawało pod silnym wpływem kubizmu. Tezą było 
zespolenie przedmiotu z otoczeniem oraz przenikanie się twórcy i jego dzieła, 
a służyły temu: symultanizm (równoczesność obecności), dywizjonizm (podział 
kompozycji na strefy) oraz kierunkowe napięcia „linii-sił”. Bardziej specyficzna 
była tematyka obrazów, jak: Boccioniego Siły ulicy, Dynamizm cyklisty. Balia 
Pies na smyczy, Pędzący automobil.

Zwłaszcza typowe dla futurystów było wydawanie programowych manife
stów. Na przykład - program „Młodych lwów”:

„Aż do dziś literatura stanowiła nieuchronne zamyślenie, ekstazę i marzenie senne. My 
chcemy sławić agresywny ruch, gorączkową bezsenność, krok biegacza, salto mortale, po
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liczek i pięść. Znajdujemy się na wysuniętym cyplu stulecia! Po cóż mielibyśmy się oglą
dać za siebie, jeśli chcemy sforsować tajemniczą bramę Niemożliwego?”15

15 Cyt. za: H. Zaworska, op.cit., s. 97.
16 B. Jasieński, Manifest w sprawie poezji futurystycznej, Kraków, 3 kwietnia 1921.
17 Początek wiersza Brunona Jasieńskiego Wiosenno, w: Poezja polska 1914-1939. Antologia, wybór 

R. Matuszewski, S. Pollak, Warszawa 1966, s. 317.
18 W. Majakowski, O co walczy LEF?, w tomie: Utwory sceniczne. Proza, s. 442; za: H. Zaworska, 

op.cit., s. 92.

Także polscy futuryści poszli za obyczajem publikowania manifestów, były 
one wzorowane na programach rosyjskich. Przytoczmy fragment najgłośniejsze
go z nich, autorstwa poety Brunona Jasieńskiego:

„Jako spadkobiercy ogromnego mocarstwa formy ogłaszamy wielkie ujednolicenie wa
luty, będziemy wymieniać wszystkie kubistyczne, ekspresjonistyczne, dadaistyczne, 
prymitywistyczne bilety kredytowe na jedynie od czasów greckich niepodrabialne talenty. 
Nie wolno w roku 1921 nikomu tworzyć i konstruować tak, jak to czyniło się już kiedyś 
przed nim. Twórcę każdego obowiązuje to wszystko, co zastał plus ten cudowny nowy 
skok, który artysta każdy uczynić musi w próżnię wszechświata. Sztuka jest tworzeniem 
rzeczy nowych. Dzieło sztuki uważamy za rzecz dokonaną, konkretną i fizyczną. Kształt 
jego uwarunkowany jest ściśle wewnętrzną potrzebą. Jako takie odpowiada ono za siebie 
całym kompleksem sił go składających. Ten wzajemny stosunek nazywamy kompozycją. 
Kompozycję doskonałą, tj. ekonomiczną i żelazną - minimum materiału przy maksimum 
osiągniętej dynamiki - nazywamy kompozycją futurystyczną. W ten sposób wolno jedynie 
odtąd komponować. '

Pochwalamy życie, które jest wiecznym mozolnym zmienianiem się - ruch, motłoch, 
kanalizację i Miasta”16.

Realizacją tych daleko idących wyzwań jest na przykład wiersz Jasieńskiego:
Wiosenno

genialnej recytatorce tego wiersza
p. Irenie Solskiej-Grosserowej

TARAS koTARA S TARA zaZ
biAłe pAnny
poezjAnny 
poezOwią poezAwią 
poezYjne poezOSny 
MAKI na haMaki na sOsny 
rrOŚnym pełnowiOSnym rAnem 
poe Zawią ppoezOwią17.

Majakowski oświadcza wprost:
„Futuryści pierwsi i jedyni w sztuce rosyjskiej, zagłuszając pobrzękiwanie bronią 

chwalców wojny, wyklęli wojnę walcząc z nią wszelką bronią sztuki (Wojna i świat Maja
kowskiego). Rewolucja lutowa pogłębiła «czystkę», rozszczepiła futuryzm na «prawy« 
i «lewy». Prawi stali się echem powabów demokratycznych. Futuryzm stał się lewym fron
tem sztuki”18.
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I tak oto futurysta Majakowski stał się rewolucyjnym poetą komunizmu:
Mózg klasy 

sprawa klasy 
siła klasy 
chluba klasy - 

oto czym jest partia.
Partia i Lenin - 

bliźnięta - bracia - 
kogo bardziej 

matka - historia ceni?
Mówimy - Lenin 

a w domyśle - 
partia, 

mówimy - partia 
a w domyśle -

Lenin19

19 W. Majakowski, Włodzimierz Iljicz Lenin (zakończenie poematu), w: Dwa wieki poezji rosyjskiej. 
Antologia, ułożyli M. Jastrun i S. Pollak, Warszawa 1947, s. 328.

20 W. Majakowski, Pełnym głosem (zakończenie wiersza), op.cit., s. 346.

Pełnym głosem
Ruszmy się,

towarzyszko, nazywana życiem
przetopmy

w pięciolatce
dni naszych statek.

Do moich
wierszy

rubel się nie tulił,
nie spałem w łóżku

z różanego drzewa.
I oprócz świeżo upranej koszuli - 

szczerze wam mówię - 
nic mi nie potrzeba.

Zjawię się 
w Ce Ka Ka 

idących 
jasnych wiosen, 

nad bandą rymopisów 
chuchających w pieniążek.

[...] jak legitymację bolszewicką wzniosę
wszystkie

sto tomów
moich partyjnych książek20.
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Futuryści pozostali w pamięci przede wszystkim jako uprawiający poetykę 
awanturniczości; byli mistrzami w wywoływaniu fermentu społecznego, byli ty
mi, którzy gwałtownie przyspieszali przemiany w sztuce, którzy stosowali z za
pałem zasadę épater la bourgeoisie (epatowanie burżuazji, czyli budzenie no
wych potrzeb estetycznych). Ich specyficzna socjotechnika, wywodząca się z po
trzeby działania, polegała na stosowaniu szczególnego rodzaju przemocy, gwał
ceniu tradycji, by siłą wprowadzać znaczące przemiany; nie byli w tym bynaj
mniej kameralni, lecz wyolbrzymiający.

Surrealizm. Surrealizm jest tą formacją z kategorii „izmów”, która w wyso
kim stopniu spełniła oczekiwania metamorficzne wczesnego okresu Permanen
tnej Awangardy - był on zarazem typowy dla tego okresu ze swoimi tradycjobur- 
czymi manifestami, miał solidne założenia ogólnoteoretyczne, jak też w swym 
dorobku wysoce wartościowe dzieła sztuki, a ponadto jego oddziaływanie, jego 
trwanie przekroczyło dalsze wstrząsy awangardowe sztuki: dotąd wielu artystów 
korzysta z dobrodziejstw udziału nieświadomości w procesach artystycznych, po
wołując się na historyczne dokonania swoich poprzedników i ich sposób myśle
nia.

I tak na przykład, w roku 1975 ukazuje się Encyclopédie du surréalisme (Pa
ryż, 288 stron, bogato ilustrowana); jej autorem jest współczesny francuski este
tyk, profesor Sorbony René Passeron, uprawiający malarstwo (głównie kolaż) 
w manierze surrealistycznej. Surrealiści, choć głoszą awangardowe oderwanie się 
od przeszłości, nie wyrzekają się jednak swych prekursorów. Passeron wręcz 
skłonny jest dopatrywać się silnego nurtu surrealistycznego w dawnych epokach, 
wskazując na konwencję à la surrealizm u Boscha (np. Kuszenie św. Antoniego, 
1505), Altdorfera (np. Bitwa o Aleksandrię, 1529), Archiboldiego (np. Zima- 
twarz uformowana z korzeni, 1569), Breugla (np. Triumf śmierci, 1571) i wielu 
innych, późniejszych (np. Beardley, Boecklin czy malarz prymitywny H. Rous
seau); także wątki surrealistyczne odnajdywali surrealiści w sztuce ludów pier
wotnych oraz kulturach azjatyckich. Również Adam Ważyk we wstępie do książ
ki Surrealizm - teoria i praktyka literacka. Antologia surrealizmu (Warszawa 
1976) zwraca uwagę na znaczące priora surrealizmu. Kalendarium zaczyna od 
roku 1890 (wznowienie Pieśni Maldorora Lautréamonta), a następnie przytacza 
takie fakty, jak wydanie poezji Rimbauda (1895), premierę Króla Ubu A. Jarry’e- 
go (1896) czy na przykład pod datą 1912: „Były bokser Artur Cravan zaczyna 
kolportować po ulicach paryskich własne pisemko literackie pt. Teraz, które bę
dzie wydawał do 1915”. „Każdy wielki artysta ma zmysł prowokacji”. „Cravan 
szydzi z kultury, zachwala instynkty, uprawia samorodny futuryzm” (Surrealizm, 
s. 40).

Bezpośrednią inspiracją dla poetyki surrealistycznej był dadaizm. Zwłaszcza 
głoszony w roku 1920 przez Tzarę Manifest o miłości słabej i miłości gorzkiej, 
który zawiera taki oto przepis:

„Jak się robi poemat dadaistyczny.
Weź gazetę.
Weź nożyczki.



III. Permanentna Awangarda połowy XX wieku 51

Wybierz z gazety artykuł takiej długości, jaką przewidujesz dla swego poematu. 
Wytnij artykuł.

Potem staranie wytnij każde słowo z artykułu i wsyp wycinki do worka.
Lekko potrząśnij.

Potem starannie wyciągaj odcinki jedne po drugich.
Przepisz sumiennie.
W kolejności, w jakiej wyszły z worka.
Poemat będzie do ciebie podobny.
I oto jesteś pisarzem nieskończenie oryginalnym z czarującą wrażliwością choć jesz

cze niezrozumiałą dla pospolitej publiczności” (Surrealizm, s. 45).

Tego rodzaju niebywałe enuncjacje, pomysły, ataki na dotychczasową sztukę 
stanowiły podnietę do podejmowania własnych, coraz śmielszych pomysłów, 
a nadto Tzara wskazał w swym manifeście na doniosły dla surrealistów moment: 
wyłączenie świadomości z procesu twórczego, pozostawienie miejsca na działa
nie sił ukrytych, podświadomych.

Rok 1924 może być uznany za przełomowy dla surrealizmu: wyłonił on przy
wódcę i dał pierwszy manifest surrealizmu - jego autorem był André Breton, in
spirator ruchu. Wymienieni są tam pierwsi członkowie grupy - 22 paryskich inte
lektualistów, głównie poetów.

Manifesty Bretona cechują trzy właściwości: literacki nadmiar wieloznacz
nych metafor, próba ujarzmienia autentycznego intelektualizmu (kult prawdy 
i tylko prawdy) oraz poetyka odwołań (do umysłowych dewiacji, do teorii Freu
da, do wiary w potęgę snu i docierania poprzez oniryzm do istoty, czyli podświa
domości). Breton przekonany jest, że osiągnął w swych poetyzujących wypowie
dziach maksimum wizjonerskiego, magicznego języka-klucza, który dokona no
wej metamorphosis w sztuce i rozumieniu świata człowieka. Można mu przyznać 
rację: jego osobowość profetyczna spowodowała, iż kreował on najsilniejszy nurt 
awangardy, okazał się kompetentnym przywódcą duchowym, a to, co w jego pis
mach było poetycznym przeczuciem, zyskało z czasem status niemal systemu 
filozoficznego oraz nowego stylu w sztuce.

W toku ćwierćwiecza pełnej żywotności surrealizmu wyklarowała się pewna 
swoista wiedza surrealistyczna - filozoficzna, estetyczna, artystyczna oraz swoi
sty styl życia (np. fantazyjny hiperindywidualizm Salvadora Dali). Zapewne arty
ści spod tego znaku nie w pełni byli świadomi owych zasad myślenia, zazwyczaj 
bardziej fantazjowali niż porządkowali, ale to oni właśnie byli autentycznymi 
twórcami formacji, zaś teoretycy, estetycy, filozofowie dokonali możliwie ade
kwatnej eksplikacji ich postaw w hipotetycznych rekonstrukcjach.

Estetyzującą charakterystykę surrealizmu jako zjawiska kulturowego, bazują
cego na twórczości artystycznej, ujmiemy w trzech kategoriach strukturujących:
1) okoliczności zewnętrzne - warunki społeczno-kulturowe, w jakich rozwinął 
się surrealizm; 2) czynniki instrumentalne - warsztat artystyczno-estetyczny, 
kreowany przez surrealizm; 3) sens filozoficzny - założenia i konsekwencje ogól- 
noteoretyczne i światopoglądowe, zawarte explicite w tekstach teoretyzujących 
surrealistów oraz implicite w tworzonych przez nich dziełach sztuki.
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1) Do najistotniejszych okoliczności zewnętrznych, sprzyjających powstaniu 
i rozwojowi surrealizmu, należał tzw. „moment historyczny”. Narastająca coraz 
powszechniejsza świadomość, iż konieczne są zasadnicze zmiany w rozumieniu 
sztuki, stawiała ową nową falę awangardową w pozycji nie tych, którzy przeła
mują barierę przełomu, lecz tych, którzy realizują oczekiwania pierwszych awan- 
gardystów, pierwszych „izmów”, jak abstrakcjonizm, dadaizm, kubizm czy futu
ryzm. Także przemiany polityczno-kulturowe po pierwszej wojnie światowej 
sprzyjały swobodzie rozwoju w na nowo uporządkowanej Europie. Można po
wiedzieć, iż Permanentna Awangarda zyskała prawo obywatelstwa w życiu kultu
rowym, a napęd, nadany przemianom przez przepełnionych entuzjazmem i ener
gią owych pionierów metamorphosis w sztuce, obyczajowości i pojmowaniu 
świata, postawach światopoglądowych, zaowocował dojrzałym już „izmem”, ja
kim okazał się surrealizm.

Zyskanie powszechnej aprobaty wraz ze społecznym rozgłosem to najbardziej 
bodaj oczywiste kryterium zaistnienia; lecz awangarda miała równie entuzjasty
cznych zwolenników, jak też nieprzejednanych przeciwników. Na przykład, kilku 
surrealistów, zafascynowanych totalnymi przemianami w Rosji, udało się do 
przedstawicieli przywództwa WKP(b) z propozycją nawiązania kontaktów, bo 
wszak surrealizm jest realizmem wyższego rzędu, lecz kiedy owi radzieccy decy
denci oglądnęli obrazy surrealistyczne i przeczytali ich utwory literackie, zatrzas
nęli szczelnie drzwi przed „burżuazyjną infiltracją”. Istniał już własny „izm” - 
socrealizm, wraz ze skodyfikowanym kanonem stylistycznym, dla którego wzor
cem stała się powieść Gorkiego Matka.

Jednakże w dość krótkim czasie surrealizm zyskał wzięcie w całym świecie 
o orientacji na sztukę europejską. Powstawały liczne grupy artystyczne surreali
stów, organizowano wystawy, częste były wizyty w Paryżu, by móc nawiązać 
bezpośredni kontakt z koryfeuszami awangardy.

Zapewne największym atutem w dążeniu do zapewnienia sobie trwałego 
i znaczącego miejsca na światowej mapie sztuki awangardowej było dla surreali
zmu to, iż skupiał on znaczną liczbę wybitnych twórców. Należeli tu malarze, jak 
S. Dali, G. Braque, G. de Chirico, Y. Tanguy, R. Magritte, P. Delvaux; rzeźbiarze, 
jak M. Ernst, J. Miro; poeci i powieściopisarze, jak L. Aragon, A. Artaud, R. Des
nos, P. Eluard, P. Soulpault; reżyser filmowy L. Bunuel (oniryczny Pies andalu
zyjski - 1928, podobnie Viridiana - 1961 ).

2) Stronę artystyczną surrealizmu charakteryzują następujące czynniki instru
mentalne, które określamy też jako właściwości ogólnie rozumianej poetyki, jako 
sposób kształtowania ekspresji artystycznej czy też jako chwyty warsztatowe:

- nowa narracyjność; to, o czym ta sztuka opowiada, wywodzi się nie z poto
cznego życia, lecz jest wydobywaniem z nieświadomości artystycznej ekwiwa
lentów tego, co wyobraźnia artysty dostrzega w głębokich pokładach swej świa
domości, oraz w nieświadomości; zawsze występuje warstwa idei ogólnych, choć 
jest ona prezentowana na sposób metaforyczny, aluzyjny, wieloznaczny;

- luźne związki z mimetycznym realizmem - w każdym razie jest to sztuka na 
swój sposób przedstawiająca, nie zaś abstrakcyjna (poza nielicznymi wyjątkami, 
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jak np. malarstwo A. Jorna, zawsze jednak z mówiącymi wiele tytułami, jak Mim 
naśladujący nic (albo prawie) czy Kobieta tak blisko)-,

- oniryzm; kształtowanie świata przedstawionego wedle tego, co człowiek wi
dzi we śnie; wprowadzenie „logiki snu”, perspektywy obrazów sennych itp. Oni
ryzm surrealizmu wywodzi się z Freuda teorii marzenia sennego (jest ono ekspli- 
kacją drugiego, podświadomego świata człowieka, bliższego prawd egzystencjal
nych od tego, czego doznaje się na jawie, w toku potoczności);

- moment automatyczności w procesach twórczych; metoda écriture automa
tique polega na tym, iż twórca nie „obmyśla” swego dzieła, jego wizja powstaje 
przez bieme podążanie za swobodnymi asocjacjami artysty; w literaturze, zwłasz
cza poezji, rezultatem staje się pozbawiony reguł zapis strumienia świadomości, 
„mowy wewnętrznej”; w ten sposób powstają na przykład ^waji-liryki, gdzie 
wartość artystyczna i estetyczna polega na niespodziewanych, kontrastowych 
spotkaniach słów - ich rozluźnionych znaczeń i spotęgowanych brzmień; tego ro
dzaju zagadkowe utwory pisali: Aragon, Eluard, Char, Desnos; analogicznie sto
sowano metodę écriture automatique w malarstwie; w rezultacie powstawały ob
razy, których interpretacja pozostawiona była wyobraźni plastyczno-intelektual- 
nej odbiorcy; niekiedy nawet sam twórca nie rozumiał swego dzieła i rnusiał je 
odczytywać jak psychoanalityk w toku seansu wgłębiania się w podświadomość 
pacjenta;

-atrakcyjność sztuki nadrealistów była dla publiczności znaczna, bowiem 
dzieła te pobudzały wyobraźnię przez wciąż napotykane kontrasty, obiecywały 
dotarcie do najbardziej tajemniczych i niezwykłych stanów duszy;

-dzieła surrealistów są łatwo rozpoznawalne jako należące do określonej 
konwencji artystycznej; nie wytworzyli oni jednak własnego ujednoznacznionego 
stylu, a było to programowe, ponieważ tylko swobodna różnorodność była wła
ściwa dla sztuki nieświadomości, oniryzmu i écriture automatique-, można by co 
najwyżej powiedzieć, że stylem surrealizmu jest różnorodna, celowa bezstylo- 
wość; można też powiedzieć, że najbardziej typowa jest dla tej konwencji metafo
ryczna aluzyjność i niedookreśloność; często też pojawia się niesamowitość jako 
cecha wyróżniająca; wyróżnić można w surrealizmie dwie odmiany stylistyczne: 
nadrealizm o spotęgowanej ekspresyjności i tendencjach katastroficznych - re
prezentuje go głównie Dali (np. Płonąca żyrafa, 1935, Trwałość pamięci, 1931, 
Przeczucie wojny domowej, 1936) - druga odmiana ma charakter kameralny, wy
ciszony, zaś jednym z przedstawicieli był tu polski malarz Kazimierz Mikulski; 
jego malarstwo odznacza się lirycznością, niepokojącym erotyzmem, jest figura
tywne;

- surrealizm proklamuje wspólną dla całej sztuki awangardowej programową 
nowość, oryginalność, odrzucenie wszelkiego naśladownictwa;

- proklamowanie indywidualizmu z jednoczesnym programem poszukiwania 
istoty człowieczeństwa, czystej psyche sprzyjało eksponowaniu osobowości jako 
wysoce cennej wartości; stąd kult charyzmatycznego przywódcy ruchu, jakim był 
A. Breton, który łączył sugestywność swych wywodów, ujętych w słynne manife
sty i odezwy, z urokiem osobistym i talentem literackim; to akcentowanie moc
nych indywidualności i dbanie o ich szeroką popularność przyczyniło się w zna
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cznej mierze do umocnienia wpływów surrealizmu na kulturę estetyczną (zwłasz
cza w dwudziestoleciu międzywojennym);

- mimo bardzo wysublimowanego statusu artystycznego i światopoglądowego 
surrealizmu nie miał on charakteru elitarnego; szeroka stosunkowo popularność, 
zwłaszcza malarstwa, zyskana została przez wzmożoną ekspresyjność wielu 
dzieł, przynależnych do tego kierunku - na przykład jednymi z najbardziej zna
nych obrazów awangardowych są Płonąca żyrafa o wyrazistej narracji katastrofi
cznej oraz Trwałość pamięci z jakby gumowymi zegarkami, poprzewieszanymi 
przez różnokształtne elementy rozległego krajobrazu (obrazy te były łatwo dostę
pne w chętnie kupowanych reprodukcjach); także fantazyjne tytuły mają na celu 
zwrócenie uwagi na tego rodzaju dzieła; wreszcie często urządzane były wystawy 
obrazów i rzeźb surrealistycznych, a nawet istniała wśród bogatych kolekcjone
rów moda na surrealizm.

Wiersze według poetyki nadrealistów - guru André Bretona i polskiego adep
ta, Adama Ważyka:

Wolny związek >

Moja żona o płci jak alga i jak starodawne cukierki
Moja żona o płci lustrzanej
Moja żona o oczach pełnych łez
O oczach jak fioletowa zbroja i jak magnetyczna igła
Moja żona o oczach sawanny
Moja żona o oczach jak woda do picia w więzieniu
Moja żona o oczach jak las pod siekierą
O oczach na poziomie wody na poziomie powietrza i ognia21.

21 A. Breton, Wolny związek (1931, zakończenie wiersza), tłum. A. Ważyk, w: Surrealizm. Teoria 
i praktyka literacka. Antologia, teksty wybrał i przełożył A. Ważyk, Warszawa 1976, s. 272.

22 A. Ważyk, Ślub Krzysztofa (fragment wiersza), w: A. Ważyk, Wiersze i poematy. Warszawa 1957, 
s. 49.

Ślub Krzysztofa

Ręką gorącą kreślił na murze bladym jak cynapis, który
reklamę lub twórcze sny przypominał:

ka ka kat
ta ta arz
rz ży yna
yu na

W tych znakach trud wewnętrzny przepływał od wnętrza
do ręki, gdzie jest praca najprostsza i najgęstsza;
a dreszcz nowego ładu z powrotem padł do kości,
krew w żyłach wyjaśniał mlekiem miłości22.

Być może, że estetyczny urok tej poezji leży przede wszystkim w tym, iż sty
muluje ona wyobraźnię (może właśnie specyficzną, surrealistyczną) i wprowadza 
w swoisty trans interpretacji i reinterpretacji ex definitione (bo w konwencji nad
realistów) wieloznacznych.
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3) Filozofia surrealizmu zrekonstruowana może być poprzez analizę tekstów, 
pozostawionych przez zwolenników, oraz wyeksplikowana z dzieł surrealistycz
nych, które w większości posiadają rozbudowaną warstwę idei ogólnych. Pisma - 
manifesty, artykuły, odezwy - surrealistów mają zasadniczo charakter publicysty
czny, często o wysokich walorach literackich; są one bardziej wyznaniami prze
konań, wiary w słuszność swych poglądów niż pracami wedle zasad myślenia 
dyskursywnego. Oczywiście, są autentycznym świadectwem stylu myślenia 
i przesłania ideologicznego, nie posiadają jednak właściwych dla tekstów stricte 
teoretycznych takich walorów, jak jasność wykładu, jednoznaczność argumento
wania - ich intelektualizm zmieszany jest ze sporą dozą emocjonalności oraz po
siadają znamię artystycznej dowolności ustępstw strony czysto informacyjnej na 
rzecz walorów formalno-artystycznych.

Najwięcej jest wystąpień tego rodzaju u Bretona, a ponadto pisali wystąpienia 
programowe: Eluard, Aragon, Boiffard, Vitrac i inni. Liczył się zawsze przede 
wszystkim Breton, wierny swej postawie „niezłomnego surrealisty” do końca.

Podane przykłady unaoczniają, czym były owe proklamacje; poprzestańmy na 
Bretonie. Zacytujemy fragmenty pierwszego manifestu, krótkiego szkicu z roku 
1937 i ostatniego artykułu, jaki napisał. Breton ogłasza w roku 1924 Manifest 
surrealizmu wraz z prozą poetycką Rozpuszczalna ryba - ten dodatkowy tekst tak 
objaśnia autor: „Rozpuszczalna ryba, czy to nie ja jestem rozpuszczalną rybą, 
urodziłem się pod znakiem Ryb, a człowiek jest rozpuszczalny w swojej myśli! 
Fauna i flora surrealizmu są wstydliwe”. Tam też znajduje się „Poemat” ułożony 
z tytułów artykułów wyciętych z gazet (komentarz autora: „Każdy środek jest do
bry, byleby tylko wydobył z pewnych skojarzeń pożądaną gwałtowność”23. 
W tym inicjującym manifeście czytamy w pierwszym akapicie:

23 Surrealizm. Antologia, s. 92.
24 A. Breton, Manifest surrealizmu, 1924 (początek) za: Surrealizm. Antologia, s. 55.

„Wiara w życie, w to, co jest w życiu najbardziej nietrwałe, oczywiście w życiu niereal
nym, utrzymuje się potąd, aż się wreszcie zatraca. Człowiek, ten zdecydowany marzyciel, 
z każdym dniem coraz bardziej niezadowolony ze swojego losu, z przykrością zaczyna ro
bić przegląd użytkowanych przez siebie rzeczy, które czasem dostawały mu się same, choć 
wcale o to nie dbał, kiedy indziej pochłaniały jego energię, pochłaniały ją prawie zawsze, 
bo przecież zgodził się pracować, a w każdym razie nie wzgardził swoją szansą życio
wą”24.

Jest to refleksja nad tym, iż metamorphosis stanowi konieczność w antropo- 
sferze.

„Piękno będzie konwulsyjne albo go wcale nie będzie (1937). Moim zdaniem piękno - 
piękno jako konwulsyjne - może istnieć tylko za cenę uznania wzajemnego stosunku, który 
łączy rozpatrywany przedmiot w ruchu i w spoczynku. Żałuję, że nie mogę zamieścić, jako 
uzupełniającej ilustracji do tego tekstu, fotografii dalekobieżnej lokomotywy od wielu lat 
porzuconej w dziewiczym lesie”. „Dzieło sztuki, tak samo zresztą jak odcinek ludzkiego 
życia brany w najpoważniejszym jego znaczeniu, wydaje mi się pozbawione wartości, jeże
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li nie przedstawia trwałości i twardości kryształu, jeśli nie ma jego połysku na wszystkich 
ścianach zewnętrznych i wewnętrznych” (...) „piękno może się wywiązać tylko z przeszy
wającego odczucia rzeczy objawionej, z niepodzielnej pewności wynikającej z nagłego od
krycia, które z racji swojej natury może nastąpić tylko poza zwykłymi drogami logicznymi. 
W takich przypadkach rzeczywiście wchodzi w grę rozwiązanie ściśle zastosowane, a prze
cież znacznie przewyższające potrzebę. Obraz, jaki powstaje w zapisie automatycznym, 
stanowił zawsze dla mnie doskonały przykład. Piękno konwulsyjne będzie erotyczno-ma- 
skowane, wybuchowo-stabilne, magiczno-okolicznościowe, albo go wcale nie będzie”25.

25 A. Breton, „Piękno będzie konwulsyjne albo go wcale nie będzie” (fragmenty), za: Surrealizm. 
Antologia, s. 171.

26 A. Breton, Surrealizm w swoich dziełach żywych (1953) (fragment końcowy eseju), za: Surrealizm. 
Antologia, s. 236.

Wydobyty tu został moment paradoksalności zarówno świata rzeczywistego, 
jak sztuki: rozwiązania upatruje Breton w zapisie automatycznym, gdzie prawda 
uzyskana zostaje bez świadomego udziału podmiotu - nazywa on ten kompleks 
„pięknem konwulsyjnym”, czyli kreowanym we wstrząsającym olśnieniu.

„(...) pozostaje mnie [człowiekowi] tylko poświęcić w głębokiej pokorze tę odrobinę wie
dzy, jaką ma o sobie. Wielkim środkiem, jakim tu rozporządza, jest intuicja poetycka. Ona 
to, uwolniona w surrealizmie od więzów, chce nie tylko przyswajać sobie znane formy, ale 
śmiało stwarzać nowe-mówiąc inaczej, gotowa jest ogarnąć wszystkie struktury świata, 
ujawnionego czy nieujawnionego. Ona jedna daje nam nić przewodnią, która prowadzi na 
drogę Gnozy jako poznania Rzeczywistości ponadzmysłowej, niewidzialnie widzialnej 
w wiecznej tajemnicy”26.

Odnajdujemy tu nawiązanie do intuicjonizmu Bergsona, zinterpretowanego 
jako „wiedza bez argumentów” - dla Bretona nie jest to wiedza mniej wartościo
wa, jedynie zdobywana na drodze nie myślenia dyskursywnego, lecz jakby oglą
du bezpośredniego, danego artystom, gdy sięgną do najgłębszych warstw swego 
ja-

Nie ma w surrealizmie momentu fideistycznego, religijnego, odrzucona zosta
ła symbolistyczna panduchowość z odwołaniami do transcendensu, natomiast 
kultywowana była „duchowość immanentna”, niewykraczająca poza antroposfe- 
rę, i jeśli nie była to filozofia w sensie klasycznym, akademickim, to jednak nad
realiści nieustannie obracali się w kręgu antropologii filozoficznej, poszukując 
istoty człowieczeństwa, sensu istnienia roli człowieka w kosmosie itp. Na tego 
rodzaju najtrudniejsze pytania, które sobie ustawicznie zadają, znajdują oni róż
norodne, nieraz wysoce fantastyczne odpowiedzi albo przyznają się z całą pokor
ną otwartością, że człowiek skazany jest na obcowanie z tajemnicą. Zachodzi 
pewna analogia z poglądami Witkacego i jego tragicznym nienasyceniem: rady
kalna niemożność znalezienia wyjaśnienia „sytuacji metafizycznej człowieka” 
i „Tajemnicy Istnienia”.

Zapewne, interpretując wypowiedzi surrealistów, należy wziąć pod uwagę, iż 
ich autorami są artyści, a więc te „teoretyzujące” teksty traktować trzeba jako 
swoiste dzieła sztuki. Rządzą się one własnymi prawami języka i obrazowania 
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oraz pełnią właściwe dla siebie funkcje. Jest to jakby „proza poetycka”, nie zaś 
traktaty naukowe, a wobec tego uwzględniony być musi współczynnik fikcji lite
rackiej, fantazyjność oraz skłonność do paradoksalnej wieloznaczności i metafo
ryki.

W każdym razie interpretujący musi poznać ów język paradyskursywny, by 
móc poprzez warstwę literackości dotrzeć do jednoznacznych treści. Niezbędne 
jest też tutaj zapoznanie się z większą liczbą tych wypowiedzi, by poprzez porów
nania, zestawienia zrekonstruować persewerujące, powtarzające się motywy - dla 
wywodu istotne tu, by spoza słów i obrazów ujrzeć twierdzenia, rzeczywiste po
glądy, owe wpółuświadamiane prawdy ogólne. Jak mówiliśmy wcześniej, do re
konstrukcji poglądów artystów wykorzystywane są też ich dzieła sztuki. I tak po- 
wstają hipotetyczne struktury założeń ogólnoteoretycznych, filozoficznych.

Ważne są koneksje poglądów surrealistów z myślą filozoficzno-religijną róż
nych kultur, w tym Dalekiego Wschodu. W owym czasie nastąpił swoisty zwrot 
ku cywilizacjom „prymitywnym” - murzyńskim, indiańskim - oraz ku buddy
zmowi. Te dawne wierzenia nasycone były myśleniem animistycznym (przypisy
wanie duszy każdemu zjawisku przyrody) oraz magicznym (opanowanie rzeczy
wistości realnej środkami nadprzyrodzonymi). Jedną z cech, odziedziczonych po 
dawnych kultach i wierzeniach, jest dążenie do poznania niepoznawalnego, osią
gania nieosiągalnego, obcowania z tym, co niewidzialne. Surrealiści przenieśli 
problematykę niepoznawalnego z kosmosu czy religijnych transcendentaliów do 
własnej psychiki, tutaj zaś rolę inspiratorów odegrali Freud i Jung. Breton posia
dał wykształcenie medyczne, prowadził też przez jakiś czas praktykę lekarską, 
a zatem jego odniesienia do teorii Freuda nie były dyletanckie.

Naczelną tezą epistemologiczną surrealistów było twierdzenie, iż to, co po- 
znajemy we śnie, jest ważniejsze niż poznanie zmysłowo-racjonalne. Także sztu
kę uznawali za właściwe narzędzie poznania: „chodzi nie o produkcję dzieł sztu
ki, lecz o odkrycie nowej, ukrytej dotąd cząstki naszej istoty” (Breton).

Kubizm. Słownikowa definicja brzmi: „kierunek w malarstwie i rzeźbie, po
wstały we Francji na początku XX wieku, zapoczątkowany przez Pabla Picassa 
i Braque’a, zmierzający do stworzenia nowej koncepcji przestrzennej, polegający 
na odrzuceniu reguł perspektywy i rozbijaniu bryły przedmiotu na luźne, zgeome- 
tryzowane elementy strukturalne, a w fazie końcowej dążący do stworzenia syn
tezy przedmiotu przez swobodne zestawienie elementów”.

Kubizm należy do prądów artystycznych awangardy, mających decydujący 
i trwały wpływ na przemiany zarówno w rozumieniu sztuki, jak też w kształtowa
niu nowych środków wyrazu artystycznego. Istotne dla niego były nie tyle refle
ksje teoretyzujące (głównie A. Gleizesa, J. Metzingera i G. Braque’a), co twór
czość, dzieła. Wprawdzie można zauważyć pewną zbieżność w traktowaniu ma
terii artystycznej przez kubistów z fenomenologicznym antypsychologizmem 
Husserla, penetrowali oni bowiem nie stany świadomości, lecz strukturę świata 
przedmiotowego, wyglądy rzeczy, ich usytuowanie w przestrzeni - lecz to spo
strzeżenie jest sprawą późniejszych reinterpretacji estetyczno-filozoficznych.
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Nazwę „kubizm” wprowadził, z odcieniem znaczeniowym ironicznym krytyk 
francuski Louis Vauxcelles, pisząc, że Braque „sprowadza wszystko do kubów” 
(1908; francuskie cubisme od łacińskiego cubus - sześcian, kostka). Nowe konce
pcje znalazły szybko wybitnych zwolenników wśród malarzy, rzeźbiarzy, a także 
poetów i krytyków artystycznych.

W okresie wczesnym, prekubistycznym decydującą rolę odegrały inspiracje 
archaiczne - staroiberyjskie i murzyńskie. Przełomowe było dzieło Picassa Pan
ny z Avignon (1907). Z kolei Braque ma podejście analityczne: w miejsce klasy
cznej perspektywy zastosowana została metoda dochodzenia do przedmiotu od 
wielu stron jednocześnie. Stosował on w obrazach kolaż - naklejanie kawałów 
kolorowych papierków, gazet itp. Rysunek jest uproszczony (np. kontury), wystę
pują duże jednobarwne płaszczyzny, następuje daleko posunięta geometryzacja 
przedmiotów i postaci ludzkich. W tym nawiązują kubiści do Cézanne’a, który 
zalecał pojmowanie natury poprzez walec, kulę, stożek. Szczególna pozycja tej 
grupy polegała na tym, iż artyści potrafili odnaleźć wśród ogromnej różnorodno
ści i bogactwa ówczesnego życia artystycznego w,Paryżu własną drogę rozwoju, 
utrwalić odrębną, łatwo rozpoznawalną konwencję stylistyczną i przyciągnąć do 
swych odkrywczych eksperymentów znaczną liczbę malarzy i rzeźbiarzy. A przy 
tym w programie ich nie było haseł potępienia całej dotychczasowej sztuki. 
Wprost przeciwnie, Gleizes i Metzinger piszą na przykład: „Ten, kto rozumie 
Cézanne’a, przeczuwa kubizm”27. Autorzy ci idą dalej, powołując się na Leonarda 
da Vinci:

27 A. Gelizes, J. Metzinger, Okubizmie (1912), w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, red. 
E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1963, s. 107.

2,1 Leonardo da Vinci, Trattato delta pittura, za; Artyści o sztuce..., s. 111.

„Wiemy dobrze, że wzrok przy szybkim spojrzeniu odkrywa w jednym tylko miejscu 
nieskończoność kształtów; jednakże obejmuje on za jednym razem jedną tylko rzecz. 
Weźmy taki przypadek: zapisaną stronicę ogarniasz czytelniku jednym rzutem oka i z miej
sca osądzasz, że jest zapełniona różnorodnymi literami; jednakże od razu ich nie rozróż
niasz i co oznaczają, nie będziesz wiedział. Jeśli zapragniesz zaznajomić się z nimi, musisz 
iść od słowa do słowa, wiersz za wierszem, podobnie jak chcąc wejść na szczyt budowli, 
musisz wstępować stopień po stopniu, inaczej nie osiągniesz szczytu”28.

Jest to wywód zadziwiająco stosowny dla wyjaśnienia, czym jest kubizm jako 
artystyczna, a zarazem uniwersalna, metoda wnikania w przestrzeń poprzez anali- 
tyczno-syntetyzującą, sensorycznie intelektualną penetrację zjawisk, danych 
w bezpośredniej obserwacji. Jedność kryje w sobie wielość, zaś by adekwatnie 
poznać ową jedność, konieczne jest wniknięcie w szczegóły, składowe elementy, 
by następnie dokonać rozumiejącej strukturyzacji przedmiotu.

Kubiści nie byli teoretykami, posiadali jednak świadomość artystyczną. Na 
przykład Braque nie pisał traktatów, udzielał jednak wywiadów. Podobnie Picas
so.

„Tym, co mnie silnie pociągało i co było głównym kierunkiem kubizmu - było mate- 
rializowanie odczuwanej przeze mnie nowej przestrzeni”. „Pracuję przy pomocy materiału, 
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a nie idei. Jeżeli niekiedy płótno jako takie zostawiam w obrazie odkryte, to dlatego, że 
pragnę ożywić obraz, a nie ideę”29.

Wywiad udzielony Dorze Vallier dla „Cahiers D’Art”, 1954, za: Artyści o sztuce..., ss. 185, 187.

Unaocznić, czym był kubizm, w sposób przekonywający można, ukazując syl
wetkę jego najbardziej reprezentatywnego przedstawiciela, jakim był Pablo Picas
so, Hiszpan, działający w ówczesnej „światowej stolicy sztuki”, zwłaszcza awan
gardowej. Osobowość jego opiszemy i zinterpretujemy wedle matrycy „sytuacji 
estetycznej” (artysta - dzieło - odbiorca - wartość).

Picasso - obsesja tragizmu. Osobowość twórcza - te cechy osoby, które są 
bezpośrednio zaangażowane w procesy twórcze - była ściśle powiązana u Picas
sa z jego osobowością podstawową, osobą jako całością; był on tak zaabsorbowa
ny sztuką, iż także swoje życie potoczne traktował jako spektakl, zachowując 
właściwy dystans wobec siebie, nawet gdy pochłaniały go ekstrawaganckie przy
gody. Jego status życiowy oddaje znakomicie zdroworozsądkowe, potoczne bon 
mot: „właściwy człowiek, na właściwym miejscu, o właściwym czasie”. Cecho
wał go talent artystyczny, przez niektórych uznawany za „genialność”, bogata 
osobowość, w której dominowała wyobraźnia, znaczna energia życiowa, wytrwa
ła pracowitość oraz samoświadomość artystyczna. Owym „właściwym miejscem” 
był Paryż, gdzie panowała atmosfera swoistego podniecenia twórczego i gdzie 
miał okazję poznać najwybitniejszych twórców, zaprzyjaźnić się z nimi i współ
pracować. A był to czas, znakomicie sprzyjający rozwojowi wrodzonych zdolno
ści - wciąż burząca się awangarda, dążąca do zasadniczych przemian w sztuce, 
oraz powszechna potrzeba wolności, także w zakresie etyki. Czy był Picasso 
amoralny? Raczej bezwzględny w swych dążeniach, nie dostrzegał niuansów 
oczekiwań otoczenia wobec jego wrażliwości moralnej; można jednak powie
dzieć, że na przykład gdy kończył związki erotyczne, starał się kobiety, które po
rzucał, wynagrodzić w możliwie zadowalający sposób. Z natury był bon vivant 
o dużym temperamencie erotycznym. Miał też urok osobisty, co ułatwiało mu 
zdobycie sławy, pieniędzy i rozległej publicity - wiele o nim pisały gazety, po
wstało też wiele poważnych prac wybitnych znawców - bodaj najlepiej informu
jąca jest obszerna książka Picasso (Paryż 1955), autorstwa Franka Elgara-stu
dium na temat dzieła, oraz Roberta Maillarda - biografia; 307 stron, kilkaset ilu
stracji czarno-białych i kolorowych.

Zwraca uwagę to, jak sztuka głęboko wkraczała w fundamentalne procesy 
strukturowania rzeczywistości: Proust dokonał artystycznej transformacji czasu, 
wykorzystując jego rozgałęzienia; Joyce to artystyczna transformacja rzeczywi
stości, antroposfery jako tworzywa-modelu sztuki, wprowadzająca absolutyzację 
samoświadomości, której najbardziej uchwytnym momentem jest monolog we
wnętrzny jako przejaw samoświadomości; Picasso zaś zajął się artystyczną trans
formacją przestrzeni, ukazując jej wieloznaczność, zależność od ujęcia jej przez 
patrzącego; podważył kanon perspektywiczności, wprowadził możliwość widze
nia przedmiotu z kilku stron równocześnie.

29
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Zarazem nie porzucił Picasso terenu narracji artystycznej, rozbudowując zna
cznie warstwę idei ogólnych. Głównym rysem jego postawy światopoglądowej 
był swoisty tragizm, gwałtowny protestujący pesymizm, zaś artystycznym wyra
zem tej postawy była obsesyjność, perseweracja motywów tematycznych, ich 
uporczywe powracanie w różnorodnych odmianach wariacyjnych.

Po ukończeniu studiów malarskich w Barcelonie i Madrycie osiedla się Picas
so w Paryżu i z miastem tym związany jest do końca życia. W pierwszym, pre- 
kubistycznym okresie rozwoju swej osobowości twórczej przeszedł artysta cztery 
fazy przemian:

-osiąganie sprawności technicznej i wszechstronnej znajomości warsztatu 
malarskiego przez wchłonięcie technik tradycyjnego realizmu hiszpańskiego, 
neoimpresjonizmu, symbolizmu, nobizmu oraz techniki Toulouse-Lautreca;

- „faza błękitna”, to malarstwo tradycyjne, zaś postawa tragizująca wyraża się 
w odtwarzaniu scen przepojonych łagodnym smutkiem: Dziecko z gołębiem 
(1901) nie bawi się, tylko tuli w geście osamotnienia ptaka, La vie (1903) - ujęcie 
symbolistyczne ze smutnymi, chłodnymi odcieniami błękitu, sceną ludzkiej bez
nadziejności; Kobieta prasująca (1904) to „święta męczennica ludzkiej nędzy”, 
obraz oszczędny, ascetyczny w sztafażu i gestach;

- „faza różowa” ma koloryt nastrojowy mniej pesymistyczny, a jednak na 
przykład Kuglarze ( 1906) przedstawiają grupę w strojach cyrkowych, ludzi samo
tnych, na tle ławicy piasku, z szarobłękitnym niebem;

-faza prekubistyczna stricto sensu, wprowadzenie do kubizmu; pierwszym 
sygnałem przemiany był Portret Gertrudy Stein (1906); Picasso pracował nad 
nim długo, około roku, odbył około osiemdziesięciu seansów pozowania, co było 
przejawem zmagań artysty z pojmowaniem sztuki, intensywnych poszukiwań no
wych rozwiązań, zaś jakby aluzją do przyszłego kubizmu była bryłowatość posta
ci i twarz-maska; starał się uwolnić od dyktatu mimetyzmu, od modelu i łatwej 
anegdoty narracyjnej; zdecydowanym krokiem ku kubizmowi był obraz Panny 
z Avignon (1907), przedstawiający pięć prostytutek z placu Carrer de Avigno 
w Barcelonie; amerykańska pisarka, protektorka i przyjaciółka Picassa wyczuła, 
że „zaczęły się dziać rzeczy straszne”; był to obraz olejny na płótnie w rozmia
rach 245 x 235 cm, pięć natarczywych aktów, o ciałach brutalnie zdeformowa
nych, gdzie jedynym rzeczywistym modelem jest przestrzeń, uformowana geo
metrycznie, twarze z murzyńskich rzeźb; był to wstrząs, demaskujący niemal 
apokaliptycznie kobiecość; Apollinaire przyznał, że Picasso wykazał wielki upór 
w obalaniu kanonu piękna; może jeszcze dalej posunęły sprawę kubizmu szkice 
do Panien z Avignon - ich daleko posunięta geometryzacja i nieliczenie się z wy
glądem modelu, bo nie model jest przedmiotem artystycznego odtworzenia, ale 
pełna przestrzeń w jej wielu uzupełniających się wyglądach.

Okres następny to kubizm rygorystyczny. Obrazami w pełni realizującymi ten 
„izm” są: Zbiornik wody w Horta de Ebro (1909), a zwłaszcza Portret D.H. 
Kahnweilera (1910). Ów krajobraz z zaporą wodną w niczym nie przypomina 
dotychczasowych zmagań malarzy z pięknem przyrody. Są to kształty rzeczywi
ście kubistyczne, całkowicie zgeometryzowane. Picasso ukazał, iż struktura kry
ształu - bo taki właśnie wygląd mają tu domy i ich otoczenie - to najdoskonalej 
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zagospodarowana przestrzeń. Z kolei portret Kahnweilera nie ma nic wspólnego 
z malarstwem portretowym. Jest to starannie zakomponowana mnogość elemen
tów składowych bryły, jaką stanowi ciało człowieka. Zachodzące na siebie małe 
płaszczyzny są podobne do szlifu szlachetnego kamienia. Jedynie głowa i ręka są 
scharakteryzowane nieco dokładniej w konwencji jakby mimetyzmu.

Potem następuje jeszcze dość długa seria analogicznych „portretów”, wciąż 
jednakowo konsekwentnie kubistycznych, próby zapełnienia przestrzeni mar
twych natur techniką kolażu (np. Butelka, szklanka i skrzypce, 1913; naklejony 
papier, uzupełniony szkicem węglem).

Warianty kubistyczne wypełniły dalsze życie Picassa. Doszła do głosu po
trzeba ekspresji osobowości w całym jej bogactwie, stąd odejście od doktrynalne
go rygoryzmu kubistycznego, stąd wyraźny ślad obsesji tematycznych. Jest rze
czą znamienną, iż podobnie Schönberg rozluźnił z czasem dyscyplinę dodekafo- 
niczną na rzecz melodii i narracji. Ongiś J.S. Bach potrafił pogodzić prymat for
malny, zbliżony do kalkulacji matematycznych, ze swobodą wypowiedzi (np. Wa
riacje Goldbergerowskie czy Das musikalische Opfer). Rozluźnienie rygorów 
konwencji kubistycznej rozpoczęło się od obrazu Trzej muzykanci (1921). Apoge
um nasilenia tragizmu to słynna Guernica (1937), protest artysty przeciwko okru
cieństwom wojny - toczyła się w Hiszpanii wojna domowa; miasto Guernica zo
stało zbombardowane przez samoloty niemieckie. Obraz przedstawia przestrzeń 
kubistyczną, pulsującą walką, eksplodującą okrucieństwem. Także rys tragizmu 
znalazł się w obrazach corridy. Masakrze na Korei (1951), przedstawieniach 
zwierząt lub ich szkieletów. Lecz, oczywiście, są też dzieła nakierowane na ra
dość życia: Pastorale ( 1946), Portret Jacqueline (1954); zwłaszcza zwraca uwagę 
wspaniale wyważony malarsko Nocny połów w Antibes (1939) - zharmonizowa
ne barwy nocy z centralnie umieszczonym jasnym księżycem, fantazyjnie ufor
mowanym w spiralę; na obrazie wiele się dzieje, lecz wszystko podporządkowane 
jest skupieniu, jakie towarzyszy rybakom; komentatorzy określają ten obraz jako 
kubistyczną improwizację na temat powagi i piękna życia, niektórzy idą jeszcze 
dalej: jest to pożegnanie Picassa z czasem pokoju, wizjonerskie przeczucie, że oto 
odchodzi dawny porządek wobec niewyobrażalnego zła drugiej wojny światowej.

Picasso a publiczność. Wiadomo, że był bardzo popularny i „głos historii” 
obwołał go największym malarzem XX wieku - zarazem jednak należy pamiętać, 
iż była to często popularność skandalisty. Odbiorcy o zintelektualizowanej wra
żliwości estetycznej znajdowali w kubizmie pełną satysfakcję estetyczną - wszak 
kubiści odkryli nowy sposób strukturowania przestrzeni, wszak zaskoczenie bu
dziła całkowita nowość ujęć, wszak podziwiać dzieła kubistów, to rozwiązywać 
zagadkę. Odbiorcy nastawieni na tradycyjne „piękne jest to, co się podoba” prze
żywali wobec płócien Picassa szok estetyczny, wybuchali świętym oburzeniem 
i dopiero po kilkudziesięciu latach skłonni stali się uznać Picassa za „klasyka 
współczesności”. Kobiety niezadowolone były z deformacji ich twarzy, dążących 
do brzydoty, moraliści nie znajdowali pochwały cnót, a spokojni mieszczanie sta
le podejrzewali, że są przez Picassa wyśmiewani. Jedynie nieliczni koneserzy, ci, 
którzy cenili przeżycie estetyczne rozumiejące, przyznawali, że Picasso ma tak 
wiele do powiedzenia przez swój wciąż eksperymentujący kubizm.
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Pozostaje do rozpatrzenia, jakie wartości estetyczne realizował Picasso. Ory
ginalność, dotychczas traktowana jako wartość wyłącznie artystyczna (nowe war
sztatowe środki wyrazu), staje się ważnym momentem doznania estetycznego: już 
to, co jest „oryginalne”, nowe, niespotykane, zaskakujące, staje się cenne, podoba 
się, spełnia potrzebę doznania wstrząsu intelektualnego. Picasso rehabilituje brzy
dotę - nie jest ona już tylko „szpetnością”, będącą prostą inwersją, odwrotnością 
piękna czy ładności; Picasso nie znosił piękna „ładnego” - być może, iż w odnie
sieniu do twarzy kobiet ślad ten zostawiła modelka, którą dość wiernie sportreto- 
wał on jako La Celestine (1903) z jej banalnym ciemnym płaszczem z kapuzą 
i twarzą oszpeconą okiem skażonym bielmem; w kierunku poszukiwania brzydo
ty kobiet poszedł też portret Gertrudy Stein (1906), potem były kobiety z Avignon 
i wielka liczba „portretów”, gdzie oczy rozmieszczone są dowolnie, a nos roz
członkowany na kilka części.

Tragizm zdominował malarstwo Picassa, a miał on wiele odcieni - od subtel
nego smutku „okresu błękitnego” po apokaliptyczną grozę Guerniki. Pojawia się 
też, choć rzadko, komizm w wyglądzie dzieci, zwiferząt czy karykaturach postaci 
fanfaronów, erotomanów, elegantów.

Jest też swoista wzniosłość, płynąca z poczucia, że artysta i jego widz dociera
ją oto do tajemnic bytu poprzez poznanie struktury przestrzeni; ta wzniosłość 
o charakterze niemal kapłaństwa, podnoszącego zasłonę świętego miejsca, poja
wia się zwłaszcza w obrazach okresu kubizmu rygorystycznego. Uważa się, że 
kubizm obejmował tylko trzy rodzaje sztuki: malarstwo, grafikę i rzeźbę; być mo
że, iż także w literaturze odnaleźć można pewne chwyty kubistyczne: na przykład 
poezja „słów na wolności”; także w teatrze są takie ślady - na przykład Tadeusz 
Kantor zaprezentował w Umarłej klasie rozbicie przestrzeni teatralnej; słowa, ge
sty, podział ról na względnie niezależne elementy, za którymi kryje się wielka, 
znacząca metaforyczna całość.

Inne „izmy”. Dość trudno jest usystematyzować i osadzić czasowo te kierun
ki, a także sporządzić wyczerpujący ich indeks, zatem wymieniając je, przyjmuje
my układ alfabetyczny i uwzględnienie najbardziej znanych z nich. Chodzi o kie
runki, które rozwijały swą działalność awangardową w pierwszej połowie XX 
wieku, do „wybuchu Wielkiej Awangardy”. Zestawienie to przedstawia się nastę
pująco:

-ekspresjonizm (od francuskiego expression - wyrażenie, wyraz), kieru
nek artystyczny w malarstwie, literaturze, muzyce, teatrze, balecie, filmie; rozwi
jał się on w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku, głównie w Niemczech, objął 
swym oddziaływaniem całą Europę; zajął postawę opozycji wobec „bezduszno
ści” w sztuce, opowiadał się za idealizmem i irracjonalizmem przeciwko materia
lizmowi, pozytywizmowi, racjonalizmowi; artysta, uwolniony od presji realnej 
rzeczywistości, ma skierować swój wysiłek twórczy na spontaniczne, intuicyjne 
wyrażanie własnych treści wewnętrznych; było to połączenie skrajnego indywi
dualizmu z wiarą, iż człowiek dzięki sile swego ducha i przenikliwości umysłu 
zdolny jest dotrzeć do wartości absolutnych; przeciwstawienie ducha i materii jest 
odpowiednikiem konfliktu między dobrem a złem; swych priorów doszukiwał się 
ekspresjonizm w średniowiecznym spirytualizmie, zaś za tych, którzy uprawiali
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sztukę o rysach ekspresjonizmu, uważali mistrzów gotyku, Boscha i Breugla, 
z późniejszych El Greco, Rembrandta, a wreszcie van Gogha, Gauguina, Ensora 
i Muncha; program ekspresjonizmu przyjęli G. Rouit, M. Chagall; rysy ekspresjo
nizmu można wskazać w całej sztuce awangardowej, tam gdzie jest ona gwałtow
na w wyrazie, gdzie odrzuca prymat sensorycznego i mimetycznego widzenia 
świata; tak więc dominującymi cechami ekspresjonizmu był subiektywizm po
staw światopoglądowych, opowiedzenie się za duchowością świata człowieka 
oraz siłą oddziaływania estetycznego poprzez zastosowanie drastycznych, wyra
zistych środków kształtowania tworzywa artystycznego; w muzyce były to szo
kujące zestawienia harmoniczne, ekstatyczne linie melodyczne; ekspresjonistami 
byli A. Skriabin, K. Szymanowski, G. Mahler, a także I. Strawiński (zwłaszcza 
Święto wiosny); w literaturze stosowane były bardzo różnorodne środki artystycz
ne, zaś właściwie jedynymi ogólnymi wskazaniami stylistycznymi była siła, wy
razistość struktur językowych, poszukiwanie idei ogólnych we własnej duszy 
oraz gwałtowne napięcia kontrastów; program literacki ekspresjonistów w Polsce 
kształtowało czasopismo „Zdrój”, zaś działali twórczo S. Przybyszewski, W. Be
rent, E. Zegadłowicz, w teatrze zaś K.H. Rostworowski;

-formizm to polskie ugrupowanie artystyczne; założyli je w roku 1917 ma
larze Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie; skupiało kilkudziesięciu artystów - m.in. 
należeli tu: Stanisław Ignacy Witkiewicz, teoretyk kierunku (np. Nowe formy 
w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia - 1919); sugerowali oni bez
względny prymat formy, struktur, starali się łączyć impulsy emocjonalne z kon
trolującą rolą intelektu;

- f o w i z m, kierunek kolorystów w malarstwie; nie tworzyli oni zwartej gru
py, lecz utrzymywali ścisły kontakt ze sobą; działali we Francji; najwybitniejszy 
z nich to H. Matisse; nie ogłosili żadnego programu artystycznego, podkreślali 
zaś w swym malarstwie takie efekty jak zniewolenie estetyczne nasyconej świat
łem plamy barwnej - ten nader sugestywny środek wyrazu zyskał im nazwę „dzi
kich” - stąd fowizm, od francuskiego fauve - dzikie zwierzęta - raziło to, że uży
wają oni dużych plam barw, w pełni nasyconych;

-konstruktywizm występuje głównie w rzeźbie, ale także w malarstwie, 
poezji i teatrze; powstał w Rosji (1914); inspiracją tworów tego kierunku była 
chęć dorównania w sztuce postępowi w technice i naukach ścisłych; W. Tatlin 
i N. Gabo traktowali formę artystyczną mechanistyczno-inżynieryjnie, stąd na 
przykład pomniki, konstruowane jak obiekty inżynieryjne - Tatlina Pomnik ku 
czci III Międzynarodówki (1919): była to lekko pochyła wieża z metalowych kra
townic; wydali oni też Manifest realistyczny (1920); tendencje konstruktywizmu 
rozszerzyły się na Niemcy i Polskę; z kolei literatura konstruktywistyczna przy
brała charakter polityczny; w architekturze jako konstruktywizm określano kon
wencję stylistyczną, zakładającą, iż o wartości estetycznej dzieła architektonicz
nego decyduje zasada funkcjonalizmu oraz podkreślenie momentów konstrukcji 
budowli z unikaniem wszelkich zbędnych ozdób i innych dodatków; działały tu 
zasady ekonomii wykonania oraz racjonalności w użytkowaniu budowli;

- łuczy zm; powstaje on i rozwija się w Rosji; Łarionow i Gonczarow malu
ją obrazy nieprzedstawiające, podporządkowane jedynie prawom światła, a są to 
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pryzmatyczne plamy barwne oraz krótkie ostro zarysowane linie, układające się 
w wiązki kierunkowe (1910); w roku 1914 Łurianow publikuje manifest łuczy- 
zmu: „Celem łuczyzmu jest stworzenie malarstwa w pełni autonomicznego, rzą
dzącego się wyłącznie własnymi prawami, przede wszystkim prawami koloru 
i jego transpozycji na płótnie”; jest to deklaracja, odpowiadająca w nastroju 
i ogólnych tendencjach ówczesnemu awangardyzmowi; wskutek przemian rewo
lucyjnych w Rosji wszelka awangarda została tam stłumiona;

-muzykalizm;w roku 1932, w Paryżu H. Valeusi występuje z manifestem 
artystycznym, głoszącym, iż o ile w Egipcie dominowała architektura, u Greków 
rzeźba, w XVII i XVIII wieku literatura, to plastyka będzie w XX wieku muzycz
na, to znaczy winna być harmonijna, dynamiczna, rytmiczna i naukowa; nie cho
dzi o transponowanie utworów muzycznych na obrazy, lecz o wprowadzenie do 
plastyki muzycznego nastroju:

„Linie i barwy posiadają same przez się identyczną siłę ekspresji jak dźwięki w muzy
ce. Dlatego też ich rezonans uczuciowy, oparty nie na symbolu, ale na automatycznym 
oddziaływaniu wibracji tal promieni barwnych, pozwala zastąpić przedstawienie bezpo
średnie wywoływaniem określonych stanów emocjonalnych”-10;

te interesujące uwagi pozwoliły niewielkiej grupie malarzy paryskich zaistnieć 
jako odrębna grupka przez kilka lat; zresztą na związki między wrażeniami wzro
kowymi i słuchowymi wskazywał Skriabin, zaś Kandinsky pisał o pozazmysło- 
wym oddziaływaniu barw i kształtów;

-orfizm, zwany też kubizmem orficznym; G. Apollinaire w roku 
1913 uznał, iż należy wyprowadzić wszelkie konsekwencje procesu penetracji 
przestrzeni, dokonywanego przez kubizm; sądził on, że kubizm prowadzi nie
uchronnie do czystej abstrakcji, zarzucenia momentu przedstawiania przedmio
tów w sztuce, zarzucenia wszelkich odwołań do rzeczywistości realnej; malar
stwo to pełna ekspresja barwna, liryzm i dążenie do synestezji artystycznej; na
zwa „orfizm” to odległe skojarzenie literackie - pochodzi od tytułu zbioru poezji 
Apollinaire’a Zwierzyniec czyli świta Orfeusza-, artystą, który podzielał poglądy 
„orfickie”, był francuski malarz R. Delaunay, który jednak używał określeń „ma
larstwo czyste” oraz „symultanizm”; do grupy tej należeli czeski malarz E Kup
ka, Francuzi E Leger i E Picabia oraz Amerykanie M. Russel i S.M. Wright; nurt 
ten aktywny był zaledwie kilka lat (około roku 1913);

-puryzm to również postkubistyczna formacja, próba rozwoju podstawo
wych założeń kubizmu, nadbudowania nad nimi własnych koncepcji, dotyczą
cych awangardowego traktowania sztuki; założycielami jego byli francuski ma
larz i teoretyk sztuki oraz francuski architekt, urbanista, malarz, rzeźbiarz i teore
tyk sztuki, Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret); pierwszą publiczną wysta
wę swych prac zorganizowali puryści w roku 1918, wydając równocześnie roz
prawę Après le cubisme (Po kubizmie); przyjęli oni tezy kubizmu syntetycznego, 
głosząc program „czystej formy” (stąd nazwa: łacińskie - puritas, francuskie- 
purisme - czystość), porządkującej artystycznie wizję „wieku maszyny”; malar
stwo to cechowała dbałość o przejrzystość form, skłonność do geometryzacji, pa-

30 Za: A. Kotula, P. Krakowski, Kronika nowej sztuki 1855-1960, Kraków 1966, s. 196. 
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stelowa gama barw; przedstawiane malarsko przedmioty pozbawione były zbęd
nych, przypadkowych elementów, na przykład natury zdobniczej; Le Corbusier 
rozwinął na wielką skalę swą twórczość architektoniczną i urbanistyczną, realizu
jąc w ten sposób dosłownie kubistyczne koncepcje, dotyczące przestrzeni jako 
tworzywa sztuki;

-suprematyzm Malewicza; malarz rosyjski Kazimierz Malewicz wystąpił 
w roku 1915 z programem artystycznym, w którym głosił „supremację czystej 
wrażliwości plastycznej”; Malewicz był pod wpływem futuryzmu i kubizmu, zaś 
jego pierwszym obrazem suprematystycznym był Czarny Kwadrat (1913); było 
to malarstwo abstrakcyjne; przestrzeń i ruch sugerowane były przez układy form 
geometrycznych, a z czasem powstawały konstrukcje trójwymiarowe, określane 
jako architektony i planity; w Polsce koncepcje suprematyzmu podjął W. Strze
miński oraz grupy Blok i Praesens;

-symultanizm był kierunkiem w malarstwie, uprawianym przez jednego 
artystę (przejściowo też przez jego żonę), Roberta Delaunay; malarstwo to po
wstało w roku 1912 - wówczas pojawiają się nowe kompozycje, poświęcone stu
dium koloru, jak Okna, Dysk słoneczny, Karuzela-, były to abstrakcyjne układy 
barwnych świetlistych kręgów, gdzie Delaunay wykorzystał prawo symultani
cznego kontrastu barw (termin „symultanizm” zasugerowany rozprawą E. Chev- 
reula De la loi du contraste simultané des couleurs - 1839); Delaunay zafascyno
wany był spostrzeżeniem, że zachodzi wzajemne uzupełnianie się i potęgowanie 
działań barwnych, co artystycznie najpełniej można oddać przez kompozycje, 
układające się w rytmicznie rozmieszczone na płaszczyźnie obrazu kręgi; wywo
łał on duże wrażenie na wrażliwych odbiorcach - na przykład Apollinaire piszę:

„(...) każdy ton wywołuje i rozświetla wszystkie pozostałe barwy pryzmatyczne. To jest 
symultaniczność. Obraz sugestywny, działający na nas podobnie jak natura i jak poezja. 
Światło jest tu w całej swej prawdzie”31;

31 Za: A. Kotula, P. Krakowski, op.cit., s. 132.
32 Ibid., s. 186.

-unizm; był to kierunek abstrakcyjny, idący bardzo daleko w zamiarze 
oczyszczenia malarstwa z wszelkich elementów pozaplastycznych, niejako „ma
larstwo superczyste”, abstrakcja, całkowicie oderwana od rzeczywistości realnej, 
ale też od filozofii, postaw światopoglądowych (jedynie w ujęciu dalece aluzyj
nym można interpretować unizm jako odpowiednik Leibniza monadologii); w ro
ku 1928 formułuje Strzemiński swe założenia, w rozprawie Unizm w malarstwie-.

„(...) unizm malarstwa wymaga jednozgodności wszystkich elementów obrazu z jego dany
mi przyrodzonymi, że płaskość całej powierzchni jest jego cechą przyrodzoną, a więc, że 
cały obraz po namalowaniu powinien tworzyć powierzchnię jednolicie płaską. Obraz powi
nien być jednolity i płaski”32;

chodzi o jedność optyczną kompozycji, tak więc w zakres plastyki wchodzą jedy
nie zjawiska przestrzeni, natomiast kształty dynamiczne nigdy nie są tożsame 
z płaszczyzną obrazu; obraz jest ponadczasowy, przedmiotem operacji może być 
tylko przestrzeń, artysta tworzy jednolity plan przestrzenny; Strzemiński namalo
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wał w latach 1930-1934 czternaście obrazów unistycznych, oddziałał jedynie lo
kalnie na łódzkie środowisko malarskie, gdzie zamieszkiwał, nie znalazł uznania 
społecznego i borykał się z wielkimi trudnościami życiowymi.

3. Wielka Awangarda połowy XX wieku

Strukturalną konsekwencją, mieszczącą się w koncepcji antroposfery, rozpa
trywanej w aspekcie estetyki, w tym przypadku Permanentnej Awangardy, stała 
się Wielka Awangarda połowy wieku. Jest to też jeden z problemów antropologii 
filozoficznej: zjawiska kulturowe oscylują między metafizyką możliwości, przy
padkowości a swoistym, niefizykalnym determinizmem.

Co zatem wydarzyło się w połowie wieku i jakie są wiarygodne interpretacje 
tych wydarzeń kulturowych? Za zapoczątkowanie nowych przemian w sztuce uz
nać można otwartą w lecie 1947 roku w Paryżu wielką wystawę sztuki surreali
stycznej (Exposition internationale du Surréalisme, Galerie Maegt); w katalogu 
tej wystawy jest wstęp A. Bretona i trzydziestu innych autorów, zaś okładkę za
projektował M. Duchamp, umieszczając na niej różową pierś kobiecą z plastyku, 
zachęcając do dotykania jej. Wśród dzieł znajdują się obrazy S. Dali, R. Magrit- 
te’a, P. Devraux, M. Emsta, Y. Tanguy’ego, J. Arpa, J. Miro. Było to wydarzenie 
imponujące wielką skalą i znaczące. W dwa lata po zakończeniu wojny Francja 
otrząsnęła się z koszmaru okupacji, kolaboracji z ludobójcami i amoralnych przy
padków zniewalania intelektualistów przez narodowy socjalizm (np. pisarz L.F. 
Celine) i znów zabłysła jako stolica kulturalna świata - wystawa miała rzeczywi
ście międzynarodowy wymiar. Nie był to jednak ewenement skierowany ku przy
szłości, lecz raczej uroczyste zamknięcie poprzedniego okresu. A jednak to właś
nie takie imprezy stanowiły wówczas inspirację dla nowego pokolenia twórców - 
one wskazywały na imperatyw kontynuowania dzieła awangardowego. Tak oto 
został przygotowany grunt dla jakże bujnego rozkwitu Wielkiej Awangardy.

Aby móc wiarygodnie ustrukturować fakty jako sensowne ich następstwo, 
przywołajmy raz jeszcze zjawisko, zachodzące w antroposferze jako swoista pra
widłowość, określone jako metamorphosis, przemiany, sięgające podstaw życia 
społecznego. Jest tak, że w świadomości następujących po sobie pokoleń dotych
czasowe osiągnięcia kulturowe i cywilizacyjne - też artystyczne i techniczne - po 
upływie pewnego czasu zostają kwalifikowane jako „zużyte”, „przestarzałe”, 
„zwietrzałe”, „nudne” itp.; tak też „zużywa się” faza awangardy artystycznej, 
określana jako „epoka «izmów»”.

Także w życiu filozoficznym nastąpiła pewna szczególna przemiana, której 
najbardziej uspołecznionym ruchem był egzystencjalizm; wystąpili tu: J.P. Sartre, 
autor obszernego traktatu L’être et le néant (Byt i nicość, 1943); również był on 
powieściopisarzem (Drogi wolności, 1949) oraz dramaturgiem (Muchy, 1943, 
Przy drzwiach zamkniętych, 1946, Ladacznica z zasadami, 1946); M. Dufrenne 
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i M. Merleau-Ponty zabierali głos w sprawach estetyki, zaś głównym momentem, 
powodującym ich popularność, było podjęcie problematyki antropologii filozofi
cznej, filozofii człowieka.

Określenie „Wielka Awangarda” ma uzasadnienie zarówno w rozmiarach ilo
ściowych, jak i przestrzennych zjawiska; sztuka awangardowa stała się niejako 
obowiązująca obyczajowo zarówno w Europie i Ameryce, jak też w Azji (zwłasz
cza Japonii) i Australii. W tym też czasie nastąpiło, w okresie końcowym, apoge
um, akt finalny; zakończony został pewien autonomiczny fenomen sztuki jako 
najwyższego napięcia intelektualnego i emocjonalnego, artystycznego i estetycz
nego. Tym ostatnim akordem był konceptualizm, przekroczenie sztuki przez sztu
kę, porzucenie samej siebie - a więc ujawniła się konieczność dalszych przemian 
w cyklu metamorphosis świata człowieka.

Wyznacznikiem Wielkiej Awangardy jest poczucie artystów, iż zostają oni 
włączeni dzięki działaniu mechanizmu uspołecznienia sztuki w jeden wielki orga
nizm, którym rządzi nie prawo zwalczających się, przeciwstawnych grup i „iz
mów”, lecz zasada jedności w różnorodności, zasada dopełniania się wzajemnego 
działań kreacyjnych, inwencji artystycznej. Nie jest to więc czas rozczłonkowa
nych fundamentalizmów artystycznych, lecz czas skrajnie zindywidualizowanych 
i nastawionych na oryginalność konwencji artystycznych, artystycznie funkcjo
nalnych chwytów, poddanych refleksji, światopoglądowemu prymatowi wolności 
i bezwzględności prawdy, rozumianej jako intelektualne rozeznanie spraw egzy
stencji. Wszelki normatywizm zostaje radykalnie porzucony. W miejsce kanonów 
stylistycznych każdy artysta niemal dla każdego dzieła tworzy zindywidualizo
waną konwencję artystyczną - przyjmuje zawsze odrębny zamiar artystyczny 
(wizja dzieła) i wynikające z niego założenie artystyczne (realizacja wizji w dzie
le).

Zmienia się radykalnie image (twarz, obraz, wyobrażenie) osoby artysty. 
Ethos, morale nie gra zbyt wielkiej roli, gdy artysta całą uwagę poświęca temu, co 
robi, stara się utrzymać na powierzchni konkurencji, zaś sława, popularność stają 
się sprawą marszandów, środków masowego przekazu, niekiedy na skutek „ame
rykanizacji” miernikiem przy wartościowaniu stają się pieniądze. Na skutek ko
mercjalizacji sztuki możliwy staje się wielki rozmach w jej uspołecznianiu, a za
razem skrzywiony zostaje obraz wartości artystycznych i estetycznych. W świa
domości artystów pojawia się przeświadczenie, iż ich właściwym zadaniem jest 
przede wszystkim doprowadzenie do końca przyspieszającego tempa przemian 
procesu metamorphosis kultury.

Dzieło sztuki przestało być uznawane za przedmiot, artefakt. Pojawiły się ta
kie koncepcje i artystyczne manifestacje, jak: dzieło - przedmiot do wyrzucenia, 
jak Cage’a cisza jako utwór muzyczny, jak koncept, pomysł jako jedyne „fakty 
artystyczne”, czyli dzieła, których jedynym tworzywem jest myśl - w konceptu
alizmie.

Ulubiony chwyt wczesnej awangardy - wywoływanie szoku estetycznego, 
skandale i wstrząsy moralne czy intelektualne, przestały odgrywać większą rolę: 
publiczność, przeważnie młodociana, wręcz domagała się coraz ostrzejszych pod
niet estetycznych. Sztukę uznano za przewodnika inicjującego, wtajemniczające
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go, wprowadzającego w paradoksy, niepokoje, napięcia cywilizacji współczesnej. 
Co pewien czas organizowane były wielkie festiwale sztuki awangardowej, coraz 
częściej realizowana była zasada zacierania granic między twórcą a odbiorcą, 
a nawet między odbiorcą a dziełem - miało to miejsce na przykład w teatrze, 
a zwłaszcza przy happeningach.

Najsilniejszą wartością artystyczną i estetyczną stała się oryginalność - rady
kalna nowość wywodząca się z utopijnej zasady creatio ex nihilo. Można ją rozu
mieć jako wylansowaną przez awangardę odrębną wartość lub jako moment wła
ściwy niektórym dziełom, warunkujący wszelką satysfakcję estetyczną. Przestała 
się liczyć perfekcja warsztatowa jako wartość artystyczna, co spowodowało za
chwianie systemu ocen i ewaluacji estetycznej i wytrąciło krytykom uniwersalne 
kryterium wartościowania. Zdewaluowane zostało zwłaszcza klasyczne piękno 
(harmonia, umiar) wraz z jego słabą odmianą, ładnością - wręcz za obrazę uzna
wano opinię, że coś podoba się, bo jest miłe, ładne, przyjemne.

Indeks konwencji artystycznych, owych jednorazowych, niekiedy rewela
cyjnie nowatorskich dokonań artystów Wielkiej Awangardy, stanowi dokumenta
cję przekraczania przez sztukę granic sztuki. Nawet niepełne zestawienie wybra
nych konwencji da możność unaocznienia omawianych tu zjawisk.

W sytuacji kiedy głoszone było hasło „każdy jest artystą”, kiedy przestały 
obowiązywać rygory stylistyczne i nie działały już warsztatowe kryteria perfekcji 
formalnej, stało się tak, że uprawianie sztuki zaczęło być powszechne - artystą 
mógł zostać każdy, każdy też mógł uprawiać obrany rodzaj twórczości artystycz
nej w ramach prywatnego hobby. Zwłaszcza młodzi intelektualiści poczuli presję 
przymusu kreacjonizmu. Niekiedy ktoś, którego zawód i tryb życia oraz zamiło
wania dalekie były od maniery artystów, rozpoczynał uprawiać sztukę w pełni 
dojrzałości życiowej i osiągał wysoki w niej poziom, stawał się uznanym, słyn
nym artystą. Kiedy nie chodziło o rymy, rytmy, strukturę zwrotkową, tym łatwiej 
było amatorom znaleźć się wśród „nawiedzonych” („i muszę mówić wiersze - 
dlaczego, nie wiemy”). Tak powstawały wiersze-niewiersze, obrazy wbrew kun
sztowi malarskiemu (np. niedzielnym malarzem był Winston Churchill); uprawia
no écriture automatique lub pozwalano sobie na nieprawdopodobne metafory.

Artystą zostawało się ex opere operato, po prostu zgłaszając swój akces do 
republiki twórców. Sprzyjały temu niektóre koncepcje estetyczne - na przykład 
Dickiego teza, iż dziełem sztuki staje się obiekt, który znalazł się w muzeum czy 
na wystawie. Tak funkcjonował ogromny mechanizm społeczny życia artystycz
nego, kreacyjno-komercyjno-ludycznego. Przykładowo przyjrzyjmy się nieco bli
żej kilku konwencjom artystycznym, funkcjonującym w czasach Wielkiej Awan
gardy. Wybrane one zostały z tych, które zyskały powszechne uznanie i uważane 
są za najbardziej charakterystyczne oraz odkrywcze.

Malarstwo informel - tak nazwano kilka konwencji stylistycznych; należą 
tu:

- taszyzm powstały około roku 1950 równolegle we Francji, Stanach Zjedno
czonych, Włoszech i Europie północnej. Inicjatorem był malarz niemieckiego po
chodzenia, działający w Paryżu, Wols (1913-1951). Jego nieprzedstawiające ma
larstwo było gwałtowne, porywcze, instynktowne, intuicyjne, o dużym ładunku 
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napięć dramatycznych. W procesach twórczych zdaje się na przypadkowość. Nie
jako wbrew postawie i intencjom tego irracjonalisty jego dzieła interpretowane 
były jako rządzące się ukrytymi zasadami sensu, porządku, kompozycyjnych stru
ktur.

Pełny rozwój świadomego taszyzmu nastąpił w malarstwie Jacksona Pollocka 
(1912-1956). Było to malarstwo, polegające na działaniu automatycznym, na rzu
towaniu stanów psychicznych, świadomych i podświadomych: artysta mechanicz
nie rozlewał, rozpryskiwał farbę, czerpaną wprost z pojemnika na płótno, rozło
żone na podłodze lub rozpięte na ścianie; niekiedy artysta decydował się jednak 
na uładzenie efektów spontanicznej ekspresji swej osobowości;

- malarstwo fakturowe uprawiał Jean Fautrier, który zasadniczy proces twór
czy sprowadzał do kształtowania materii; artysta ten kształtował swe dzieła, roz
płaszczając masę, zrobioną z papieru, mąki i gipsu, na płótnie, a następnie pokry
wając tę amorficzną powierzchnię farbami, narzucając aluzyjne znaki jakby-grafi- 
czne. Dzięki takiemu wyeksponowaniu faktury artysta zdynamizował materię, 
nadając jej sens wieloznacznej narracji. Na niektórych obrazach odczytać można 
jakby ślady zdeformowanego torturami ciała ludzkiego, na przykład ślad umęczo
nej twarzy. Konwencję tę, w różnych odmianach, przeszło wielu artystów - na 
przykład Jean Dubuffet wprowadza fakturę z wykorzystaniem piasku, skał, od
łamków muru; Antonio Tapies wydrapuje aluzyjne kształty na utwardzonej jak 
tynki powierzchni. Powstała wielka ilość dzieł, będących wariantami malarstwa 
fakturowego, gdzie powklejane zostały kamienie, muszle, kawałki luster, gdzie 
uzyskane zostały znane dotąd efekty kontrastu matowej powierzchni piaszczystej 
z błyszczącą powierzchnią lakierów;

- malarstwo kaligraficzne wywodzi się ze wschodnioazjatyckiego pisma, zaś 
jako odrębna konwencja artystyczna powstało w USA. Mark Tobey zapoznał się 
z kaligrafią, pismem chińskim i japońskim jako adept doktryny zen. Odkrył on, iż 
szczególnego rodzaju ekspansję estetyczną posiada znak, zwłaszcza gdy został on 
przez wieki tradycji uszlachetniony oraz odpowiednio zmodyfikowany artystycz
nie. Znak może być modyfikowany oraz interpretowany na różne sposoby: jako 
umowny zapis myśli, jako przesłanie mistyczne lub jako narracja o życiu. Obrazy 
zatytułowane Biała kaligrafia, wystawione w Nowym Jorku w roku 1944, ukaza
ły wszystkie te możliwości; na przykład Świecenie miasta - gęsto, przypadkowo 
rozmieszczone na ciemnym tle kreski sugerowały skomplikowanie, niepokój 
amerykańskich metropolii. Była to swoista, odkrywcza próba wniknięcia sztuki 
w istotę współczesności; była to, wedle słów Tobeya, „symboliczna mowa du
cha”. Inni malarze informel, uprawiający konwencję kaligraficzną, powoływali 
się na oddziaływanie znaków kosmicznych. Hans Hartung swymi zdecydowany
mi pociągnięciami pędzla, rozkładającymi w rytmie zakłóconym czarne ślady na 
białym tle, oddawał hieratyczną powagę rzeczywistości, głęboko ukrytej poza 
przedmiotami. „Świat jest przez człowieka nie oglądany lecz przeżywany”, napi
sał inny kaligrafista informel, Soulages (miesięcznik „Gimaise”, 1953). Proces 
kaligraficznego malarstwa szedł dalej: kreślone były znaki o nieznanych znacze
niach (Mathieu). Dewizą uniwersalną malarstwa stało się: „malarstwo stanowi 
gałąź sztuki pisania” (Mathieu).
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Abstrakcja geometryczna stanowiła przeciwwagę dla malarstwa informel, 
zwłaszcza taszyzmu, choć w zamierzeniu jej twórca takiej funkcji nie przewidy
wał; jej geneza sięga czasów przełomu i wiąże się z nazwiskiem holenderskiego 
malarza, zaliczanego do wielkiej trójcy holenderskich mistrzów: Rembrandt- 
van Gogh - Mondria. Trzeci z nich był właśnie pierwszym malarzem tworzącym 
w konwencji, zwanej abstrakcją geometryczną. Piet Mondrian (1872-1944) prze
bywał w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Początkowo był naturalistą, potem 
symbolistą, fowistą, a kiedy zetknął się z kubizmem, nastąpił u niego zwrot ku 
kompozycjom uproszczonym, gdzie dominowały układy pionów i poziomów. 
Kolorystycznie zaczął się ograniczać do kilku barw, którym nadawał sens dyna
mizujący: żółty - promienisty, niebieski - opadający, czerwony - unoszący się, 
zaś rzadko wprowadzane - biel, czerń, szarość - uznał za „niekolory”. Swe zało
żenia sprecyzował w rozprawie teoretyzującej Le Néoplasticisme (1921). Wyzna
wał „malarstwo czyste”, a więc nieprzedstawiające, dążył do wyeliminowania 
wszelkiej przedmiotowości, a prezentowania malarskiego wewnętrznej istoty, 
fundamentalnej struktury rzeczywistości. Wyraźne'są w tych rozważaniach ele
menty teozofii, neoplatonizmu i heglizmu. Kosmiczne siły twórcze, zinterpre
towane artystycznie, to linia pozioma, przecinająca się pod kątem prostym z pio
nową.

Droga przemian osobowości artystycznej Mondriana to typowa metamorpho
sis, przypominająca stopniowe przepoczwarzanie się, przeobrażanie motyla. Pier
wsze obrazy to ukazujące perfekcję warsztatową obrazy realistyczne - na przy
kład Chryzantemy, Drzewo (1909-1910); kolorystyczne, fowistyczne - na przy
kład Młyn w słońcu (1911), Czerwone drzewo (1911); kubizujące - na przykład 
Eukaliptus (1912), Martwa natura (1912), Fasada kościoła (1914); pierwsze ob
razy geometryzujące, abstrakcyjne - na przykład Kompozycja w brązie, niebie
skim i czerwonym (1913), Kompozycja owalna (1914), Kompozycja w niebieskim 
(1917); długa seria obrazów, prezentujących konwencję „abstrakcja geometrycz
na”-na przykład Kompozycja w jasnych barwach z brązowymi konturami 
(1919), Kompozycja z czerwienią, błękitem i szarością (1928).

Ostatnie obrazy Mondriana stanowią narracyjną odmianę abstrakcji geometry
cznej; nasuwają one określone skojarzenia przez aluzyjne tytuły i swoisty niepo
kój rozdrobnionych elementów, wnoszących napięcie; są to na przykład Broad
way Boogie-Woogie (1943), Victory Boogie-Woogie (1944).

Sztuka jako konstrukcja - ten kierunek odwołuje się do dyscypliny geome
trycznej w sztuce, zarazem pojawia się moment społecznego życia dzieła sztuki. 
Nie chodzi o tradycyjny, zestarzały mimetyzm: sztuka ma być wolna od tendencji 
odtwarzania, naśladowania czegokolwiek, ma ona wkroczyć w codzienne życie 
jako uszlachetnienie, nobilitacja estetyczna tego, co potoczne, najbliższe zwy
kłym zajęciom i odczuciom rzeczywistości. Estetyczne i techniczne nowatorstwo 
polega na zatarciu różnic między malarstwem a rzeźbą, między dziełem techniki 
a dziełem sztuki. Tak powstała technika-konwencja rzeźb ruchomych, tak zwa
nych mobilów. Mobile tworzyli Szwajcar Jean Tinguely i Węgier, działający we 
Francji, Nicolas Schóffer, zaś najwybitniejszym twórcą mobili był amerykański 
rzeźbiarz Aleksander Calder. Jego mobile konstruowane były z metalu, stosował 
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on zasadę równoważności wiszących elementów z blachy. Ich ruch wywoływany 
był przez powiewy wiatru, przez nieumyślne potrącenia, różnice temperatur. Nie
kiedy wprowadzany był napęd elektryczny, a wówczas wahadłowy lub obrotowy 
ruch stawał się stały. Wreszcie pojawiły się momenty, zaczerpnięte z cybernetyki, 
i mobile zaczęły reagować na światło, na ruch tancerzy w balecie, zaś wieża, 
wzniesiona w roku 1960 w Liege, reagowała na zmiany wilgotności powietrza 
i siłę wiatru, co powodowało automatyczne zapalanie się różnokolorowych świa
teł, sugerujących komunikaty meteorologiczne.

Ta konwencja stanowiła odpowiednik artystyczny cywilizacji nowoczesnej, 
stanowiła pogranicze sztuki i techniki, zaś satysfakcje estetyczne polegały na wy
korzystaniu efektu zadziwienia, jeśli nawet nie nowym pięknem, to w każdym 
razie subtelnością gry z nowym pięknem, z nowymi możliwościami kreacji arty
stycznej.

Op-art (Optical-art, sztuka optyczna) kładzie nacisk na czysto wizualną stro
nę obrazu, poszukuje efektów, o których mówi nauka o wzroku: za pośrednic
twem geometrycznie czystych linii i plam dzieło ma wywołać złudzenie optyczne 
głębi i wypukłości, falowania, migotania, pulsowania. Linie rozszerzają się lub 
zwężają, zagęszczają lub rozrzedzają. Kolor jest tu mniej doniosły - przeważa 
czerń, szarość i biel, rzadziej nasycone barwy.

Pierwsza wielka reprezentacja dzieł głównego przedstawiciela op-artu, Victo- 
ra Vasarely’ego, odbyła się w roku 1965 w Nowym Jorku pod nazwą The respon
sive Eye (Wrażliwe oko). Wywołało to szeroką dyskusję, zaś Amerykanie ogłosili 
tę konwencję jako typowo amerykańską; spowodowało to szeroką akceptację spo
łeczną kierunku, tak dalece, że odbiło się to na modzie kobiecej. Z punktu widze
nia przemian awangardowych sztuki op-art był najdalej idącym przeciwstawie
niem się sztuce informel, taszyzmowi. Publiczność uznała, że rygory geometryza- 
cji, poprawności technicznej oraz podporządkowania się prostym zasadom łatwo 
czytelnego uporządkowania świata sztuki odpowiadają aktualnym tendencjom 
myślenia technokratycznego. Jednakże op-art nie stał się dominantą awangardy.

Pop-art w latach 1963-1964 stał się najpierw w Stanach Zjednoczonych, 
a wkrótce także w Europie konwencją najbardziej wziętą, był entuzjastycznie 
akceptowany, przyjmowany z pewną ulgą jako sztuka łatwa, podobająca się i idą
ca za ideologią naiwnego realizmu, prostej estetyki i tworzenia dzieł z realnych 
przedmiotów, mających stawać się niejako na oczach publiczności dziełami sztu
ki, choć były to jednocześnie przedmioty codziennego użytku.

Pop-art nie przeciwstawiał się niczemu - pierwsza wystawa twórców tej kon
wencji nazwana została New Realism, zaś określenie „pop-art” powstało niemal 
przypadkiem, zastosowane przez jednego z krytyków artystycznych (Lawrance 
Alloway) do obrazów nowego rodzaju. Wkrótce rozpoczęła się wielka kariera 
sztuki pop-artu, sztuki mas, sztuki zwykłych ludzi, kochających swoje życie 
w wielkich aglomeracjach miejskich, sztuki plebejskiej, populistycznej.

Amerykański publicysta Richard Hulsenbek tak charakteryzuje pop-art:
„Wszystko jest sztuką, co wytnie się ze zmiennej rzeczywistości i podda wnikliwej ob

serwacji. To, co dawniej było starą brudną bielizną, zmienia się w oczach oglądającego - 
kiedy znajdzie się ono na ścianie lub rogu sali muzealnej - w mistyczny symbol materiału.
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Stare buty zdjęte z nóg umarłego żebraka zaczynają opowiadać o cudzie bezkresnych wę
drówek. Okulary zawierają trud oczu starzejących się ludzi. Ta sztuka nie będąc artystycz
ną, jest sztuką w większym stopniu niż sztuka idei i zagłębiania się w sobie. Chodzi tu 
o wykrojone wycinki życia, które przez obecność widza nabierają filozoficznego, estetycz
nego sensu. Zwiastują one prawdziwą istotę symboli, to znaczy oczarowanie oglądającego, 
który przed stuleciami popadał w religijną ekstazę, jaką dziś wyczarowuje psychodelicznie 
szklanką dobrej whisky”-'3.

33 Za: B. Kowalska, Dwudziestolecie powojenne w sztuce światowej. Warszawa 1973, ss. 31-32.

W realizacji owe pop-artowskie „dzieła sztuki” przedstawiają się następująco: 
Robert Rauschenberg manifestacyjnie wytarł gumką rysunek Wilhelma Koennin- 
ga, ogłaszając, iż oto dokonał aktu stworzenia dzieła przed jego zniszczeniem 
(rok 1953); rozkwit pop-artu rozpoczął się w roku 1956, kiedy to młodzi artyści 
amerykańscy w obręb sztuki włączyli trywialne, banalne przedmioty, typowe dla 
masowej produkcji konsumpcyjnej, jak butelki po coca-coli, opakowania hot-do- 
gów, puszki po zupie, karoserie samochodów, barwne ogłoszenia, komiksy, odpa
dy znalezione na śmietnikach. Jednakże artyści traktowali swe awangardowe 
dzieło bardzo serio - Rauschenberg ukuł powiedzenie: „Ja próbuję działać 
w szczelinie między sztuką a życiem”. Przytoczyć też można Andy Warhola osła
wione obrazy Zupa Campbella (realistycznie odtworzone kilka rzędów owej fa
brycznie produkowanej zupy), Marylin Monroe (dziesięć razy powtórzona foto
grafia aktorki ze zmianami kolorystycznymi), Toma Wesselmanna cykle łazienek 
jako sanktuarium kultury konsumpcyjnej, pejzaże i martwe natury z fragmentami 
kobiecego ciała - fetyszu kultury seksu, oraz Wielki akt amerykański, będący sa
tyrą na współczesne społeczeństwo - schematycznie odtworzony na pierwszym 
planie akt kobiecy, w głębi stół z butelką wódki i owocami, zaś na ścianie sztan
dar amerykański i portret prezydenta; Roya Lichtensteina Torpedo... los! i inne 
grafiki kolorowane, wzorowane na komiksach; we Francji rzeźbiarz Cesar prepa
rował mechanicznie na specjalnych prasach karoserie samochodów.

W przypadku pop-artu ewidentne było sprzężenie zwrotne: pop-kultura inspi
rowała sztukę, zaś pop-art kształtował kulturę masową.

Nowa figuracja - miejsca poetyckie - instalacje to różne nazwy, a także od
cienie realizacyjne konwencji artystycznej, pragnącej nadawać życiu sens artysty
czny przez komponowanie z fragmentów nowych całości. Wcześniej takie kom
pozycje określano jako environments (urządzenia) - na przykład urządzany był 
w sali wystawowej pokój mieszkalny, później powstawały bardziej drapieżne, su
gestywne, ingerujące w porządek fizykalny „instalacje”.

Amerykańska odmiana tego rodzaju „figuracji”, czyli tu organizowania, usta
wiania, komponowania układu figur-przedmiotów, nawiązywała do autentycz
nych sytuacji, jakie mają miejsce w kuchni, fabryce, barze; zaś w Paryżu na Bien
nale Młodych szczególnym „miejscem poetyckim” była L’Abbatoir (Rzeźnia) 
z hakami i naturalistycznie odtworzonymi połciami mięsa (1963). Z czasem in
stalacje zmieniły charakter, choć wciąż trudno było określić, jakiego rodzaju to 
sztuka, czy w ogóle jest to sztuka, czy swoisty sposób uwznioślenia realnej rze
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czywistości: w toku przemian „awangardowość” osiągnęła status zjawiska nie- 
sprowadzalnego do żadnego innego. Na drodze ku antysztuce pop-art zaznaczył 
się jako herold najdalej idących, najbardziej radykalnych zmian, zaś instalacje już 
w ogóle zrezygnowały z artystyczności, nawet w nazwie. „Miejsca poetyckie” to 
często była ironia, a nie deklaracja za poetycznością, słowo „instalacja” kojarzy 
się z techniką, nie zaś ze sztuką.

Wielka Awangarda w Polsce związana była z odejściem od socrealizmu, 
z szerszym poznawaniem życia artystycznego na Zachodzie oraz spontanicznie, 
w atmosferze wielkiego przyspieszenia narastającym klimacie intelektualnym 
swobody twórczej. Postawa otwartego buntu młodych artystów przejawiła się na 
Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w salach Arsenału (Warszawa 1955). 
Ten pierwszy odruch oznaczał nie więcej niż dyskusję nad deformacjami w ma
larstwie i rzeźbie - odrzucono kanon realizmu mimetycznego. Stosowane były 
w większości środki formalne, nawiązujące głównie do kubizmu, taszyzmu i eks- 
presjonizmu. Najbardziej prężna była Grupa Krakowska, której przewodził Tade
usz Kantor; w roku 1956 odbył on podróż artystyczną do Paryża, zaś po powrocie 
z wielką energią przyjął rolę ambasadora nowej sztuki. Jego dokonania awangar
dowe były zmienne, poczynając od eksperymentalnego teatru konspiracyjnego 
Cricot, gdzie realizował z aktorami nieprofesjonalnymi głównie sztuki Witkace
go, poprzez dość tradycyjne grafiki (ukończył ASP w Krakowie), wznowienie te
atru eksperymentalnego Cricot II (1956), rozległą działalność przybliżania Polsce 
zdobyczy awangardy, malarstwo taszystowskie, happeningi i asamblaże, po zna
czące w wymiarze międzynarodowym apogeum swego teatru - zwłaszcza spe
ktakl Umarła klasa. Oddziaływał on nie tylko na środowisko artystyczne, lecz 
także na szeroką publiczność - organizował spotkania, na których dyskutował 
z uczestnikami z różnych kręgów intelektualnych na tematy, związane z nową 
sztuką. Fascynował też swym wyglądem wychudłego Mefista - w swoim teatrze 
występował jako reżyser na scenie, mag i autointerpretator.

Eksperymenty rzeźbiarskie po roku 1955 szły w kierunku swobodnego trakto
wania tworzywa i kształtu - stosowany był na przykład cement (Alina Szapoczni- 
kow), spawane żelazo (Bronisław Chromy), kłody drzewa (Jerzy Bereś), frag
menty wyrzuconych maszyn, byle jakich przedmiotów (Hasior, Kruczek). Porzu
cona zostaje presja tematyczna okrucieństw wojny, okupacji, coraz częściej poja
wia się abstrakcja (Henryk Stażewski, Alfred Lenica, Jerzy Tchorzewski) oraz 
swoista sztuka aluzyjna (Tadeusz Brzozowski).

W latach sześćdziesiątych rozwija się polifoniczny model sztuki Zachodu. Za
znaczają się dwie podstawowe tendencje: coraz radykalniejsze odchodzenie od 
modelu rzeczywistości realnej, przetwarzanego w dzieła iluzyjne, naśladujące, 
mimetyczne, oraz skupienie uwagi artystów na materii jako tworzywie, kryjącym 
nieoczekiwane możliwości ekspresji artystycznej, a także na intelektualizacji 
piękna, na upodobnianiu sztuki do filozofii. Tworzy to niemal nieograniczone 
możliwości wielorakich poszukiwań oraz łączenia uważanych dotychczas za 
sprzeczne konwencji artystycznych. Przestaje krępować jakikolwiek normaty
wizm.
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Silny jest nurt aluzyjno-erotyczno-surrealistyczny. Tadeusz Brzozowski malu
je wielkie amorficzne plamy nasycone blaskiem i czystością barw, dając swym 
obrazom metaforyczne tytuły (Prorok, Kretes, Skuwki, Despekt) — dzieła te, wy
soko cenione zarówno w Polsce, jak za granicą, tak komentuje artysta:

„Nasycam kolor do maksimum, a potem nagle go przygaszam. Przygaszam tak, jak 
gasną nasze przeżycia. Jak rodzą się kontrasty ludzkiego losu. Mam stale na myśli ludzi 
pięknych poplamionych brudem” (w rozmowie z A. Wojciechowskim, „Przegląd Artysty
czny”, nr 3, 1958).

Nieco odmiennie pojmuje swe powołanie artystyczne Jonasz Stem; dzieła je
go są wysoce ekspresyjne, nasycone treściami, a zarazem wieloznaczne; montuje 
on swoje obrazy - kolaże z kawałków kości, skór, szkieletów rybich. Jest to re
perkusja wojny, głównie holocaustu, metafora zniszczenia, śmierci. Tytuły są 
wyraźnie sugerujące: na przykład Wyniszczenia. Kompozycja form zabitych (Stem 
uratował się ze stosu zastrzelonych Żydów).

Linoryty Józefa Gielniaka stanowią zamknięty, niespotykany nigdzie indziej 
świat sztuki, nasyconej osobą twórcy, jego chorobą i niezwykłą, nader wysubtel- 
nioną wrażliwością estetycznej i obsesyjnej wyobraźni. Są właściwie tylko dwa 
cykle wieloczłonowe: Sanatoria (w którym chory artysta spędził większość ży
cia) oraz Improwizacje dla Grażynki. Są to fantastyczne widoki architektury sana
toryjnej oraz, w drugim cyklu, amorficzne kształty jakby zjawisk kosmicznych 
z elementami krajobrazowymi. Jest to grafika gęstych, subtelnych linii, jakby tka
nina pajęczyny. Poeta Stanisław Grochowiak tak interpretuje dzieło Gielniaka:

„Tak jak u Bacha wszystko tu się wzajemnie przenika, użycza sobie poszczególnych 
części, raz to żyje w zadziwiającej symbiozie, raz znowu wzajemnie się pożera” (Sanato
rium, „Kultura”, 1970).

Równie szczególnym artystą jest Roman Opałka - zyskał on światową renomę 
dzięki notacji plastycznej upływającego czasu, „obrazom liczonym”, na których 
konsekwentnie odtwarza kolejne liczby, zaś wedle jego programu ostatnia nama
lowana liczba będzie oznaczać kres jego życia. Malowanie rozpoczął on od cyklu 
Chronomy, płócien pokrytych gęsto punktami, których gęstość układała się w po
szczególne strefy.

Echem amerykańskiej „nowej figuracji” pop-artu były w Polsce dzieła, pre
zentowane jako „mitologie codzienności”, „figuracja narratywna” itp. Podobnie 
pojawiła się fotografia jako autonomiczny język sztuki. Znamienne są tu prace 
Zbigniewa Dłubaka jak cykl wyolbrzymionych zdjęć małych przedmiotów, foto
grafie zwielokrotnione banalnych przedmiotów. W katalogu jednej ze swych wy
staw (1974) Dłubak piszę:

.Artysta nie jest poszukiwaczem znaczeń, które i tak powstają, jak gdyby poza nim 
i poza utworzonym przez niego znakiem - dziełem. Analizuje on sam mechanizm znako
wania artystycznego, odkrywa jego relacje, tworzenie się i upadki paradygmatów, grę mor- 
femów. Praca artystyczna jest badaniem sztuki”.

Wiele też pokazywano w owym czasie (lata sześćdziesiąte) tzw. instalacji, en
vironments - nie malarska już nawet ani nie rzeźbiarska, a jednak plastyczna sztu
ka jako przestrzeń, wyznaczona przez strukturę zbioru. Przestrzeń jest tu realna, 
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zapełniające ją przedmioty również, a jednak takie „otoczenie” widza działa na 
niego swą artystyczną fikcyjnością. Tym, co dominując organizuje przestrzeń „in
stalacji”, mogą być wszelkie przedmioty, światło (np. oślepiające reflektory, drga
jący poblask jarzeniówek), kolor (np. Andrzeja Matuszewskiego Environment in 
Red, 1970, gdzie panował totalnie kolor czerwony).





Rozdział IV

Apogeum Wielkiej Awangardy

Poddamy tu analizie i interpretacji estetycznej kilka szczególnie popularnych 
w skali społecznej i najbardziej znaczących dla omawianego tu cyklu przemian 
w sztuce awangardowej.  

Happening można uznać za nowy rodzaj sztuki, najbliższy teatrowi, lecz ro
zumiejący akcję teatralną jako radykalne wyzwolenie się z wszelkich reguł, norm 
w zwyczajowym rozumieniu tego określenia - i to zarówno ze strony twórcy, 
dzieła, jak i odbiorcy. Wedle definicji słownikowej „happening (angielskie - zda
rzenie) - widowisko, na którego całość składa się szereg przedmiotów, działań lu
dzkich, zdarzeń niepowiązanych logiczną akcją, organizowane wedle scenariu
sza, dopuszczającego udział przypadku, lub improwizowane, często wymagające 
uczestnictwa publiczności, mające na celu zaskoczenie, zaszokowanie, wywoła
nie niezwykłych skojarzeń” (Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1995, 
s. 416). By dojść do istoty happeningu, niezbędne jest poznanie jego ogólnoteo- 
retycznych założeń, sposobów tworzenia wizji tego, co ma być kreowane, sposo
bów uzyskania estetycznych rezultatów, czyli satysfakcji estetycznej, jakiej ewen
tualnie może dostarczyć owo niezwykłe „wydarzenie”.

Kim są artyści happeningu? Każdy może tu być artystą, gdy czynnie zaanga
żuje się w akcję happeningową; gdy stanie się zarazem widzem, twórcą, dekora
cją, podmiotem i przedmiotem tego, co dzieje się. Próby bezpośredniego włącze
nia publiczności w akcję teatralną podejmowane były już wcześniej. Zawsze jed
nak pozostawała między sceną a widownią, między aktorami a widzami owa 
swoista „szyba” przedziału między „teatrem” a „publiką”. Wspomnieć tu można, 
obok klasycznych dokonań takich reżyserów, jak E.G. Craig, E. Piscator czy 
P. Brook, przedstawienie A. Wajdy: była to inscenizacja Dziadów Mickiewicza 
w Teatrze Starym w Krakowie (1977). Wówczas to część akcji teatralnej działa 
się wśród publiczności, a obrzęd zaduszny odbywał się w westybulu teatralnym, 
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zaś publiczność stanowiła niejako uczestników guseł. A jednak publiczność pozo
stawała biernym widzem, odbiorcą, a nie twórcą.

Ogniwem pośrednim pomiędzy tradycyjnym teatrem a akcją happeningową 
były imprezy rockowe - w czasie nich młodociana publiczność niejednokrotnie 
dostawała się na estradę, podejmowała refreny, wznosiła okrzyki, wykonywała 
ruchy, stanowiące pendant do muzyki, której słuchała. Akcja imprezy trwała dalej 
już po zakończeniu koncertu - przenosiła się na ulicę, odbywały się pochody, 
a nawet dochodziło do burzliwych zajść ulicznych (np. w Sopocie przewrócono 
wagon kolei elektrycznej).

W latach sześćdziesiątych XX wieku happening zrobił tak wielką karierę 
w życiu artystycznym, że zaczęto stosować to określenie sensu largo. W duchu 
happeningu zaczęto traktować wszystko, co miało uogólnioną strukturę parate
atralnego zdarzenia: uroczystości publiczne, nabożeństwa religijne, ceremonie 
w rodzaju wolnomularskich, parady wojskowe, a nawet profesorskie wykłady, 
gdy miały one w sobie coś z celebrowania. ,

Czym jest w rzeczywistości happening, „klasyczny happening”, jeśli można 
się tak wyrazić o generalnym proteście przeciwko klasyczności? To:

„1. Nieobecność sztuki.
2. Niszcz sztukę.
3. Nie sygnuj sztuki.
4. Wszystko jest sztuką.
5. Kopiuj sztukę.
6. Uprawiaj sztukę jak dotąd.
7. Zmień sztukę.
8. Ty jesteś sztuką.
9. Sztuka...”

-tak oto brzmi manifest czołowego teoretyka happeningu, Bena Vautiera, 
zatytułowany Dziewięć kierunków w sztuce1. Vautier uważa happening za manife
stację pozamalarską, podejmowaną przez malarza, gdy dotychczasowe środki wy
razu artystycznego nie wystarczają mu - przede wszystkim zaś jest to namiętne 
przetwarzanie rzeczywistości w geście akcji parateatralnej, w geście zaimprowi
zowanym, choć akcja jest zaprogramowana w ogólnym zarysie; w geście total
nym, gdzie jednakowo ważna jest publiczność - twórca, happener - strukturujący 
zachowania, otoczenie - pełniące funkcję dekoracji, w pewnym stopniu również 
preparowane, i narzucające się samorzutnie wątki rzeczywistości - najczęściej 
polityczne, seksualne oraz wątki zgeneralizowanej postawy wobec życia.

1 Za: T. Pawłowski, Happening, Warszawa 1982, s. 13.

Jest to rzeczywiście wielkie bogactwo, a przy tym uderza w happeningu po
czucie nowości, przełamania wszelkich schematów, wzorów, stereotypów.

Twórcy koncepcji happeningu i realizatorzy happeningów bronili się przed 
wszelkimi definicjami tego, co tworzą, przed komentarzami, interpretacjami - 
uważali, że to oni dokonują interpretacji sztuki, piękna, życia, wieczności ludz
kiego bytu, a dalsze ich interpretowanie byłoby jałowym odwrotem od jednorazo- 
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wości, od tego, co nie powinno się powtórzyć. Oni wymagali od siebie jedynie 
swobody manewrów, chwytów kreacyjnych. Jednakże warunkiem koniecznym 
był udział drugiej strony - odbiorców, widzów, współaktorów, współtwórców ja
ko tych, którzy reagują i mają pełne prawo zachować się w sposób happeningo
wy; stąd nowa jakość artystyczna i estetyczna „happeningowość”, niesprowadzal- 
na do niczego innego i niedająca się z niczym porównać-jeżeli happening ma 
pozostać tym, czym jest w istocie: wieloznacznym amorficznym zdarzeniem, nie- 
dającym się sensownie do końca ustrukturować estetycznie, zracjonalizować 
w pełni intelektualnie - bo nigdy go nie ma: staje się jedynie, rozwija, zanika, kie
dy tylko zejdzie ze sceny.

Paradoksalne wydaje się, że nastąpiła też komercjalizacja happeningu: przy
nosił on organizatorom zyski.

Happening prowokuje do nieweryfikowalnych analiz i interpretacji filozoficz
nych, samokompromitujących się wobec wieloznaczności, a także znacznego ła
dunku emocji, irracjonalności, tkwiącego w zjawisku; dominuje tu i decyduje im
peratyw oryginalności, jedyności, niepowtarzalności realizacyjnej. Można jedy
nie odwołać się do koncepcji estetyki od wewnątrz, gdy teoretyk podda się bezpo
średniemu działaniu sugestii artystycznej czy też magii sztuki - antysztuki, gdy 
weźmie osobiście udział w seansach happeningowych i postara się zdać sprawę 
z tego, co dotarło do niego z istoty happeningu, z hapenningu in actu.

Stosowanie wobec happeningu określenia „antysztuka” jest o tyle zasadne, iż 
podstawą sztuki jest wielokrotność dokonań i stylistyczna jedność; w tym sensie 
jest happening także „antyteatrem” - przypomina on nie przedstawienie teatralne, 
lecz raczej seans psychodramy, gdzie każdy uczestnik rezygnując z samokontroli, 
wyładowuje swe impulsy napięć, ujawnia swe kompleksy i gdzie nie o satysfa
kcję estetyczną chodzi, a o odzyskanie równowagi psychicznej. W większości 
happeningów pojawiają się elementy makabryczności, sadyzmu, pornografii i in
ne ślady trudnych problemów współczesnej cywilizacji. Tutaj pokrewieństwo ze 
sztuką przejawia się jako moment gry, tworzenia sytuacji, i wiąże się z potrzebą 
bezinteresownych doznań na pograniczu realnego świata, fikcji i „snu na jawie” 
(marzeń o czymś innym).

Od strony chwytów konwencji paraartystycznej cechuje happening gwałtow
ność ruchów, głośne dźwięki, dziwaczne dekoracje, najczęściej naturalne otocze
nie i kierunek akcji, zmierzający do odczucia, iż oto wydarzyło się coś ważnego, 
niezwykłego, oraz do szoku stanowiącego puentę.

Początki happeningu to schyłek lat pięćdziesiątych, kiedy Allen Kaprów orga
nizował skromne na razie akcje tego rodzaju w galeriach sztuki w Nowym Jorku. 
Nieco później, niezależnie od happeningów amerykańskich, Wolf Vostell zaini
cjował je w Niemczech. Jego najbardziej spektakularna impreza: 250 uczestni
ków w siedmiu autobusach w ciągu siedmiu godzin wędrowało po różnych miej
scach okolicy Ulm, doznając nieprawdopodobnych wrażeń; a były to na przykład 
lotnisko jako sala koncertowa, gdzie huczały samolotowe silniki odrzutowe, ga
raż, po którym dziewczęta woziły uczestników w wózkach dziecięcych, posiłek 
w rzeźni, ponure śpiewy w klasztorze. Niemieckie happeningi nawiązywały do 
literatury, natomiast austriackie związane były z malarstwem i psychologią głębi. 
W roku 1963, w Wiedniu malarz Otto Miihl otworzył imprezę, rozbijając lustro, 
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przez które uczestnicy weszli do piwnicy, gdzie oczom ich ukazał się makabrycz
ny widok: rozesłane łóżko, na którym leży wyglądający na zmarłego człowiek, 
a nad nim wisi zarżnięte jagnię; człowiek z łóżka „maluje” na płótnie wnętrzno
ściami zwierzęcia jakby obraz, jest oblewany czerwoną cieczą; towarzyszą temu 
monotonne rytmy bębnów. Imprezę przerwała policja, dopatrując się w niej obra
zy porządku publicznego.

Były też happeningi muzyczne. Wytwarzano różnego rodzaju dźwięki: sycze
nie, drapanie, bulgotanie, odgłosy czkawki. Twórca jest wolny od wszelkich sche
matów, a kontakt ze słuchaczami nawiązuje przez wywołanie u nich odruchów 
utraty równowagi wewnętrznej i zaproszenie do wytwarzania własnych hałasów.

Szok estetyczny, a trudno ten stan nazwać jakąkolwiek satysfakcją estetyczną, 
ma służyć w wymiarze kulturowo-obyczajowym wyrwaniu człowieka współczes
nego z letargu przyzwyczajeń, automatyzacji życia i uświadomić zagrożenia, ja
kie niesie kultura wielkomiejska; jest to mianowicie niebezpieczeństwo stania się 
towarem, rzeczą, anonimowym przedmiotem manipulacji.

Vostell posługiwał się aforyzmem „Sztuka ró&na się życiu, życie równa się 
sztuce”; rozbijając schematy, happening dociera do „rzeczywistości”. Podobnie 
Miihl: „Akcja przedmiotowa jest malarstwem, które wyszło poza płaszczyznę ob
razu”. Nie specjalizacja artystyczna jest ważna, ale umiejętność zapanowania nad 
płynnym życiem i wrażliwością publiczności. Każdą scenę happeningu można 
traktować jak „żywy obraz”. A więc: sztuka, która nie ma być sztuką, barbarzyń
stwo, uzdrawiające ludzkość, i wreszcie przyznanie, że największym happenin
giem jest życie.

Sztuka aleatoryczna terminologicznie nawiązuje do łacińskiego aleatorius - 
odnoszący się do gry w kości; jest to stricto sensu typ konstrukcji dzieła muzycz
nego, dopuszczający dowolność w sposobie wykonania, zakładający niepowta
rzalność i niejednoznaczność interpretacyjną. Kompozytor zakłada programowo 
przypadkowość w realizacji rytmu, czasu trwania czy wysokości dźwięków, ich 
dynamiki itp.; nawet dobór współbrzmiących głosów może być ustalony na zasa
dzie improwizacji, dokonany przez wykonawców. Zakłada się, iż utwór nie bę
dzie miał przy poszczególnych wykonaniach identycznej postaci. Jednakże kom
pozytor wyznacza granice owej przypadkowości czy względnej dowolności, za
chowując w ten sposób tożsamość utworu. Termin „aleatoryzm” wprowadził do 
muzyki w roku 1957 P. Boulez, zasadę tę stosują między innymi J. Cage, W. Luto
sławski, B. Schaffer. Jednym z najbardziej znanych, wybitnych dzieł skompono
wanych przy zastosowaniu techniki aleatorycznej są Witolda Lutosławskiego 
Trzy poematy Henri Michaud na orkiestrę i dwudziestogłosowy chór (1963). 
Kompozytor tak piszę o aleatoryzmie:

„Rozluźnienie związków czasowych pomiędzy dźwiękami to - wydawałoby się - nie
wielka innowacja. A jednak konsekwencje jej mogą mieć dla warsztatu kompozytora ol
brzymie znaczenie. Mam tu na myśli zarówno możliwości ogromnego wzbogacenia strony 
rytmicznej utworu, bez zwiększania trudności wykonawczych, jak i dopuszczenie swobod
nej, pełnej zindywidualizowanej gry na instrumentach w ramach zespołu orkiestrowego”2.

2 Za: T. Chylińska, S. Haraschin, B. Schaffer, Przewodnik koncertowy, Kraków 1973, s. 457.
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W malarstwie aleatoryzm potraktowany został jako gra zmiennych układów, 
a dotyczy to zarówno technik artystycznych, jak też percepcji, odbioru sztuki. 
I tak wprowadzona została technika stochastycznej, losowej przypadkowości, 
niekiedy przy zastosowaniu tablic stochastycznych, rzutu kostką itp. Polski arty
sta Ryszard Winiarski nadaje swym pracom tytuły, orientujące w jego sposobach 
komponowania, na przykład Gry strategiczne i losowe, których celem jest utwo
rzenie obiektu sztuki, Zbiór 152 z wylosowaną linią brzegową, Zbiór 150 z wylo
sowaną pustą. Obszar 130 o różnym w wylosowanych strefach prawdopodobień
stwie pojawienia się koloru czarnego, Zmienna losowa - fragment taśmy z maszy
ny księgującej i kostka do gry (katalog wystawy R. Winiarskiego Próby wizualnej 
prezentacji rozkładów statystycznych, BWA, Łódź 1974).

Inna wersja aleatoryzmu malarskiego to pozostawienie odbiorcy pewnego 
marginesu w dziele tak, by mógł on dokonywać w nim przekształceń. Adam Mar
czyński skierował swe zainteresowania artystyczne ku materii - zarówno realnej, 
jak też fakturze dzieła. Proces eliminacji szczegółów na rzecz całości doprowa
dził go do tworzenia prostokątnych kasetonów; są to obrazy-reliefy, przy czym 
barwne kasetony, tworzące złożoną całość kompozycji, osadzone są na zawiasach 
tak, że widz może płytki uchylać, uzyskując przez to wciąż nowe efekty barwne, 
zmienne układy przestrzenne płytek otwartych, zamkniętych lub uchylonych pod 
różnym kątem (lata sześćdziesiąte). Z czasem Marczyński moment aleatorycznej 
zmienności rozszerzył, łącząc swe kompozycje z architekturą wnętrz, a wreszcie 
wprowadzając je w plener.

Także w literaturze pojawia się aleatoryzm. Przykładem może tu być „po
wieść” - czy antypowieść - Julio Cortazara pod tytułem 62. Model do składania 
(62. Modelo para armor). Sam autor piszę na ten temat we wstępie do książki:

„Podtytuł «Model do składania» wydaje się sugerować, że poszczególne części książki 
oddzielone od siebie odstępami, są dowolnie przemieszczalne. Jeżeli nawet tak jest w od
niesieniu do niektórych z nich, model, o którym mowa w tytule, jest innej natury, wyczu
walnej już na płaszczyźnie zapisu (gdzie nawroty i przesunięcia mają na celu uniknięcie 
wszelkich usztywnień przyczynowych), przede wszystkim jednak na płaszczyźnie uczucio
wej, gdzie przejście do kombinatoryki bardziej się narzuca. Wybór dokonany przez czytel
nika, własnoręczne montowanie przez niego elementów opowiadania powinny za każdym 
razem dawać mu do rąk książkę, jaką pragnie przeczytać”3.

3 J. Cortazar, 62. Model do składania, przekł. Z. Chądzyńska, Warszawa 1974, s. 6.

Bardzo często bywa stosowana w powieściach okresu Wielkiej Awangardy te
chnika przesunięć czasowych - to znaczy akcja, bieg wydarzeń, chronologia opi
sywanych faktów nie jest zgodna z „naturalnym” biegiem czasu. Czytelnik staje 
wobec konieczności rozwiązania swoistej zagadki: aby zrozumieć sens przedsta
wionej historii wydarzeń, a także niekiedy sens utworu, należy zrekonstruować 
w wyobraźni stosunki czasowe owych wydarzeń, pamiętając jednak przy tym 
o następstwie, narzuconym w książce, bo ma ono szczególne znaczenie estetycz
ne - na przykład chodzi o zachwianie poczucia przyczynowości czy determini- 
zmu, o wyeksplikowanie jakiegoś elementu, nowatorstwo artystyczne, prezenta
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cję zjawiska czasu rozgałęzionego itp. Wymienić tu można inicjatora „gry z cza
sem” Marcela Prousta z jego cyklem W poszukiwaniu straconego czasu (A la re
cherche du temps perdw, pierwszy tom - 1913, ostatni - 1927), pisarza z pier
wszych lat Permanentnej Awangardy, Jamesa Joyce’a i jego Ulissesa (1922) czy 
Susan Sontag z powieścią Zestaw do śmierci (Death Kit, 1975).

1. Sztuka - high-tech - multimedia

Syndrom ten staje się w końcowej fazie Wielkiej Awangardy zaczątkiem no
wej przemiany, sięgającej wieku XXI, zaś jego geneza kulturowa tkwi w połowie 
wieku XIX, kiedy to nastąpiła tzw. „pierwsza rewolucja przemysłowa” (wiek pa
ry i elektryczności), następna faza była to „druga rewolucja przemysłowa” (auto
matyzacja procesów technologicznych oraz wynalazki, takie jak fotografia 
i film), wreszcie „trzecia rewolucja przemysłowa” to czasy elektroniki i multime
diów.

Te przemiany w strukturze metamorphosis przedstawiają się w syntetycznym 
uproszczeniu jako ciąg wydarzeń techniczno-kulturowo-światopoglądowych. Do 
wieku XIX technika, jej wytwory i cywilizacyjne otoczenie jako temat, model 
dzieła sztuki, a także urządzenia technologiczne jako ewentualny element czy 
współtwórca w działaniu artystycznym przez długi czas nie były zasadniczo bra
ne pod uwagę. Uważano na przykład, że maszyny to coś sprzecznego z pięknem, 
są one brzydkim zaprzeczeniem estetyczności. Pierwszego poważniejszego wyło
mu w tej artystyczno-estetycznej dyskryminacji (ze strony artystów i odbiorców 
sztuki) dokonali impresjoniści. Claude Monet maluje w roku 1887 swój słynny 
obraz Dworzec Saint-Lazare. Była to bardzo udatna próba artystycznej nobilitacji 
techniki. Artystę urzekła naiwna świeżość doznań, urzekły uroki hali kolejowej, 
kłęby pary i smugi dymu, unoszące się z kominów parowozów. Futuryści 
w swych manifestach głosili apoteozę wieku techniki. Pierwszy taki manifest Ma- 
rinettiego został ogłoszony w roku 1909. Ponad dziesięć lat późniejszy polski ma
nifest Bruna Jasieńskiego obwieszcza: „pochwalamy życie, które jest wiecznym 
mozolnym zmienianiem się-ruch, motłoch, kanalizację i miasto” (1921). Futu- 
ryzujący francuski malarz Fernand Léger miał swój okres „sztuki technologicz
nej”; w jego dorobku artystycznym owego dwunastolecia (1918-1930) znajduje 
się wiele obrazów, których tytuły wskazują tematykę: Miasto, Wielkie śniadanie, 
Mechanik, Konstruktorzy. Także w muzyce pojawiają się tematy „techniczne”: na 
przykład poemat symfoniczny Pacifie 231 (1923) zainspirowany został przez lo
komotywę, noszącą tę nazwę. Jest to muzyczna interpretacja odgłosów jazdy po
ciągu od momentu „nabierania oddechu” po kulminację rozpędu. Autorem kom
pozycji jest Arthur Honegger, który tak właśnie zrealizował ideę „muzyki wieku 
techniki”.

Bernard Kellermann, niemiecki literat, był autorem utopijno-społecznej po
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wieści Tunel (1913), opowiadającej o pracach nad wykonaniem wielkiego tunelu 
komunikacyjnego; powieść ta stanowiła prototyp późniejszej socrealistycznej 
„powieści produkcyjnej” (były to tak zwane „produkcyjniaki”).

Zbliżenie sztuki do techniki poszło w okresie Wielkiej Awangardy dalej: pier
wszym gestem była swoista nobilitacja technosfery przez sztukę, zaś później na
stępowały próby wykorzystania nowoczesnej techniki do wytwarzania dzieł sztu
ki. Artyści zaczęli nawet budować maszyny, choć były to paramaszyny, a de facto 
rzeźby, nie wytwarzające niczego, lecz jednak poruszające się, a niekiedy kształ
tem i zastosowanymi mechanizmami ruchu przypominały rzeczywiste maszyny. 
Były to na przykład kinetyczne rzeźby Caldera, jak Stalowa ryba (1934), Fontan
na rtęci (1937).

Momentem decydującym dla rozwoju „sztuki wizualnej”, a później multime
dialnej były wynalazki fotografii (dagerotypia L. Daguerre’a, 1839). Początkowo 
fotografia i film traktowane były bądź czysto rozrywkowo, bądź dokumentacyj
nie. Dopiero w latach dwudziestych XX wieku technika fotograficzna rozwinęła 
się na tyle, iż mogła pełnić funkcje artystyczne - z „fotografii” przekształciła się 
w „fotografikę” (czyli sztukę fotograficzną) i wtedy też rozwinęły się różne jej 
„szkoły artystyczne”, jak „Nowa rzeczowość”, „Poetycki realizm” czy „Fotogra
fika reportażowa”. Teoria sztuki i estetyka upatrywały w rozwoju fotografiki 
przyczynę ostatecznego przezwyciężenia realizmu mimetycznego: krajobraz, por
tret czy jakikolwiek model mogą być znacznie wierniej oddane w swej estetycz
nej istocie przez fotografię artystyczną niż jako dzieło, wykonane pędzlem i far
bami. Przy końcu stulecia fotografia zyskała poczesne miejsce wśród sztuk, doko
nywane były tam śmiałe eksperymenty formalne, powstała też bogata fachowa 
literatura o tej tematyce.

Współpraca sztuki z techniką to również film. Pierwsza publiczna projekcja 
filmu, wykonanego przez braci L. i A. Lumière, odbyła się w roku 1895, zaś w ro
ku 1927 powstał film dźwiękowy (Śpiewak jazzbandu w reżyserii Alana Crislan- 
da), zaś narodziny „dziesiątej muzy” datowane są na okres powstania wybitnych 
filmów o wysokiej randze artystycznej: Chaplin Gorączka złota (1924), Einsen
stein Pancernik Potiomkin ( 1925), Wells Obywatel Kane (1941), Fellini La strada 
(1954), Bergman Tam gdzie rosną poziomki (1958), Antonioni Przygoda (1960). 
Istnieje też, prócz tego rodzaju „klasycznych” filmów, szereg noszących znamię 
awangardowych eksperymentów, jak Felliniego Osiem i pół, u nas Polańskiego 
Dwaj ludzie z szafą czy pop-artowskie „impresje filmowe” A. Warhola (Wieżo
wiec - trwające trzy kwadranse filmowanie nieruchomą kamerą amerykańskiego 
wieżowca; Preria - film „kowbojski”, ukazujący jedynie ślady kopyt końskich 
i nagrane odgłosy galopu).

Następny etap to „sztuka komputerowa”, związana z użyciem urządzeń ele
ktronicznych. Tutaj rozwija się teoria, także rozważania natury filozoficzno-świa- 
topoglądowej, dyskusje wokół wykorzystania high-tech przez sztukę - na przy
kład w roku 1990, na Międzynarodowym Kongresie Estetyki Eksperymentalnej 
w Budapeszcie wygłoszono takie referaty, jak: C. Genovese i V. Romualdi Art 
and Personal Computer (zaprezentowany został krajobraz górski, wykonany te
chniką komputerową), M. Eckersley Factors of Meaning Chance and Utility in 
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Shape Production Systems (Czynniki intelektualne i praktyczne w systemie Shape 
Production).

Początkowo używany był termin „sztuka technologiczna”, z czasem przyjęło 
się powszechnie określenie „sztuka multimedialna”, a jest to sztuka powstała przy 
użyciu high-tech, zwłaszcza urządzeń elektronicznych, zaś multimedia określa się 
jako różnorodne środki audiowizualne - dźwięk, tekst, obraz, animacja - uzupeł
niające się wzajemnie, użyte w jednym przekazie.

Sztuka multimedialna ma swe genetyczne priora czasowo odległe - można 
przyjąć, iż sięgają one połowy wieku XIX, kiedy to dokonane zostały znaczące 
wynalazki techniczne, rozwijała się szybko technika, uczestnicząc w ogólnym 
metamorphosis kulturowym, zaś przy końcu XX wieku stała się „znakiem cza
sów”, opanowała wyobraźnię społeczną, a jej perspektywy rozwojowe są bardzo 
rozległe, związane zarówno ze sztuką konceptualną, jak też przekraczającym 
wiek XX postmodernizmem.

Od strony teoretycznej powstało tu wiele koncepcji, prób wyjaśnienia zjawisk 
„medialności” w sztuce z odniesieniem do medialności jako zjawiska uniwersal
nego, a także powstały nowe koncepcje estetyczne, powstała krytyka i obrona 
sztuki multimedialnej.

Jedną z fundamentalnych właściwości sztuki jest jej medialność, sztuka mia
nowicie jest środkiem przekazu wartości, takich jak estetyczne (stanowi to condi
tio sine qua non przekazy walności czy też tego, co ona realizuje jako dzieło sztu
ki), poznawcze, światopoglądowe, kulturowe, religijne. Lecz owa medialność 
sztuki oznacza nie jedynie moment instrumentalny - nie tylko służy ona jako na
rzędzie, mające odsłonić coś jako reprezentant, lecz nadto sama medialność po
siada autonomiczną treść filozoficzną i staje się sama wartością w antroposferze 
jako sposób istnienia i poznawania. Chodzi o istnienie intencjonalne, przedmioto- 
wo-podmiotowe oraz poznanie intelektualno-sensoryczno-emocjonalno-estetycz- 
ne (poznawanie natury ludzkiej poprzez doznawane satysfakcje estetyczne). Tak 
więc media same stają się sztuką.

Podkreślanie medialności w odniesieniu do tej, która związana jest z high- 
tech, ma unaocznić, iż w grę wchodzi kilka mediów równocześnie, a ponadto owe 
nowe media spowodowały zniesienie dystansu między dziełem a odbiorcą - no
we media oraz sposób ich zastosowania spowodowały, iż odbiorca sam staje się 
swoistym medium, sposobem na akty realizacyjne. Wielomedialność zagęszcza 
też znaczenia użytych znaków-symboli, zwiększa wieloznaczność przekazu oraz 
wprowadza interaktywność między odbiorcą a urządzeniami technicznymi; jest to 
interaktywność dosłowna, bowiem widz może w instalacji elektronicznej doko
nywać zmian, na co owo elektroniczne urządzenie reaguje swoistym parazacho- 
waniem (porusza się, wydaje dźwięki, świeci itp.).

Technika przeszła swą metamorphosis od realizowania wartości witalnych, 
czysto utylitarnych do wielkiego zróżnicowania swych funkcji oraz rozszerzenia 
pola aksjologicznego; zwłaszcza high-tech, elektronika uzyskała nobilitujące ją 
sublimujące zróżnicowanie jakościowe, zwielokrotnienie w wielu kierunkach 
oraz naddanie aksjologiczne, aksjotwórcze (greckie aksios - cenny, godny).
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Od strony filozofii sztuki podejmowane jest zagadnienie wirtualności dzieła 
sztuki multimedialnej, elektronicznej. „Wirtualny”, możliwy, mogący zaistnieć, 
mający możliwościowy sposób istnienia-to znaczenie podstawowe, zaś na tej 
bazie znaczeniowej zbudowany jest konstrukt teoretyczny kwantowej teorii pól: 
oddziaływanie fizykalne przenoszone zostaje za pomocą wymiany cząstek, będą
cych kwantami pola; cząstki te nie są jednak rzeczywistymi cząstkami, których 
istnienie można stwierdzić empirycznie, są to jedynie „cząstki pomyślane”, ist
niejące wirtualnie, możliwościowo, a jednak funkcjonujące realnie. Stąd wywo
dzi się pojęcie „wirtualności multimedialnej”. Rzeczywistość możliwa, nie realna, 
lecz działająca rzeczywiście i włączona w procesy artystyczne. To, co odbieramy 
jako dzieło „sztuki wirtualnej”, ów wytwór multimedialny nie jest żadnym przed
miotem, a jednak oddziałuje estetycznie.

Naddanie społeczno-symboliczne i emocjonalne sztuki multimedialnej polega 
na tym, że działa ona na zasadzie „magii” - zaangażowany odbiorca traktuje tę 
sztukę, jako coś niezwykłego, artystyczno-technologiczny totem naszych czasów, 
jako tajemniczą, niedającą się do końca wyjaśnić dziedzinę piękna, rodzaj „tech
nologicznego panteizmu”. Znamiennym przejawem tego zjawiska „panmultime- 
dialności” jest sposób, w jaki młodzież traktuje swe gry komputerowe, wideokli- 
py czy wyrafinowane efekty reklamy telewizyjnej.

Artysta multimedialny uwolniony zostaje od ograniczeń tworzywa i imperaty
wu produkowania dzieł-przedmiotów dla przystrajania mieszkań, zapełniania mu
zeów, figurowania jako reprodukcje w albumach artystycznych. Otwiera się 
obietnica twórczości nowego rodzaju, w pełni awangardowej, na nowym polu 
wolnym od wszelkich stereotypów, przyzwyczajeń, tradycji, historii. Chodzi o to, 
by możliwość, przetransponowaną na wirtualną pararzeczywistość, traktować ja
ko możliwą do zrealizowania, nie zaś jako czystą możliwość, czyli taką, za którą 
kryją się jedynie żenujące niespełnienia. Trzeba też wziąć pod uwagę, jak wiele 
traci artysta multimedialny ze swej osobowości twórczej - wszak proces twórczy 
staje się przede wszystkim działaniem urządzeń high-tech, a w ten sposób można 
by mówić o „technicznej osobowości elektroniczno-komputerowej”, zaś artysta 
zdać się musi na efekt przypadku, gry losowej, nadawanie maszynie jedynie po
czątkowego impulsu.

Dzieło multimedialne niekoniecznie musi być traktowane jako dzieło sztuki. 
Powstaje najczęściej twór hybrydalny - częściowo jako osiągnięcie techniczne, 
a częściowo artystyczne czy paraartystyczne. Konkretny przykład zaczerpnięty 
został z miesięcznika „The World and I” (styczeń 1994, ss. 116-117); omówiona 
i zilustrowana fotografią została opera The Cave z muzyką E. Reicha z udziałem 
artysty wideo B. Corota. Spektakl połączył muzykę (instrumenty klasyczne, jazz 
i urządzenia elektroniczne) z czterema planami scenicznymi, odgrywanymi sy
multanicznie, z dwiema twarzami aktorów, wyświetlanymi na ekranach, oraz 
z wyświetlanym tekstem w trzech samodzielnych odcinkach. Widowisko nazwa
ne zostało „operą dwudziestego pierwszego wieku”. Powstaje też „instrumental
na” muzyka elektroniczna oraz komputerowe malarstwo, lecz już bez romantyzu- 
jących pracowni, bez bezpośredniego kontaktu z modelem - człowiekiem i przy
rodą, a na to miejsce malarz ma do dyspozycji sterylnie chłodne atelier technicz
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ne. Pionierzy sztuki multimedialnej są przeświadczeni, że za parę lat owładną cał
kowicie wyobraźnią estetyczną, a inne odmiany sztuki staną się zbędne (np. pro
gram TVP2 w dniu 15 listopada 1994, godz. 23.20).

Publiczność, odbiorcy sztuki multimedialnej doznają nader często w konta
kcie z nią szoku estetycznego, spotykają się bowiem z absolutną nowością, jak 
z creatio ex nihilo, bo wszak nie ma tu żadnych wzorów ani inspiracji z przeszło
ści.

Lecz szok ten nie oznacza blokady wrażliwości estetycznej, raczej ją potęguje, 
kształtując nowy typ satysfakcji estetycznej - niekiedy na granicy ataku histe
rycznego u młodocianych entuzjastów, kiedy indziej znów następuje przestero- 
wanie doznań z tych uzyskiwanych w wyspecjalizowanej kontemplacji na dozna
nia uniwersalne, obejmujące zarówno potrzebę piękna i harmonii, jak też gwał
townego zaskoczenia i utraty równowagi. Także postawa estetyczna nie gra tu 
zbyt doniosłej roli - nowa sztuka nie oczekuje czyjejkolwiek przychylności, jest 
agresywna i sięga po całą osobę, jej nastrój i zachowania.

Wartość estetyczna dzieł multimedialnych ma 'charakter ambiwalentny, jest 
jakby dwudzielna: inna jest dla twórcy, a inna dla odbiorcy. Dla autora układem 
odniesienia jest tu ekspresja osobowości, doznanie satysfakcji, że oto powstało 
coś, czego nikt inny poza nim samym nie potrafi w pełni zwaloryzować. Podob
nie jest z wartościami artystycznymi, warsztatowymi sztuki multimedialnej. Dla 
odbiorcy jest ona najpierw zagadką intelektualną, rebusem, który należy odczytać 
bodaj w ogólnym zarysie, by móc następnie poszukiwać satysfakcji estetycznej, 
rozpoznać wartości i sens tych dzieł.

I tak na przykład, pojawia się często efekt kalejdoskopowy. „Kalejdoskopość” 
oznacza schematyczny, regularny, powtarzalny układ, łatwość zmian oraz przy
padkowość. Wiele utworów multimedialnych elektronicznych posiada te właśnie 
cechy. Zgeometryzowane, symetryczne figury pojawiają się na ekranach filmu 
czy telewizora. Jeśli nawet bywają poparte teoretycznym wywodem czy zaska
kującymi tytułami, uzupełnione tekstami literackimi czy muzyką, nasuwają jed
nak nieodparcie skojarzenie z dziecięcą zabawą w obrazki kalejdoskopowe, gdzie 
małe kolorowe szkiełka, otoczone lusterkami, za potrząśnięciem układają się we 
wciąż inne wzory, pozbawione znaczeń i czysto przypadkowe. Zapewne, owe 
nieraz bogato rozczłonkowane, subtelne, złożone geometryzacje mogą dać pewną 
satysfakcję estetyczną, jednak próby nadawania im sensów metafizycznych obar
czone są sztucznością niepotrzebnego i daremnego silenia się na poszukiwanie 
„głębi znaczeniowych”.

Podobnie jest z muzyką elektroniczną. Niedostatecznie obyty z tą konwencją 
odbiorca odnosi wrażenie, iż w miejsce melodii, nastrojów, harmonii słyszy coś 
w rodzaju „poddźwięków” czy też „naddźwięków”, z trudem odbieranych jako 
struktury muzyczne, skoro jedynymi rozpoznawalnymi momentami są tu rytm 
i uporczywa konwencja repetytywności (powtarzalności). Ten konglomerat me
chanicznej, elektronicznej dźwiękowości ulega jakby ruchowi obrotowemu, po
dobnie jak ma to miejsce w kalejdoskopie, przy czym z założenia nie ma tu pun
ktu początkującego ani punktu, będącego zakończeniem kompozycji.

Kalejdoskopowość znacznej części utworów multimedialnych zasadza się 
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również na jednorazowości. Zawarte w tych dziełach treści estetyczne dotyczą 
głównie danego, określonego momentu czasowego. W późniejszym przypomnie
niu pozostaje jedynie „szum artystyczno-estetyczny”, poczucie jakby zakłócenia 
porządku w ustalonym Universum sztuk.

„Kalejdoskopowy twórca” odnajduje w tym, co robi, pełnię osobistej satysfa
kcji. Nawet kolejno ukazujące się przypadkowe układy pozwalają na rozbudowa
nie się poczucia kreatywności, gdy artysta wybiera z owych przypadkowych mo
żliwości te, które spełniają warunek adekwatności do nastroju, sytuacji psychicz
nej autora; określone barwy, kierunki linii i ich zagęszczenia, punkty ciężkości, 
tempo zmian itp. okazują się takimi, jakie miały być, najlepsze z możliwych. Być 
może, że podobne sytuacje estetyczne przynależą też do odbiorcy.

Problematyka sztuki multimedialnej znalazła swe odbicie również w estetyce 
współczesnej. Ze względu na znaczne skomplikowanie zjawiska zaistniała po
trzeba wprowadzenia pluralizmu estetycznego, wielokierunkowości postaw filo
zoficznych oraz metod badawczych, a także uwzględnienia aspektu teoretycznego 
i zakresu badań. W ten sposób powstało wiele estetyk, takich jak: estetyka multi
medialna, estetyka nowych mediów, estetyka technologiczna, estetyka informa- 
tywna, elektroniczna, obrazu wideo, digitalna, projektu. Oznacza to zajmowanie 
przez estetykę zakresu dotychczas nieobjętego refleksją ogólnoteoretyczną. Są to 
wszystko propozycje, stawianie hipotez, jest to nowa estetyka in statu nascendi 
i najczęściej prace tego rodzaju przybierają charakter włączenia się do dyskusji, 
wystąpień publicystycznych, nie zaś fundamentalnych opracowań systemowych.

Realizacje multimedialne oscylują między sztuką czy też parasztuką - a para- 
techniką czy też techniką. Można by pozostawić poza zasięgiem dochodzeń teore
tycznych, co jest w pełni, sensu stricto sztuką, a co jedynie niby-sztuką, prawie- 
sztuką, a po prostu opisywać i analizować interesujące nas zjawisko, traktując je 
jako w pełni autonomiczne, lecz pozostaje pytanie o zasadność zajmowania się 
przez estetykę czymś, co z założenia nie realizuje wartości estetycznych. Z dru
giej jednak strony należy wziąć pod uwagę, iż estetyka dziś traktowana jest sensu 
largo i powstała „estetyka rzeczywistości”. Nadto znacznie rozszerzyły się zakre
sy pojęć piękna (wartości estetycznych), przeżycia estetycznego oraz kreacji arty
stycznej (np. nie wymaga się, by powstałe dzieło sztuki było konkretnym przed
miotem). Wreszcie dla rozważenia wysuniętych tu wątpliwości ważne jest i to, iż 
niekiedy technika czysto utylitarna posiada walory estetyczne, iż projektanci bio
rą pod uwagę ów moment „podobania się”, satysfakcji estetycznej: nawet hale 
fabryczne uzyskują określony wyraz estetyczny, w XIX wieku powszechny był 
zwyczaj przyozdabiania maszyn ornamentami, istnieje wielki dział „sztuki użyt
kowej” itp.

Nie rozstrzygając tych spraw, zacytujmy opisy kilku typowych realizacji mul
timedialnych:

- Stelarc, Ping Body, Proto-Pasożyt, Trzecia ręka. Ów proto-pasożyt, posiada
jący trzecią rękę, był wystawiony w 1995 roku dla firmy Telepolis. Ludzie 
w Centre Pompidou (Paryż), w Media Lab (Helsinki) oraz uczestnicy konferencji 
Doors of Perception (Amsterdam) mogli na odległość ręki uzyskać dostęp do cia
ła Stelarca z elektroniczną „trzecią ręką” w Luksemburgu i pobudzić je, dotykając 
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ekranu, sprzężonego z systemem stymulacji mięśni. Łącza ISDN Picturetel umo
żliwiały ciału widzenie twarzy osoby, która nim poruszała, podczas gdy progra
miści obserwowali jego choreografię. Chociaż ludzie myśleli, że po prostu poru
szają jego kończynami, nieumyślnie komponowali słyszalne dźwięki oraz układa
li wizerunki oglądanego ciała, ponieważ do jego nóg, rąk i głowy podłączone by
ły czujniki, elektrody; przekaźniki, które uruchamiały ciało, przesyłając sygnały 
i dźwięki; dzięki nim stało się ono włącznikiem i mikserem sygnałów wideo. 
I mimo iż ludzie w innych miejscach oddziaływali na jego przekaźniki neurohor
monalne, mogło ono reagować, uruchamiając swoją trzecią, mechaniczną rękę. 
Ciało już nie widzi ani nie słyszy rzeczywistego świata, zamiast tego odbiera in
ternetowe strony WWW4.

4 Na podstawie tekstu katalogu pod red. P. Krajewskiego i V. Kutlubasis-Krajewskiej wystawy „Festi
wal WRD 97”; „Media Art Biennale””, Wrocław 1997, s. 123.

5 Ibid.,s. 174.

Stelarc jest honorowym członkiem Studio For Creative Inquiry w Carnegie 
Mellon University; przyznano mu członkostwo Visual Arts-Craft Board Australia 
Council; jego dzieła prezentowane są w Sherman Galleries w Sydney. Wykony
wał interaktywne performance z Trzecią Ręką, Wirtualnym Ramieniem i Rzeźbą 
Żołądkową.

-C. Duchnowski, M. Rupociński, wykonawcy: Teatr Tańca Alter w Kaliszu; 
Krany - Dualizm jest naczelną treścią, która determinuje formę osobliwej opo
wieści o przemijaniu. Ambiwalencja jakości przenika symbolikę muzycznych 
i pozamuzycznych treści spektaklu. Tektonika przedstawienia ujęta jest w klasy
czną formę sonatową. Głównym elementem Kranów jest muzyka wywodząca się 
zarówno z nurtu współczesnej muzyki akustycznej, jak i dodekafonicznej. Zna
mienne jest zestawienie utworów, wysublimowanych pod względem doboru tech
nik kompozytorskich, z utworami o charakterze epifanicznym. Całość tematycz
nie powiązana jest cyklem zdjęciowym, połączonym z dźwiękowym continuum 
słowno-muzycznym5.

- K. Mazur, Przestrzeń wyczulona, instalacja. Tematem jest refleksja, dotyczą
ca człowieka i jego nowej organizacji przestrzeni, jaką niesie współczesna tech
nologia. Wiąże się to z kształtowaniem nowej wrażliwości doświadczenia, deko
dowania i rozumienia owej przestrzeni. Obecność człowieka, jego energia stano
wi właściwe wnętrze owej wyczulonej przestrzeni. Wyznaczają ją: możliwość po
ruszania się, doznania sensoryczne. Instalacja zajmuje powierzchnię kilkunastu 
metrów, rozmieszczone są w niej czujniki, wykrywające obecność człowieka. Re
agują one na podczerwień, światło widzialne, fale radiowe i dotyk. Czujniki po 
przekazaniu sygnału uruchamiają urządzenia, wyzwalające wrażenia, które dzia
łają na zmysły, na przykład efekty świetlne, dźwiękowe, poruszanie się przedmio
tów, wrażenia zapachowe. Człowiek, wkraczając w obszar „czułości” przestrzeni, 
podlega manipulacji medialnej, doznając jednak własnej, czynnej obecności. 
Uczy się świadomego zachowania w tej przestrzeni - z przedmiotu staje się pod
miotem. Zachowania są rejestrowane na wykresach, wyświetlanych na monitorze. 
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Podłoga podzielona jest na figury geometryczne, co pozwala porządkować zacho
wania. Zastosowane też zostały skontrastowane strefy kolorów ścian i podłogi. 
W ten sposób rozgrywa się multimedialna gra artystyczna, zbliżona do zabaw 
dziecięcych, tyle że jest to gra człowieka z multimediami o wrażliwość.

Autor, student IV roku Pracowni Multimedialnej Wydziału Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, wziął udział w studenckiej wystawie „Wrażliwość 
multimedialna. Sztuka Globalna 1996” w Krakowie6.

6 Na podstawie tekstu katalogu pod red. A. Korczaka wystawy Wrażliwość multimedialna. Sztuka 
globalna, Kraków 1996 (bez numeracji stron).

Sztuka jako „paratechnologia” to jeden z kierunków programowych dojrzałej 
Wielkiej Awangardy drugiej połowy XX wieku. Artyści, idący za tą sugestią, po
rzucają tradycyjne rozumienie dzieła sztuki: chodzi im nie o stworzenie niepo
wtarzalnego, jedynego w swym indywidualnym uposażeniu przedmiotu, lecz 
o egzemplifikację, naoczne ukazanie obranego kierunku myślenia i metodyczne
go postępowania. W ten sposób powstają na przykład serie przedmiotów, wyko
nanych mechanicznie, nie mających aspiracji do bycia dziełem sztuki. Są to „mul
tiple” i przedmioty „mec art”. W roku 1967 zorganizowano wystawę i sprzedaż 
multipli Vasilakisa Takisa i Piotra Kowalskiego. Dążenie do przemiany sztuki po
przez jej zmechanizowanie i odebranie jej znamion indywidualności artysty obję
ło znaczne obszary działalności artystycznej, powstała w ten sposób swoista anty- 
sztuka Wielkiej Awangardy. Już od roku 1948 działała w Mediolanie grupa Movi
mento per l’Arte Concreta (Atanasio Soldati, Gillo Dörfles, Bruno Munari, Gian
ni Monneta). W roku 1951 powstaje grupa Exat 51 (Zagrzeb), zaś w 1958 Zero 
(Otto Piene, Heinz Mack). Najbardziej żywotna była francuska Groupe de Re
cherche d’Art Visuel (1960; Garcia Rossi, Julio le Parc, Francisco Sobrino i inni).

W przypadku rzeźby są to różnego rodzaju mechanizmy, w których działa siła 
magnetyczna, elektryczność, napęd mechaniczny itp. Dzieła tego rodzaju przypomi
nają wykresy geometryczne lub modele urządzeń technicznych. Niekiedy włącza się 
tu działanie odbiorcy. Jest to na przykład duża płyta, zasypana opiłkami żelaza, 
a odbiorca może układać dowolnie owe opiłki, posługując się magnesem. To znów 
rzeźba zaczyna świecić czy wydawać dźwięki, gdy odbiorca zbliży się do niej.

Ogólnie można powiedzieć, że sztuka technologiczna przesuwa punkt ciężko
ści z dzieła niepowtarzalnego na zwielokrotnione, odrzuca mit artysty-geniusza 
oraz czerpie inspirację ze współczesnej cywilizacji technicznej.

2. Sztuka psychodeliczna

,J a, Antonio Artaud, jestem tym, który chciał wystarczyć sobie samemu, nawet mar
twy i pozbawiony pomocy z czyjejkolwiek strony i wspierać ponadto inne umysły, kocha- 
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ne i te, które mnie kochały i kto straszliwie cierpiał z tego powodu i kto będzie sobie przy
pominał wszystkie okoliczności cierpienia chwila po chwili i dzień po dniu jestem sam 
w swoim ciele, które jest całym Universum i nie muszę słuchać nikogo innego.

O własnych siłach podniosłem się ze sterty nawozu i wyleczyłem swe rany bez czyjej
kolwiek pomocy, a wszyscy chcieli się jeszcze chełpić mym wyzdrowieniem, zamiast po
zwolić mi działać samemu, i skąd się to wzięło? Stąd, że będąc człowiekiem - nie miałem 
jednak duszy, ani serca, ani umysłu, lecz żywe ciało bez duszy i stąd, że dusza chciała 
przeszkodzić mi żyć, mnie bytowi i zająć moje miejsce w mym ciele.

Jestem. Umarłem. Stałem się sobą...
Dzięki temu, że jestem sobą, przekroczyłem śmierć”7.

7 A. Artaud, Cahiers de Rodez, w: Oeuvres complètes, Paris 1970, za: „Sztuka i Filozofia”, nr 2, 1990, 
s. 152, przekł. R. Matuszewskiego.

Jest to tekst A. Artauda (1896-1948), francuskiego poety, pisarza, teatrologa, 
aktora, zaczerpnięty z jego Cahier de Rodez (Zeszyty z Rodez) - fragment ma ce
chy sztuki typowo psychodelicznej, jest ekshibicjonistyczny, stylizowany wedle 
„poetyki rozpaczy”.

Sztuka psychodeliczna jest zjawiskiem brzeżnym, nie została wyakcentowana 
ani opracowana teoretycznie. Zagadnieniem tym interesowali się raczej psychia
trzy i psychologowie niż estetycy. Pozostała ona wątpliwą propozycją, lecz, być 
może, istnieje szansa na pełniejsze jej zrozumienie, może zostaną wyjaśnione 
z punktu widzenia antropologii filozoficznej i socjologii okoliczności, które przy
czyniły się do jej powstania i ewentualnie dalszego jej rozwoju. W każdym razie 
mieści się ona w przedziale Permanentnej Awangardy jako propozycja poszuki
wania nowych możliwości artystycznych i estetycznych w życiu artystycznym 
współczesności, zwłaszcza że niektóre momenty stylistyczne są tu zgodne z zało
żeniami postmodernizmu (np. dekompozycja, absolutyzacja wieloznaczności).

Zapewne pierwsze ślady psychodeliczności odnaleźć można w starożytności, 
wszak Grecy skłonni byli uważać twórczość artystyczną za „szaleństwo boże”, 
zaś Arystotelesa teorię katharsis uznać można za starożytną wersję Freudowskie
go wyswobadzania się z kompleksów; podobnie wróżenie odbywało się w stanie 
upojenia narkotykami. Dla współczesności rzeczywiście żywa jest dopiero trady
cja XIX wieku.

Księciem poetów psychodelicznych był Charles Baudelaire (1821-1867). 
Sam wyznaczył granice swego księstwa w trzech tekstach: Du vin et du haschisch 
comparés, comme moyens de multiplication l’individualité, Les paradis artificiels 
oraz Le manger d’opium. Nazywa Baudelaire wino i haszysz „środkami pomna
żania indywidualności”. Znajdujemy tam nie tylko opisy narkomanii wraz z rela
cjami o wizjach, kolejnych stanach upojenia narkotycznego, ale nadto utwory 
psychodeliczne, jak Odpowiedniki, Dwoisty pokój, Potok krwi czy Marny szklarz. 
Jak zatem wygląda stan psychodeliczny w ujęciu mistrza poezji narkotycznej?

Przyjrzyjmy się, czym stanie się indywidualność, krańcowo wzmożona przez 
haszysz

(...) „Otóż, jeśli jesteśmy jedną z owych dusz, wrodzone nasze zamiłowanie formy i barwy 
znajdzie na wstępie obfity pokarm w początkowym stadium upojenia. Barwy nabierają nie
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zwykłej intensywności i wchodzą do mózgu ze zwycięską mocą. W nikłe, mierne, a nawet 
liche malowidła plafonowe wstępuje dziwne życie; najpospolitsze papierowe obicia, pokry
wające ściany oberży, pogłębiają się we wspaniałe dioramy. Nimfy o świetnej karnacji spo
glądają na nas wielkimi oczyma, czystszymi od wód i nieba; postaci antyczne, obleczone 
w szaty kapłańskie lub rycerskie, czynią nam samymi spojrzeniami solenne zwierzenia (...) 
Tymczasem pojawia się ów stan duszy, tajemniczy i przemijający, kiedy głębia życia, naje
żonego rozlicznymi zagadnieniami, objawia się cała w widoku - choćby najzwyklejszym 
i najpospolitszym - jaki nasunął się przed oczy i gdzie pierwszy lepszy przedmiot staje się 
mówiącym symbolem”8 9.

8 Ch. Baudelaire, Wino i haszysz, Sztuczne raje, analekta z pism poety, przekł. B. Wydżgi, Warszawa 
1926, s. 82.

9 Lautréamont, Pieśni Maldorora, przekł. M. Żurowskiego, Warszawa 1976, s. 127.

Innym mistrzem sztuki psychodelicznej był Lautréamont (Izydor Ducasse, 
1846-1870) z jego Pieśniami Maldorora. Dzieło godne jest pełnej analizy estety
cznej w aspekcie zjawiska psychodelizmu, lecz tu poprzestaniemy na cytacie, 
który w pełni zaprezentuje metodę wizji psychodelicznej:

.Jestem brudny, gryzą mnie wszy. Świnie, kiedy na nie patrzę, dostają wymiotów. Stru
py i wypryski trądu obrosły mi ciało, pokryte żółtawą ropą. Nie znam wody rzek ani rosy 
obłoków. Na moim karku, jak na stercie gnoju, rośnie grzyb o baldaszkowatych szypuł
kach. Siedząc na bezkształtnym meblu, nie ruszyłem się od czterech stuleci. Moje nogi 
zapuściły w ziemię korzenie i tworzą aż do brzucha rodzaj bujnej wegetacji, pełnej ohyd
nych pasożytów, która nie będąc jeszcze roślinnością, już nie jest ciałem. Ale moje serce 
bije. Czy mogłoby jednak bić, gdyby gnicie i wyziewy mojego trupa (nie ośmielam się 
nazywać tego ciałem) nie żywiły go hojnie? Pod moją lewą pachą obrała siedzibę rodzina 
ropuch; kiedy jedna z nich porusza się, czuję łaskotanie. Uważajcie, żeby któraś nie uciekła 
i nie zaczęła trzeć pyskiem wnętrza waszego ucha, ponieważ mogłaby wam wejść do móz- 
gu *.

Wizja turpistyczna rozrasta się, pęcznieje, staje się coraz okrutniejsza, docho
dzą obscena - a ciągnie się przez kilka stron.

Młody poeta,
„prowadzony na rzeź, ocalał; on, który widział w czasie wojny:

furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni

on, który doznał, że
Pojęcia są tylko wyrazami;
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota”.

Opisuje w opowiadaniu Nowa szkoła filozoficzna swoją rozmowę z Ingarde
nem, kiedy zapisywał się na studia, a zaraz potem wyznaje:

„Do domu wróciłem po południu. Położyłem się na łóżku i patrzyłem w sufit. Przymy
kałem powieki. Myślałem. Mówiłem do siebie o sprawach podobno najważniejszych w ży
ciu człowieka. Stwierdziłem jeszcze raz: «To wszystko nie ma sensu». Wszystko. Życie. 
Czy można do tego coś dodać? Już przed kilkoma miesiącami wyznaczyłem sobie datę.
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Dzień, w którym popełnię samobójstwo. Dokładne oznaczenie roku, miesiąca, dnia, a na
wet godziny sprawiło mi jakąś ulgę. Zdawało mi się, że takie postępowanie rozwiązuje mi 
ręce w stosunku do ludzi i daje swobodę postępowania. Mówiłem sobie: «Nie jestem z ni
kim związany, nic mnie nie obchodzi»”10 11.

10 T. Różewicz, Nowa szkoła filozoficzna, w tomie: Opowiadania wybrane. Warszawa 1968, s. 147.
11 T. Różewicz, Twarz, Warszawa 1966, s. 68.
12 R. Wojaczek, wiersz bez tytułu („Kim jest”), w zbiorze: Utwory zebrane, Wrocław 1976, s. 223.

Jeszcze pełnia psychodelicznego pesymizmu:
zbuntowani ludzie
potępione anioły 
spadały głową w dół 
człowiek współczesny 
spada we wszystkich kierunkach 
równocześnie 
w dół w górę na boki11.

Twórcą, żyjącym pod presją autentycznych rozpaczy, rzeczywiście niezrów
noważonym psychicznie i oddającym się wizjom narkotycznym, był poeta Rafał 
Wojaczek. Jego samobójcza śmierć wynikała z potęzeby potwierdzenia swej toż
samości: jego wiersze to przeważnie notatki przyszłego samobójcy. Zacytujmy 
jego najbardziej znamienny utwór, schizofreniczną wizję samego siebie:

Kim jest ten, co mi sięjawi w lustrze
Nie kobietą ani też osobą
Mgły, tylko tak okrutnie sobą,
Że miejsce w almanachu dotychczas puste?

Kim jest ten, kto z mojego kieliszka
Pijąc nie pijakiem jest, chociaż
Podejmowany przez policję z błota
Za cechowego brany jest towarzysza?

Kim jest ten, kto moim długopisem
Wypisuje moje wiersze
I w moim łóżku moją żonę bierze?
Kim jest ten, co przed chwilą wyszedł?12

Są też powieści psychodeliczne, zaś bodaj najwybitniejsza z nich opowiada 
o kimś, kto z założenia jest właściwie „nikim”, a kogo dosięgnął „ból istnienia”. 
Mamy na myśli dzieło amerykańskiej pisarki Susan Sontag pod tytułem Death 
Kit (Zestaw do śmierci). Prostymi środkami relacji o codziennych zdarzeniach 
oraz wtrącaniem co pewien czas w środek zdania wyrazu „(teraz)” uzyskuje 
autorka efekt zatarcia granicy między rzeczywistością a fantazją, snem a jawą, 
życiem a śmiercią. Zdarzają się wprawdzie wizje makabryczne, są one jednak 
uprawdopodobnione i wcale nie odstają od potocznych opisów nagminnej co
dzienności, która w końcu okazuje się narkotycznym snem - tym razem chodzi 
o narkozę szpitalną, nie zaś o narkotyki.
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Tak oto kończy się powieść, przy czym sytuacyjnie jest to nawiązanie do tego, 
co zdarzyło się na początku (przywiezienie do szpitala, pragnienie śmierci, szpi
talny pielęgniarz - Murzyn w białym fartuchu):

„Kolejne sale, kolejne śmierci.
Czyżby Duduś dotarł do miejsca przeznaczenia?
Umieranie to praca ponad ludzkie siły.
I znów Duduś słyszy odgłosy pociągu oraz stłumione okrzyki.

Szczeka pies.
Schludny młody Murzyn w białym uniformie podjeżdża z wózkiem do jego łóżka. 

Zalatuje wymiocinami. Ale kto to taki? Duduś. Duduś uziemiony.
Kolejne sale. Duduś idzie dalej, wygląda swojej śmierci. Duduś sporządził ostate

czny wykres; narysował ostatnią mapę. Duduś poznał inwentarz świata”.

Podobnym fantastą spod znaku wizji psychodelicznych był grafik i pisarz cze
ski Alfred Kubin. Wsławił się on ilustracjami do dzieł E.T.A. Poego oraz powie
ścią z gatunku realizmu fantastycznego Po tamtej stronie. Jego osobowość po
znać możemy z autobiografii zatytułowanej Demony i nocne zjawy - wygląda na 
to, że wszystko, co rysował i pisał, było repliką jego wizji, wprawdzie nie narko
tycznych, ale stanowiących odbicie jego nadwrażliwości, natrafiającej na silne, 
szarpiące nerwy podniety. Ojciec, złamany śmiercią żony, torturował moralnie 
małego Alfreda - i tak to się odbiło na charakterze chłopca:

„Ów czas całkowitego opuszczenia okazał się niezwykle ożywczy dla mojej 
wyobraźni. Pławienie się w imaginacyjnych katastrofach, wybuchach pierwotnych, żywio
łowych mocy, dawało mi zawsze wyraźne uczucie szczęścia, na kształt lekkiego upojenia, 
któremu towarzyszyły ciarki wzdłuż kręgosłupa. Obserwowanie burzy, pożaru czy wezbra
nego dzikiego potoku należało do moich najwyższych rozkoszy. Byłem regularnym wi
dzem bijatyk, aresztowań, targów bydła”13.

13 A. Kubin, Demony i nocne zjawy. Autobiografia, tłum. A.M. Linke, w tomie: Po tamtej stronie. 
Warszawa 1980, s. 261.

14 Ibid., s. 287.

Kubin opisuje też swój tryb życia, dostrojony do jego niepospolitej natury:
„Urządziłem sobie jako «celę» malutki pokoik, w którym pozostawiłem wyłącznie 

siennik i umywalnię. Wstawałem bardzo wcześnie, czyściłem sobie ubranie i porządkowa
łem celę, do której nikt prócz mnie nie miał wstępu. Jadłem mniej niż zazwyczaj, możliwie 
jarsko, i godzinami wędrowałem po okolicy bez względu na pogodę. Byłem przeważnie 
bardzo szczęśliwy, wolny od wszelkiego rozdarcia, przeżywałem w stałej ekstazie takie po
tworności, jakie dawniej wymyślałem sobie często dla swoich rysunków i jakie legenda 
zwykła przypisywać świętemu Antoniemu”14.

Powieść Kubina jest o krainie stworzonej przez bogacza-dziwaka, żądnego 
władzy i nadzwyczajnych doznań; napisana w manierze przeplatania niepra
wdopodobnego z prawdopodobnym; zachowana jest swoista, wizyjna konse
kwencja przedmiotowa, co tym bardziej zaciera granicę między snem a jawą.

Malarzem psychodelicznym był Vincent van Gogh. Jak dalece opanowany był 
przez niesamowite wizje i jak dalece rozumiał świat przez soczewkę swej inności, 
świadczyć o tym mogą nie tylko jego obrazy, często narzucające poczucie kata
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stroficznej grozy - na przykład Łan zboża z krukami ( 1890), Cierpiący mężczyzna 
(1890), Krajobraz zimowy (1890) - lecz także korespondencje do przyjaciół, jak 
na przykład:

„Rembrandt malował aniołów. Zrobił swój portret stary, bezzębny, pomarszczony, 
w bawełnianej szlafmycy - malował z natury, w lustrze. Śni, śni, i jego pędzel zaczyna ten 
portret, portret głowy i wyraz staje się taki, że ściska serce. Śni, śni i nie wiem jak i dlacze
go, ale tak samo jak Sokrates i Mahomet mieli swego opiekuńczego ducha, za tym starcem, 
który jest podobny do Rembrandta, zjawia się anioł o uśmiechu z Leonarda da Vinci. Rem
brandt nic nie wymyślił - on znał tego anioła” (1888)15.

15 V. van Gogh, z listu do E. Bernarda, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, red. E. Grab
ska, H. Morawska, Warszawa 1963, s. 16.

16 J. Krzysztoń, Obłęd, Warszawa 1980.

Owładnięty schizofrenią artysta żył w swoim świecie, niedostępnym dla in
nych. Niewątpliwie, jest to osobowość głęboko poruszająca, tak jak i jego dzieło, 
jego sny i niewidzialne postaci, którymi był otoczony.

Powstało wiele powieści o charakterze psychodelicznym lub opisujących 
świat narkotyczny czy schizofreniczny. Istnieje też powieść, napisana przez zna
nego powieściopisarza po zakończeniu jego kuracji psychiatrycznej. Jest to więc 
zarazem autentyczny psychodelizm artystyczny, rzeczywiste dzieło sztuki, a tak
że wiarygodna autoanaliza psychologiczna. Autor owej powieści pod tytułem Ob
łęd to Jerzy Krzysztoń16.

Do malarstwa surrealistycznego nurt psychodeliczny przedostał się poprzez 
zadziwiające grafiki francuskiego symbolisty Odillona Redona (1840-1916). 
Dziełem jego są trzy cykle litografii - W marzeniu (1879), Kuszenie św. Antonie
go (1896) oraz Apokalipsa (1899). Jego sztuka to świat marzeń, snów i wizji, peł
no w niej tajemniczości, nastroju, metafor. Sytuacje, jakie grafiki te przedstawia
ją, dalekie są od realnej rzeczywistości, jest raczej ucieczka, zagubienie w niepo
jętym świecie idei między bytem a niebytem. Limbes (Brzegi, 1852) ukazują ge
niusza o jednym skrzydle, wpatrującego się w dalekie głębie, i zarys głowy, unu- 
rzanej w nadbrzeżnym piasku; Les origines (Początki, 1883) to wizja rodzącego 
się życia: wielkie oko w otoczce nieukształtowanych jeszcze elementów roślinno- 
zwierzęcych; Songes (Sny, 1891): na nierównej płaszczyźnie ziemskiej z groźnie 
ciemniejącą u dołu chmurą walczące ze sobą skrzydlate demony, w głębi tocząca 
się kula.

To, co początkowo było jedynie spontaniczną improwizacją, stało się w surre
alizmie dzięki licznym „manifestom” programem artystyczno-światopglądowym. 
Założenia teoretyczne surrealizmu to tezy antropologii filozoficznej, wywiedzio
ne z tez psychologii głębi Freuda i Junga. Nadto pojawiały się takie momenty, jak 
kontestacja wobec zmaterializowania kultury oraz lęk przed płaskością, banalno
ścią, nudą życia w społeczeństwie typu burżuazyjnego, o obyczajowości i gustach 
drobnomieszczańskich. Sztuka traktowana była przez surrealistów jako ekspresja 
>tja podświadomego”, zaś za jej zasadniczy cel uznano przezwyciężenie ,ja świa
domego” i w ten sposób wyzwolenie instynktownej energii psychicznej. Surre-
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alizm stworzył własną koncepcję stylistyczną, której zasadniczymi wyrazami by
ły: całkowite oswobodzenie wyobraźni z jakichkolwiek norm artystycznych, wi
dzenie świata, jak widzi się go we śnie, tworzenie wizji artystycznych przez połą
czenie obrazów halucynacyjnych, marzeń, swobodnych asocjacji jak najbardziej 
odległych pojęć i wyglądów, zestawianie obiektów, wyrwanych z ich naturalnego 
kontekstu, sięganie do czarnego humoru i makabryczności, nonsensu i gwałtow
nego zaskoczenia. Była to więc „zwariowana fantastyka”, rządząca się własnymi 
prawami, własną logiką bez konieczności zachowania konsekwencji przedmioto
wej. Konwencja stylistyczna surrealistów zawierała w sobie też to, co określa się 
jako „sztukę psychodeliczną”, jednakże była to koncepcja nie na tyle spontanicz
na, co rzeczywista psychodelia: nie należało do programu upojenie narkotyczne 
ani nie był surrealizm odpowiedzią na rozpacz istnienia, ból metafizyczny. Surre- 
aliści stworzyli swój program sztuki psychodelicznej bez projektu ucieczki od ży
cia, strukturując jednak sztukę jako „sztukę cienia, odbicia psychodelicznego”; 
choć ich procesy twórcze nie miały charakteru narkotycznego, ich cele artystycz
ne były do tamtej konwencji zbliżone. Takim przykładem dzieła w konwencji 
psychodelicznej, powstałego z zamysłu surrealistycznego, był film Bunuela Pies 
andaluzyjski (1928), zrealizowany w poetyce koszmarnego snu - wizje takie, jak 
zdechły rozkładający się osioł, leżący na fortepianie, mrówki, pełzające natrętnie 
po dłoni, są tak sugestywne, że film uznany został za sztandarowe dzieło surreali
zmu.

Josepha Istlera Extase ( 1951 ) to jakby doprowadzony do nieprawdopodobień
stwa wizualnego Szał Podkowińskiego: na całej płaszczyźnie obrazu w barwach 
gorących jakby-postać w histerycznym pędzie z płomieniami zamiast głowy, ze 
smugami czerwono-żółto-brunatnych chmur w tle i niejasnymi kształtami jakby- 
głów na rdzawo-liliowej ziemi.

Tytuł obrazu R. Magritte’a Le domaine enchanté (Zaczarowana posiadłość, 
1952) jest równie wieloznaczny i magiczny jak to, co on przedstawia: z prawej 
dwa wielkie, zielone liście, na jednym z nich przysiadły różnorodne ptaki, drugi 
pokryty jest kulkami jakby galasówką; za tło liściom służy pień żłobkowanej, 
brunatnej kolumny; dół obrazu to lekko pofałdowana, płowa ziemia, zaś plan dal
szy to plener z jasnoniebieskimi górami i łagodnie płynącymi obłokami; z lewej, 
na tle pleneru, otwarte drzwi, prowadzące jakby do innego świata, gdzie panuje 
gęsty mrok, zaś pośrodku owych drzwi lichtarz z zapaloną świecą, której płomień 
stanowi sierp księżyca.

Także w muzyce pojawia się stylistyczny wątek psychodelii. Istnieje na przy
kład kompozycja współczesnego muzyka, G. Grumba, zatytułowana: Czarne 
anioły na kwartet smyczkowy elektronicznie wzmocniony, czyli 13 obrazów z krai
ny mroku-, są też tegoż autora Dawne głosy dzieci - pieśni na mezzosopran, so
pran chłopięcy, obój, mandolinę, harfę, fortepian, wiolonczelę i talerzyki pompe- 
jańskie. Jest to muzyka niezrównoważona, sugerująca głęboki niepokój wewnę
trzny.

Syntetyzując, można scharakteryzować zjawisko „psychodeliczności” jako 
syndrom właściwości takich, jak: poszukiwanie ucieczki od życia, obrzydzenie 
potoczną codziennością, niechęć do ludzi, pragnienie dotarcia do głębokich 
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warstw świadomości, przekroczenia zdroworozsądkowości w myśleniu i działa
niu, ekshibicjonizm, zamiłowanie do sytuacji bez wyjścia, myśli samobójcze, 
prostracja życiowa, persewerujące w różnych wariantach nawroty rozpaczy, wy
nikłej ze zgeneralizowanej frustracji, leżącej u spodu ludzkiej egzystencji.

Zachodzi pytanie, czy zasadne jest łączenie w sensie systemowym sztuki ze 
zjawiskiem psychodelii. Sprawa narkomanii przybiera w końcu złowrogi obrót, 
nadużywanie narkotyków doprowadziło do wielkich zagrożeń współczesności - 
czy wobec tego jest sens mówić serio i w szerszym wymiarze o „sztuce psycho
delicznej”, czyli sztuce narkotycznej, farmaceutycznej? Pragniemy dokonać istot
nościowej analizy pojęcia „psychodeliczny”, które, być może, odsłoni nowe hory
zonty tego zjawiska i pozwoli spojrzeć w nieco inny sposób na moment fascyna
cji narkotycznej, oraz jak rodzi się sztuka psychodeliczna i jaka jest jej funkcja.

Greckie słowo délos znaczy jasny, widoczny, oczywisty. Gdy mówimy o sta
nach psychodelicznych, mamy na myśli doznania psychosomatyczne, polegające 
na wzmożonej wrażliwości sensorycznej oraz znacźnym pobudzeniu wyobraźni 
wytwórczej, fantazji. Owe wzmożone doznania mają charakter najczęściej dodat
ni uczuciowo, lecz mogą też niekiedy, w pewnych stadiach upojenia u pewnych 
typów osobowości, w pewnych okolicznościach przyjąć postać prostracji i pro
wadzić do degeneracji osobowości.

Stany psychodeliczne wywoływane są zasadniczo zażyciem środków farma
ceutycznych, narkotyków. Są one pochodzenia roślinnego (alkaloidy) lub syntety
cznego (np. LSD). Należą tu: opium, morfina, heroina, haszysz, peyotl, meskali
na, kokaina. Narkotyki wywołują, zależnie od dawki, uspokojenie, euforię, znie
sienie bólu, odurzenie, sen.

Wyróżnić można kilka rodzajów „stanów psychodelicznych”, czyli upojenia 
narkotycznego lub paranarkotycznego:

- stany psychodeliczne sensu stricto są wywołane zażyciem narkotyków w ta
kiej dawce, by wywołała ona szczególne reakcje psychosomatyczne; najbardziej 
charakterystycznym przejawem upojenia narkotycznego psychodelicznego są wi
zje zbliżone do halucynacji oraz znacznie większa pobudliwość sensoryczna 
i psychiczna;

- obserwacje psychologiczne wskazują, iż w szeregu przypadków „stany psy
chodeliczne” mają miejsce bez użycia środków farmakologicznych; nazwiemy je 
„stanami psychodelicznymi sensu largo"', są to na przykład sytuacje, gdy czło
wiek znajduje się w głębokiej rozpaczy, ma poczucie beznadziejności sytuacji, 
bezsensu życia, gdy zazna zawodu miłosnego, spotka go klęska; wówczas nastę
puje swoiste „wyłączenie z życia”, zrozpaczonego nawiedzają wizje urojeniowe 
itp.; czasem podobne stany występować mogą też na skutek przemęczenia, głodu, 
łaknienia wody, bezsenności, silnego długotrwałego bólu fizycznego;

- stany psychodeliczne per analogiam - wówczas pojawiają się pewne obawy 
stanów psychodelicznych, choć nie zadziałał żaden psychodeliczny bodziec; czło
wiek zaczyna zachowywać się, jak zamroczony narkotykiem, jak pijany, jak zroz
paczony, a czyni to albo przez mimowolne naśladownictwo, świadomie mając na 
celu jakiś określony skutek, zaś najczęściej czynią to artyści, przenosząc swą wie
dzę o wizjach narkotycznych czy własne dawniejsze doświadczenia w tym zakre
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sie do wizji artystycznych powstającego dzieła sztuki (podobnie niereligijny arty
sta może tworzyć dzieła sztuki sakralnej);

- osobnym zagadnieniem są schizofreniczne stany psychodeliczne; można by 
tę specyficzną, psychodeliczność per analogiom, pominąć, by nie komplikować 
nadmiernie sprawy, gdyby nie tzw. stany brzeżne. Emst Kretschmer (1888-1926) 
zauważył, że bardzo często twórcy znajdują się na granicy chorób psychicznych, 
że histeria, neurastenia czy neuroza bywają powiązane z twórczością, zwłaszcza 
artystyczną - wiążą się one ze znacznym pobudzeniem systemu nerwowego oraz 
stanami niepokoju, stanami lękowymi, natręctwami myśliwymi, co z kolei rzutuje 
na proces twórczy;

- do istoty zjawiska „psychodeliczności” należą również następujące momen
ty: 1) sytuacja psychiczna rozpaczy, nieszczęścia, poczucia beznadziejności, spo
wodowana bądź „metafizycznym” poczuciem bezsensu istnienia, bądź rzeczywi
stymi wydarzeniami o negatywnym, pesymistycznym charakterze; 2) pragnienie 
wydostania się z tej mrocznej atmosfery ku delos, ku rozświetleniu sytuacji, by 
uniknąć ostatecznej prostracji, a pomocnymi tu czynnikami mogą być albo zaży
cie narkotyku, albo przeżycie kontrastowe o charakterze optymistycznym, bądź 
podjęcie twórczości, zwłaszcza artystycznej; 3) artystyczna twórczość psycho
deliczna to albo rodzaj sprawozdań z autentycznych stanów upojenia narkotycz
nego - przy szerokim rozumieniu określenia „narkotyk” - albo dzieło stworzone 
w owej „poetyce narkotycznej”.

Jaka jest sztuka narkotyczna? Trawestując słynną metaforę Stendhala, może
my powiedzieć, że o ile utwór realistyczny można porównać do zwierciadła, prze
chadzającego się po ulicy, o tyle w sztuce psychodelicznej rozbite zwierciadło 
znajduje się we wnętrzu duszy, udręczonej narkotykiem rozpaczy.

Sztuka psychodeliczna chętnie i z pasją odsłania mroczne dno, od którego 
udręka ma się odbić; niekiedy obrazy owego przepastnego dna wyczerpują 
inwencję twórczą artysty i brak mu siły, by ukazać wyzwolenie. Stąd często sztu
ka psychodeliczna kulminuje w ciemnych wizjach katastroficznych, wyobraźni, 
wyolbrzymiającej brzydotę, niesamowitość. Jednakże artyście psychodelicznemu 
wolno przekroczyć wszelkie granice, może osiągnąć wolność aż do absurdu, po
pełniając samobójstwo artystyczne - niszczy swoje dzieło i to staje się najinten
sywniejszym aktem twórczym; podobnie pojawia się moment pragnienia, by być 
kimś innym niż się jest; albo kimś takim, jakim jest się we śnie - stąd oniryzm 
surrealistów; najgłębszą rozterką artysty-psychodelika jest rozdźwięk między ten
dencją do solipsyzmu a chęcią zagubienia siebie i poddania się przemianom, jakie 
niesie ucieczka od wszystkiego, nawet od siebie samego.

Sztukę w tonusie psychodelicznym można ująć w trzech zakresach:
1) zakres rodzajowy, uniwersalizujący wiąże się bliżej lub dalej ze zjawiskiem 

psychodeliczności, „sztuka jest zjawiskiem psychodelicznym” (starożytne „bo
skie szaleństwo”); podobnie w Rosji uznawano artystów za „nawiedzonych”; 
przejawem tego stanowiska była Kretschmera teoria „stanów brzeżnych”, doty
cząca związków twórczości artystycznej z chorobami psychicznymi;

2) zakres gatunkowy, typologizacja - istnieją style, konwencje psychodelicz
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ne; istnieją też grupy artystyczne, głoszące program sztuki mniej lub bardziej psy
chodelicznej; taka była na przykład sztuka hippies',

3) zakres jednostkowy, indywidualizujący - istnieją artyści, uprawiający sztu
kę psychodeliczną - na przykład Dostojewski; istnieją poszczególne dzieła sztuki 
o tonusie psychodelicznym, na przykład Lautreamonta Pieśni Maldorora.

Twórczość psychodeliczna stanowi zastanawiający element okresu Permanen
tnej Awangardy, można ją odnieść do najdawniejszych przejawów kreacjonizmu 
artystycznego czy paraartystycznego, do przedhistorycznego poszukiwania tożsa
mości samoświadomości, do prymitywnych prób poszukiwania głębokich warstw 
osobowości, kiedy wiedza zmierzała raczej do magii niż do intelektualnego racjo
nalizmu. Można też śledzić, jak upojenie narkotyczne towarzyszyło rozwojowi 
religii starożytnych, a wreszcie w swoistej metamorphosis kulturowej można ją 
odnaleźć w sztuce średniowiecza i renesansu aż po czasy nowożytne. Lecz za
wsze stanowiła ona nurt drugi - walki człowieka ze sobą samym, bowiem bar
dziej przekonywająca jest postawa „normalności”, życia zwykłą normalnością 
myślenia dyskursywnego, radykalnie zintelektualizowanego. Takie są też tenden
cje sztuki, oscylującej między ozdobą życia w pełni zdrowej świadomości a sztu
ką, poszukującą „drugiego dna”, pełnej wolności kreacyjnej, nieliczącej się z nor
mami, powszechnie przyjętymi przez „minimalistów”, absolutyzującą „to, co nie
możliwe”.

Reinterpretacja, strukturująca zjawisko sztuki psychodelicznej, formuje to, co 
wydaje się amorficzne, w hipotetyczne ujęcie systematyzujące, porządkujące:

- punktem wyjścia jest rozpacz, ból istnienia, doświadczenie frustracji; prze
świadczenie, że alternatywą jest zatrata osobowości w narkomanii lub śmierć sa
mobójcza;

- krokiem następnym jest konstatacja, iż rozpacz może przemienić się w twór
czość, działanie, przeciwstawiające się samozniszczeniu - przede wszystkim pod
danie się wizjom, mającym pochłonąć rozpacz lub przemienić ją w twórczość ar
tystyczną, gdy człowiek zdolny jest do artystycznej realizacji tych wizji; może to 
być autentyczna, wysublimowana sztuka lub tylko pozory tworzenia, jedynie 
amatorskie wytwarzanie bylejakich pseudoartefaktów.

Sztuka psychodeliczna sensu stricto to ta, która powstaje po zażyciu narkoty
ków, a istnieje też psychodeliczna konwencja artystyczna, czerpiąca chwyty war
sztatowe, formalne i idee ogólne z autentycznej twórczości psychodelików-nar- 
komanów, schizofreników i tych, których ogarnęła rozpacz, płynąca z negatyw
nych konstatacji egzystencjalnych.

W uproszczonym ujęciu problematykę twórczości psychodelicznej można 
przedstawić jako diagram:

ból istnienia
| narkoza rozpaczy |

| narkotyzowanie się |
| wizje narkotyczne | 

psychodeliczna twórczość artystyczna
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3. Drugi nurt Wielkiej Awangardy - podkultura młodzieżowa

Drugi nurt Wielkiej Awangardy to nie tylko rewolucja obyczajowa i politycz
na walka o utopijne cele, lecz także dość szeroki obszar działań artystycznych 
i paraartystycznych. Był to ruch gwałtownych kontestacji, niekiedy o charakterze 
ideologicznym, niekiedy zaś skierowanym donikąd.

„Kontestacja kultury powinna się dokonać w ten sposób, by kultura nie mogła «prze
chwycić» kontestacji i użyć jej jako nowej formy kłamstw. Kultura współczesna to fałszy
we lustro, zniekształcające obraz samego siebie - należy wreszcie rozbić lustro. Wszystkie 
nici nowego Ruchu mogą być wchłonięte przez władzę. Nie da się wchłonąć pasja i gwał
towność, z którą się one wyrażają. Gwałtowność, przemoc nie mogą być «przechwycone» 
przez władzę, ponieważ są one negacją władzy” (Guy Deborda).

Naczelną kategorią artystów pierwszej awangardy była oryginalność, nowość. 
Kontestatorzy młodzieżowi stawiali najwyżej autentyczność. Oni, jeśli byli orygi
nalni artystycznie, osiągali tu to niejako ubocznie, pozaprogramowo. Nakaz au
tentyczności powodował postawę rozluźnienia wewnętrznego i czynienia wyłącz
nie tego, na co ma się rzeczywiście ochotę i do czego jest się wewnętrznie bezwa
runkowo przekonanym.

Drugi nurt nie postulował żadnego rodzaju naukowej obiektywności, lecz pró
bował dotrzeć do osobistego, intymnego, jednostkowego ja, gdzie spodziewano 
się znaleźć prawdę, własną prawdę o człowieku - o sobie i ludzkich zbiorowo- 
ściach.

Walka o „wolność całkowitą” rozumiana była po Sartrowsku jako „skazanie 
na wolność”. To znaczy o ile brak wolności, wszelkie zniewolenie jest nieznośne, 
nie do przyjęcia na żadnej płaszczyźnie życia, o tyle poczucie, że ma się wolność 
całkowitą, stwarza pustkę wewnętrzną, staje się wyzwaniem nie do spełnienia: 
człowiek, pozostawiony sam sobie w całkowitej wolności, doznaje szoku, ponie
waż zostaje obarczony zadaniem nie do wykonania, zadaniem, by być wolnym na 
sposób własny, zarazem gatunkowy i kulturowy. Wolność bowiem kryje w sobie 
sprzeczności nie do pogodzenia: jedynie nicość, śmierć, zaniechanie oznacza peł
ną wolność - zaś wolność jest przecież wartością z natury pozytywną, twórczą, 
otwierającą przed człowiekiem możliwości pełnego zaistnienia.

Drugi nurt był konsekwentny w tym, że odrzucał możliwości komercjalizacji, 
pogodzenia z istniejącym stanem rzeczy, instytucjonalizacji i konformizmu, i to 
odrzucał nie tylko jako zasadę programową, lecz nadto praktykował stan „niena
ruszalności”. Oto na przykład artyści pierwszego nurtu uzyskiwali za swą sztukę 
pieniądze, stawali się szanowanymi profesorami akademii, a ich antydzieła znaj
dowały się w muzeach, słowem, nawet najbardziej skrajnie awangardowi prze
chylili się w końcu na pozycje profesjonalizacji. Tymczasem gdy w roku 1967 
kolonię komuny hipisowskiej „dzieci-kwiatów” w pobliżu San Francisco zaczęto 
traktować jako folklor amerykański, na którym można zarobić dzięki turystyce, 
młodzież urządziła wobec tłumu ciekawskich z aparatami fotograficznymi po
grzeb swej komuny: spalono efektowne akcesoria, pisma podziemne i wszelką 
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atrakcyjną dekorację kolonii, zaś ruch hippies przekształcił się w ruch Yippies 
(Youth International Party). W ten sposób nie dopuszczono do profanacji intym
ności i czystości życia.

Drugi nurt Wielkiej Awangardy miał swą długą historię, zaś za apogeum ruchu 
kontestatorskiego uznać można lata sześćdziesiąte, kiedy to powstało wolne zrze
szenie hipisów - oni też stali się najbardziej znanym symbolem całego ruchu kon
testacji młodzieżowej wieku XX. Dotychczasowe ruchy młodzieżowe, bunty, 
próby walki o własne prawa miały charakter tzw. „walki pokoleń”, zaś w połowie 
wieku XX kontestacja przybrała charakter walczącej utopii, nakierowanej w dwie 
strony: walka z aparatem przemocy oraz dążenie do stworzenia nowej kultury na 
gruzach starej, dotychczasowej. Te dwa momenty - polityczny i kulturowy - 
przeplatają się wciąż i są ze sobą ściśle związane. Obok świadomego w jakimś 
stopniu ruchu, obejmującego znaczne ilości młodzieży - w Europie zatrzymywa
no corocznie około 10 000 hipisów bezdomnych, prżemieszczających się bezpla- 
nowo w poszukiwaniu inspiracji dla twórczości oraz narkotyków - podobną po
stawę zajęła niemal cała ówczesna młodzież, zafascynowana mitem nowej utopii; 
zwłaszcza poddały się temu jednostki wrażliwe o zainteresowaniach artystycz
nych. Zapewne, kolebką ruchu kontestatorskiego młodzieży były idee społeczno- 
polityczne po obu wielkich wojnach: pacyfizm, antyrasizm, anty totalitaryzm, ko
munizm, demokratyzm, anarchizm, dążenie do stworzenia uniwersalnej kultury 
antyelitamej. Najbardziej znaną formą protestów społecznych stały się w połowie 
wieku marsze manifestacyjne i one zafascynowały młodzież akademicką. Począt
kowo młodzież z marginesu, niejako równolegle tworzy grupy bardziej awantur
nicze niż ideowe, zaś ich wydźwięk bywa wręcz antyhumanistyczny. „Ostrzyże
ni”, „Anioły piekła” itp. grupy w Europie i USA głosiły protest przeciw społe
czeństwu, które ich się wyrzekło; opowiadali się oni za rasizmem, brutalną siłą, 
pogardą dla wszelkiego porządku. Powstały też grupy terrorystyczne. Zaś we 
wszystkich tych odłamach młodzieżowych kontestatorów pojawia się moment 
narkomanii.

Najbardziej znane i aktywne przed hipisami były w drugiej połowie lat pięć
dziesiątych ugrupowania: Międzynarodówka sytuacjonistów i Ruch Provo (od 
prowokacja). Ogłaszali oni swe programy, wydając broszury, ulotki, efemeryczne 
czasopisma, gdzie obok treści politycznych znajdowały się także punkty, dotyczą
ce kultury. Podajemy kilka z nich przykładowo:

- nie chodzi o stworzenie nowej szkoły artystycznej, lecz o sposób życia, tra
ktowany zawsze jako prowizoryczny i wspólny, a wypowiedzią może być równie 
dobrze projekt architektoniczny, jak postępowanie (Lebord);

- kultura rewolucyjna to nie tłumaczenie lub opisywanie życia, lecz rozszerze
nie możliwości;

- należy włączyć się w sytuację (całokształt kontaktów z ludźmi i rzeczami), 
konstruując ją jednocześnie;

-pracę nad przemianami kulturowymi rozpocząć trzeba od dekompozycji; 
tradycyjne formy kulturowe, na przykład w sztuce, niszczone są przez nie same, 
gdy się zużyją i już nie nadają się do wyjaśnienia rzeczywistości;

- do realizacji twórczej nowych pomysłów nadaje się najlepiej „spektakl” - 
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przedstawienie życia fikcyjnego, narzucające z wielką siłą sugestii przeświadcze
nie, iż jest to życie najbardziej i jedynie prawdziwe (Rapport sur la construction 
de situations, 1957);

- odwrócenie sensu jest grą, ożywiającą zdolność dewaloryzacji; wszystkie 
elementy przeszłości kulturowej powinny być ponownie ukazane w innych konte
kstach lub zniknąć ze świadomości (Jom);

- zniszczyć studentów w nich samych; zwrócić ich siłę przeciwko instytucjom 
i szefom, by tworzyć życie, dla którego warto żyć (odezwa Międzynarodowej 
Konspiracji Wilkołaków, 1967);

-łączmy w całość sztukę jednostek; wyzwólmy teatr; wyzwólmy wszystko; 
zrewolucjonizujmy marzenia (ulotka Wolnego Teatru, 1968);

- usypiani szelestem gazet, zdajcie sobie sprawę, że każdy dzień waszego ży
cia jest dniem jedynym (Centrum Wolnej Twórczości, 1970).

A jakie były środki ekspresji artystycznej kontestującej młodzieży? Przede 
wszystkim pisano różnego rodzaju podburzające manifesty i urządzano publiczne 
manifestacje, zbliżone do happeningów. I tak na przykład w roku 1966 urządzona 
została w Amsterdamie zabawa-parodia ślubu księżniczki Beatrice z Niemcem 
o podejrzanej przeszłości politycznej, zaś orszak ślubny, bardzo huczny i wystaw
ny, obrzucony został petardami z gazem łzawiącym. Słynne stały się święta muzy
ki młodzieżowej, na które zjeżdżały się wielkie ilości uczestników, będących za
razem słuchaczami i wykonawcami utworów jazzowych, piosenek, pieśni o po
smaku hymnów protestatorskich. Bodaj najbardziej zaznaczyły się próby stwo
rzenia „alternatywnego społeczeństwa” - była to nowa obyczajowość, nowe spo
soby współżycia społecznego, zarazem nowe zastosowania sztuki. Organizowano 
zatem wspólnoty kontestatorów, zbiorowe małżeństwa, grupy samokształcenio
we, zakładano własne lokale, w których życie towarzyskie prowadzone było jako 
dyskusje, śpiew i zażywanie narkotyków.

W Amsterdamie powstało Magiczne Centrum, przez które wciąż przepływały 
tłumy młodzieży z całego świata. Zezwolono oficjalnie, w obawie przed akcjami 
politycznymi, na otwarcie dwu klubów psychodelicznych - „Paradiso” i „Fanta- 
sio”, gdzie używano narkotyków, przeprowadzano eksperymenty erotyczno-se- 
ksualne i oddawano się medytacjom jogi.

Spróbujmy nieco bliżej określić ową „podkulturę hippies", czyli tę gałąź czy 
część kultury XX wieku, która tworzona była przez młodzież kontestującą, prze
ciwstawiającą się programowo podkulturze tradycjonalistycznej (miłośnicy daw
nej sztuki) oraz podkulturze Wielkiej Awangardy. Opisy tej podkultury można 
znaleźć w książce Ch. Reicha The Greening of America, New York 1970 oraz 
w Aldony Jawłowskiej Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.

Sztuka wizji. Uznano, że wyobraźnia jest na tyle cennym darem natury, że 
sama jej gra może stanowić autonomiczną wartość, zaś zbędne jest dzieło-przed- 
miot. Oczywiście, trudno taką wizję-fantazję przekazać; zresztą hipisom nie zale
żało bynajmniej na jakiejkolwiek obiektywizacji, rozumianej także jako intersu- 
biektywność, powiadamianie o własnych wizjach; ponadto wizje te były często 
„nie do opisania”, zwłaszcza te, które pokrewne były „snom na jawie”, halucyna
cjom. A jednak dowiadujemy się o owych wizjach, mianowicie głównie pośred
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nio, gdy w opowiadaniach wychodziły one poza granice bliskich przyjaciół, 
a także gdy były jednak zapisywane oraz gdy stawały się w pewnych momentach 
„orężem” walki o hipisowskie ideały.

Można rozróżnić dwa typy hipisowskich utopii: pesymistyczne, czarne, oraz 
optymistyczne, białe. Najbardziej znane są czarne wizje miasta jako „betonowej 
dżungli” oraz asfaltowej czy betonowej nawierzchni, pod którą tęsknią do zazie
lenienia się rośliny, trawa. Z kolei wizje optymistyczne to na przykład „biali poli
cjanci”, czyli tacy, którzy nie represjonują, lecz życzliwie pomagają, „białe szko
ły”, w których nie stosuje się przymusu, czy „białe wojsko” niegotujące się do 
wojny, ale służące do utrzymania pokoju przez perswazję, że pokój jest najwyż
szą wartością.

Zjawisko, które tu określiliśmy jako hipisowską „sztukę wizji”, czyli umiejęt
ność wytwarzania utopijnych wizji, można bliżej scharakteryzować w kilku pun
ktach:

-utopiom przysługuje status realności wobec nierealności aksjologicznej 
świata rzeczywistego; wartość świata dewaluują fałszywe, skażone o nim wyobra
żenia, które trzeba odrzucić, tworząc nowe, czyste wizje;

- ukazanie wizji utopijnej dokonuje się poprzez prezentację akcji sytuacyj
nych, haseł i akcentowanie konieczności zmian natychmiastowych;

- utopia jest dziełem permanentnym ducha; kwestionowany jest stale, we 
wciąż nowych sytuacjach istniejący świat, zaś możliwości przemian nie znają 
ograniczeń;

- utopie powstają jako anonimowe dzieła zbiorowe w toku działalności pub
licystycznej, w pieśniach; wyłaniają się też z doświadczeń wspólnot;

- treści utopii są odwieczne - są to bowiem niezbywalne tęsknoty ludzkości, 
aktualizowane przez nakaz działania w wymiarze jednostkowym i globalnym;

- nakaz działania i porzucania wszystkiego, do czego człowiek przyzwyczaja 
się, nadaje utopiom charakter heroiczny;

- gdy utopia jest realizowana, dzieje się to w wymiarze wspólnotowym, a jej 
treść wzbogacana zostaje z dnia na dzień;

- najwyższą wartość mają utopie, przeżywane w indywidualnych stanach mi
stycznych; łączy się to często ze stosowaniem narkotyków; jest to wizja człowie
ka totalnego, który odzyskuje samego siebie, łącząc się jednocześnie ze swym 
najbliższym otoczeniem; odrzucając perspektywę społeczną, uzyskuje się dosko
nałą jedność; może też powstać zbiorowa świadomość mistyczna w zamkniętym 
gronie przyjaciół; oto opis takiej chwili:

„Pamiętam jasne, słoneczne, poniedziałkowe popołudnie w Amana, kiedy melodyjne 
dźwięki południowych śpiewów mieszały się z brzęczeniem pszczół. Widziałem wtedy, jak 
społeczność przekształca się w rozżarzony blask żółtego i zielonego światła, płonący ponad 
wszystkimi rzeczami i ponad każdym z ludzi. Inspiracjoniści nazywają to duchową ekstazą, 
wizytą ducha świętego, gdy każdy zna i widzi w wyobraźni wszystkie myśli innych (W.C. 
Christen);

- mistyka wizyjna jest mistyką ciała: nie chodzi o odcieleśnienie duszy, lecz 
o uduchowienie cielesności; ciało i duch to jedność integralna.

Magia muzyki. Bodaj najważniejszą funkcją muzyki hipisów było sprzy
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janie swobodnej samorealizacji osoby, zmierzającej ku różnorodnym formom au
tentycznej ekspresji. Stąd jej bogactwo, kulminujące w improwizacji. Jeśli osią
gała ona wysoki poziom artystyczny, nie łączyło się to z perfekcją techniczną 
profesjonalistów, lecz było bezpośrednią wykładnią talentów artystycznych kom
pozytorów i wykonawców. Charakterystyczne przy tym jest zasadnicze zatarcie 
różnicy między kompozytorem a wykonawcą dzięki przemożnemu momentowi 
improwizacji oraz przemożnemu pragnieniu wypowiedzenia się twórczego. Styli
stycznie był to nader skomplikowany konglomerat jazzu, amerykańskiej muzyki 
ludowej, muzyki tanecznej, przechodzącej w subtelniejsze formy rocka, muzyki 
Wschodu i protest-songów, mających nieraz charakter muzycznego amorfizmu.

Przede wszystkim zaś była to muzyka, płynąca z odwiecznej potrzeby śpiewu, 
głównie zbiorowego, oraz bezpośredniej radości muzykowania. Śpiewanie razem 
uwalnia od wszelkich napięć wewnętrznych oraz uczuć wrogości czy bodaj obco
ści. Było to muzykowanie afiliujące, tak dobrze znane ze wszystkich niemal sytu
acji, gdy młodzież występuje w grupie. Słowem, cechą najistotniejszą muzyki hi
pisów była naturalność, zgodność z naturą człowieka. Moment motorycznej ryt
miczności w rozległych, powtarzalnych sekwencjach usposabia hipisów do wy
zwolenia uczuć i najgłębszych potrzeb, nadziei, tęsknot. Hasłem programowym 
było: wolność teraz dzięki muzyce. Chodziło o doznanie w każdej chwili odprę
żenia, swobody bez formuł normatywnych oraz bez perspektyw na nadanie tej 
sztuce doskonałości, obiecującej przetrwanie utworu poza obecną chwilę.

Ma też muzyka hipisów swój wymiar programowy:
.jeśli istnieje na świecie szansa odnalezienia formy zjednoczenia ludzi, nasza muzyka jest 
tego początkiem. Muzyka jest moją polityką, moją religią, moją filozofią” (K. Berger);

lub bardziej dosadnie:
„Każdy kto chce przyłączyć się do grup muzycznych, może to zrobić. Jest to aktywność 

prawdziwie twórcza a nie komercjalny stos kału, lepiony przez kupionych artystów-biznes- 
menów” (F. Zappa).

Zarzucony zostaje moment wartościowania czy oceny artystycznej - każde 
muzykowanie jest dobre na swój sposób, natomiast wszelkie dążenia elitarne zo
stają z góry wyłączone. Każdy hipisowski zespół muzyczny był jednocześnie bar
dzo zżytą grupą, prowadzącą wspólne życie i mającą wspólne ideały - moment 
kontestacji był tu dominujący:

.Jesteśmy muzyką, którą gramy, naszym zaangażowaniem w walce o pokój, w zrozu
mienie życia. Usiłujemy nieustannie oczyścić swoją muzykę, oczyścić nas samych, a także 
w pewnej mierze tych, którzy nas słuchają, próbujemy ponownie czynić to, co tacy ludzie 
jak Armstrong czynili na początku, jest to pokora wobec piękna, które ma nadejść” (The 
Movement toward a New America. The Beginnings of a Long Revolution, red. B. Goodman, 
New York 1970, s. 282).

Ten szczególny, hipisowski styl uprawiania muzyki zyskał z czasem swój od
rębny wyraz organizacyjny: mianowicie były to młodzieżowe festiwale muzycz
ne - „muzyka jako bycie razem”. W roku 1968 zebrało się w Santa Clara około 
8000 uczniów szkół średnich, by słuchać i grać rocka. Zaś w następnym roku od
był się na farmie w Woodstock koło Nowego Jorku wielki, spontaniczny zlot mło
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dzieży - wzięło w nim udział około pół miliona młodych ludzi ze wszystkich 
stron USA. Występy trwały trzy dni i trzy noce. Teksty piosenek były rodzajem 
komunikatów z wydarzeń na całym świecie, były improwizowanymi komentarza- 
mi-manifestami, wezwaniami do walki z tym, co oficjalne, drętwe, antyludzkie. 
Symbolem Woodstock był rodzaj emblematu: strzelba skrzyżowana z gitarą, pió
ro indiańskie i zielona gałązka, zaś u góry napis: „Woodstock Natio”. Jeden z po
pularnych piosenkarzy wykonał sparodiowany amerykański hymn narodowy, 
czyniąc z niego pieśń protestu przeciwko wojnie i rasizmowi. Mimo trudnych 
warunków - deszcz, brak miejsc do spania itp. - atmosfera utrzymała się bardzo 
dobra, nie było też żadnych ekscesów. Narkotyków używano bez ograniczeń.

Istnieją analogie między muzyką hipisów i hipisowskim ruchem teatralnym. 
I tak w obu przypadkach dominowały: zakwestionowanie sztuki oficjalnej, im
prowizacja i poczucie wspólnoty. Zanim przedstawimy owe specyficzne cechy 
hipisowskiego „teatru walczącego”, zaprezentujmyjedną z jego imprez, tę naj
słynniejszą - Festiwal życia, który miał miejsce w Chicago, w roku 1968. Oto za
proszenie:

„Przybądźcie wszyscy: rebelianci, młode duchy, poszukiwacze prawdy, kapryśne pa
nie, poeci, skoczkowie barykad, kochankowie i artyści.

Mamy lato. Ostatni tydzień sierpnia. Narodowa Partia Śmierci spotka się, aby pobłogo
sławić Jonsona. Będziemy tam. Będzie nas 500 000 tańczących na ulicach, z elektrycznymi 
gitarami i wzmacniaczami. Będziemy się kochać w parkach. Czytać. Śpiewać. Śmiać się. 
Drukować gazety. Bawić się w chowanego. Zrobimy parodię wyborów i uczcimy narodzi
ny Wolnej Ameryki naszych czasów.

Zapowiadamy eksplozję nowego ducha. Wszystko wybuchnie w muzyce, poezji, tań
cu, gazetach, filmach, uroczystościach, magii, polityce, teatrze. Wybuchnie nowy styl ży
cia.

Wszystkie nowe plemiona zejdą się w Chicago. Wstęp wolny, wszystko za darmo. 
Przynieście koce, namioty, karty mobilizacyjne, farby do malowania, skóry, krowę pana 
Leary, żywność do podzielenia się z bliźnimi. Muzykę. Zapał i szczęście („Yippies Meet 
National Death Party”; za: A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 222).

Pretekstem do zorganizowania festiwalu była konwencja Partii Demokratycz
nej. Hipisi zgłosili swego kontrkandydata, a był nim Pigasus, Świnia. Teatr pole
gał na darciu dolarów, korowodach młodzieży oraz parodii wyborów - Pigasus 
otrzymał kilkadziesiąt tysięcy głosów, a była to rzeczywista, żywa Świnia i została 
ona dożywotnio, z należytym szacunkiem zachowana na jednej z farm hipiso- 
wskich.

W doznaniu Amerykanina - mieszczucha z Chicago, ten Teatr Życia pozostał 
zwariowanymi dniami, w ciągu których młodzież, wprawiona w stan ekstazy nar
kotycznej, opanowała miasto.

A oto szczególne właściwości hipisowskiego antyteatru:
- teatralizacja życia; ogólniej: estetyzacja życia, to znaczy ujmowanie zdarzeń 

w struktury paraartystyczne (życie jako powieść, jako film, jako teatr, jako piękno 
harmonijne itp.); hipisi nie wierzą na przykład w realną rewolucję, ale bardzo pra
gną „odegrać” rewoltę; ich teatralność jest bardzo wysublimowana, wyrafinowa
na; teatrem w teatrze jest to, że narkotyzujący się i w ten sposób częściowo dys- 
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lansujący się od tego, co robią, częściowo zaś transcendujący siebie, robią to, cze
go nie robiliby, gdyby nie byli w transie narkotycznym;

-teatr zaangażowany; swobodna ekspresja osobowości, tak wyraźnie przeja
wiająca się w muzykowaniu hipisów, w teatrze podporządkowana jednak była 
programowi, ideologii - przede wszystkim politycznej; głosili oni, że świat trzeba 
zmienić, a jedyną drogą do tego jest zdyskredytowanie władzy; rewolucyjność hi
pisów polega na zwalczaniu panującego establishmentu oraz rysowaniu mgliste
go obrazu przyszłości szczęśliwej dla wszystkich; living theatre czy też teatr gue
rilla polegał na odgrywaniu na ulicy, w parkach czy gdziekolwiek na poły insce
nizowanych scen, demaskujących rzeczywiste cele władzy, głupotę przywódców, 
okrucieństwo i bezsens wojny, antyludzki charakter przemocy fizycznej. Na przy
kład taki przebieg „przedstawienia”: malarz rozkłada swe sztalugi w miejscu pub
licznym, budzi sympatię przypadkowej publiczności, malując Biały Dom i jego 
dostojników, a w pewnym momencie domalowuje dostojnikom ryje, ogony, rogi, 
kopyta. Biały Dom zamienia w fortecę otoczoną armatami, czołgami, helikoptera
mi (Marc Estrina);

- tendencje realistyczne; teatr hipisów był przeznaczony dla wszystkich, pięt
nował elitaryzm, sztuczność i pompatyczność póz oraz dekoracji; każdy aktor 
grał siebie i przedstawiał sprawę, którą naprawdę chciał przedstawić - wprost i na 
zasadzie „torpedowania” obcej mu rzeczywistości, rzucając oskarżenia, inwekty
wy; przemawiano językiem nie „teatralnym”, lecz zwykłym, potocznym, dosad
nym, niewybrednym;

- skłonność do karykatury; ośmieszenie, komizm, humor to jeden ze skutecz
niejszych sposobów perswazyjnego zwalczania przeciwnika - czy to osobowego, 
czy abstrakcyjnego, stąd tendencja do szokowania drastycznością, przesady, do 
przemieszania polityki z seksem, do ukazywania tego, co intymne, zakompleksio
ne, wstydliwe, w świetle reflektorów drwiny i autodemaskatorstwa: wszyscy je
steśmy tacy sami, ale kiedy dowiemy się, jacy jesteśmy, powstaje szansa na prze
mianę;

- lekceważenie tradycyjnych środków ekspresji teatralnej:
.Jeżeli nie ma się nic do powiedzenia, nie robi się nic interesującego, nawet przy zna

komitej znajomości techniki. Jeśli nie zna się techniki, lecz chce się coś powiedzieć, zasto
sowane środki stają się spontaniczne, nowe, owocne” (wypowiedź programowa w „Parti
sans”, 1968);

- teatr hipisów przybrał też w wielu przypadkach postać psychodramy przez 
łączenie ekspresji osobowości z funkcją autoterapeutyczną; grając siebie samych, 
uczestnicy przedstawienia czy happeningu pozbywali się kompleksów, uczyli się, 
jak grać właściwie rzeczywistą rolę życiową, którą zdecydowali się grać w społe
czeństwie, w grupie.

Także w Polsce działał living theatre. Miało to miejsce w roku 1983 (do Polski 
przemiany kulturalne docierały, ze zrozumiałych względów, z pewnym 
opóźnieniem), w czasie trwania młodzieżowego „zgrupowania artystycznego” 
w miejscowości Wenecja (w województwie bydgoskim). Impreza była zorganizo
wana przez oficjalnych organizatorów kultury, pozostawiono jednak uczestnikom 
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dość szeroki margines swobody. Obok zajęć teoretyzujących miały miejsce włas
ne imprezy młodzieżowe, a jedną z nich było owo „zdarzenie teatralne”. Odbyło 
się ono już po zapadnięciu ciemności, ze względów zarówno programowo-techni- 
cznych, jak też dla zachowania magicznej siły oddziaływania nocy. Było to połą
czenie muzyki - instrumenty głównie perkusyjne i śpiew - z efektami ognia - co 
pewien czas płonęły pochodnie, liny nasycone substancją łatwopalną, paliło się 
też ognisko. Akcji i tekstów mówionych było niewiele: przedstawienie polegało 
na wyśpiewywaniu - wykrzykiwaniu skarg na bezsens życia, na niezasłużone 
cierpienia poniżonych, na beznadziejność poczynań ku lepszemu. Na zakończe
nie wielkie fortissimo krzyku, śpiewu, gry instrumentów i buchających płomieni 
urwane nagle tak, aby cisza była bardziej wymowna niż krzyk.

Idolami poezji hipisów stali się B. Dylan oraz A. Ginsburg. A była to poezja 
śpiewana, którą wykonywał sam autor. Oczywiście, znajdował bardzo licznych 
naśladowców. Czy jest to poezja w tradycyjnym rozumieniu?

„Trzeba rozbić ten łańcuch, wyjść poza sztuczne ograniczenie. Jedyna droga do wolno
ści to zrozumienie i rozwiązanie swoich wewnętrznych problemów. Samotność chwyta cię 
łapą zbrojną w pazury i zmusza do wrogości wobec innych. Wszyscy chcieliby coś zrobić, 
posiadać coś autentycznego dla siebie. Niewola nie wynika z koloru skóry, jest ona ogni
wem łańcucha określonego porządku. Muzyka jest elementem rewolucji młodych, jest ży
wa, autentyczna” (A. Jawłowska, op.cit., s. 211).

Inny z poetów-pieśniarzy, Mick Jagger śpiewa:
Wszędzie słyszę dźwięk maszerujących 
ciężkich stóp, chłopcy.
Chodźcie! Lato już i czas jest dobry,
by walczyć na ulicach, chłopcy!
Wyśpiewam moje imię, brzmi ono Rewolta!
Będę krzyczał i wrzeszczał.
Zabiję króla.
Będę drwił z niego i wszystkich jego sług.
Lecz jak może to wszystko zrobić biedny chłopiec, 
Śpiewając w bandzie rock-and-rolla?

(A. Jawłowska, op.cit., s. 212)

Podkultura hipisów osiągnęła najgłębszy swój wyraz w obyczajach, jakie pa
nowały we wspólnotach, grupach, komunach, małżeństwach zbiorowych. Wska- 
żemy na kilka takich podstawowych rysów hipisowskiej obyczajowości:

- przemiana postawy moralnej wobec spraw seksu (zniesienie tabu seksualne
go, równouprawnienie obu płci);

- w zakresie sztuki nastąpiło włączenie do życia codziennego muzyki, piosen
ki i tańca;

- odejście od wartości uznawanych społecznie; hipisi odwrócili się od absolu- 
tyzacji pieniądza, od biznesu w ogóle, od zewnętrznej religijności, bezideowości, 
kariery, bogacenia się, poszukiwania sukcesu oraz nudy konwenansów towarzy
skich;

- przyjęcie postawy „ucieczki”; znaczna część hipisów porzucała swe domy 
rodzinne i udawała się na włóczęgę po świecie;



IV. Apogeum Wielkiej Awangardy 107

-używanie narkotyków; obok niekonwencjonalnego życia seksualnego uży
wanie narkotyków było uważane za skandaliczne przez społeczności „oficjalne”; 
świat znał już aż za dobrze zarówno różnorodne narkotyki, jak też obyczaje, zwią
zane z ich używaniem, tak więc o wzory nie było trudno. Palenie marihuany czy 
zażywanie LSD należało do spontanicznych zachowań hipisów, można tu mówić 
najpierw o swoistej modzie, a później o trwałym obyczaju czy nawet o symbolu 
hipisowskiej odrębności; teoretyzującym eksperymentatorem był Tymothy Leary, 
z wykształcenia prawnik, który ogłosił swoistego rodzaju manifest „nowej świa
domości”; swój program osiągnięcia nowych możliwości rozwojowych ułożył 
w siedem punktów: 1) zbudowanie psychodelicznej kosmologii, określającej cele 
życia człowieka, 2) stworzenie zasad psychodelicznej polityki wolności i społecz
nej kontroli, 3) stworzenie psychodelicznej teorii poznania, która pozwoli poznać 
prawdę świata ludzkiego, 4) stworzenie nowej etyki consensusu co do dobra indy
widualnego i powszechnego, 5) stworzenie psychodelicznej estetyki, mogącej 
ustalić nowe kanony piękna, 6) skonstruowanie neurologicznej ontologii, mówią
cej o warstwach rzeczywistości oraz współzależnościach między nimi, 7) stwo
rzenie psychodelicznej eschatologii terapeutycznej wraz z koncepcją zdrowia 
osobniczego i zdrowia ludzkich zbiorowości; LSD ma pełnić funkcję korygującą, 
wzmacniającą potencję twórczą człowieka, jak to czyni w zakresie poznania fizy
kalnego na przykład mikroskop czy teleskop.

Gdy chodzi o realizację artystycznych koncepcji świata zwolenników narkoty
ków, mówi o tym ulotka Swiss Leaflet Continental, nawiązująca do hipisowskiej 
imprezy rockowej zespołu Rolling Stones:

„fakt, że nie możemy osiągnąć satysfakcji, jest spowodowany przez tych, którzy pragną nas 
przekonać, że życie polega jedynie na uzyskaniu awansu i posłuszeństwie, respekcie dla 
kariery, uczeniu się i egzaminach, pracy i zarobkach, pilności, oszczędności, spokoju i po
rządku - Volkswagen, Opel, Bratwurst i Rosti. Jest to wprost wszystko, oprócz życia. Wie
lu nie zauważyło racji, którym byli całkowicie podporządkowani, ponieważ nigdy nie po
zwolono im patrzeć. Skurczeni i zaśrubowani szefowie nie mogą tolerować naszej radości 
i entuzjazmu dla ludzi, którzy produkują «nic», ponieważ ich świadomość została ukształ
towana w kręgu rzeczy i własności. Muzyka rock nie jest muzyką, która daje nam «nic». 
Daje nam coś, co zmusza nas do osiągania rzeczy dobrych - satysfakcję. Satysfakcja to 
znaczy wyzwolenie od codziennego potu, znaczy entuzjazm, przyjemność, miłość” (A. Ja
włowska, op.cit., s. 212).

Trzy są podstawowe doznania egzystencjalne, z których wywodzi się podkul
tura hipisów: 1) poczucie, że conditio humana załamuje się, gdy człowiek uświa
domi sobie, jak dalece został oszukany - przez Boga, naturę i siebie samego; 
2) potrzeba walki o zdobycie czy odzyskanie statusu szczęścia, czyli życia w pra
wdzie; 3) przeświadczenie, że niezbędnym, najskuteczniejszym środkiem, po
mocnym przy próbach osiągnięcia „Paradise now” (szczęścia prawdy teraz), jest 
zastosowanie narkotyków, wprowadzenie się w stan psychodeliczny.
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4. Sztuka konceptualna

Sztuka konceptualna zamyka Wielką Awangardę. Jest zarazem i ostatnim zna
czącym aktem granicznym, symbolem Wielkiej Awangardy, jej spełnieniem i naj
bardziej ewidentnym znakiem metamorphosis kultury artystycznej XX wieku. 
Już dalej sztuka nie mogła pójść tą drogą w swym rozwoju, zmierzającym do sa- 
mospalenia, zniszczenia siebie, ukazania, że nawet to, co niemożliwe, a więc wy
dawało się wieczne, musi zbliżyć się do kresu.

Guillaume Apollinaire miał wielką odwagę myślenia i szczęśliwa intuicja kie
ruje go ku temu, co w awangardzie najistotniejsze. On pierwszy, wprawdzie nie 
w pełni świadomie, en passant, użył określenia peinture conceptuelle. To właśnie 
wizjonerstwo Apollinaire’a stworzyło dla awangardy atmosferę przygotowującą 
wyzwolenie się sztuki od przedmiotu artystycznego, mającego swe materialne od
niesienia do artefaktu.

W okresie przełomu awangardowego estetyk włoski Benedetto Croce (1866— 
1945) głosił poglądy, zmierzające ku konceptualizmowi:

„Powracając do pytania o istotę sztuki, powiem od razu w sposób najprostszy, że sztu
ka jest wizją, czyli intuicją. Artysta tworzy obraz, czyli fikcję; ten, kto rozkoszuje się sztu
ką, kieruje swój wzrok na punkt, który mu wskazał artysta, patrzy na okienko, które mu 
artysta otworzył, i w sobie ten obraz powtarza. «Intuicja», «wizja», «kontemplacja», 
«wyobraźnia», «fantazja«, «przedstawienie» itd. - oto terminy, które wciąż niby synonimy 
powracają w dyskusji nad sztuką i wszystkie pospołu wznoszą nasz umysł do tego samego 
pojęcia czy też do tej samej sfery pojęć, co świadczy o zgodzie powszechnej” (Estetica, 
1902; Zarys estetyki, 1911; wyd. polskie 1961).

Dla Crocego sztuka to intuicja - ekspresja artystyczna jest wizją psychiczną. 
Zobiektywizowanie dzieła to sprawa techniczna, nieodgrywająca większej roli 
w procesie twórczym. Strona realizacyjno-techniczna jest tu zatem czymś obcym 
i tylko ze względu na komunikację, porozumienie zostaje przez artystę uwzglę
dniona.

Sol le Witt był jednym z pierwszych artystów, który podjął próbę określenia, 
czym jest konceptualizm:

„Platon może być przywołany jako filozoficzny inspirator owego szczególnego ideali
zmu, jaki jest właściwy dla konceptualistów. Wszak tworzywem sztuki stała się nie mate
ria, lecz umysł, a raczej myślenie, czy jeszcze dokładniej: zobiektywizowane wytwory my
ślenia - pojęcia ogólne, idee.

Rodzaj sztuki, którą się zajmuję, można by określić jako sztukę konceptualną. W sztu
ce konceptualnej idea lub koncept jest najważniejszym aspektem pracy. Kiedy artysta po
sługuje się konceptualną formą artystyczną, to znaczy, że całe projektowanie jest załatwio
ne z góry, że wszystkie rozstrzygnięcia zostały zadecydowane i że realizacja jest sprawą 
mechaniczną. Idea staje się maszyną, która robi sztukę. Ten rodzaj sztuki nie ma charakteru 
teoretycznego, nie ilustruje żadnych teorii; jest intuicyjny, uzależniony od wszystkich mo
żliwych procesów duchowych i nie służy żadnemu celowi.

Dziełami sztuki mogą być same pomysły; znajdują się wewnątrz łańcucha rozwojowe
go, który przypuszczalnie może znaleźć jakąkolwiek formę. Nie wszystkie pomysły muszą



IV. Apogeum Wielkiej Awangardy 109

być fizycznie realizowane.
Sztuka konceptualna nie ma właściwie wiele do czynienia z matematyką, filozofią czy 

jakąkolwiek inną dyscypliną umysłową. Matematyka, którą posługuje się przeważnie część 
artystów, jest prostą arytmetyką lub prostym systemem liczbowym. Filozofia dzieła jest 
milcząco zawarta w dziele i dzieło nie jest żadną ilustracją jakiegokolwiek filozoficznego 
systemu.

Tylko idee mogą być dziełem sztuki”.

Inny z konceptualistów, Tim Ulbriks, idzie jeszcze dalej:
„Sztuka konceptualna produkuje swoje pierwotne modele myślowe nie do dalszej ma

terialnej realizacji. Niewykonalność może być nawet jej programem” (Zehn Fragen zur 
Concept Art, München 1970).

Jednym z konceptualistów, który uprawia w sposób dyskursywny teorię samej 
sztuki, a jego werbalizacje cechuje przejrzystość, jest Amerykanin Joseph Ko- 
suth, twórca słynnego trzyczęściowego dzieła One and Three Chairs, składające
go się z realnego krzesła, fotografii krzesła naturalnej wielkości oraz definicji 
słownikowej krzesła. Jest on autorem między innymi rozprawy Sztuka po filozofii 
(Art after Philosophy), z której podajemy fragment najlepiej charakteryzujący po
glądy autora:

„Wiek dwudziesty zapoczątkował epokę, którą nazwać można «końcem filozofii i po
czątkiem sztuki». Nie należy tego oczywiście rozumieć całkiem dosłownie, lecz raczej jako 
wyraz pewnej «tendencji».

Artysta, jak analityk, nie zajmuje się bezpośrednio fizycznymi własnościami rzeczy. 
Chodzi mu wyłącznie o sposób 1) w jaki sztuka podlegać może pojęciowemu rozwojowi, 
oraz o to 2) jak głoszone przezeń twierdzenia logicznie wynikać mogą z owego rozwoju. 
Innymi słowy, zadania sztuki nie mają charakteru rzeczowego, lecz lingwistyczny - nie 
opisują zachowania obiektów fizycznych czy nawet psychicznych; wyrażają definicję sztu
ki czy też formalne konsekwencje takiej definicji. Zatem powiedzieć można, że sztuka fun
kcjonuje podobnie jak logika. Widzimy bowiem, że cechą charakterystyczną badania czy
sto logicznego jest to, że dotyczy ono formalnych konsekwencji definicji sztuki, nie zaś 
kwestii związanych z faktami empirycznymi.

Żywotność sztuki zostanie zachowana dzięki temu, że sztuka nie zajmuje żadnego sta
nowiska filozoficznego; jej swoistość polega bowiem na zdolności odseparowania się od 
sądów filozoficznych. W tym kontekście sztukę łączy podobieństwo z logiką, matematyką 
i nauką. Podczas gdy one jednak przynoszą pewien pożytek, sztuka tego nie czyni. Sztuka 
istnieje w istocie sama dla siebie.

W dziejach człowieka, po filozofii i religii, sztuka okazać się może tym przedsięwzię
ciem, które zaspokajać będzie to, co w innych epokach nazywano «duchowymi potrzebami 
człowieka». Inaczej powiedzieć można, że sztuka zajmuje się «poza fizyką», tymi stanami 
rzeczy, o których filozofia wygłasza twierdzenia. Siła sztuki leży w tym, iż nawet gdy po
wyższe zdanie jest twierdzeniem, sztuka nie może go zweryfikować. Jedynym roszczeniem 
sztuki jest sztuka. Sztuka jest definicją sztuki”.

Joseph Kosuth

Jeśli nawet nie uzyskaliśmy dzięki temu tekstowi pełni wiedzy o konceptuali
zmie, to w każdym razie dotyka on spraw najistotniejszych dla konceptualistycz- 
nego sposobu myślenia, a czyni to językiem wysoce komunikatywnym i jedno
znacznym, nieuciekającym się do metafor czy nadmiernych skrótów myślowych.
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Można też było spotkać się ze swoistym imperializmem konceptualizmu, 
z przeświadczeniem, że konceptualizm to sztuka najwyższa, że jest on zawarty 
w każdym dziele sztuki; a nawet: tylko konceptualizm jest sztuką. Tak twierdził 
między innymi Kosuth: „Każda sztuka (po Duchampie) jest konceptualna w swej 
istocie, gdyż sztuka w ogóle istnieje tylko jako konceptualna”.

Wysoce wiarygodna, typu encyklopedycznego jest definicja, sformułowana 
przez wybitnego znawcę przedmiotu, angielskiego estetyka Harolda Osbome’a:

„Sztuka konceptualna to nazwa zastosowana na określenie dzieł sztuki, które nie są 
fizycznymi przedmiotami wyprodukowanymi przez artystę, lecz istnieją jako pojęcia, 
idee”17.

17 H. Osborne, The Oxford Companion to Twentieth-Century Art, Oxford-New York-Toronto-Mel- 
boume 1981, s. 122.

Wychodząc od tego prostego określenia, można dokonać szczegółowych ana
liz zjawiska i pojęcia. Zarysowuje się pewna typologia rodzajów konceptualizmu 
sensu largo: ,

- konceptualizm rygorystyczny, gdy nie jest możliwa realizacja pomysłu (np. 
nowe strukturujące artystycznie rozmieszczenie ciał kosmicznych na nieboskło
nie);

- konceptualizm zaniechania, gdy dzieło sztuki-przedmiot mogłoby być zre
alizowane, lecz programowo realizacja zostaje zaniechana, a artysta poprzestaje 
na podaniu opisu, instrukcji itp. (np. wystawa, na której prezentowane są jedynie 
katalogi dzieł konceptualnych);

- realizacja zminimalizowana, ledwo zaznaczona (np. „sztuka uboga”, te dzie
ła, w których dominuje programowy amorfizm, bylejakość tworzywa i wykona
nia, „przedmioty do wyrzucenia”);

- koncept ukryty, gdy prezentowane jest wprawdzie dzieło-przedmiot, lecz 
wiadomo, że artyście chodzi o dzieło całkiem inne, a przedmiot zmienił swe zna
czenie (np. ready tnade)\

- parakonceptualizm, gdy powstaje artefakt, dzieło-przedmiot wyposażone 
w takie właściwości, które wskazują, iż ma to być „antydzieło” (np. antypowieść, 
gdzie łamane są wszelkie prawidła tradycyjnej powieści);

- konceptyzm, gdy zasada oryginalności zostaje tak dalece zabsolutyzowana, 
iż można mówić o „histerii oryginalności”; konceptualistyczny konceptyzm moż
na uznać za rodzaj nadużycia artystycznego, zafałszowanie sensu konceptuali
zmu, rezygnację ze znaczeń na rzecz czysto formalnych chwytów artystycznych 
(np. niedające się rozszyfrować, zrozumieć metafory, absurdalne sytuacje, obudo
wane nadmiarem szczegółów); konceptyzm genetycznie wywodzi się z siedem
nastowiecznego kierunku literackiego, polegającego na stosowaniu niezwykłych 
pomysłów w treści i formie, na gwałtownych przeskokach w ekspresji artystycz
nej i przesadnie akcentowanych napięciach znaczeniowych - najszlachetniejszym 
przejawem konceptyzmu była kolęda Franciszka Karpińskiego Bóg się rodzi, moc 
truchleje.
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Do typowych dokonań artystycznych, paraartystycznych czy antyartystycz- 
nych konceptualistów należały:

- Claes Oldenburg, Pomnik spokojnego miasta', grabarze wykopują prostokąt
ny dół, a potem zasypują go;

- Niki de Saint Phalle tworzył układy, zawierające puszki po farbie, która zo
stała rozchlapana pociskami, wystrzelonymi z pistoletu;

- Larry Smith, Linia; tą linią była blizna po sześciocalowym cięciu, które wy
konał on na własnym ramieniu;

- Acconti, Ręce i usta; artysta wepchnął do gardła dłoń, co wywołało u niego 
odruch wymiotny;

- Richard Long, Pojęciowo określając; artysta wdrapał się na skałę i wylał na 
nią wiadro wody;

-Andrzej Dłużniewski, Obraz nieobecnego obrazu; utrwalony na fotografii 
ślad po obrazie, który ongiś wisiał na ścianie;

- Tomasz Kawiak, Ból Tomka Kawiaka; wierzchołki drzew przy ulicy wielkie
go miasta zostały obandażowane;

- Zdzisław Jurkiewicz, Białe, czyste, cienkie płótno; na białym, czystym, cien
kim płótnie napis: „Białe, czyste, cienkie płótno”; obraz tautologiczny;

- Jarosław Kozłowski, Przesyłka; autor pomysłu rozesłał anonimowo torebki 
piasku z propozycją policzenia ziaren;

- Krzysztof Wodiczko; zbudowany został wedle zasad techniki pojazd, poru
szający się z szybkością równą połowie chodu pieszego, przystosowany do ruchu 
wielkomiejskiego.

Artyści tamtych czasów przekonani byli, że dokonują oto wielkich przemian 
w kształtowaniu sztuki, wrażliwości estetycznej, otoczeni byli gronem entuzja
stów nowej sztuki, a była to głównie młodzież, jednocześnie jednak czuli się za
sadniczo wyobcowani społecznie, ponieważ zasadniczą reakcją szerokiej publicz
ności był szok estetyczny, różnorodne oskarżenia i niechęć. Przeważały takie oto 
opinie:

„Malarze awangardowi są nudni, nie mają talentu”; „Malarstwo awangardowe nie ma 
sensu; to nie jest twórczość”; „Sztuka awangardowa odznacza się całkowitym brakiem 
smaku i kultury”; „Jest powierzchowna, bierze środek za cel”; „Popiera łatwiznę, zamiast 
rzetelnej pracy, jest więc nieuczciwa, po prostu hochsztaplerska”; „Pseudoawangarda dez
orientuje odbiorcę. Bazuje ona na ignorancji, snobizmie i pospolitej mentalności”18.

18 Fragmenty te zebrali J. Ludwiński i J. Kamiński, Z narodowych tradycji tępienia nowatorstwa 
w sztuce, „Plastyka", nr 13, 1957.

Znaczna część teoretyków sztuki konceptualnej i artystów przyjęła semiologi- 
czny punkt widzenia, co pozwoliło im w znacznej mierze sprecyzować, ujedno- 
znacznić swe dążenia, wyjaśnić stanowisko, a nawet część z nich ułożyła własne 
systemy semiotyczne dla realizacji swoich dzieł.

Semiologia jest definiowana jako nauka, badająca systemy znaków, takich jak 
języki, kody, sygnalizacje. Zatem sztuka sprowadzona została do systemu zna
ków, do języka, zaś sytuacja estetyczna przedstawiana jest jako relacja: nadawca 
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- medium - komunikat - medium - odbiorca. Dzieło sztuki zredukowane zostaje 
do roli medium. Konceptualiści idą dalej i traktują medium jako sprawę czysto 
techniczną, pomocniczą, w sztuce natomiast komunikat to czysta treść, stanowią
ca istotę dzieła sztuki. Semiologia rozróżnia dwa tryby doświadczenia i odpowia
dające im dwa tryby kodów semiologicznych - doświadczenie logiczne oraz 
uczuciowe i estetyczne. Znak logiczny jest arbitralny i homologiczny, oddaje on 
formę, zaś znak estetyczny jest ikoniczny i analogiczny. Jednakże konceptualiści 
zrównują oba typy doświadczeń i znaków w zastosowaniu do sztuki, zaś pojęciem 
kluczowym stało się „znaczenie”; operuje się napięciem między znaczeniami, sto
suje się wieloznaczność jako specyficzny chwyt semantyczno-logiczny, czyniący 
z dzieła sztuki rodzaj gry, zbliżonej do zagadki czy rebusu („łamigłówki”).

Najogólniejszy rzut oka na zjawisko, zwane „konceptualizmem”, pozwala wy
różnić trzy jego podstawowe odmiany: 1) konceptualizm uogólniony”, to domi
nacja idei-pomysłu nad dziełem-przedmiotem; 2) konceptualizm sensu stricto, to 
konwencja artystyczna, której rozwój przypada na lata sześćdziesiąte XX wieku; 
3) parakonceptualizm, czyli częściowa, niekonsekwentna realizacja programu 
konceptualizmu z odstępstwami na rzecz dzieła-przedmiotu, jednak niemieszczą- 
cego się w tradycyjnej definicji dzieła sztuki.

Stałą praktyką artystyczną konceptualizmu jest zaniechanie: niechaj nie po
wstanie to, co powstać mogłoby; a najlepiej, by w ogóle nie mogło powstać, by 
nie mogło zmienić potencji na egzystencję. Jest tak, jakby myślenie dyskursywné 
zostało poddane rygorom niemożliwości. Możliwa jest jednak absolutyzacja my
śli - czystej, niczym nieobciążonej, skoro myślenie jest znakiem rozpoznawczym 
człowieczeństwa.

Uwagę zwraca szczególna paradoksalność, w którą uwikłany jest konceptu
alizm, a zwłaszcza parakonceptualizm jako niekonsekwencja. I tak na przykład 
jest dzieło sztuki, a nie ma przedmiotu, nie ma przedmiotu, a jednak jest obie
ktywny ślad z fizycznym, zmysłowo spostrzegalnym substratem, jest artystyczny 
przedmiot, a nie ma dzieła sztuki, przy czym owa „przedmiotowość” bywa zaska
kująca, jak na przykład w przypadku francuskiego artysty Cesara, który ekspono
wał własne ciało, domagając się, by nie wyciągano z tego faktu żadnych innych 
wniosków poza tym, że oto widzi się ciało artysty Cesara.

Różnego rodzaju pomysły artystów, oddalających się coraz bardziej od dzieła 
sztuki jako przedmiotu, a zarazem od sztuki jako źródła tradycyjnego, estetyczne
go „podobania się”, pojawiały się dość wcześnie - na przykład w roku 1940 Lasz- 
lo Moholy Nagy uprawiał „sztukę przez telefon”, a jego teatr był „teatrem niespo
dzianek”, posługującym się sugerowaniem myśli w sposób „symultaniczny, sy
noptyczny i synakustyczny”. Z kolei Mathiaz Goeritz w roku 1953 urządził 
w Meksyku muzeum El Eco - całkowicie puste, ze ścianami wymalowanymi na 
biało. Za koncepcją Duchampa - ready madę jako dzieło sztuki - poszedł artysta 
amerykański Ed Rausch, wystawiając 26 stacji benzynowych. W kierunku kon
ceptualizmu, niepozbawionego jednak dzieła-przedmiotu, szli artyści, uprawiają
cy Minimal Art - wprawdzie ich „przedmioty” miały rzeczywiście małe wymiary 
artystyczne, a czasem wystarczała fotografia czegoś, co zaistniało bardzo krótko, 
jednakże owe konkretne dzieła-przedmioty były niezbędne do nawiązania komu
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nikacji między artystą a odbiorcą. Innym sposobem minimalizowania roli dzieła- 
przedmiotu była programowa banalizacja, czego dokonał pop-art i Nouveau 
Réalisme. Niemiec Joseph Beuyes wprowadził do rzeźby moment „substytualno- 
ści” - cokolwiek może być rzeźbą: nieobrobiony kamień, drewno, tłuszcz, filc, 
chleb. Rzeźbą jest sam pomysł, by wszystko uznać za rzeźbę i ukazać jako rzeźbę.

W tym też szeregu parakonceptualistów mieszczą się artyści, uprawiający 
Sztukę Ziemi oraz Sztukę Ubogą (Land Art, Arte Povera). Do uprawiania sztuki 
używany był krajobraz, w który interweniowano lub tylko zestawiano ze sobą je
go poszczególne fragmenty za pomocą filmu, a także zgrzebne, byle jakie przed
mioty, na przykład znalezione na ulicy czy śmietniku. Bodaj najdalej poszedł tu 
Hans Haacke, który wystawił w galerii krę, nieobrobiony kawałek lodu. Bardziej 
skomplikowane było inne dzieło arte povera: Renate Weh rzeźbiła w piasku; 
w roku 1969 na wystawie przysypywała piaskiem różne przedmioty, jak buty, ma
szynę do pisania, rower, manekin.

Do rodzaju, określonego jako parakonceptualizm, zaliczyć można recenzje 
nieistniejących książek, jakie ogłosił w jednym z pism (poznański „Nurt”) Stani
sław Lem, oraz powieść Jerzego Andrzejewskiego Miazga, w której dominuje 
moment niewykończenia, poprzestawania na szkicu, porzucenia zamiaru napisa
nia powieści. Zaś bodaj najwybitniejszym pisarzem parakonceptualistycznym był 
Leopold Buczkowski, autor takich utworów prozaicznych, jak: Czarny potok 
(1954), Pierwsza swietnos'é (1966), Oficer na nieszporach (1975), Dorycki kruż
ganek ( 1977), Kamień w pieluszkach ( 1978), Kąpiele w Lucca ( 1984).

Buczkowski wyznaje:
„Proza korzystająca z geometrii euklidesowej to dzisiaj anachronizm. Szukam czwarte

go wymiaru. No, bo cóż to jest powieść mieszczańska? To geometria, nawet nie stereome- 
tria”19.

19 L. Buczkowski, Monolog pisarza, „Miesięcznik Literacki”, 1978.

Czy sztuka konceptualna jest sztuką? Co oznacza zwrot: „tworzywem sztuki 
jest myśl, idea”? Jakie są odniesienia ontologiczne, epistemologiczne i aksjologi
czne zjawiska „sztuka konceptualna”? Czy da się określić, jaką funkcję pełnił czy 
pełni konceptualizm?

Faktem historycznym jest, że w styczniu roku 1969 miała miejsce w nowojor
skim McLendon Building wielka wystawa sztuki konceptualnej, uznana za mo
ment wprowadzenia w szeroki, światowy obieg kulturowy konceptualizmu; wzię
li w niej udział najwybitniejsi twórcy tego kierunku, tacy jak: Joseph Kosuth, Ro
bert Barry, Douglas Hiibler, Lawrance Weiner. Od tego też czasu zaczęła się 
kształtować doktryna konceptualizmu, mnożyły się artykuły analityczno-krytycz- 
ne na ten temat i coraz więcej artystów zaczęło czerpać inspiracje z konceptuali- 
stycznego programu oraz dokonań artystycznych, różnego rodzaju publicznych 
prezentacji, akcji, informacji, przekazów, wreszcie opowieści, niemal legend. Dla 
przeprowadzenia dalszych analiz i interpretacji posłużmy się siatką czterech wy
kładni, czterech sposobów rozumienia:

1) Wykładnia potoczna. Jest to wykładnia niespecjalistyczna. Ma ona znacze
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nie jako „uspołecznienie konceptualizmu”, wejście w obieg społeczny. Obejmuje 
ona przede wszystkim publiczność, lecz także część artystów.

Sztuka jest myśleniem, a jej wytworem są idee. Nie ma znaczenia, czy idee są 
tylko myślami, stanami psychicznymi, czy mają jakiś inny sposób istnienia - 
ważne jest, że myśli-pomysły zostają zobiektywizowane na zasadzie intersubie- 
ktywności, interakcji, porozumienia, komunikacji. Czy każdy pomysł - koncept - 
pojęcie może uzyskać status „dzieła sztuki”? W wymiarze mikro, niekiedy indy
widualnym, jednorazowym - każdy: jest dziełem sztuki co najmniej dla jego 
twórcy. W wymiarze midi - społeczności - następuje selekcja krytyczna: za dzie
ła sztuki uznaje się te, które wygrają „próbę czasu”. Jednakże nie zawsze chodzi 
tu o „dzieła sztuki” - niektórzy artyści pragną w tym, co robią, zerwać ze sztuką. 
Zdarza się, iż wytwory tych, którzy programowo walczą z muzeami i rejestracją 
historyków, dostają się do muzeów i figurują w historii sztuki jako dzieła sztuki 
lub „antysztuki”. Najważniejsze w konceptualizmie jest to, że sztuka zrezygno
wała z dzieła-przedmiotu na rzecz dzieła-idei. Realizacja tego programu artysty
cznego dokonywana była na różne sposoby: od rzeczywistego przemilczenia po 
rozbudowane, wieloznaczne przedmioty artystyczne, poza którymi „ukrywa się” 
właściwe dzieło-idea.

2) Wykładnia semiologiczna. Punktem wyjścia jest tu teza, iż antroposfera, 
świat człowieka jest natury semiologicznej. W związku z tym także sztuka ma 
charakter semiologiczny. Dzieła sztuki zbudowane są na zasadzie napięć między 
znaczeniami słów, gestów, kształtów, przedmiotów, twierdzeń, definicji. Dzieło 
sztuki polega na odkryciu takich napięć znaczeniowych, które zdolne są ukazać 
świat jako inny niż człowiek przywykł go widzieć, rozumieć, odczuwać.

Niekiedy twórca obraca się w kręgu zjawisk i znaczeń oczywistych, łatwych 
do ujęcia, pragnąc tworzyć dzieła uniwersalne; kiedy indziej penetruje on głębo
kie struktury rzeczywistości i odkrywa coś, co wydaje się wysoce nieoczywiste, 
a nawet wręcz absurdalne, nie do pojęcia. W przypadkach skrajnych zdarza się, iż 
dany artysta dostrzegł raz tylko i w krótkiej chwili uchwycił owo istotne napięcie 
znaczeniowe, zaś później, z przypomnienia, trudno mu jest zrekonstruować ową 
chwilę szczególnego „natchnienia” - wówczas przychodzi mu przyznać się, że 
„nie wszystko rozumie ze swego dzieła” czy też: „nie wiadomo o co chodzi” itp.

Kryterium wartości estetycznej, czy, szerzej, odkrywczej danego dzieła koncep
tualnego, jest doniosłość odkrycia nowych związków znaczeń, a nadto rzeczywista 
nowość, moment zaskoczenia, niezwykłości tego odkrycia. Czy w praktyce artysty
cznej konceptualistów mamy często do czynienia z odkryciami wielkich spraw, czy 
też raczej poza odkryciem samego konceptualizmu są to już jedynie powielenia, 
obracanie się wśród spraw zapewne interesujących bezpośrednio, ale małych, bez 
koniecznej dla wielkiej sztuki doniosłości? Dla pełniejszego oświetlenia tego zagad
nienia potrzebna jest, jak się wydaje, dłuższa perspektywa czasowa.

Czym jest zatem koncept, pomysł, idea w sztuce konceptualistów? Jest to wy
krycie nowego napięcia między znaczeniami. Dokonał tego pierwszy Duchamp, 
prezentując ready madę jako dzieło sztuki.

Jeśli nawet konceptualiści nie dokonali innego odkrycia niż właśnie kreowa
nie konceptualizmu, sztuki pomysłów, dotyczących napięć między znaczeniami - 
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czy jest to wystarczające, by uznać ich za wybitnych twórców kierunku artystycz
nego? Tu odwołamy się do znanego przypadku Antonia Vivaldiego i jego 450 
koncertów instrumentalnych: wszystkie one są naśladownictwem jego pierwsze
go koncertu. A jednak muzyka Vivaldiego jako całość daje pełną satysfakcję este
tyczną.

3) Wykładnia estetyczna. Konceptualiści dokonali generalnego przewartościo
wania wartości estetycznych, zaś jako wartość naczelną wysunęli, w miejsce 
piękna, oryginalność, nowość. W miejsce dawnych wartości powstały „antywar- 
tości”.

Ponadto wartości artystyczne zepchnięte zostały na bardzo daleki plan. Dawne 
„mistrzostwo wykonania” uznane zostało za „błąd w sztuce” - wykonanie, strona 
techniczna, materiałowa sztuki winna zostać zredukowana do minimum, jeśli nie 
da się jej usunąć całkowicie ze względu na wymogi komunikacji, przekazu. Zada
niem artysty stało się skompromitowanie doskonałości artystycznej i estetycznej. 
Jest to program wyprowadzenia sztuki poza sztukę. Zachodzi zatem pytanie, czy 
należy w ogóle traktować konceptualizm jako sztukę i stosować do niego katego
rie estetyczne. Sądzimy, że tak, ponieważ na przykład estetyka rzeczywistości 
również nie ma do czynienia z dziełami sztuki, lecz z przedmiotami i zjawiskami 
natury oraz zdarzeniami - zatem również wytwory konceptualistów mogą być in
terpretowane estetycznie.

Są argumenty za tym, by jednak konceptualizm uznać za kierunek artystyczny, 
mimo oporu wielu konceptualistów: po pierwsze, produktem myślenia koncep
tualnego jest zawsze jakiś wytwór, istniejący obiektywnie-jeśli nie przedmiot 
artystyczny sensu stricto, to jednak coś, co da się opisać w kategoriach struktur, 
celowo uporządkowanych przez twórcę; po drugie, wielu konceptualistów tworzy 
jednak dzieła czy paradzieła sztuki; po trzecie, wprawdzie zmienione zostało upo
rządkowanie wartości estetycznych, pojawiły się też nowe, ale rdzeń, istota war
tości estetycznych pozostała: ich podmiotowo-przedmiotowy charakter oraz ra
cjonalizacja illogicznego, wprowadzenie do świata człowieka tego, co jest „nie
zrozumiałe”, niewytłumaczalne naukowo, „niepojęte”.

Są też inne, niejako okazjonalne, argumenty za tym, by uznać konceptualizm 
za sztukę, na przykład teoretycy konceptualizmu uznają za dzieło sztuki to, co 
artysta uzna za dzieło; instytucjonaliści uznają za sztukę to, co zostało za sztukę 
uznane społecznie, na przykład znalazło się w muzeum sztuki, a wiele dzieł kon
ceptualistów właśnie znajduje się w muzeach. Można by jedynie na zasadzie po
działu konceptualizmu na dwie frakcje uznać za niesztukę nie cały konceptu
alizm, a jedynie jego część, mianowicie ten najbardziej konsekwentny, skrajny 
konceptualizm, w którym w ogóle żadnego dzieła-przedmiotu nie ma ani nie by
ło; lecz wówczas skończyłoby się na solipsyzmie.

4) Wykładnia idei ogólnych. Inaczej można by ją nazwać spirytualistyczną. 
Dzieła konceptualistyczne, uprzedmiotowione czy nieuprzedmiotowione hiposta- 
zy pojęć ogólnych, podniesione do rangi prawd pierwszych, wartości prymar- 
nych. Chodzi tu nie tylko o wartości estetyczne, a raczej o „estetyzację prawdy”. 
Dzieje się to na tej zasadzie, iż idee ogólne strukturowane są jako dzieła sztuki.

Pozostał problem funkcji konceptualizmu. Można najpierw zapytać o dysfun- 
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keję: czy rzeczywiście konceptualizm doprowadził sztukę do upadku, kompromi
tując sztukę tradycyjną i nie dając w to miejsce niczego poza pomysłem o sztuce 
bez dzieła, czyli bez sztuki? Sądzimy raczej, że konceptualizm spełnił kilka waż
nych funkcji, z których za najważniejsze można uznać:

- inicjacja we współczesność; w sytuacji cywilizacyjnej, w jakiej znalazły się 
społeczności, związane z kulturą europejską, w obliczu gwałtownego tempa przy
spieszenia zmian zaistniało niebezpieczeństwo totalnej alienacji człowieka wobec 
otoczenia - i właśnie sztuka awangardowa, a zwłaszcza jej skrajny przejaw, po
woduje, iż następuje swoiste przystosowanie jednostki do nowych, ciągle zmie
niających się warunków; nastąpiła przemiana wyobraźni, która przestawiła się na 
przyszłość, na to, co nieznane; nastąpił głęboko sięgający w osobowość odwrót 
od tradycjonalizmu i zrodziło się poczucie konieczności intelektualnego opano
wania rzeczywistości;

- uwolnienie sztuki z wszelkiego normaty wizmu, czyli uzyskanie wolności 
twórczej, praktycznie rzecz biorąc swobody artystycznej bez granic; z tym wiąże 
się poczucie „kreacjonizmu”, twórczej funkcji artysty;

- konceptualizm okazał się zwieńczeniem Wielkiej Awangardy; nastąpiło nie
jako wyprowadzenie ostatecznych wniosków z tego wszystkiego, co podjęła 
i czego dokonała sztuka XX wieku; mamy tu zatem do czynienia z klasyczną 
strukturą procesu, jakim była twórczość Wielkiej Awangardy: od pierwotnej ini
cjatywy, poprzez bujny rozwój do zamknięcia tej fazy przemian w sztuce; po kon
ceptualizmie zaczął się już postmodernizm, czyli sztuka po Wielkiej Awangar
dzie;

- przewartościowanie wartości; znana jest sugestia, że w XX wieku następuje 
„zmierzch sztuki”, a nawet ma nastąpić „śmierć sztuki”; w innej wersji mówi się 
o upadku sacrum w sztuce, gdyż stała się ona czymś mało ważnym, marginalnym, 
a wartości estetyczne utraciły swoją moc oddziaływania społecznego; tymczasem 
konceptualizm dokonał zwrotu ku wierze w jej wielkość, w jej możliwości samo- 
odradzania; próbę ostrej krytyki przeszła sztuka tradycyjna, a nie sztuka w ogóle;

- istnieją podstawy do przypuszczenia, że właśnie konceptualizm stanie się 
najcenniejszym przesłaniem Wielkiej Awangardy dla przyszłości.

Najbardziej konceptualnym dziełem sztuki było wypisanie wielkimi literami 
na białym kartonie i wywieszenie w sali wystawowej tekstu:

IMAGINEZ AUTRE CHOSE
Wyobraź sobie coś innego.

W ten sposób francuski malarz, Ben Vautier, stworzył najbardziej przekonują
ce, najczystsze w konwencji dzieło, które choć nie jest przedmiotem, a tylko my
ślą, skłonni jesteśmy uznać jednak za dzieło sztuki - tyle, że konceptualnej.

Kompensacje. Sztuka wieku XX to nie tylko działalność awangardowa, po
szukiwanie nowych artystycznych konwencji stylistycznych, lecz także kontynu
acja tradycyjnych osiągnięć stylistycznych, doskonalenie warsztatu, trwanie przy 
cieszących się powszechną aprobatą ujęciach, jak realizm, dążenie do piękna jako 
harmonii, uznanie, że sztuka ma przynosić pełną, pozytywną satysfakcję estetycz
ną. Istniało zatem wiele ugrupowań artystycznych, tworzyli wybitni artyści, po
wstawały arcydzieła wedle klasycznych zasad poszczególnych rodzajów sztuki.
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Wielu odbiorców sztuki, a także teoretycy o skłonnościach zachowawczych 
bronili tezy, iż sztuką, najbardziej satysfakcjonującą estetycznie, jest realizm - 
odpowiada on zdroworozsądkowemu myśleniu (świat jest taki, jakim go widzi
my) oraz sensorycznej stronie osobowości.

Ten nurt tradycjonalistyczny obecny był w kulturze europejskiej i amerykań
skiej i dotyczył wszystkich rodzajów i gatunków sztuki. W Polsce najbardziej 
rozwinął się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I tak na przykład dzia
łała grupa „Skamandra”, skupiająca głównie poetów (Tuwim, Iwaszkiewicz, Lie- 
bert), zaś za najwybitniejszą pisarkę uważa się Marię Dąbrowską i jej czteroczę- 
ściową powieść Noce i dnie (1934).

Także w okresie po drugiej wojnie światowej powstało w Polsce wiele wybit
nych dzieł w konwencji tradycjonalistycznej - na przykład J. Andrzejewskiego 
Popiół i diament, Iwaszkiewicza Sława i chwała, powstawały też filmy Wajdy 
czy Zanussiego. Epizodem szczególnym była próba zaszczepienia w Polsce soc
realizmu. Aż do upadku ustroju komunistycznego trwał ostry konflikt postaw: 
zgody na narzucony ustrój i kulturę oraz obrony podstawowych wartości moral
nych. W tej światopoglądowej walce, w okresie centralizacji władzy, działania 
cenzury, represji politycznych jednak rozwijała się sztuka - „wolne” malarstwo 
Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Nowosielskiego i dzieła wielu innych wybit
nych malarzy, rzeźbiarzy, architektów. Zwłaszcza muzyka polska tych czasów zy
skała sobie międzynarodowe uznanie; byli to tacy kompozytorzy, jak: Krzysztof 
Penderecki, Witold Lutosławski czy Wojciech Kilar. Muzycy ci złączyli zdobycze 
awangardowych technik kompozytorskich z czytelną melodyką i przejrzystymi 
rytmami, stąd zyskiwali tak wielkie uznanie publiczności.

Niewątpliwie jednak wiek XX uznany być może za okres Permanentnej 
Awangardy - ten rodzaj sztuki jeśli nawet nie „podobał się”, to rozbudzał żywe 
zainteresowanie i pogłębiał przeświadczenie, iż zjawiskiem istotnym dla kultury 
są przemiany, poszukiwanie, tęsknota do creatio ex nihiło.





Rozdział V

Postmodernizm - przełom bis

Postmodema to pewne stadium przemian Permanentnej Awangardy, formacja 
kulturowa in statu nascendi, nowy przełom, propozycja innego rozumienia antro- 
posfery. Ruch intelektualny wokół postmodermizmu, jaki miał miejsce w ostat
nich latach XX wieku, to, być może, zaledwie wstępna dyskusja, okres prób i błę
dów w procesie samookreślenia filozofii, światopoglądu oraz teorii i praktyki ar
tystycznej, a także podstaw estetyki. Owo stadium przełomu zawiera dynamikę 
nowego widzenia, doznawania, rozumienia kondycji człowieka myślącego, jego 
wątpliwości i potrzebę przemiany, owej metamorphosis kulturowej. Ten nowy 
styl myślenia naznaczony jest bezkompromisowością - odrzucane są względy 
pragmatyczne, postulatywność etyczna, zużyte schematy logiczne, negacja uzna
na zostaje za najwyższą próbę prawdy, a wieloznaczność za jedynie słuszną dyre
ktywę epistemologiczną.

W dziedzinie sztuki postmodema zrealizowała pragnienie Duchampa, by 
stworzyć dzieło, które nie byłoby przedmiotem artystycznym, to znaczy byłoby 
znaczącym nośnikiem wysokich wartości, lecz nie znalazło się w muzeum. Stało 
się tak, że owe „anartystyczne” dzieła zostały wyeksponowane w galeriach i mu
zeach, ale muzea przestały być wskutek tego „świątyniami sztuki”, a stały się zdy
stansowanym estetycznie panoptikum ludycznym: eksponowane są na przykład 
przeróżne „instalacje”, to, co nazwane zostało performance czy multimedialne 
urządzenia, dopełniane paraestetyczną inwencją odbiorcy. Artyści końca XX wie
ku poszli dalej: wprowadzili poetykę cytatu, cudzysłowu, metareinterpretacji, 
drwinę ze stylowości, oryginalności, artystycznego porządku w imię dekonstru- 
kcji - całkowitej swobody kreacji lub zaniechania kreacji.

Syndrom kodujących słów-kluczy. W przypadku takiej formacji jak postmo
dema adekwatnym zabiegiem objaśniającym może być zestawienie, w miejsce 
syntetycznej definicji, syndromu słów-kluczy, pełniących funkcję zarazem kodu, 
jak też zabiegu dekodowania, eksplikacji zawartości treści teorii.

Owe kluczowe słowa nie mają statusu logicznej autonomii, lecz występują 
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w otoczeniu pojęć towarzyszących, dopełniających - mamy zatem do czynienia 
z „rodzinami znaczeń”. Istotne ontycznie jest to, iż za tymi zwrotami kluczowymi 
kryją się zjawiska, fakty, choćby zredukowane do faktów językowych czy umow
nych fantomów wyobraźni.

Zaprezentowane poniżej zestawienia słów-kluczy, dotyczących postmodemy, 
można traktować jako charakterystykę owego zjawiska kulturowego. Ich twórcy 
żywią przeświadczenie, że konstruując je, obcują nie tylko z pustymi nazwami, 
lecz właśnie ze zjawiskami, dobrami kulturowymi, takimi jak idee ogólne, ze sta
nami świadomości społecznej oraz z autentycznymi dążeniami elit intelektual
nych. Jednocześnie wprowadzając je w obieg społeczny, tworzą nowe wartości 
artystyczne, poruszają, inspirują wyobraźnię intelektualną; prowadzą oni zatem 
pewną grę artystyczną, zaskakując niezwykłymi sformułowaniami, zwrotami, ob
ciążonymi historycznie wieloznacznością, metaforycznością - w myśl zasady, iż 
poznanie dokonuje się nie tylko na drodze myślenia dyskursywnego, lecz także na 
przykład poprzez doznania estetyczne, bezpośredni, bezpojęciowy ogląd rzeczy 
czy niedające się zdefiniować irracjonalne stany uczuciowe (empatia).

Wyróżnić można siedem tego rodzaju kluczowych wyrażeń, najczęściej stoso
wanych w tekstach, poświęconych postmodemie:

- „Postmodernizm” wraz z najbliższym mu określeniem gatunkowym „post- 
modema”. Określenia te odwołują się do terminu wyjściowego „modernizm”. Tak 
określany jest prąd kulturowy przełomu XIX i XX wieku, a zatem chodzi o okre
śloną formację w filozofii i sztuce. Modernizm zwany też był „modem style” 
(Anglia), „l’art nouveau” (Francja), ,Jugendstil” (Niemcy), „Die Sécession” (Au
stria), „Młoda Polska”. W filozofii pewne idee z modernizmu przejęli postmoder- 
niści od F. Nietzschego, zaś w architekturze od grupy Baukunst.

Stosowane też jest szerokie rozumienie „postmodernizmu”, ahistoryczne, do
tyczące głównie prądów umysłowych i ogólnych tendencji kulturowych. Miano
wicie za „modernistyczne” uznano dążenia do stworzenia uniwersalnego systemu 
pojęć, mającego tłumaczyć zmienność świata jedną zasadą; stąd wciąż powstawa
nie w sztuce nowych, zawsze „najdoskonalszych i ostatecznych” stylów, stąd fun
damentalizm światopoglądowy i chętne wprowadzanie normatywizmu. Za mo
dernistyczną sensu largo uznana też została przez postmodemistów awangarda 
XX wieku, zaś zgodnie z taktyką postmodemy Permanentna Awangarda stała się 
przedmiotem swoistej metareinterpretacji i weszła do stałego repertuaru nawią
zań, stała się swoistą areną przeciwstawień akceptacji i negacji, źródłem na
tchnień, zwłaszcza w sztuce, lecz także w nonszalanckim traktowaniu tradycji 
kulturowej - wszak odnaleźć można w postmodemie reperkusję koncepcji Du- 
champa, dadaistów, surrealistów, a zwłaszcza konceptualizmu. Niekiedy ma miej
sce odwołanie się do faktów ze starożytności - na przykład do sporu między 
„modernizmem” Platona a „postmodernizmem” Arystotelesa. W tej konwencji 
myślenia średniowieczny tomizm byłby „modernizmem”, zaś franciszkanizm 
„postmodernizmem” (sensu largo).

Modernizm secesyjny, a także awangarda XX wieku, jest dla postmodemy, ro
zumianej historycznie jako formacja, zainicjowana przełomem przy końcu XX 
wieku, nie tyle układem odniesienia, co przede wszystkim „układem przeniesie
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nia” - tamte idee zostają na nowo zreinterpretowane i przeniesione jako „aluzyjna 
inwersja”; jest tak, iż postmodema usiłuje dokonać przełomu na zasadzie rozbicia 
tego, co było, na elementy wieloznaczności, by owe zdewaluowane elementy ująć 
jako „prawdy bez prawdziwości absolutnej”; Jedyną zasadą jest, że nie ma żad
nych zasad” (Lyotard).

Zapewne, pełna charakterystyka postmodernizmu (uogólnionej postawy kul
turowej), a zwłaszcza postmodemy (określonej formacji filozoficzno-artystycz- 
nej) możliwa będzie z dystansu historycznego, natomiast postmodemę jako prze
łom kulturowy, związany z prawem metamorphosis w antroposferze, da się scha
rakteryzować jedynie na zasadzie doraźnego opisu propozycji intelektualistów, 
związanych bezpośrednio z tym „stanem świadomości społecznej”. Zatem post
modema uznaje się za: 1) formację filozoficzno-artystyczną, przeciwstawiającą 
się modernizmowi, rozumianemu jako tendencja do fundamentalizmu idei - stąd 
stosowane niekiedy określenie „antymodemizm”; 2) ruch umysłowy, kładący na
cisk na funkcję kulturotwórczą sztuki, transcendujący awangardę „izmów”, to 
znaczy uznający dorobek awangardy, lecz przekraczający awangardę - stąd neo- 
modemizm; 3) zdecydowane przeciwstawienie się awangardzie - modernizmowi, 
odrzucenie sposobów myślenia i twórczości artystycznej aktualnych w Wielkiej 
Awangardzie - stąd antymodema; 4) radykalna metareinterpretacja, a więc 
w pewnym sensie kontynuacja zdobyczy Wielkiej Awangardy w sztuce i posta
wach światopoglądowych - stąd transmodemizm.

Postmodema wydobyła przewrotne sensy zjawisk w antroposferze, opowiada
jąc się za bezwzględnością myślenia z odrzuceniem względów etycznych, uświę
conych wielowiekową tradycją nawyków, wszelkiej pragmatyczności i norma- 
tywności. To, co w „modernizmie” (w rozumieniu postmodernistycznym) było 
uważane za błędne, niedopuszczalne, wstydliwe, zostało podniesione do rangi 
idei wiodących: całość została poddana dekonstrukcji, jednoznaczność uznana za 
błąd logiczny, systemowość została zastąpiona przez amorfizm. Rozum, rozsą
dek, myślenie dyskursywne zostało zdyskredytowane na rzecz oglądu irracjonal
nego (poznanie przez współistnienie itp.); nie twórczość jako celowa, mająca na 
celu pomnażanie dobra, korzyści, kreacja geniuszy, lecz bliska ludyczności gra 
w niezwykłe sytuacje.

Różnią differance to termin, który wprowadził Jacques Derrida. Można ją 
określić jako wyjściowy stan rzeczy, warunkujący występowanie takich zjawisk 
przedmiotowo-podmiotowych, jak zróżnicowanie elementów oraz układów; po
chodnymi różni są na przykład dostrzegalne różnice, pluralizm, eklektyzm, cytat, 
stosowanie cudzysłowu.

Zjawiskiem, niezobowiązującym jednoznacznie, lecz stanowiącym egzempli- 
fikację różni, jest zróżnicowanie, występujące w świecie realnym, w rzeczywisto
ści przedmiotów i procesów fizykalnych i społecznych. Prosta niepowtarzalność 
właściwości natury obserwowalnych sensorycznie ma dla myśliciela postmo
dernistycznego siłę nieodpartego argumentu: całość to jedynie różnorodność.

W sferze intelektualnej różnią przejawia się przede wszystkim jako pluralizm 
i idący za nim indyferentyzm światopoglądowy. Postawa pluralistyczna, pojmo
wana światopoglądowo, obejmuje zarówno poglądy społeczne, jak też teorie filo
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zoficzne, pozwala na uznawanie sprzeczności wewnętrznych oraz swoisty post
modernistyczny, świecki paraekumenizm: występujące różnice nie dzielą, nie od
dalają, lecz zbliżają ludzi. Także w sztuce nie dąży postmodema do wypracowa
nia jednego, jednolitego stylu czy konwencji artystycznej, lecz za stan właściwy 
sztuki uznaje kontrastowość zróżnicowań artystycznych i estetycznych.

Z kolei eklektyzm i synkretyzm to dwa spokrewnione, zbliżone do siebie spo
soby wykorzystywania w budowaniu obrazu świata oraz w sztuce różnych ele
mentów, motywów, mających stanowić swoistą nową całość, w której widoczne 
są linie struktury złożenia; postmodema uznaje za prawomocne i owocne intele
ktualnie twory zarówno estetyczne, czyli takie, w których nieukrywany jest rys 
niespokojności, wewnętrznej sprzeczności - skoro taka właśnie jawi się rzeczy
wistość, jak też synkretyczne dzieła, w których nastąpiło skrzyżowanie wielu róż
norodnych fragmentów, zapożyczonych z innych /dzieł - skoro taka jest natura 
kreacjonizmu. Eklektyzm zaznaczył się najsilniej w postmodernistycznej archite
kturze. Ch. Jenks w swej rozprawie Architektura postmodernistyczna (polskie tłu
maczenie w 1987 r.) używa określenia „eklektyzm radykalny”, gdzie postuluje on 
pełną akceptację zróżnicowania języków stylistycznych, w imię zaspokojenia po
trzeb estetycznych użytkowników budowli oraz całkowitego uwolnienia potrzeb 
estetycznych twórców-architektów.

Zjawisko „różni” obejmuje także cytowanie. To, co do niedawna obowiązy
wało w filozofii oraz sztuce i zdezaktualizowało się, częściowo zużyło, tracąc 
pełną przydatność, w zmiennych warunkach nie musi być odrzucone, lecz może 
być użytkowane na zasadzie cytatu, ujętego w cudzysłów, dystansu intelektualne
go, może być traktowane jako tworzywo dla nowych konstrukcji, bez absolutyza- 
cji „jedynej słuszności” (skoro de facto okazało się nie całkiem słuszne), najwyż
szej czy wysokiej wartości kulturowej, bez uznawania za wzorzec w myśleniu 
normatywnym. Wszystko jest ostatecznie przynależne do różni, do świata konie
cznych sprzeczności, cytowanych w cudzysłowie. Cytat w cudzysłowie, to także 
zaproszenie do gry znaczeniami; z góry zakłada się, że stosowany będzie cytat, 
a sprawą odbiorcy jest domyślenie się, o co w rzeczywistości chodzi (nawet ob
scena bywają stosowane w tekstach wysoce wysublimowanych). Cudzysłów ma 
też zastosowanie, gdy idzie o całą antroposferę: wszystko jest podejrzane, tym
czasowe, na niby i dlatego pełnię zróżnicowań w świecie człowieka lepiej oddaje 
dystansujący cudzysłów niż naiwna wiara. Stanowisko postmodernistyczne nie 
odrzuca istnienia czegokolwiek, wszystko bowiem służy wzbogaceniu zróżnico
wań ontycznych i poznawczych - jedynie odsuwany jest moment rozstrzygnięcia 
o sposobie istnienia; być może, iż moment rozstrzygnięć nie nastąpi nigdy; znak 
anihilacji, aczkolwiek wzięty w cudzysłów, pozostaje jednak prawomocny, a po
zory trwania, to mnożące się w nieskończoność wątpliwe stany różni.

Pastisz i persyflaż to często stosowane w postmodemie chwyty artystyczne. 
Twórca świadomie naśladuje styl, konwencję, manierę innych artystów, znajdując 
satysfakcję nie w podobieństwach, lecz w wydobytych różnicach ujęć formalnych 
czy treściowych, zachodzących między pierwowzorem a pastiszem. Zaostrzoną 
techniką pastiszu jest persyflaż - ironiczne, karykaturalne naśladowanie cudzej 
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maniery stylistycznej; różnice są tu podkreślane, przerysowane, doprowadzone 
do paradoksu, absurdu.

Twórca koncepcji differance, J. Derrida, piszę na ten temat:
„różnią wyprowadzana jest, wydobywana na jaw, opanowywana i rządzona dzięki odnie
sieniu jej do jakiegoś bytu obecnego, który może być czymś, pewną formą, stanem, mocą 
tkwiącą w świecie, czymś, czemu można nadać najróżniejsze nazwy, czymś lub obecnym 
ujętym jako podmiot, jako ktoś”1.

1 J. Derrida, Różnią, w: Drogi współczesnej filozofii, red. M.J. Siemek, Warszawa 1978, s. 392.
2 G. Deleuze, L. Guattari, Kłącza, „Colloquia Communia”, nr 1-3, 1988, s. 234.
3 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1965, s. 666.

Kłącze - rhizome, to wedle zaproponowanej przez G. Deleuze’a i F. Guatta- 
riego koncepcji model rzeczywistości:

„kłącze łączy dowolne dwa punkty i żaden z jego rysów nie odsyła z koniecznością do ry
sów tej samej natury, wciąga w grę przeróżne porządki znaków, a nawet stany nie-znaków. 
Kłącze nie pozwala sprowadzić się ani do Jednego, ani do wielorakiego. Nie jest jednym, 
które staje się dwoma, ani też tym, co stałoby się bezpośrednio trzema, czterema czy pięcio
ma, etc. Nie jest tym, co wielorakie, tym, co pochodzi od Jednego, ani też żadnym Jednym, 
które by się dodawało (n + 1). Nie jest zrobione z jednostek, ale z wymiarów, albo raczej 
z ruchomych kierunków. Nie ma początku ani końca, ale zawsze otoczenie, przez które 
prowadzi i rozpościera się. Konstytuuje wielości linearne o n wymiarach, bez podmiotu 
i przedmiotu, rozkładane na planie spójności, od których Jedno jest zawsze odejmowane (n 
- 1). Taka wielość nie zmienia swych wymiarów bez zmiany własnej natury i przeobraże
nia samej siebie”1 2.

By metaforę lepiej zrozumieć, odwołajmy się do definicji słownikowej:
„kłącze, rhizoma, podziemny, zgrubiały pęd trwałych roślin zielonych, pokryty zredukowa
nymi, łuskowatymi liśćmi albo bliznami po nich; mają one wzrost niemal nieograniczony 
i mogą przerastać glebę w różnych kierunkach”3.

Dawna struktura bytu i poznania modelowana była na wzór drzewa: dwudziel- 
ność podziałów z koniecznością odnoszenia się do podstawowej hipotetycznej 
jedności. Stanowiło to ograniczenie wolności i wielokierunkowej pełni myślenia. 
W odniesieniu do sztuki owo stabilizujące pojmowanie zjawisk przyjmowało dy
chotomię hierarchicznego podziału na kulturę elitarną i masową, absolutyzację 
oryginalności, przeciwstawianej banałowi, geniuszu przeciw grafomaństwu; aby 
ten starzejący się model przełamać, postmodema uczyniła problematyczną, wąt
pliwą samą sztukę, rządzącą się wszak jak kłącze przypadkiem i wielokierunko- 
wością swobodnej gry, zabawy, paradoksu.

Dekonstrukcja należy do naczelnych pojęć ogólnych J. Derridy i choć nig
dzie nie podał on jednoznacznego, wyczerpującego określenia tego słowa-klucza, 
to jednak uczynił je jedną z podstawowych kategorii myślowych swej teorii. Pier
wszym koniecznym krokiem we wprowadzeniu przemian jest rozbicie przestarza
łych schematów, stereotypów myślenia, odczuwania i działania. Spetryfikowane 
nawyki w starciu z nowymi tendencjami stwarzają poczucie zagrożenia, bezsilno
ści, bezsensu, powodują rozległe stresy i niechęć do wszelkiej aktywności. Gro
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żąca klęska, apokaliptyczna wizja katastrofy, gdy wszystko, do czego przywykli
śmy, przestaje funkcjonować, rodzi freudowski instynkt rezygnacji, śmierci, sa
mozagłady. Mówiąc o dekonstrukcji, Derrida ma na myśli nie tylko złagodzenie 
szoku; chodzi mu nie o pogodzenie się, lecz o rzeczywistą przemianę, o nową bu
dowę na starych fundamentach. Przy przełomach zachodzi możliwość popadnię- 
cia w oportunizm: za wszelką cenę bronić swoich nawyków i szukać wyłącznie 
środowisk społecznych, które akceptują święty upór w obronie tradycyjnych 
świętości - albo też przejść natychmiast, bez żadnego oporu na nowe, zwycięskie 
pozycje, oddać się bez reszty zwycięskiemu reżimowi politycznemu czy kulturo
wemu. Lecz możliwa jest też przemiana nieoportunistyczna, na którą wskazuje 
postmodema: zachować komfort człowieka wątpiącego, dopuszczającego własny 
i cudzy błąd, stawiającego znak cudzysłowu, by nie poddać się zbyt łatwo nowym 
schematom, nowym stereotypom.

Chodzi o gruntowną zmianę „tekstu” - nie tylko książkowego, lecz także te
kstu urządzeń społecznych, wszelkiej sztuki i zasad pojmowania bytu - zjawiska 
i teorii tego bytu dotyczących. Wciąż odwołujemy się do tekstów, gdyż poza te
kstami nie ma niczego. Podwójność tekstów polega na klasycznej interpretacji 
w ramach logiki prawdy, logiki rozumu, znajdującego łatwe rozwiązania o chara
kterze umownym - oraz na przesunięciu tekstu wewnątrz tekstu i spojrzeniu po
przez logikę obecności i nieobecności tego, kto dokonuje reinterpretacji danego 
tekstu. Afirmatywność reinterpretacji polega tu na uznaniu odpowiedzialności, 
chroniącej przed nihilizmem i amoralnością. Dekonstrukcja nie jest destrukcją, 
bowiem burząc stary, tradycyjny porządek myślenia, wznosi ona na jego funda
mentach myśl nową, bardziej przekonującą. I tak w powstającym tekście miesz
czą się dwa teksty: tradycyjny i tekst pozornej destrukcji, która staje się de facto 
swoistym nowym światem człowieka. Momentem, decydującym w tej twórczej 
działalności postmodemy, jest ukazanie różni jako nadrzędnej, koniecznościowej 
zasady ontycznej: gdy nie ma różnic, nie ma przestrzeni, ruchu ani możliwości 
burzenia i odbudowywania w sensie dekonstrukcji.

Filozoficzna paramitologia postmoderny. Elita intelektualna końca XX wie
ku stanęła wobec zadania, by dorównać (co najmniej) dziedzictwu przemian, by 
nie zatracić tego, co zostało dokonane w fermentującym życiu intelektualnym nie 
tylko Wielkiej Awangardy, lecz także tradycji najdawniejszych intuicji rozwoju. 
Lecz rozwój nie oznacza zawsze postępu, wszak może to być „rozwój” wsteczny, 
i z tym musi się liczyć odpowiedzialny człowiek współczesności. Znaleźć układ 
odniesienia, który mógłby stać się momentem inspirującym współczesność. Za 
układ odniesienia w myśleniu ogólnoteoretycznym, filozoficznym przyjęta zosta
ła doktryna „modernizmu” - „modernizm” stał się zatem swoistą odskocznią dla 
tego, co miało nastąpić, co mogłoby zapełnić pustkę zużytych sposobów rozumie
nia filozoficznego. Najpierw więc powstała „mitologia modemy”, jako jedno
cześnie nośnika niebezpiecznych tendencji, a zarazem inspiracja przekształceń 
rzędu generalnej metamorphosis, wysublimowanych przesunięć znaczeniowych 
w odziedziczonej kulturze.

Modernizm sensu largo to dla postmodemistów przede wszystkim szereg nie
bezpieczeństw, jak fundamentalizm, z jego doktryną Jedynej słuszności”, to dą
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żenie do normatywizmu wraz z nietolerancją, tworzeniem krępujących wolność 
kanonów, schematyzmem i stereotypowością, petryfikującą osobowość oraz spo
łeczne formy współżycia, interakcji. Także radykalny racjonalizm wraz z kultem 
akademickiej naukowości wymagał zabiegu dekonstrukcja rozbicia, by móc „my
śleć to samo, ale od nowa”. Uznano, że rzeczywistość jest z natury wewnętrznie 
sprzeczna, zaś człowiek, to nie tyle osoba, co zdezintegrowany konglomerat tego, 
co świadome, i tego, co nieświadome, optymistycznej wiary w celowość bytu 
i pesymistycznego poczucia ostatecznej katastrofy.

Podważone zostaje Kartezjańskie cogito na rzecz generalnej dekonstrukcja za
sady rozproszenia i nieciągłości. Jeden z myślicieli tych czasów piszę o przyjęciu 
przez postmodemę koncepcji

„tworzenia otwartych, dysjunktywnych, żartobliwych, uznaniowych, zmiennych lub nie
określonych form, ideologii rozszczepienia, woli destrukcji, wezwań do milczenia; zwrot 
ku temu wszystkiemu, a jednocześnie implikacja istnienia czegoś dokładnie tym czynni
kom przeciwstawnego, antytetycznych w stosunku do nich rzeczywistości”4.

4 I. Hasson, The Question of Postmodernism, „Performing Art Journal”, nr 6, 1981, nr 36.

Inny z filozofów postmodemy idzie dalej, stawiając tezę, iż nie wystarczy 
w interpretacji świata zakwestionować przedstawienia, wyobrażenia - proble
matyczna jest sama rzeczywistość. Twierdzi on, że poznanie ma charakter raczej 
„figuralny” niż „dyskursywny”, bowiem decyduje w naszych kontaktach ze świa
tem obrazowość, nie operowanie pojęciami, decyduje też banał życia codzienne
go, nie zaś wyrafinowane dociekanie abstrakcyjne; ważna jest tu sfera nieświado
mości, a ten, kto ogląda świat, zostaje przez świat wchłonięty, staje się nie tyle 
spektatorem, co cząstką świata.

Teoretycy postmodemy określają tę fazę kulturową „stanem dada” (nie syste
mem filozoficznym ani „izmem”); „stan” ten obejmuje wszystkie wymiary „bycia 
w świecie”. Pluralizm myślenia i zachowań wynika z uznania, iż jedyną regułą 
jest brak reguł” (G. Deleuze, F. Guattari), zaś kondycja człowieka to nieustający 
dyskurs, spór, dopuszczający paradoksy i paralogie, błędy logiczne (J.F. Lyotard).

Twórcą filozoficznej postmodemy był Francuz Jean-François Lyotard (główne 
dzieło: La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris 1979). Dla niego 
„postmodema” to nie surowa walka z awangardą, lecz krytyczne jej przeobraże
nie, przeistoczenie, to wydobycie z modemy tego, co w niej najistotniejsze. Opo
wiada się on za niedawaniem wiary „metanarracji”, wielkim metaopowieściom, 
dążącym do tworzenia karkołomnych systemów. On też przestrzega przed niebez
pieczeństwami wszelkiego fundamentalizmu, zmierzając ku wolności pluralizmu.

Do praktyki postmodemy należy możliwie jak najdalej idący krytycyzm, brak 
zaufania do stanowczych konstatacji. Jest to rys bezwzględności wobec myślenia 
i wyników pracy intelektualnej. Prawda, rzeczywista wiedza o człowieku jest je
dyną wartością, dla której warto podjąć trud myślenia. W poszukiwaniach tych 
nie jest ważna konsekwentna, koherentna, wyczerpująca systemowość, ponieważ 
grozi ona sztucznymi zabiegami formalnymi; ważniejsze są wieloznaczności, 
otwarcie na dalsze dociekania niż logiczne, obezwładniające inwencję zamknię
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cie; od oryginalności ważniejszy jest synkretyczny plurąlizm, gdy ma się przed 
oczyma nie współzawodnictwo, lecz rzeczywiste dobro prawdy.

Wedle postmodemistów wieloznaczność i dekonstrukcja myślenia systemo
wego są w pełni prawomocne, ponieważ to rzeczywistość nie mieści się w żadnej 
siatce pojęciowej ani nie układa się w systemy. Błąd modernizmu polega na hipo- 
stazowaniu, przypisywaniu realnego istnienia kreowanym przez człowieka abs
trakcyjnym pojęciom. Zaś drugim częstym błędem myślenia modernistycznego 
jest postulatywność: najważniejsze dla systemów tradycyjnych było to, jaki świat 
powinien być, i życzenie: dobrze byłoby, gdyby świat był takim, jakim go widzą 
dobre chęci.

A jednak głosząc upadek mitologii tradycyjnych systemów filozoficznych, na
znaczonych „modernizmem”, postmodemiści sami strukturują nową mitologię 
filozoficzną: mitologię metareinterpretacji, mitologię beztroskiej gry, usprawied
liwionych paradoksów i autonegacji własnej negacji.

Filozofia postmodemy rysuje się jako uogólniona teoria możliwości.
Sztuka i estetyka postmodemy. Być może, iż najtrafniejszym określeniem 

sztuki postmodemy jest przyznanie jej statusu postkonceptualizmu, czyli sztuki- 
filozofii, sztuki transcendującej dziedzictwo wieków, z jednoczesnym przyzwole
niem, by nawet starożytne, renesansowe czy romantyczne porządki stylistyczne 
włączyć do doktryny swobody kreowania, ponieważ żadne dzieło-przedmiot nie 
ma szans na to, by być jednocześnie artystycznym pomysłem i artystyczną pełną 
realizacją. To znaczy, powstają artystyczne dzieła-przedmioty, lecz są one jedynie 
.językową informacją o języku sztuki”.

Aby uzyskać renomę artysty postmodernistycznego, nie musi się deklarować 
swej przynależności do postmodemy, nie musi się nawet wiedzieć, że jest się 
uważanym za postmodemistę - wystarczy „klimat” dzieła i jakiś przypadkowy, 
drugorzędny wyróżnik, na przykład dwukodowość, zastosowanie cytatu czy nie 
dająca się odczytać adekwatnie wieloznaczność.

Kłopotem artystów i filozofów postmodemy jest, by uczynić to, co codzienne, 
potoczne, banalne, kiczowate, na nowo fascynującym, atrakcyjnym, dającym sa
tysfakcję estetyczną czy filozoficzną - a dla postmodemistów bardzo ważny jest 
wzgląd na osobę, funkcja ekspresji osoby; stąd częstokroć barokowy nadmiar, ję
zyk metafor, rozsuniętych asocjacji, zrozumiałych jedynie dla autora-artysty; nie
kiedy twórczość artystyczna postmodemisty sprowadza się do czynienia nowym 
tego, co stare, a skłania do takiej praktyki artystycznej przeświadczenie, że wszy
stko już kiedyś było. W ten sposób postmodernizm stał się głównie interpretacją, 
reinterpretacją i metainterpretacją - odczytywaniem na nowo kultury w jej naj
bardziej różnorodnych przejawach.

Czy powstał odrębny, własny styl artystyczny postmodemy? Z założenia post- 
modema przeciwna jest wszelkiej petryfikacji, a więc też zastygnięciu w jednym 
skodyfikowanym sposobie uprawiania sztuki. Niekiedy za ów styl postmodemy 
uważa się właśnie bezstylowość, antystylowość. Na przykład w architekturze to 
daleko idący synkretyzm, włączenie w swój obręb chwytów artystycznych, już 
stosowanych i na nowo ze sobą zestawianych.
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Najczęściej wymieniane są jako adekwatne przykłady architektury postmoder
nistycznej dwie realizacje: Karola Moore’a Piazza d’I talia (1980) w Nowym Or
leanie oraz Friedenreicha Hundertwassera domu przy ulicy Loewengasse 
w Wiedniu (1985). Kompleks budowlany Moore’a wybudowany został w dzielni
cy włoskich emigrantów. Założeniem twórcy było pójście za gustami mieszkań
ców tej dzielnicy, są tam więc przede wszystkim cytaty z architektury Włoch - 
starożytnego Rzymu i współczesnego włoskiego budownictwa awangardowego. 
Jest to rodzaj nostalgicznego wspomnienia o kraju rodzinnym, gdzie przeplatają 
się momenty serio (aluzje 'do życia religijnego) z ludycznymi (fantomy, zabawne 
zestawienia szczegółów, kolorystyka) - anegdotyczna opowieść o architekturze 
włoskiej, opowiedziana językiem architektury.

Dom Hundertwassera ma pokrój Disneylandu: przeładowany jest zabawnymi 
elementami afunkcjonalnymi (np. kolumny ä la barokowe, wielobarwne, ustawio
ne pochyło, które niczego nie podpierają); nic nie jest tu „na miejscu” (np. góruje 
baniasty hełm na wieży, ściany nie są ustawione pod kątem prostym, a niektóre 
podłogi są pochyłe).

Do Polski architektura spod znaku postmoderny przyszła później, w ostatnich 
latach XX wieku. Są to domy mieszkalne, wielkomiejskie kamienice, także domy 
jednorodzinne w małych miastach, a nawet wiejskie; również budownictwo sa
kralne zmieniło swe oblicze - są to przede wszystkim awangardowe kościoły, ale 
też zdarzają się takie z cytatami, nawiązaniami do wielu stylów czy też wyraźnie 
z programem postmodernistycznym. I tak na przykład na przełomie XX i XXI 
wieku wybudowana została w Licheniu wielka bazylika, w której projektanci na
wiązali do bazyliki św. Piotra w Watykanie. W Krakowie powstał w tym samym 
czasie klasztor Ojców Zmartwychwstańców z wyraźnymi akcentami wielozna
czności (np. wieża, która nie jest wieżą, wolno stojąca kolumnada), zapożycze
niami w wystroju (figurki lwów ä la lwy weneckie) z wyraźnie zamierzonymi ja
ko kiczowate fragmentami (sceny religijne, umieszczone w murach; naśladow
nictwo sztuki amatorskiej).

Powieść postmodernistyczna dość wyraźnie kontynuuje wątki stylistyczne po
etyk awangardy, poczynając od Joyce’a poprzez dadaistów i surrealistów po kon
ceptualizm. Dość trudno jest wyznaczyć granicę, gdzie kończy się powieść awan
gardowa, a gdzie zaczyna postmodernistyczna. Za sztandarowe dzieło tego gatun
ku uważane jest Umberto Eco Imię róży (1981), tym bardziej, że autor w pełni 
świadomie zamierzał stworzyć „powieść postmodernistyczną”. Zawarł w niej, ex- 
pressis verbis lub częściej aluzyjnie, takie momenty, jak: dekompozycja - wielość 
luźno ze sobą powiązanych wątków; postawa pluralistyczna - konstatacje jedynie 
możliwościowe, dopuszczające wielość różnorodnych interpretacji, sięganie do 
historii, w tym przypadku do średniowiecza; dwukodowość - dyskurs filozoficz
ny i przynależny do kultury masowej wątek kryminalno-sensacyjny; wieloznacz
ność - stosunek do instytucji Kościoła; semiologiczna gra, polegająca na stoso
waniu znaków językowych, które odsyłają do innych znaków w niekończącym 
się łańcuchu; rezygnacja z wszystkowiedzącego podmiotu lirycznego dzieła - po
wieść jest jakby opowieścią młodego adepta kapłańskiego Adso, lecz sam opo
wiadający gubi się w tym, co opowiada, jakby i on nie rozumiał rzeczywistości 
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inaczej niż zlepek przypadków; zamiłowanie do cytatów, pastiszu, aluzji literac
kich - na przykład pojawia się wątek jakby Sherlocka Holmesa.

Tę samą konwencję artystyczną prezentuje Tadeusza Konwickiego Czytadło 
(1992). Główna postać, narrator, podmiot powieści nie jest tu indywidualną oso
bą, lecz abstrakcyjnym reprezentantem postmodernistycznej zbiorowości. Dekon- 
strukcyjną stronę dekompozycji tak charakteryzuje ów powieściowy bohater czy 
też antybohater Konwickiego:

.Jestem wewnętrznie rozbity. A właściwie lustro mojej świadomości strzaskało się na 
drobne kawałki. Odbija niby wszystko, ale w atomach. Mój stan można nazwać chorobą 
i za jakiś czas lekarze znajdą odpowiednią nazwę dla tej niewidocznej, niedostrzegalnej, 
nieuświadomionej epidemii, która powoli ogarnia nasz kraj, może nawet Europę i poszcze
gólne przypadki zdarzają się z pewnością w Ameryce. Taki wirus dostał się do mojej świa
domości i ja zrozumiałem jego działanie i ja go opiszę, jest to tajemniczy wirus, który nisz
czy mechanizm motywacji życiowych. Człowiek przestaje bać się nieba i piekła”.

„Teraz moda na jąkanie się, które oznacza namysł i pewną ambiwalencję sądów, non
szalancję i zarazem drobiazgowość analizy”5.

5 T. Konwicki, Czytadło, Warszawa 1992, ss. 37, 38,39.

Postawa „nihilistyczna” odsyła powieść do modernistycznego pesymizmu, de
kadencji fin de siecle 'u (koniec XIX w.). Szczególnie uwydatniony jest chwyt 
literackiej wieloznaczności, co wymaga od czytelnika silnego napięcia intelektu
alnego i zmusza go do szczególnej aktywności odbiorczej. Mieści się to w post
modernistycznym zamyśle, by odmienić również nawyki estetyczne odbiorców 
sztuki, a nawet całych społeczności, które wedle tej koncepcji mają spojrzeć na 
antroposferę oczyma filozofii radykalnej bezwzględności prawdy, pluralizmu 
estetycznego i artystycznego oraz niedającej się wyrazić w żadnym języku swo
body, wolności zachowań, życia w jego codziennym wymiarze.

W malarstwie po swoistych ekscesach antysztuki oczekiwano uspokojenia 
w sposobie wyboru formowania stylistycznego od nowego realizmu, poprzez 
sztukę performance - urządzenia przestrzeni i czasu, po najbardziej nieoczekiwa
ne konwencje sztuki ciała, sztuki multimedialnej, instalacji, i zaniechanie sztuki 
w imię sztuki.

Do stałego repertuaru uniwersalnych, filozoficzno-artystycznych chwytów 
postmodemy należy interpretacja antroposfery jako gry. Jest to gra uniwersalna, 
wszechobejmująca, bo zarówno dostępne człowiekowi rozumienie kosmosu, jak 
też wszelką kreacyjność oraz własne ciało i jego niedole biorą udział w tej rados- 
no-makabrycznej grze-zabawie. W sztukach plastycznych uruchamiane są jako 
swoiste dzieła hybrydalne wytwory, które percypowane mają być razem z komen
tarzem odautorskim i autentycznym fragmentem egzystencji, do którego dzieło 
tematycznie nawiązuje. Jako przykład niech posłuży akrylik amerykańskiego ar
tysty Dawida Wojnarowicza Untitled (fotografia na jedwabiu ze srebrnym dru
kiem, 1992, 5 x 66 cm). Tekst, wydrukowany w tle, rozpoczyna się słowami:

„Czasami dochodzi do tego, że nienawidzę ludzi, ponieważ nie mogą wiedzieć, gdzie ja 
jestem. Stałem się pusty, całkowicie pusty, a wszystko, co oni widzą, jest wizualną formą; 



V Postmodernizm - przełom bis 129

moje ramiona i nogi, moja twarz, mój wzrost i postać, głos który wydobywa się z mojego 
gardła. Lecz ja naprawdę jestem pusty. Osoba, którą byłem jeszcze przed rokiem, już nie 
istnieje. Dryfuję wolno, wirując w eterze, gdziekolwiek prowadzi droga powrotna”6 7.

6 Za: B. Tylor, The Art ofToday, London 1995, ss. 142, 143 (zamieszczona jest reprodukcja).
7 Referat wygłoszony na XIII Międzynarodowym Kongresie Estetyki, Lahti 1995, tłumaczenie poi-

Sztuka Wojnarowicza jest bezpośrednio, natrętnie narratywna, wsparta 
o skłonności ekshibicjonistyczne (Wojnarowicz zmarł w 1992 r. na AIDS), obra
zowa i znacząca, komentuje ona w sposób aluzyjny, wieloznaczny wydarzenia 
współczesności. W przypadku obrazu Untitled (1992) ową sprawą publiczną jest 
AIDS. W pewnym sensie AIDS uczynione zostało jakby sprawą postmoderny, ja
ko znak dekonstrukcji. Także demonstrację chorych na AIDS w Nowym Jorku 
(1990) uznano za postmodernistyczny „happening serio” („happening natural
ny”). Obraz Wojnarowicza przedstawia dwie obandażowane dłonie nadnaturalnej 
wielkości, przy czym dwuznaczność postmodernistyczna polega tu na tym, iż 
owe dłonie nieszczęścia mogą być dłońmi chorego lub żebraka (bandaże są brud
ne i niedbale nałożone).

Dopełnieniem, filozoficznym komentarzem do dzieł plastycznych Wojnarowi
cza jest jego autobiografia Memories That Smell Like Gazoline (Wspomnienia, 
które mają zapach benzyny).

Dzięki angielskiemu reżyserowi Peterowi Greenewayowi postmodernistyczny 
film zyskał renomę. Filmy jego osiągnęły wysoką wartość artystyczną, a zarazem 
spełniają zasady przynależności do postmoderny. Dwukodowość, polegającą na 
wyrafinowaniu wysokiej sztuki oraz równoczesnym zaspokajaniu gustów popu
larnych - filozofowanie i wartka akcja o cechach sensacyjności. Dekonstrukcję 
wprowadza reżyser przez stosowanie pozornego porządku, opartego na niedorze
cznej zasadzie - na przykład bierze się pod uwagę wszystko, co zaczyna się na 
literę H, czy kiedy indziej historie rodzin, których nazwiska zaczynają się na Fali. 
Często filmy Greenewaya podejmują problematykę filozofów postmoderny, jak 
na przykład sens umierania i śmierci, pozorna rzeczywistość rzeczywistości, 
chwiejność ustalonych znaczeń.

Do reżyserów postmoderny zalicza się również Dawida Lyncha (Miasteczko 
Tween Peaks, gdzie zbrodnia przemieszana jest z parapsychologią) oraz P. Almo- 
dovara i A. Tarantina (specjalizującego się w cytatach, pastiszach, ironicznych 
persyflażach).

Estetyka w dobie postmoderny. Jest to przede wszystkim dyskusja o estety
ce, o tym, jakim językiem ma ona operować, czy ma kontynuować wybrane wątki 
estetyki tradycyjnej, czy też winna z konieczności dokonać głębokiego, zasadni
czego przeobrażenia, poszukując nowych problemów i starając się o nowe odpo
wiedzi. Pojawiły się też próby zebrania tego, co mówi się o estetyce, jeśli nie 
w system, to w jakąś spójną czy otwartą całość. Do estetyków postmoderny zali
cza się przede wszystkim niemiecki filozof Wolfgang Welsch, zaś podstawowym 
jego tekstem jest Estetyka poza estetyką. O znaczeniu estetyki w czasach współ
czesnych i o nowej formie dyscypliny1. Postuluje on rozszerzenie zakresu estetyki 
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poza wartości sztuki, by analizować stan estetyczności w bezpośrednim otoczeniu 
życiowym, polityce, gospodarce, ekologii, etyce i nauce. Welsch zajmuje się taki
mi problemami, jak: „odrealnienie realności” (chodzi o deformacje obrazu świata, 
dokonywane przez elektroniczne środki przekazu), „rekonfiguracja aisthesis” 
(rozszerzenie sfery wrażliwości sensorycznej o słuch, dotyk i inne zmysły), „glo
balizacja estetyki” (objęcie przez nią zainteresowaniem możliwie wielu dziedzin 
uniwersum; także interdyscyplinarność badań). Wprowadza on też pojęcie „a- 
estetyzacji” - odwrażliwienia estetycznego.

Inny z filozofów postmoderny, J.F. Lyotard, również rozwija wątek estetycz
ny. Wedle niego, sztuka usytuowana jest w obszarze oporu wobec myślenia in
strumentalnego, przechowując wartości „wysokie”. Jednakże sztuka nie powinna 
oddawać się w służbę światopoglądowych „metanarracji”, wielkich koncepcji 
mitologizujących rzeczywistość. Sens metafizyczny przeniesiony jest przez sztu
kę w „małe narracje”. Małe narracje to gry językowe (w szerokim rozumieniu 
określenia „gra”), zaś ich zadaniem jest obrona, opór codzienności przed wszelki
mi systemami, przed zatratą „kulturowego indywidualizmu” jednostek. W In
structions païennes (1977) Lyotard tak charakteryzuje polityczną siłę małych nar
racji:

Jeśli nawet sieć niepewnych i efemerycznych narracji zostanie pochłonięta przez wiel
ki zinstytucjonalizowany aparat narracyjny, to pozostanie po niej wielość ukrytych poty
czek, toczonych przez ruch proaborcyjny, więźniów, poborowych, prostytutki, studentów, 
chłopów. Ktoś wymyśla małe opowieści, ktoś ich słucha, ktoś je przekazuje, ktoś realizuje 
w odpowiednim czasie”.

Zaś praktyka artystyczna służy wzmocnieniu wymowy owych małych uspołe
cznionych narracji, a zadaniem estetyki jest między innymi uświadomienie owej 
funkcji oporu, przeciwstawienia się.

Metareinterpretacja postmodernistyczna. Jeśli nawet weźmiemy pod uwa
gę koncepcje Welscha „estetyki po estetyce” (gdzie nie sztuka jest głównym 
przedmiotem badań estetyki), zawsze jednak pozostanie oczywiste, że estetyka 
przede wszystkim zajmuje się spotkaniem filozofującego teoretyka ze sztuką. Zaś 
spotkanie ze sztuką awangardy czy postmoderny wydaje się szczególnie najeżone 
trudnościami - tym bardziej fascynujące. Spojrzyjmy z bliska na „dzieło sztuki” 
czy „antysztuki” z okresu postmoderny oraz przyjrzyjmy się, jak estetyka post
modernistyczna dokonuje metareinterpretacji.

Aby wyjaśnić, czym jest „metareinterpretacja”, niezbędne jest poznanie całe
go algorytmu interpretacji:

- stan rzeczy; punktem wyjścia jest bezpośredni kontakt z rzeczywistością; 
może to być kontakt czysto sensoryczny, bezpośredni ogląd albo kontakt pośred
ni, intelektualny lub wszechstronny sensoryczno-intelektualny kontakt, nakiero
wany na poznanie owego stanu rzeczy;

skie K. Zamiara w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, 
red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 81.
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- opis; polega na przekładzie danych z języka wrażeń i amorficznych doznań, 
płynących z oglądu rzeczywistości, na język pojęć i słów; pewną analogią do 
werbalnego opisu pojęciowego, czysto intelektualnego jest realizm, naturalizm, 
mimetyzm; w estetyce do kategorii opisu należą zdania o walorze oczywistości;

- analiza; jest to strukturowanie tego, co zostało ujęte w opisie, w całości oraz 
destrukturowanie owych kreowanych całości na możliwie najprostsze, jednostko
we elementy; końcowym efektem jest tu uporządkowanie danych faktycznych; 
w sztuce są to konwencje stylistyczne;

- interpretacja; immanentna interpretacja to poszukiwanie istotnych momen
tów zjawisk, ich funkcji i miejsca w określonym systemie wartości; interpretacja 
transcendująca poszukuje związków danego zjawiska z innymi zjawiskami (szer
szymi lub podrzędnymi wobec interpretowanego zjawiska; w sztuce np. symbo
lizm);

- reinterpretacja; jest to krytyczna analiza już dokonanej interpretacji (w sztu
ce np. pastisz);

- metareinterpretacja; ma ona miejsce wówczas, gdy reinterpretacja dokony
wana jest konsekwentnie z punktu widzenia przyjętego jako układ odniesienia sy
stemu, teorii, światopoglądu; metareinterpretacja postmodernistyczna za taki 
układ odniesienia przyjmuje filozofię, estetykę, światopogląd, teorię kultury post- 
moderny.

Zilustrujmy zabieg metareinterpretacji na przykładzie pewnego artysty, jego 
dzieła, recepcji tego dzieła oraz wartości estetycznej całej „sytuacji estetycznej”, 
która miała miejsce w roku 1997 - wówczas to Günter von Hagens zorganizował 
w Kolonii wystawę wypreparowanych zwłok ludzkich, którą nazwał Światy ciała. 
Fascynacja prawdziwością.

Hagens jest człowiekiem rozdartym wewnętrznie przez pragnienie, by być 
uczonym, a zarazem artystą przez walkę o prawo istnienia swej twórczości oraz 
dzieje swego życia: urodził się podczas wojny pod Poznaniem, wychowywał 
w NRD, a za próbę ucieczki na Zachód osadzony został w więzieniu, skąd po dwu 
latach wykupił go rząd RFN. Te doznania z młodości uczyniły z niego nieco 
makabrycznego artystę-analityka, „człowieka bez skóry”. Ukończył medycynę, 
jest profesorem, kierownikiem Instytutu Plastynacji na uniwersytecie w Heidel
bergu. Innym śladem lęków, przebytych w młodości, jest to, że nosi on stale kape
lusz, niby hełm mający chronić głowę. Mówi o sobie w wywiadzie:

„Podstawą plastynacji są powody naukowe. Oburzają się przede wszystkim ci, którzy 
nie widzieli wystawy. Plastynacja nie jest przekształcaniem zwłok w sztuczne twory, jest 
nową estetyką anatomiczną. Preparaty uwidaczniają istniejące formy ludzkiego ciała, po
zwalają zajrzeć za i przed poszczególne organy. Nielicznymi przeciwnikami wystawy są 
reprezentanci Kościoła, starsi koledzy lekarze i niektórzy politycy”.

„Plastynaty” to wypreparowane szczątki, zastygłe w ruchu, pokryte przezro
czystym tworzywem sztucznym. Na wystawie jest ponad 200 eksponatów, a są 
zaopatrzone w tytuły: Szermierz, Rzucający lasso, Biegacz (ukształtowany we
dług rzeźby Umberto Boccioniego), Szachista, Kobieta leżąca (w jej łonie wido
czny jest ośmiomiesięczny płód). Jeden z plastynatów to człowiek z własną skó
rą, przewieszoną przez ramię.
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Hagen przygotowuje swe plastynaty w heidelberskim Instytucie, a na zorgani
zowanie wystawy zdecydował się, gdy spostrzegł, że efektami jego pracy zain
teresowała się rodzina portiera, wyrażając swój podziw dla „tak mądrego i pięk
nego pokazania prawdziwego człowieka”. Uważa on, że stworzył nowe pojęcie 
sztuki, estetyki i anatomii. W komentarzach do swej wystawy Hagens powołuje 
się na sensację, jaką wywołała pierwsza publiczna sekcja zwłok, dokonana w Ba
zylei przez Andreasa Vesaliusa (1543), także na anatomiczne szkice Leonarda da 
Vinci i obraz Rembrandta Lekcja anatomii doktora Tulpa (1632). Dodaje: „Każ
dy, kto tu przyjdzie, przekonuje się, że na wystawie można poznać wewnętrzne 
piękno człowieka bez naruszania jego godności”.

Kolekcja plastynatów Światy ciała jest odbiciem czasów, w których powstała 
- kultury XX wieku, a zwłaszcza sztuki Wielkiej Awangardy i antysztuki postmo- 
demy. Silnie uwidacznia się wieloznaczność dzieła: połączenie grozy lęków przed 
chorobą i śmiercią-nicością z dbałością o artystyczną formę; wyraźna jest też 
dwukodowość - naukowość oraz moment estetyczno-artystyczny; wreszcie mo
ment pastiszu w nawiązaniu do Lekcji anatomii doktora Tulpa*.

* ♦ *

Kompensacje. Obok niespokojnego, wywołującego silne napięcia, wymaga
jącego wysiłku intelektualnego i wrażliwości estetycznej, ukierunkowanej na ory
ginalność, nurtu awangardy w wieku XX funkcjonował też nurt, kompensujący 
ową awangardową ofertę artystyczną, nieprzystającą do powszechnych autentycz
nych potrzeb estetycznych, do tradycjonalistycznych nawyków oczekiwania od 
sztuki doznań przede wszystkim spokojnych, relaksujących. Zapewne, osiągnię
cia artystyczne owego kompensującego nurtu były bardziej perfekcyjne pod 
względem wykonania, były doskonalsze niż to, co w nerwowym pośpiechu, pod 
presją bycia oryginalnym tworzyli twórcy „izmów”, bowiem artyści tradycji dys
ponowali już wytworzonym kanonem piękna i warsztatem technicznym, a ich 
głównym zadaniem było doskonalenie tego warsztatu.

Nurt kompensacyjny poddany był doktrynie mimesis, warsztatowi realisty
cznemu, była to sztuka przedstawiająca. Na przykład miłośnik malarstwa chętnie 
oglądał krajobrazy, portrety, martwe natury, gdy były one piękne czy ładne. Dużą 
rolę odgrywał tu często występujący „szok estetyczny”.

Zjawisko szoku estetycznego jest ściśle związane z przemianami kulturowy
mi, przemianami w nauce, sztuce, obyczaju. Należy zatem przyjrzeć mu się nieco 
dokładniej w powiązaniu z sytuacją estetyczną odbiorcy sztuki.

Przez „szok estetyczny” rozumiemy zablokowanie, zawieszenie wrażliwości 
estetycznej, możliwości uzyskania przeżycia estetycznego pod wpływem konta
ktu z dziełem sztuki o dużej ekspresji artystycznej, sprzecznego z posiadanym

8 Na podstawie: P. Cywiński, Ludzkie tworzywo. Lekcja anatomii doktora Giintera von Hagerur, ten
że, Droga do wieczności, rozmowa z. Gunterem von Hagenern, „Wprost”, 23 IV 2000, nr 17, s. 116.
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„wyposażeniem estetycznym”; zablokowanie uniemożliwiające ukonstytuowanie 
się satysfakcji estetycznej. Szok tego rodzaju występuje, gdy u odbiorcy powstał 
szczególny stereotyp estetyczny, gdy utwierdziła się u niego jednokierunkowa 
wrażliwość, utrwalił się „gust”; także gdy powstało nasycenie czy przesycenie 
estetyczne (nadmiar doznań) lub gdy zaistniały szczególne okoliczności życiowe, 
jak na przykład choroba, rozdrażnienie spowodowane niepowodzeniami, depresja 
psychiczna.

Szok estetyczny może przybrać jedną z dwu postaci: 1) postać bierna to głębo
kie zniechęcenie, postawa odrzucenia; 2) postać aktywna wywołuje gwałtowne 
zachowania, krzyk protestu aż do prób zniszczenia dzieła, które wywołało szok. 
Może on zostać rozładowany przez ponawiane kontakty ze sztuką odrzuconą - 
następuje obycie na przykład ze sztuką awangardową, lub przez bliższe, wielo
stronne zapoznanie się z założeniami tej sztuki, odpowiednie lektury, dyskusje itp. 
Niekiedy czynnikiem łagodzącym szok estetyczny jest snobizm albo moda.

Pragnąc uniknąć szoku, odbiorca, znawca i miłośnik sztuki zwraca się ku sztu
ce tradycjonalistycznej. W tym też kierunku zdąża część artystów; miało to miej
sce również w wieku XX, wobec burzliwych i niekiedy agresywnych przemian 
Wielkiej Awangardy. Podobne gesty kompensacyjne miały miejsce już w prze
szłości, na przykład w muzyce XIX wieku, kiedy to F. Mendelssohn-Bartholdy 
pragnąc złagodzić jednostronność gwałtownej muzyki romantycznej, „odkrył” 
muzykę J.S. Bacha (pierwsze po 100 latach wykonanie Pasji wg św. Mateusza, 
1829). W wieku XX muzycy poszli dalej: „odkryty” został na nowo A. Vivaldi 
i zyskał on aplauz szerokiej publiczności, a wreszcie ową dawną muzykę zaczęto 
grać wedle pierwotnej maniery, na instrumentach z epoki.

Innego rodzaju atrakcją było „nowe odczytywanie” dawnych mistrzów. Na 
przykład Szekspir grany był jako historia kompleksu Edypa, Molier przetłuma
czony został z zastosowaniem potocznego języka i grany we współczesnych 
ubraniach, w trakcie inscenizacji Słowackiego Balladyny na scenę wjechał moto
cykl.

W literaturze pojawiła się znaczna liczba wybitnych powieści, odpowiadają
cych modelowi artystycznemu mimesis.

Do najbardziej poczytnych pisarzy tego rodzaju należeli: Selma Lagerlof z jej 
wzruszającą opowieścią, na poły fantastyczną, z wieloma motywami piękna przy
rody Cudowna podróż (1907); Knut Hamsun i jego powieści Błogosławieństwo 
ziemi (1917), Włóczęgi (1927), August Powsinoga (1930), A życie toczy się dalej 
(1933); Tomasz Mann z nowelami oraz powieściami Buddenbrokowie (1901), 
Czarodziejska góra (1924), Józef i jego bracia (1944), Doktor Faustus (1947). 
Spośród polskich prozaików, którzy byli najpoczytniejsi, wymienić można nowe
listów i powieściopisarzy: Marię Dąbrowską - Noce i dnie (1934) oraz Jarosława 
Iwaszkiewicza - Sława i chwała (1962).

Kultywowana była również poezja tradycjonalistyczna, zaś znaczącym ewe
nementem kulturowym była ożywiona działalność polskiej grupy literackiej 
„Skamander” (1920-1928 i 1935-1939). Do grupy należeli: J. Iwaszkiewicz, 
J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim, K. Wierzyński, K. Iłłakowiczówna, M. Jasno- 
rzewska-Pawlikowska, J. Wittlin, J. Lieben, S. Karpiński. Poeci ci nie dążyli do 
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stworzenia wspólnego programu artystycznego, zaś wspólne im było związanie 
poezji z teraźniejszością oraz postawą witalizmu, pochwały pełnego życia. Zer
wali oni z młodopolską poetyką i tematyką narodowej martyrologii, zaś chętnie 
nawiązywali do romantyzmu oraz zachowywali klasyczny kanon wierszowania - 
prosta, przejrzysta struktura całości, rytmika, rymy, jasność treści.

Dla dopełnienia obrazu życia artystycznego w XX wieku należy wspomnieć 
o dwu jeszcze nurtach:

1) ars in crudo - w okresie tym wzrosło znacznie zainteresowanie sztuką lu
dową, zaś niektórzy z „prymitywów” zyskali renomę międzynarodową (w Polsce 
najbardziej znany był Nikifor, malarz naiwnych obrazków głównie o tematyce re
ligijnej); organizowane były festiwale muzyki ludowej i tańca; przez jakiś czas 
podejmowano próbę rozwinięcia tradycyjnego, obrzędowego teatru ludowego 
(ogólnopolskim działaczem był J. Ciemiak);

2) muzyka popularno-rozrywkowo-młodzieżowa i taniec towarzyski; tutaj 
podstawę stanowił jazz murzyński, rozwinięty w Nowym Orleanie; rozwinęła się 
na wielką skalę działalność show-manów (organizatorów rozrywki), powstały 
słynne zespoły muzyczne (z których sławę uzyskali The Beatles w Anglii), zaś 
gwiazdy sztuki rozrywkowej zyskiwały szeroką popularność i bogactwo.

Istniały też próby kontaminacji sztuki wysublimowanej z rozrywkową, jak na 
przykład twórczość G. Gershwina (Błękitna rapsodia na fortepian i orkiestrę - 
1924, Amerykanin w Paryżu, fantazja symfoniczna - 1928).



Rozdział VI

Estetyka otwarta

1. Wprowadzenie

„Estetyka otwarta” to zarazem „estetyka możliwości”, taka, która znajduje 
miejsce na niekonwencjonalne poszukiwania - hipotetyczne z założenia, często 
wieloznaczne, koncepcje teoretyczne; która otwiera nowe możliwości rozwoju 
wiedzy estetycznej. Zazwyczaj estetyki tego typu nie dążą do stworzenia systemu 
i rzadko dostają się do akademickich programów nauczania. Wprawdzie są one 
też przeważnie fragmentaryczne, przyczynkarskie, bywają często wyrazem eks
presji osobowości autorów, lecz też bywa, że niejako w sposób niezamierzony 
stają się zaczynem nowego myślenia o estetyczności i estetyce.

Nie jest naszym zamiarem wyczerpująca rejestracja owych estetyk możliwo
ściowych - a powstało ich w wieku XX wręcz niepoliczalnie dużo. Część z nich 
zostanie tutaj zaprezentowana, omówiona szerzej, zaś wiele pozostanie jedynie 
wzmiankowych i, zapewne, wiele też pozostanie nierozpoznanych, zwłaszcza gdy 
chodzi o „estetyki implicite”, zawarte w dziełach czy ulotnych deklaracjach arty
stów. Ponieważ są to nader zróżnicowane stanowiska, wobec tego kolejność pre
zentacji będzie przypadkowa, bez próby systematyzacji; także moment ważności, 
szerokość oddziaływania nie będzie brany pod uwagę ze względu na „otwartość” 
-jak się wydaje wszystkie propozycje w jednakowym stopniu korzystają 
z uprawnień „otwartości”, wszystkie są „otwarte” i wszystkie posiadają status in
spirującego „otwierania” na myślenie, określane jako „estetyka sensu largo”.



136 ESTETYKA WSPÓŁCZESNOŚCI

2. Antyestetyka versus panestetyzm

Jednym z nurtów myśli estetycznej XX wieku była dyskusja o charakterze 
kontrowersji, sporu istotnościowego między tezą panestetyzmu a stanowiskiem, 
określonym jako „antyestetyka”. W sporze tym uczestniczyli zarówno artyści, jak 
też teoretycy. Dla artystów „piękno” jako symbol stosowności uprawiania sztuki 
stało się uciążliwe, gdy awangarda podjęła walkę o radykalną oryginalność, no
wość, wpisała się w tendencję metamorphosis. Pojawiły się równolegle w różno
rodnych kręgach kulturowych, grupach artystycznych (przybrały one swoiste 
znamię rozpoznawcze „izmów”) gwałtowne protesty przeciwko utożsamianiu 
„sztuki” z „pięknem”; podjęte zostały próby stworzenia „sztuki, która nie jest 
sztuką”, „sztuki po sztuce”, która jest kreacją, gestem totalnego zaprzeczenia te
mu, co tkwiło w tradycji, która (być może) jest intuicyjnym, irracjonalnym prze
jawem ekspresji osobowości, domagającej się wolności, staje się buntem, silnymi 
napięciami radykalizmu młodości.

Genetycznie, historycznie, a także logicznie pierwszy jest panestetyzm, 
a później nastąpiło jego kontestowanie. Panestetyzm oznacza swoisty światopo
gląd, postawę intelektualną; jest to wyznawanie, iż piękno stanowi najwyższą 
wartość w hierarchii aksjologicznej antroposfery; w ujęciach skrajnych piękno 
jest absolutyzowane.

Postawa ta w toku rozwoju samoświadomości człowieka przybierała różno
rodne odmiany. Początkowo zapewne piękno było wiązane w sposób bezpośred
ni, nie w pełni uświadamiany z wartościami witalnymi, z instynktem przetrwania 
i rozwoju: aby stać się człowiekiem, niezbędne było wprowadzenie w życie co
dzienności współczynnika aksjologicznego - fakty życiowe stają się bardziej fun
kcjonalne, gdy do użyteczności bezpośredniej dołączy się satysfakcję estetyczną.

Można też uznać panestetyzm za doktrynę intelektualną - system twierdzeń 
o charakterze dyskursywnym, jednakże doktrynę, uwzględniającą również intui
cje natury ideologicznej i zawierającą moment deklaratywności. Doktryna ta opo
wiada się za uznaniem, iż piękno jest istotnym, nader doniosłym elementem świa
ta człowieka oraz iż wartość ma tę właściwość, że transcenduje ku innym wyso
kim wartościom; wyraz temu przeświadczeniu dała starożytna filozofia grecka, 
tworząc koncepcję trójjedni prawdy, dobra i piękna.

Uznając „estetyczność” za ważny moment w antroposferze, kładzie się nacisk 
na ów niesprowadzalny do czegoś innego współczynnik aksjologiczny, który nie
odmiennie naznacza człowieka jako gatunek: w rzeczywistości realnej oraz 
w wielu wytworach ludzkich pojawiają się obiektywne cechy konstytuujące pięk
no, na które człowiek reaguje, doznając satysfakcji estetycznej.

Filozoficzny panestetyzm wywodzi się od starożytnych prób zrozumienia 
świata i człowieka, głównie w duchu platońskim. W średniowieczu głoszona była 
doktryna pankalii, zaś w filozofii nowożytnej nowe idee wniósł angielski filozof 
Shaftesbury.

Oznaki postawy proestetycznej odnaleźć można już u Pitagorejczyków: upa
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trywali oni istotę piękna w harmonii składników otaczającej człowieka przyrody. 
Decyduje miara, proporcja, liczba. Z kolei Heraklit widział piękno w harmonii 
przeciwieństw, własnościach takich, jak barwa, kształt, brzmienie dźwięków, 
uważał on, iż piękno ujawnia się poprzez kontrasty przeciwieństw, a świat jest 
zbudowany z przeciwieństw.

Z kolei Platon pisał:
Jeżeli ten świat jest piękny, a jego konstruktor dobry, jasno stąd wynika, że patrzył na 

model wieczny. Świat bowiem jest rzeczą najpiękniejszą spośród zrodzonych, a jego bu
downiczy jest najdoskonalszą z przyczyn. Świat zrodzony w tych warunkach został utwo
rzony według modelu, który jest rozumny” (Timaeus, 29a, tłum. P. Siwek).

Najdalej w postawie estetycznej poszli stoicy: piękne jest wszystko, co istnie
je.

Myśl panestetyczna pojawia się także wśród późniejszych uczonych. Na przy
kład u Plutarcha:

„Nic nie jest piękne nadaremnie ani przypadkowo - powstaje dzięki sztuce kreatora. 
Piękny jest świat, a także wyrazisty pod względem kształtu, barwy i rozmiarów, a również 
z uwagi na rozmaitość ciał niebieskich, które dostrzegamy wokół Ziemi. Piękny jest też 
świat w swoim kształcie, mówi się bowiem o nim, jest kulisty, który to kształt góruje nad 
wszystkim” (De philosophorum, księga I, rozdział 6).

Średniowieczna doktryna pankalii (wszechpiękna) odnosi piękno świata do 
działania stwórczego osobowego Boga. Myślenie dyskursywne nie jest tu naj
ważniejsze, ważniejsze jest intuicyjne pojmowanie mistycznego doznawania 
piękna - mówi się o „nadprzyrodzonej inspiracji”, „natchnieniu przez Ducha 
Świętego”, „wiedzy ponadzmysłowej o tym, co zmysłowe, realne”.

Najdalej idącą wersją pankalii była patrystyka Ojców Kościoła, zaś najdobit
niej myśl o pankalii wyraził Bazyli z Cezarei (IV w.):

„Chodzimy po świecie, jak gdybyśmy zwiedzali warsztat, w którym boski rzeźbiarz 
wystawia swe cudowne dzieła. Pan, twórca tych cudów i artysta, wzywa do ich kontemplo
wania”, «I Bóg zobaczył, że dzieło jego jest piękne». Nie znaczy to, by dzieło to cieszyło 
jego wzrok, by piękno dzieła tego działało na niego tak, jak działa na nas; ale piękne jest to, 
co zgodnie z zasadami sztuki jest dokonane i dobrze służy swemu celowi” (Homilia in He- 
xaem, w: W. Tatarkiewicz, Estetyka średniowieczna, Wrocław-Kraków 1960, s. 30).

Renesansowy włoski teoretyk sztuki Marsiglio Ficino jest autorem paneste- 
tycznego aforyzmu, a jest to prezentacja pankalii już niezwiązanej z religią.

„Czym jest ludzka sztuka? Naturą, która zajmuje się materią z zewnątrz, tak jakby cie
śla był w drewnie” (Teologia Platónica, księga IV, rozdział 1).

A.A. Cooper earl of Shaftesbury (1671-1713) zajmował estetyczną postawę 
wobec rzeczywistości, uważany był za filozofa-poetę. Podstawową tezą Shaftes- 
bury’ego było, iż świat nie jest martwym, czysto fizycznym mechanizmem - aby 
poznać jego istotę, należy przekroczyć zarówno myślenie logiczno-schematycz- 
ne, jak też sferę doświadczenia zmysłowego: niezbędna jest tu kontemplacja, 
a więc postawa estetyczna. W procesach poznawczych postawa estetyczna winna 
być wzorem dla badań naukowych. Shaftesbury interesował się filozofią człowie
ka i tak na przykład rozwijał tezę, iż czyny moralne wzbudzają takie samo upodo
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banie jak piękno; istota piękna polega na harmonii, podobnie istota dobra leży 
w harmonii. Wartość moralna to tyle, co proporcjonalność i harmonia sił człowie
ka, dążących do realizowania czynów doskonałych na wzór twórczości artystycz
nej.

W wieku XX motyw panestetyzmu występuje zarówno w życiu artystycznym, 
jak i teorii estetycznej. Przykładem może tu być poezja skamandrytów (okres 
międzywojenny w Polsce), którzy przyjmowali jako program artystyczny jedną 
tylko dyrektywę: dzieło sztuki to dzieło doskonałe w swej harmonii i nieskazitel
ności warsztatowej. Można tu odnaleźć ślad dziewiętnastowiecznego hasła „sztu
ka dla sztuki”.

Z myślicieli, działających w czasach najnowszych a zajmujących stanowisko, 
zbliżone do panestetyzmu, wymienić można na przykład I. Tellera z jego poglą
dem, iż

„cały mikrokosmos i makrokosmos wykazuje genialnie planowaną strukturę i dynamikę 
celowego skokowego rozwoju, zmierzającego do wszechstronnej doskonałości” (Człowiek, 
kosmos i kanon piękna, Wrocław 1994, s. 34).

Uważa on, że piękno jest nieodłączne od życia. Jako cechy piękna, obejmują
cego cały byt, wymienia: symetrię prawoskrętną; harmonię proporcji kształtów, 
barw, aromatów, zapachów, ruchów, rytmów; muzyczność zarówno słyszalną, jak 
i niesłyszalną; hierarchię; majestatyczność.

Zaś Hans Kayser proponuje nową naukę, „harmonikę”, której założenia tak 
charakteryzuje:

„Celem harmoniki jest zrozumienie świata rozumem i sercem, poznanie współbrzmień 
i dysonansów panujących w świecie na podstawie nowego duchowego uzdolnienia do 
aktywności. W akroasis (wysłuchaniu) rozbrzmiewa myśl o harmonii świata, która to myśl 
tkwi ostatecznie poza wszelkim ludzkim badaniem i wiarą” (Akroasis. Die Lehre von der 
Harmonik der Welt, Basel-Stuttgart 1964, s. 121; Wysłuchanie. Nauka o harmonice świa
ta).

Współczesny panestetyzm można ująć, syntetyzując, w kilku punktach:
- wartość estetyczna tkwi potencjalnie nie tylko w dziełach sztuki, lecz nadto 

we wszelkich innych wytworach człowieka oraz zjawiskach i tworach natury;
- pojęcie wartości jest niedefiniowalne, ponieważ jego treść jest nader szero

ka, znaczenia zmienne i ma ono charakter aksjomatyczny;
-ocena estetyczna ma sens intersubiektywny i może być weryfikowana na 

przykład przy zastosowaniu technik psychologii i socjologii;
- w odniesieniu do sztuki panestetyzm oznacza stawianie piękna w rzędzie 

wartości najwyższych, aż do absolutyzacji, czyli uznania go za dominujące 
w skali wartości.

„Antyestetyka”, to określenie funkcjonujące w wieku XX, zwłaszcza w jego 
drugiej połowie, a oznacza ono pewien szczególny stan świadomości estetycznej; 
ma ono sens uogólniony i nieco metaforyczny. Używane też były inne terminy, 
gdy próbowano bardziej jednoznacznie, niekiedy bardziej sugestywnie, nazwać 
zjawisko i pojęcie. Mówiono o „śmierci” estetyki - odpowiednik „śmierci sztuki” 
- o „estetyce po estetyce”, „nowej estetyce” czy „kryzysie estetyki”. „Antyestety- 
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ka” łączy się z „antysztuką” Permanentnej Awangardy i jest znakiem głębokich, 
zasadniczych przemian w życiu artystycznym.

Bliższe znaczenia tego pojęcia były bardzo różnorodne, zawsze jednak cho
dziło o podanie w wątpliwość krytycznej oceny statusu „estetyczności”, statusu 
merytoryczno-teoretyczno-systemowego, społecznego, artystycznego czy estety
cznego. Pytano: czy estetyczność istnieje? czy stanowi warunek dostateczny lub 
choćby konieczny uzyskiwania wysokiej rangi kulturowej jako moment jedno
znacznie, w sposób oczywisty naznaczający człowieczeństwo?

Jak dalece zróżnicowane były zarówno terminologia, jak i postawy antyestety- 
czne, świadczyć o tym może określenie Witkacego „kalamarapaksa”, dotyczące 
programu artystycznego „czystej formy” oraz odpowiadającej mu teorii estetycz
nej (piszę o tym A. Zamoyski w liście do W. Tatarkiewicza, 1959); porzucenie 
dawnej estetyki i stworzenie antyestetyki.

Antyestetyczne koncepcje skierowane były w pierwszym rzędzie ku oczysz
czeniu w nawarstwionych przez wieki tradycjonalistycznych sposobów myślenia 
estetycznego, by móc w atmosferze pluralizmu, wolności sztuki i estetyki podjąć 
poszukiwania, zmierzające ku temu, co nowe, ożywcze, autentyczne, dynamicz
ne. Owo przeświadczenie, że estetyka nie spełnia już pokładanych w niej nadziei, 
spowodowało rozwinięcie się teorii „kryzysu estetyki”, przy czym nawiązywano 
tu do wcześniejszej „śmierci sztuki” oraz powstawania „antysztuki” (tak nazywa
no awangardową sztukę „izmów”).

Określenie „śmierci sztuki” utworzone zostało przez Heinego, który uważał, 
że wiek XIX nie sprzyja poezji, ponieważ następuje zanik wiary religijnej, fety- 
szyzm industrialny, spadek na skalę społeczną wiary w sens istnienia. Hegel głosił 
powolny spadek znaczenia kulturowego sztuki wobec gwałtownego nasilania się 
tendencji nowożytnej cywilizacji i scjentyfikacji postaw światopoglądowych. 
W wieku XX na uwagę zasługuje na przykład filozoficzny katastrofizm Witkace
go: sztuka zaniknie, stłamszona przez cywilizację techniczno-utylitarystyczną 
i wywołany przez to zanik „uczuć metafizycznych”, leżących u podstaw kultury. 
Podobne były tezy Heideggera, dadaistów, konstruktywistów - lecz z drugiej 
strony przyznawali oni, że zrodzona z tych metafizyczno-historiozoficznych nie
pokojów sztuka o charakterze konwulsyjnym, neurotycznym, buntowniczo-pesy- 
mistyczno-negatywistycznym staje się wysoce wartościowa, gdy uzna się, iż ory
ginalność została wykreowana na wysoką wartość artystyczno-estetyczną. Eren
burg znalazł formułę alternatywną: albo sztuka umrze, a wtedy nastanie wolność 
od zła i dobra oraz piękna i brzydoty, albo sztuka przetrwa i wówczas ciężar złu
dzeń i nadziei stanie się jeszcze bardziej dolegliwy (Niezwykłe przygody Julia Ju- 
renity, 1922). To samo odnosi się do estetyki.

W sztuce ów nurt negatywistyczny wyraził się jako poezja konkretna, mini- 
mal-art, muzyka Cage’a, parateatr, sprowadzony do kpiny lub pompatycznego ry
tuału o charakterze ideologicznym. Artyści dość często w połowie lat pięćdziesią
tych (Wielka Awangarda) wypowiadali się przeciwko sztuce - czynili tak na przy
kład Kosuth, Kaprów, Warhol, Lebel czy Beuys; uznali nonsensowność dzieł 
sztuki i zbyteczność sztuki in genere, skoro wszelkie „przesłania”, kamuflowane 
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przez metaforyczność, mogą być przekazywane jednoznacznie i dokładnie przez 
naukę, środki masowego przekazu i polityków.

W tej „kryzysowej” sytuacji Uniwersytet Jagielloński zorganizował między
narodową konferencję estetyczną o nazwie „Kryzys estetyki?” (Kraków, 1979). 
Zgromadziła ona najwybitniejszych estetyków, wydane też zostały materiały kon
ferencyjne: Maria Gołaszewska, Kryzys estetyki? tezy do dyskusji, 1978; Crisis of 
Aesthetics? Crise de ¡'Esthétique?, 1979; Kryzys estetyki, 1983, wersja polska po
przedniej pozycji - referaty uczestników konferencji).

Autorami opracowań, a zarazem uczestnikami konferencyjnej dyskusji byli 
m.in. M. Dufrenne (Francja), H. Osbome (Anglia), L. Aagard-Mogensen (Dania), 
J. Stolnitz (USA), K. Boullard (Belgia), M. Damnjanovicz (Jugosławia), P. Ema- 
nuelle (Włochy), L. Stołowicz (ZSRR), P. McCormick (Kanada), J. Wrede (Fin
landia).

Estetycy spostrzegali ów „kryzys” w dwu kategoriach: jako przejaw upadku, 
degradacji lub jako zjawisko, spotykane w wielu dziedzinach życia, a mianowicie 
moment przełomu, gdy dawne przejawy aktywności dezaktualizują się, zaś to, co 
nowe, jest dopiero w fazie początkowego rozpędu, zagrożone niebezpieczeń
stwami, narażone na pomyłki i skazane na ostrą walkę. Zatem kryzys estetyki 
można strukturować jako obietnicę, możliwość przyszłego rozwoju.

Trzeba też dodać, iż to awangardowa sztuka przywiodła estetykę do stanu dez
organizacji metodologicznej i nieefektywności wyników - na przykład sens utra
ciła definicja dzieła sztuki, a także pojmowanie kategorii estetycznych, takich jak 
wartość estetyczna, przeżycie estetyczne, proces twórczy, artysta. Pojawiają się 
nowe zjawiska, jak szok estetyczny (zablokowanie wrażliwości estetycznej wo
bec awangardowego dzieła sztuki), a z drugiej strony, na przeciwnym biegunie 
masowe, powszechne obcowanie publiczności z arcydziełami dawnych mistrzów 
dzięki ruchowi turystycznemu i rozwojowi przemysłu reprodukującego obrazy 
czy wreszcie dzięki wkraczaniu do sztuki multimediów. Jako najbardziej szokują
ce „dzieła sztuki” awangardy XX wieku wymienia się: Piero Mazoniego Najdłuż
sza linia świata - przeciągnął on na obracającym się walcu papieru linię długości 
ponad 7 km, Johna Cage’a utwór muzyczny, mający tylko jedną dymensję - czas, 
wówczas wykonawca, mając do dyspozycji określoną ilość czasu, może go wy
pełnić w dowolny sposób, na przykład siedząc w bezruchu. Estetycy-fundamen- 
taliści dawnej sztuki stają bezradni wobec tego rodzaju faktów, uznawanych jed
nak za artystyczne, zaś estetycy, uznający zasadę otwartych możliwości, poszuku
ją „antyestetyki”, „estetyki po estetyce”, „estetyki rzeczywistości” itp.

I tak, dość rozpowszechnionej formule artystów awangardy „sztuka = życie” 
odpowiada w estetyce zwrócenie uwagi na wątki estetyczne w przyrodzie, czło
wieku, zdarzeniach. Chodzi o wynajdywanie struktur paraartystycznych w rze
czywistości realnej, dzieła sztuki traktując jako modele rzeczywistości czy też 
swoiste „typy idealne” (teorię typów idealnych stworzył socjolog Max Weber; są 
to hipotetyczne wzorce przedmiotów i zjawisk, powstałe przez zsyntetyzowanie 
najbardziej funkcjonalnych ich cech). W tym kierunku idzie na przykład „estety
ka uogólniona” {esthétique généralisée) Rogera Caillois. Autor ten wykrywa rów
nież w naturze element bezinteresowności - na przykład kunsztowne wzory 
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barwne na skrzydłach motyli nie pełnią żadnej funkcji użytecznościowej, są jedy
nie ozdobą estetycznie wartościową.

Antyestetyka, przeciwstawiając się estetyce, stawia sobie odrębne zadania. 
Nie stara się wyjaśniać dzieła sztuki, nie podejmuje jego analizy ani interpretacji 
-te uznane zostają za skompromitowane prostackimi egzegezami, które nudzą 
nie tylko licealistów, lecz także publiczność i krytyków. Wystarczy zaakceptować 
fakt, że dzieło antysztuki jest wieloznaczne, niezrozumiałe, a nade wszystko ory
ginalne. Nie o dyskursywną rekonstrukcję chodzi w przeżyciu estetycznym, 
a o pokonanie wstępnego szoku, zaskoczenia, a następnie o przejście na pozycję 
poszukiwań, niosących ryzyko intelektualne zarówno dla odbiorcy, jak i dla twór
cy, gdy pojawiają się nowe wątpliwości, pytania, napięcia irracjonalnej natury, 
dające swoistą satysfakcję estetyczną i artystyczną.

Co dzieje się z pięknem w antyestetyce? Wprowadza ona w miejsce klasycz
nego „wielkiego kanonu” harmonii - horror, brzydotę, pogwałcenie norm. Anty
estetyka zmienia porządek na nieporządek, amorfizm aksjologiczny i chętnie go
dzi się na zamianę miejsc: artyści stają się filozofami, teoretyzują, wygłaszają tezy 
natury estetycznej (np. Kosuth), natomiast estetycy piszą swe eseje w manierze 
wieloznaczności i aforyzmu. Przytoczmy przykładowo fragment takiego tekstu 
estetyki antyestetycznej:

„Czuję się zawsze związany z pełną dynamiki etyką. Wydaje mi się, że estetyka jest 
czymś, co należy tylko do pewnej, określonej chronologicznie epoki. Wierzę, że przeżywa
my obecnie coś w rodzaju końca świata, ale nie jest to prawdziwa śmierć. Coś narasta pod 
ziemią i przygotowuje się, niewidoczne. Wierzę w to najgłębiej. Pokładam swoją ziemską 
nadzieję w tych, co stoją «poza», w wygnanych, w płonących ogniem, w ludziach, którzy 
idą z daleka” (Octavio Paz, 1979).

Wedle tego rodzaju wizjonerów twórczość artystyczna przerodzi się, być mo
że, w kształtowanie wyobraźni społecznej za pomocą nowych, dotąd nieznanych, 
środków, zaś estetyka stanie się zapewne kodyfikatorem możliwości owej anty
sztuki, czyli tworzyć będzie wizje przekształceń rzeczywistości. Zatem nawet 
śmierć sztuki nie oznaczałaby śmierci estetyki.

3. Estetyka in actu

Daleko idąca specjalizacja estetyki, która nastąpiła w XX wieku poza upra
wianiem „estetyki podstawowej”, poszła w trzech kierunkach: 1) związanie z pra
ktyczną działalnością społeczną z zamiarem dostarczenia tej działalności podstaw 
aksjologicznych oraz wzmocnienia jej na zasadzie synergii - jest to estetyka in 
actu, estetyka w działaniu; 2) rozwinięcie estetyk szczegółowych, to znaczy po
dział badań estetycznych na poszczególne gatunki i rodzaje sztuki; 3) estetyki 
okazjonalne, gdy estetycy, artyści lub też specjaliści w dowolnej dziedzinie nauki 
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czy życia praktycznego podejmują tematykę estetyczną w sposób spontaniczny, 
już to na zasadzie ekspresji osobowości, już jako reakcję na silny bodziec zewnę
trzny.

Zwłaszcza estetyka in actu rozwinęła się znacznie, obejmując społecznie do
niosłe dziedziny życia, takie jak wychowanie, ekologia, medycyna, codzienne 
otoczenie człowieka. We wszystkich tych poczynaniach i refleksji teoretyzującej 
na ich temat, uwzględniana jest „orientacja estetyczna”, to znaczy wzgląd na war
tości artystyczne i estetyczne.

4. Estetyka wychowania

Termin „wychowanie” obejmuje wszelkie procesy dydaktyczne - zarówno pe
dagogikę przedszkolną, szkolną, specjalną (niepełnosprawni), jak też uniwersy
tecką, a także wychowanie dorosłych i samowychowanie. Występuje kilka nur
tów w rozumieniu teoretyzującym, jak też w praktyce społecznej, a są to: 1) udo
stępnianie sztuki (muzea, wystawy, biblioteki itp.); 2) upowszechnianie sztuki 
(działalność instytucji, podejmujących zadania popularyzatorskie); 3) wychowa
nie do sztuki (głównie w szkołach, wedle przyjętych zasad i programów); 4) wy
chowanie przez sztukę (traktowanie sztuki jako swoistej pomocy naukowej w na
uczaniu i wychowaniu szkolnym); 5) doskonalenie kultury estetycznej (wspoma
ganie samodzielnych wysiłków jednostek i zbiorowości, zmierzających do 
wzmożenia wrażliwości estetycznej, kontaktów ze sztuką, wiedzy o sztuce 
i umiejętności włączenia sztuki w całokształt życia); 6) samowychowanie estety
czne (indywidualne, spontaniczne, niesystematyczne pogłębianie doznań estety
cznych).

Estetyka in actu odznacza się tym, iż zachodzi tu równoległość występowania 
na zasadzie swobodnej otwartości owych sześciu typów postaw edukacyjnych 
oraz równoległość realizacji, czyli praktyki realizacyjnej między badaniami este
tyki naukowej. Najbardziej widoczne jest to w swoistej unii personalnej, gdy an
gielski estetyk i teoretyk sztuki Herbert Read (1893-1975) jest zarazem inicjato
rem i organizatorem, a wreszcie honorowym przewodniczącym światowej organi
zacji edukacji artystycznej INSEA. Nadto ów ruch edukacji artystycznej współ
pracuje z psychologami i socjologami sztuki. Dał on impuls do powstania szero
kiego ruchu wychowania przez sztukę.

Dla estetyki otwarte pozostaje pytanie o funkcje sztuki i o to, czy rzeczywiście 
piękno może być w sposób uzasadniony używane jako instrument w procesach 
przemian osobowościowych i społecznych. Krytycy koncepcji Reada skłonni są 
uznać jego estetyzm i optymizm pedagogiczny za przejaw myślenia utopijnego. 
Najdalej idąca krytyka przypisuje Readowi tworzenie hipostaz - uprzedmiota- 
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wianie pojęć, uznawanie idei ogólnych za byty istniejące realne - dotyczy to na 
przykład człowieka jako tabula rasa - niezapisana tablica, czysta karta.

Genetycznie doktryna wychowawczej funkcji sztuki wywodzi się od dzie
więtnastowiecznego sporu o autoteliczność sztuki - hasło l’art pour l’art (sztuka 
dla sztuki). Théofile Gautier (1811-1872) przeciwstawił się „służebnemu” trakto
waniu sztuki - na przykład wobec religii czy państwa, zaś hasło jego podjęli i roz
winęli pamasiści, głosząc oswobodzenie piękna od koneksji i zobowiązań poza
artystycznych, a za jedyne kryterium oceny dzieła sztuki uznali oni wzgląd na 
wartość artystyczną i estetyczną. Była to swoista odmiana panestetyzmu, a odno
siła się wyłącznie do sztuki, zwłaszcza poezji (Ch. Baudelaire, Ch. Leconte de 
Lisle, Th. Banville, P. Verlaine, S. Mallarmé).

Z czasem wykrystalizowały się w dyskusjach teoretyzujących i działaniu re
alizacyjnym podstawowe idee myślenia estetyczno-pedagogicznego;

- „wierzę, że zdolność do doznań estetycznych stała się dla człowieka środ
kiem zdobycia, a następnie doskonalenia świadomości” (H. Read, The Philosophy 
od Modern Art, London 1948);

- podążanie za pięknem jest spontaniczne na każdym poziomie kultury osobi
stej człowieka; estetyka formułuje zasadę kalotropizmu - naturalnego kierowania 
świadomości i zachowań ku doznaniom estetycznym (per analogiom do tropi- 
zmów w przyrodzie; foto-, hydro-, geotropizm roślin);

- wychowanie estetyczne, upowszechnianie kultury estetycznej, wychowanie 
przez sztukę to projekty teoretyczno-działaniowe o charakterze postulatywnym 
(celowym), normatywnym, woluntarystycznym - mają one sens w antroposferze, 
gdzie uzasadniona ontycznie jest postawa „ideologiczna”, niekiedy utopijna, li
cząca na zaangażowanie osobowościowe;

- wyróżnić można dwa zasadnicze kierunki myślenia i działania: 1) wychowa
nie przez sztukę, gdzie sztuka traktowana jest instrumentalnie, 2) doskonalenie 
kultury estetycznej, gdzie sztukę traktuje się jako autonomiczną dziedzinę dóbr 
aksjologicznych, zdolną do transcendencji ku innym wysokim wartościom, jak 
prawda i dobro;

- kultura estetyczna oznacza typ i poziom uczestnictwa jednostki lub określo
nej zbiorowości społecznej w systemie wartości estetycznych i dóbr artystycz
nych, społecznie zobiektywizowanych, przyjętych i funkcjonujących w życiu ar
tystycznym; zakłada to nabycie odpowiednich umiejętności, ukształtowanie wła
ściwych tu postaw oraz dysponowanie określonego rodzaju doświadczeniami, na
bytymi w bezpośrednich kontaktach z dziełami sztuki i pięknem przyrody; do 
czynników strukturalnych kultury estetycznej należą: wrażliwość estetyczna, do
świadczenie, osiągane przez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki i pięknem 
przyrody, wiedza z zakresu podstawowych pojęć historii i teorii sztuki oraz este
tyki, umiejętność włączania doświadczeń, związanych ze sztuką w całokształt 
swego życia, czyli znajdowanie właściwego miejsca dla sztuki w swoim życiu;

-wychowanie estetyczne jest procesem permanentnym, obejmującym całe 
życie człowieka;

- wychowanie estetyczne stawia sobie różnorodne cele, takie jak pogłębianie 
samoświadomości, samorealizacja poprzez poszerzanie horyzontów osobowości, 
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ochrona przed jednostronnościami współczesnej cywilizacji technokratycznej, 
włączenie w kulturę nowego humanizmu, aktywizacja osobowości oraz jej inte
gracja;

-rozumiejące obcowanie ze sztuką stymuluje postawę twórczą, pobudza 
wyobraźnię, przybliża do obszaru wyższych wartości (religijnych, moralnych).

W Polsce pierwsza publikacja tego rodzaju ukazała się w roku 1903, a była to 
książka Janiny Mortkowiczowej O wychowaniu estetycznym; przyłącza się ona do 
zapoczątkowanego wówczas ruchu pedagogicznego „reformy pedagogiczno-este- 
tycznej”. Pisze ona:

„Zadaniem reformy pedagogiczno-estetycznej jest przygotowanie dzieci do odczuwa
nia piękna w naturze i sztuce, uzdolnienie ich do odbiorczego doznawania wrażeń estetycz
nych, rozwinięcie w nich poczucia smaku estetycznego”.

Mimo iż w sformułowaniach tych przejawia się pewna nieudolność w poru
szaniu się po obszarze estetyki naukowej, jednakże zarówno refleksje teoretyzują
ce, jak działalność autorki uznać należy za wysoce wartościowe, pionierskie, in
spirujące.

Z kolei Stefan Szuman (1889-1972) wprowadził do wychowania estetyczne
go postawę moralizatorsko-utopijną, stawiając sztukę bardzo wysoko w hierarchii 
dóbr, jakie ma do dyspozycji pedagogika: dojrzewanie do sztuki jest istotą proce
su rozwojowego do pełnego człowieczeństwa. Szuman widział życie przez pry
zmat sztuki. Równie ważna jest ekspresja osobowości poprzez twórczość artysty
czną, także dziecięcą i amatorską, nieprofesjonalną, hobbystyczną, jak satysfa
kcje estetyczne, przeżycia, które zawierają momenty emocjonalne i intelektualne. 
Obcowanie z dziełem sztuki to obcowanie nie tylko z pięknem, ale także z do
brem (S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1960; Sztuka 
dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa 1927).

Zagadnienie wychowania estetycznego podejmuje w sposób systematyczny 
B. Suchodolski, a mianowicie w sensie próby stworzenia nowoczesnego peda
gogicznego systemu, obejmującego zarówno problematykę filozoficzną estetycz
nych postaw, jak też program szerokiego włączenia wszelkiej edukacji w ideę in
tegrującej funkcji sztuki oraz w procesach rozwoju jednostki i zbiorowości społe
cznych. Już w okresie międzywojennym Suchodolski podjął tę tematykę w roz
prawie Wielkość sztuki a odrodzenie kultury (1935), zaś od roku 1945 włączył się 
jako teoretyk-filozof i praktyk-pedagog wraz z Ireną Wojnar w światowy ruch 
wychowania estetycznego, stawiając jako naczelną dyrektywę formułę: twórcze 
uczestnictwo człowieka w przekształcaniu rzeczywistości. Jest to zatem wycho
wanie przez sztukę nastawione futurologicznie, prospektywnie, przyszłościowo* 1.

1 B. Suchodolski, Współczesne problemy wychowania estetycznego, w: Wychowanie przez sztukę, red.
I. Wojnar, Warszawa 1965; Wychowanie dla przyszłości. Warszawa 1968; I. Wojnar, Teoria wychowania 
estetycznego - zarys problematyki. Warszawa 1970.

Estetyka in actu implikuje zaangażowanie teoretyka w praktyczne działania 
społeczne-w ten sposób powstał swoisty konglomerat estetyka-wychowawcy 
czy pedagoga-estetyka. Ma to swój wyraz w licznych zintegrowanych przedsię
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wzięciach, na przykład spotkaniach kongresowych, a także imprezach z zakresu 
upowszechniania sztuki. Przykładowo zaprezentujemy kilka z nich.

INSEA - Société Internationale pour L’Education Artistic (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie dla Edukacji Artystycznej) powstało w połowie XX wieku, zaś 
najbardziej znanym przejawem jego działalności są coroczne kongresy; na przy
kład w roku 1966 odbył się kongres w Pradze, a wziął w nim udział H. Read, pre
zydent INSEA, zaś uczestnikami-referentami byli estetycy, filozofowie i pedago
gowie ze wszystkich niemal krajów świata; wygłoszone zostały między innymi 
referaty: J. Patoćka (Czechosłowacja) Sztuka i czas; E. Tainmont (Belgia) Estety
ka pozytywna; L. Dieleman (Francja) Aktywacja kreacyjna w edukacji permanen
tnej; V. Russel (USA) Problemy filozoficzne i socjologiczne edukacji artystycznej 
i jej związki z Kościołami USA ; M. Gołaszewska (Polska) Kalotropizm dziecka; 
G. Limiti (Włochy) Edukacja artystyczna jako możliwość zbliżenia międzyna
rodowego; S. Kurata (Japonia) System edukacji estetycznej w Japonii.

Do działalności upowszechniania sztuki włączyły się muzea, co było o tyle 
ważne, iż dysponują one wysoce wartościowym materiałem poglądowym - zbio
rami sztuki, zarówno eksponowanymi w salach wystawowych, jak też zmagazy
nowanymi jako rezerwa w trosce o to, by także owe niearcydzieła nie rozproszyły 
się jako towar na światowych aukcjach itp.

Nowojorskie The Muséum of Modern Art uruchomiło długodystansowy pro
gram Making Choices - od roku 1929 wydaje serie popularnych publikacji, boga
to ilustrowanych i uzupełnionych omówieniami sztuki XX wieku. Wybitni histo
rycy i teoretycy sztuki opowiadają o tym, jak niespecjalista może przekroczyć 
próg szoku estetycznego wobec sztuki dadaistów, surrealistów i wszelkich kie
runków awangardowych. Każdy nowy cykl otrzymuje katalog aktualnej wystawy 
wraz z objaśniającym komentarzem. Z tych zabiegów, zmierzających do upo
wszechniania sztuki, korzystają zarówno zorganizowane grupy traktujące kontakt 
z muzeum na sposób systematyczny, jak też jednorazowa publiczność muzealna. 
Ta swoboda organizacyjna wytwarza postawę relaksującą, bez cienia zobowiązań, 
a tym samym działalność ta staje się atrakcyjna.

Najbardziej systematycznie przebiega edukacja estetyczna w szkole, zwłasz
cza gdy zaniechano programów nauczania sztuki (głównie malarskiej), a nacisk 
położony został najpierw na „wyrabianie dobrego gustu”, później zaś na kulturę 
estetyczną. Coraz częściej prowadzone są badania nad edukacyjną funkcją pięk
na, sztuki oraz ukazują się na ten temat opracowania. W Polsce istnieje kilka 
ośrodków akademickich, zajmujących się tą problematyką (Warszawa, Toruń, 
Lublin, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk). W roku 1985 ukazała się praca zbio
rowa Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, red. S. Popek, 
Warszawa 1985; autorzy to pracownicy Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodo
wskiej. Rozdział drugi zatytułowany został Mechanizmy wychowania przez sztu
kę. Podjęte tam zostały takie tematy, jak: twórcze modelowanie w sztuce i życiu 
codziennym, sztuka a ekspresja osobowości, wychowanie estetyczne między teo
rią sztuki, psychologią a estetyką.

Bezpośrednio z pedagogiką szkolną związana jest książka Elementy wycho
wania estetycznego w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej, praca zbioro
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wa pod red. A. Szlązakowej, Warszawa 1965; publikacja Centralnego Ośrodka 
Metodycznego.

„Sztuka to niezbędna «pomoc naukowa» we współczesnej szkole. Szkoła winna dziś 
jak najbardziej czerpać z tego bogactwa, by dostarczać młodzieży tych przyjemności, tych 
żywych radości i wzruszeń, jakie płyną z doznań estetycznych, wynikających z obcowania 
z prawdziwie wielkimi dziełami sztuki” (s. 9)

- taka oczywista konstatacja znajduje się w tej książce, a choć ma ona charakter 
postulatywny, to jednak znajdujemy w niej opisy realizacji pionierskiej zasady, 
by nauczanie języka polskiego przybrało postać integracji pedagogiki, nauczania 
ze sztuką, różnymi jej rodzajami. Omówiono program wprowadzający poezję, 
powieść, teatr, muzykę, malarstwo oraz film.

Najdalej w kierunku praktycystycznym idzie propozycja Krystyny Czemie- 
wskiej, omówiona w rozprawie Wstępne próby włączenia inwencji plastycznej 
dzieci do wzornictwa przemysłowego, Warszawa 1969. Autorka w rozważaniach 
tych uwzględnia estetyczny punkt widzenia - znaczenie wartości estetycznych, 
oraz wprowadza analizy procesu twórczego dzieci na tle ogólnej teorii twórczo
ści. '

Konsekwentnym, systematycznie działającym rzecznikiem wychowania przez 
sztukę, teoretykiem z pogranicza pedagogiki, estetyki i antropologii filozoficznej, 
a zarazem organizatorem warsztatów edukacyjno-estetycznych dla nauczycieli 
oraz konferencji naukowych o tej tematyce jest Irena Wojnar, profesor Uniwersy
tetu Warszawskiego. Jej postawę edukacyjną cechuje optymizm pedagogiczny 
oraz pełne zaufanie dla idei „nowego humanizmu”. Oto typowa wypowiedź Woj
nar, zaczerpnięta z książki Perspektywy wychowawcze sztuki (Warszawa 1966, 
s. 257):

„(...) w perspektywie przyszłości zarysowuje się stale rola postawy twórczej we wszy
stkich dziedzinach i we wszystkich przejawach życia i działalności człowieka. Przed wy
chowaniem estetycznym staje więc ważne zadanie: organizowanie indywidualnych przeżyć 
estetycznych o charakterze syntetycznym i dynamicznym stać się może podstawą dla 
wzbogacenia integralnej osobowości człowieka, a tym samym zwielokrotniania jego mo
żliwości twórczych, które wyrażą się zarówno w stosunku do lepszego i pełniejszego budo
wania własnego życia, jak i wobec rzeczywistości zewnętrznej, której człowiek staje się 
twórcą, tak jak jest, czy też może być, twórcą samego siebie.

W ludziach samych, w ich działalności i w ich świecie, istnieją nieograniczone możli
wości tworzenia, przetwarzania i przezwyciężania (...) Prospektywnemu przeżywaniu 
i kształtowaniu świata, a tym samym także przetwarzaniu przeżywających i kształtujących 
go ludzi, służy wychowanie estetyczne”.
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5. Ekoestetyka

Ekoestetykę, estetykę ekologii można określić jako naukę o pięknie natury. 
Genetycznie pierwsza tu była ekologia, która w połowie wieku XX dostrzegła, że 
sztuka i nauka o wartościach estetycznych jest potencjalnym sprzymierzeńcem 
myślenia proekologicznego - początkowo mówiło się o „humanizacji ekologii”, 
z czasem, właśnie dzięki współpracy z filozofią i estetyką, pojawił się moment 
synergii, sprzężenia zwrotnego, mianowicie dzięki sztuce wszelkie działanie pro
ekologiczne zostaje wzmocnione, zaś sztuka zbliżając się do natury i zachowując 
rewerencję wobec sił i piękna przyrody, zyskuje zarówno od strony artystycznej, 
jak też ze względu na idee ogólne w dziełach sztuki.

Ekologia rozwijała się stopniowo od pierwotnego intuicyjnego poczucia, że 
jedynie rozsądne współżycie człowieka z naturą może zapewnić przetrwanie ga
tunku i dać mu szansę harmonijnego rozwoju. U końca tej linii, w wieku XX 
utworzona została rozwinięta, naukowa teoria ekologiczna i mają miejsce spekta
kularne niekiedy działania w walce o nienaruszalność środowiska naturalnego.

W sferze społecznej znaczne zbiorowości w wielu krajach świata zyskały 
swoistą „świadomość ekologiczną”, która wyraża się zajmowaniem „postawy 
proekologicznej”. Gdybyśmy tę postawę chcieli uogólnić, rozszerzyć czasowo, by 
objęła ona również okres, gdy „ekologia” nie istniała jeszcze, można mówić o po
stawie pro natura - analogicznie w cywilizacji współczesnej utrwaliły się takie 
postawy, jak pro techne, pro humaniora, pro fide itp. Zaś gdy nastąpiło znaczne 
zbliżenie dwu postaw - pro natura i pro arte - wówczas powstała ekoestetyka ja
ko swoista dyscyplina naukowa.

Natura w aspekcie faktów, zjawisk i praw przyrody - związki natury z antro
pologią w układzie utylitarnym - wiedza naukowa o naturze - piękno natury, 
czyli związki ludzkiego świata aksjologicznego ze zjawiskami natury - sztuka, 
czerpiąca z piękna natury - ekoestetyka, obejmująca problematykę ekologii 
w aspekcie estetyki in actu: są to kolejne człony kompleksu: człowiek i natura.

Ekoestetyka występuje w trzech wymiarach: 1) wymiar micro - intymny, oso
bisty, spontaniczny, wolny od zewnętrznych czynników, jak poczucie społeczne
go obowiązku, nacisk ekonomiczny itp.; otoczenie naturalne, jego piękno przyno
si autentyczną satysfakcję estetyczną i poczucie, iż piękno to trzeba szanować, 
trzeba je strzec; 2) wymiar medio- społeczno-towarzyski, rozgrywający się 
w małych grupach społecznych; tego rodzaju potoczne zainteresowanie naturą 
i jej pięknem to przede wszystkim wymiana doznań estetycznych oraz dyskusje 
o sprawach ochrony dóbr naturalnych; 3) wymiar macro - uniwersalny; ma on 
charakter albo opracowań teoretycznych na temat związku sztuki z ekologią, albo 
jest działalnością w tym kierunku; postawa estetyczna łączy się tu zazwyczaj 
z poznawczą i etyczną, zaś działalność rozgrywa się na szerokiej scenie publicz
nej.

Układem odniesienia ekoestetyki jest ekologia, zaś moment estetyczności ma 
w tym przypadku charakter wtórny, zależny, pochodny. By uniknąć nieporozu
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mień, niezrozumienia, należy jasno zdać sobie sprawę z tego, czym jest ekologia 
sensu stricto, wywodząca się od E. Hackla, czym ekologia sensu largo, obejmują
ca dziś znaczenia metaforyczne, także „filozofię ekologii”, a nawet „światopogląd 
ekologiczny”. Zgodnie z dyrektywami metodologicznymi estetyki rzeczywistości 
należy prześledzić procesy strukturowania natury, która „na pierwszy rzut oka” 
wydaje się chaotyczną masą poszczególnych niepowiązanych ze sobą elementów, 
faktów, zjawisk. Owo amorficzne źródło doznań sensualnych zostaje mniej lub 
bardziej świadomie porządkowane, układane w struktury paraartystyczne: „życie 
jako powieść”, „krajobraz pięknie skomponowany” itp.

Od strony metodologicznej ekoestetyka posługuje się zasadą bezpośredniego 
dotarcia do badanej rzeczywistości; w tym celu stosuje obserwację, opis, analizę 
i interpretację faktów i zjawisk, związanych z występowaniem współczynnika 
estetycznego w ekologii. Stosowane bywają najczęściej techniki, znane w na
ukach humanistycznych, głównie psychologii, socjologii i psychologii społecz
nej; we wstępnej fazie konceptualizacji oraz przy syntetyzującym opracowaniu 
wyników stosuje się analizę zawartości treści pojęć, a także analizę ilościową oraz 
głównie jakościową. Jako techniki pomocnicze stosowane bywają: analiza zawar
tości czasopism, wywiady, a także szczegółowe badanie typowych i charaktery
stycznych przypadków jednostkowych.

Kluczowe kategorie pojęciowe ekoestetyki to: 1) „ekologia sensu largo” — od 
dziedziny ekologii, badającej organizmy, w tym także człowieka w ich środowi
skach, po ekologię społeczną oraz ekologię filozoficzną; 2) „estetyka” w jej dwu 
odmianach: jako badania nad „sytuacją estetyczną” (artysta - dzieło sztuki - od
biorca sztuki - wartość estetyczna) oraz jako „estetyka rzeczywistości” (piękno 
przyrody, zdarzeń, życia ludzkiego jako procesu psychofizycznego ze współczyn
nikiem aksjologicznym); 3) „satysfakcja estetyczna”; uzyskiwana jest ona jako 
podstawowy składnik przeżycia estetycznego, a także w postaci uwolnionej, gdy 
przeżycie estetyczne rozumiejące nie ukonstytuuje się, a jednak odbiorca piękna 
przeżywa swoiste doznanie o charakterze emocjonalno-intelektualnym. Rozpię
tość doznaniowa jest tu znaczna: fascynacja estetyczna może mieć charakter czy
sto emocjonalny, gdy jest silna, lecz krótkotrwała, bywa też na wpół uświadamia
na (np. „przytłaczające piękno gór o zachodzie, odbierające zdolność do normal
nego funkcjonowania umysłu”); z kolei przeżycie estetyczne rozumiejące odzna
cza się równowagą intelektualno-emocjonalną i uświadamianiem sobie, jaki mo
ment zdecydował o pięknie; wiadomo też, jakiego rodzaju to piękno (dramatycz
ne, sielankowe, sentymentalne itp.).

Jaka ekoestetyka jest uprawiana, zależy to od doboru tematyki badań, obycza
ju teoretyzowania w danym środowisku naukowym, a wreszcie od upodobań 
i temperamentu poznawczego osoby, ową ekoestetykę uprawiającej. Przed popad- 
nięciem w nadmierny optymizm, który z reguły deformuje miarę rzeczy, chroni 
świadomość swoistych paradoksów, sprzeczności ekologicznych, które rzutują 
również na ekoestetykę, jak na przykład nieobliczalna, przemożna tendencja 
wzrostu wbrew ograniczoności zasobów naturalnych, a także to, iż zwierzęta, 
które wszak kochamy i pragniemy chronić, służą nam za pożywienie, wielkie klę
ski żywiołowe, a wreszcie fakt i świadomość przemijania, nieuchronnej śmierci.
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W antroposferze występuje zjawisko „ekologiczności”, zaś jego warstwy 
przedstawiają się następująco:

- spontaniczna, przedrefleksyjna emocjonalność wobec przyrody, gdy na 
przykład dziecko z czułością tuli swoje zwierzę, szepcząc, że jest najpiękniejsze, 
że je kocha; podobne odruchy, opisywane często w literaturze, występują u doro
słych (np. A. Camus w Obcym)-,

- wzgląd na wartości witalne, przetrwanie i rozwój gatunku człowiek; jest to 
korzystanie z zasobów ziemi i ich artystyczne odtwarzanie (np. martwe natury, 
pole z dojrzewającym w słońcu zbożem na obrazie I. Szyszkina Żyto - 1878);

- panestetyczne strukturowanie natury, estetyzacja rzeczywistości; związane 
jest ono z estetycznym przeżywaniem otoczenia naturalnego; łączy się to z kalo- 
tropizmem - podążaniem za pięknem, oraz postawą kreacyjną, gdy na przykład 
oglądając krajobraz, układamy jego elementy w swoiste dzieło sztuki;

- ekologia sensu stricto jako wiedza naukowa oraz ekologia sensu largo jako 
kompleks problematyki, rozwijanej wokół zagadnień ekologii; jest to przede 
wszystkim aksjologia ekologiczna - obejmuje ona generalne zagadnienia teorety
czne jak miejsce wartości, które kreuje ekologia, w ogólnym systemie wartości; 
nadto jest etyka ekologiczna, ekoestetyka, badania nad udziałem ekologii w syste
mie wartości światopoglądowych, zwłaszcza religijnych (gdzie istnieje idea Sum- 
mum Bonum; należy też wziąć pod uwagę religie Dalekiego Wschodu);

-działania proekologiczne; mają one 1) wymiar indywidualny - tu na przy
kład mieści się twórczość artystów, poetów, powieściopisarzy, malarzy, muzy
ków, obierających tematykę proekologiczną, oraz 2) wymiar społeczny, globalny 
- a jest to instytucjonalna działalność proekologiczna (i ona bywa przez artystów 
opisywana, głównie w powieściach).

Style uprawiania estetyki są bardzo różnorodne, a decyduje tu zarówno gene
ralne podejście (np. historyczne, systematyzujące, pragmatyczne), jak też tematy
ka i metody badań, różne też bywają wyniki czy też tendencje poznawcze, wyra
żone w końcowych hipotezach.

Ekoestetyka o orientacji historycznej może też być określana jako „ekoeste
tyka przed ekologią”, czyli ekoestetyka implicite, rozpatrująca postawy proeko
logiczne w minionych epokach kulturowych. Animizm to najwcześniejsza ze zna
nych form kultu sił nadprzyrodzonych. Człowiek pierwotny obserwując zjawisko 
snu, marzeń sennych, choroby, śmierci, doszedł do wniosku, że istnieje szczegól
ny pierwiastek, ożywiający ciało. Przekonanie to zostało przeniesione na zjawi
ska i twory natury: posiadają one duszę. Z czasem uznano, że istnieją bóstwa nie
ba, lasów, wód. Istnieją pewne szczególne odgałęzienia animizmu, funkcjonujące 
społecznie do dziś, uznawane za zabobon: fałszywa wiara (antropomorfizm - 
przypisywanie cech ludzkich zwierzętom, irracjonalny lęk przed niektórymi 
zwierzętami lub ich zachowaniami, na przykład przed czarnym kotem, przed nie
toperzem, lub przeświadczenie o pozytywnym znaczeniu niektórych zwierząt - 
takich jak na przykład bociany, pająki). Do dziś też u wielu ludów afrykańskich, 
australijskich, azjatyckich, amerykańskich, zachował się animizm. Kultura austra
lijskich aborygenów jest przepojona animistycznym kultem przyrody.
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Już sam animizm można uznać za swoisty przejaw kreacyjnego strukturowa- 
nia natury, nadto zaś na pniu animizmu wyrosła bogata sztuka tzw. „prymitywna”, 
czyli spontaniczna, rozwijająca się bez zabiegów szkolnych.

W starożytnej Grecji moment proekologiczny zaznaczył się w sztuce 
wyraźnie: motywy roślinne i zwierzęce w rzeźbie, epos Prace i dnie Hezjoda 
(opisy bujnej przyrody Beocji), sielanki Wergiliusza (apoteoza sycylijskiego 
krajobrazu), liryki Safony („Rosa lśni w płatkach rozchylonej róży i płynie słodki 
zapach miodu / od koniczyny i kwitnącej trawy”, tłum. J. Brzostowska).

Średniowiecze przynosi dwa przejawy myśli proekologicznej: teza o pankalii 
(Ojciec Kościoła Bazyli Wielki uznał, iż wszystko, co stworzone, jest piękne, 
a Boga przyrównał do najdoskonalszego artysty) oraz postawa św. Franciszka 
z Asyżu - cechowała go głęboka miłość do natury i piękna przyrody, on to jest 
autorem słynnego hymnu Pochwała Stworzenia oraz tym, który wygłosił kazanie 
do ptaków.

W renesansie zabłysnęło dzieło, będące apoteozą piękna abstrakcyjnego, wy
sublimowanego jako miłość, czyli istota boskości: Boska Komedia w swej trze
ciej części jest zadziwiającym hymnem na cześć doskonałości ziemskiej, trans- 
cendującej ku nieskończonemu pięknu wszechbytu.

Myślenie proekologiczne przybrało zgoła inny odcień w wieku XIX, w okre
sie pozytywizmu, kiedy to triumf zaczęła odnosić cywilizacja techniczna, utylita- 
ryzm, postawa konsumpcyjna; za „piękne można uznać tylko to, co użyteczne”.

Ekoestetyka makro- i mikroekologii to zainteresowanie kosmosem jako ca
łością. Kosmos to nieskończoność rozrzedzona, przypadkowość gwiazd rozrzu
conych w nieograniczonej przestrzeni, niedostępnej poznaniu; a jest też dla in
nych kosmos całą przestrzenią i wszystkim, co się w niej znajduje; niekiedy bywa 
określany jako „wszechświat”; dla technokratów przestrzeń pozaziemska, w któ
rej dokonywane są loty kosmiczne; dla filozofów kosmos (greckie - ład) to świat 
rozumiany jako całość wewnętrznie uporządkowana, w przeciwieństwie do chao
su - bezładu.

Kosmos - owo uniwersum bytu - silnie oddziałuje na uniwersum sztuki. Jest 
na przykład przedmiotem kreacji, strukturującej mity, legendy, wierzenia. Dziś na 
przykład loty kosmiczne są artystycznie opisywane w malarstwie-w roku 1962 
grupa malarzy została zaproszona na przylądek Canaveral, zaś owocem ich sesji 
autopsyjnej były liczne obrazy olejne i grafiki, interpretujące, odczytujące na 
swój sposób ten ewenement nauki i techniki kosmicznej XX wieku, jakim było 
odpalenie rakiety z pojazdem dla lotu pozaziemskiego. Podobnie sztuka science 
fiction, powieść (np. Lema) czy filmy (np. Kubricka), czy muzyka (Planety Hol- 
sta) ukazują makroekologię od innej strony.

Moment rozmiaru odgrywa w sztuce i doznaniach estetycznych rolę swoiste
go „dopełnienia przestrzennego”. Istnieje zwrot „małe jest piękne” - małe formy 
artystyczne dzięki swej delikatności sprawiają, iż odbiorca zajmuje postawę sku
pienia, koncentracji uwagi, bacznej percepcji.

Przykładowo, w poezji romantycznej owo zamiłowanie do tego, co małe, 
przejawiało się często, przybierając zazwyczaj odcień sentymentalizmu. I tak, 
Teofil Lenartowicz stosuje dyminuacyjne formy gramatyczne: „słowiczku”, 
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„ogródek” (Rozmowy ze słowikiem), „dziecię z chatki małej”, „złotniczeńku”, 
„ptasi dziubek”, „małe sioło”, „małe dzieci” (Złoty kubek).

Mikroskop jest niejako znakiem rozpoznawczym współczesności, docierają
cej do mikroświata ziemskiego - istnieje swoisty świat tego, co niewidzialne „go
łym okiem”. Mikroskopowe obszary drobnoustrojów i materii nieożywionej po
budzają wyobraźnię artystów. Za możliwością wtargnięcia w głąb materii poszli 
na przykład malarze taszyści (franc. tache - plama), uprawiający abstrakcję nie- 
geometryczną. Ich tezą było, iż jeśli rozleje się swobodnie farbę na płaszczyznę 
płótna, wówczas owe charakterystyczne zacieki ukażą strukturę materii.

Ekoestetyka ziemi nakierowana jest głównie na mity, jakie ludzkość tworzy 
wokół tego stabilnego fundamentu bytowego antroposfery, lecz także stała się 
substratem życia duchowego, wierzeń, legend, mistycznych porywów. Ziemia to 
wierzchnia warstwa lądu, a także planeta układu słonecznego. Początkowe hipo
tezy mówiły, że Ziemia jest płaska, tworzono też w starożytności mity, pełne fan
tazji teorie. Priora wielkiego greckiego i rzymskiego mitu Ziemi-Matki znajduje
my w wierzeniach babilońsko-asyryjskich, chińskich, japońskich i egipskich. Tel- 
lus Mater była najdostojniejszym z bóstw ziemskich - opiekunką pól uprawnych. 
Inną opiekunką pól była grecka bogini Demeter. Jej córkę, Persefonę, porwał do 
podziemi Hades. Odtąd Persefona przez pół roku przebywała z matką i wtedy zie
mia stawała się urodzajna, zaś drugie pół roku u Hadesa i wtedy życie na ziemi 
więdło, zamierało. Późna reperkusja tego mitu to Wyspiańskiego Noc listopado
wa, gdzie wyeksponowany został moment zmartwychwstania.

Dziełem o najwyższej wartości artystycznej, ukazującym mit ziemi sielanko
wej, jest cykl miniatur, przedstawiających dwanaście miesięcy w konwencji ka
lendarza. Les tres riches heures du duc de Berry (wykonany przez trzech braci 
z Limburga w latach 1413-1416 na zlecenie księcia de Berry). Miniatury te, w ła
godnych kolorach, znakomite w realistycznym przedstawieniu, łączą dwa światy: 
świetność życia na wielkopańskim dworze i imponujące budowle zamkowe z pra
cą chłopów na roli.

Ekoestetyka grozy i oczyszczenia dotyczy żywiołów w ich gwałtownych, 
potężnych wybuchach oraz w funkcji magicznej. Mamy wówczas do czynienia 
z inwersją pozytywnych wartości natury, co dla ekologii jest zagadnieniem szcze
gólnie trudnym, zaś w estetyce porzucamy klasyczną definicję piękna jako har
monii i umiaru.

Ogień jest żywiołem, kryjącym w sobie niezwykłą potęgę, choć też stanowić 
może miły akcent codziennego życia - na przykład kłody drewna, płonące w ko
minku, czy ognisko harcerskie. Obrzędowość ognia przejawia się w takich przy
padkach, jak znicz olimpijski czy świece nagrobne. Drastyczne wydarzenia, zwią
zane z obrzędową funkcją ognia, to stosy, na których innowiercy byli paleni, by 
ich dusze zostały w płomieniach oczyszczone z grzesznego odstępstwa od wiary 
katolickiej.

Najbardziej wstrząsająca wizja ognia, niszczącego amoralną ludzkość, to Apo
kalipsa św. Jana. Proroctwo nasuwa nieodparcie refleksję, iż ludzie wieku XX 
doznali realnie tych wszystkich okropności, jakie tam zostały opisane, „i spadła 
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z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia / a spadła na trzecią część rzek 
i na źródła wód”.

Ekoestetyka jako wiedza o synergii. Szczególnego rodzaju jest ogólna pro
blematyka teoretyczna ekoestetyki: abstrakcyjne przewody myślowe, analiza tre
ści pojęć ogólnych, heurystyczne hipotezy. Jednym z takich ogólnych zagadnień 
ekoestetyki jest synergia, zachodząca między ekologią a sztuką; inaczej może zja
wisko to być określone jako sprzężenie zwrotne. Zatem istnieje w ekologii ten
dencja, by nie traktować wiedzy o środowisku naturalnym czysto technokratycz
nie, pragmatystycznie, stąd zwrot ku „humanizacji ekologii” - zaś sztuka nie za
wsze dąży do tego, by być „sztuką dla sztuki”, nie zawsze zadowalają zamknięta 
doskonałość autoteliczna, stąd poszukiwanie związków z rzeczywistością realną, 
stąd też program ekoestetyki jako estetyki in actu.

Termin „synergia”, „synergizm” oznacza współdziałanie różnych czynników, 
skuteczniejsze niż suma oddzielnych działań; wzajemne potęgowanie się działań; 
na przykład w farmakologii stosowanie dwu lub więcej leków równocześnie; op
ływowy kształt samolotów, współdziałający z mocą silnika; zjawiskiem przeciw
nym jest antagonizm.

Z kolei „sprzężenie zwrotne”-jest to oddziaływanie skutku na przyczynę 
w następnym działaniu; na przykład rozwój przemysłu powoduje postęp nauk te
chnicznych w następnym działaniu; zaś ten z kolei przyspiesza rozwój przemysłu.

Przenosząc te zjawiska i pojęcia na teren ekoestetyki, możemy zwrócić uwa
gę, iż tematyka proekologiczna inspiruje sztukę - sztuka o tematyce ekologicznej 
wzmacnia, rozszerza działalność proekologiczną.

Powieść jako nośny treściowo gatunek literacki pełni doniosłą funkcję w upo
wszechnianiu problematyki proekologicznej. Powieściopisarze albo zwracają się 
wprost ku pięknu przyrody i wpajają szacunek, miłość i estetyczny dlań podziw, 
albo czerpią tematykę ze zdarzeń, jakie mają miejsce wokół ekologii. Wybitnym 
dziełem pierwszego rodzaju jest na przykład S. Wincenza cykl prozaiczny Na wy
sokiej połoninie-, autor ukazuje postawę najwyższej rewerencji proekologicznej, 
entuzjazmu żarliwego wyznawcy kultu natury, całego środowiska społeczno- 
przyrodniczego. Są to opisy gór Czarnohory i życia Hucułów. Wedle Wincenza, 
sztuka, jeśli ma odgrywać rolę odnowiciela życia duchowego i przewodnika po 
cudach przyrody, musi zacząć od nowa strukturować myślenie artystyczne i este
tyczne, sięgając do życia prostych górali i wpajając głęboki szacunek dla natury 
i umiłowanie przyrody pierwotnej, nieskażonej cywilizacją.

Powieść W. Smitha Pies'ń słonia (1996) maluje z całą wyrazistością dewasta
cyjną działalność firmy, eksploatującej puszczę afrykańską. Sensacyjno-krymi- 
nalna powieść H. Harrisona Przestrzeni! Przestrzeni! (1990) jest swoistą katastro
ficzną prognozą ostrzegawczą: degradacja ludzkości, która zdeprawowała przyro
dę. Oto owa wizja, przedstawiona w konwencji „notatki służbowej”:

„W 1950 roku Stany Zjednoczone skupiając zaledwie 9% światowej populacji, konsu
mowały 50% światowego wydobycia surowców. Ten procent rośnie i jeżeli utrzyma się na 
obecnym poziomie wzrostu, to za 15 lat Stany Zjednoczone będą zużywały ponad 83% 
rocznego wydobycia bogactw ziemi. Przy końcu stulecia, jeśli liczba mieszkańców Amery
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ki będzie wzrastać w tym samym tempie, kraj ten będzie potrzebował ponad 100% wszy
stkich pozyskiwanych kopalin tylko po to, by utrzymać swój standard życiowy” („Prolog”). 

Prawa poezji są inne: w miejsce jednoznaczności aluzyjność, metaforyka, 
w miejsce rozległych kompozycji krótkie, zwarte wypowiedzi, nasycone uczucio
wością, zaś żywiołem dominującym jest liryczność, intymna spowiedź miłośnika 
piękna natury. Tego rodzaju poetyka rozwinęła się w pełni w romantyzmie. W po
ezji polskiej mistrzami byli tu Mickiewicz (np. Sonety krymskie) oraz Słowacki 
(np. dygresje w Beniowskim czy w W Szwajcarii). Z późniejszych poetów - piew
ców natury, wymienić można Kasprowicza z jego Księgą ubogich, Staffa piękno
ducha i cyzelatora rymów, a jednocześnie autora naturalistycznej „pochwały 
wsi”, rozpoczynającej się słowami: „Czcigodne łajno, szlachetny gnoju”. Inny 
polski sztukmistrz poezji, Tuwim, najsilniej oddziałujący estetycznie opis przyro
dy umieścił w Kwiatach polskich, poemacie nostalgicznym, powstałym w czasie 
drugiej wojny światowej na emigracji.

Oczywiście równie wysokiego lotu wiersze proekologiczne pisali poeci w ca
łym świecie, jednakże gdy przywołujemy wiersze, jedynie wiarygodna jest tu le
ktura oryginałów.

Można też z pozycji ekoestetyki podjąć próbę wyeksplikowania zasad czy też 
formuł, które odczytać można w wielości dzieł tego rodzaju; pod uwagę brane są 
wszystkie rodzaje sztuki, nie omawiamy ich, by nie obciążać zbytnio tekstu mate
riałem o zbliżonej problematyce. Oto owa propozycja podstaw „estetyki proeko
logicznej”:

- w warstwie idei ogólnych dzieła sztuki rewerencja wobec natury, postawa 
akceptacji, szacunku, życzliwości;

- zajęcie postawy intelektualnej z dbałością, by to, co jest opisywane, zgodne 
było z rzeczywistością ekologiczną;

- w warstwie stylistycznej, warsztatowej najsłuszniejszy wydaje się realizm; 
zachowanie konsekwencji przedmiotowej wzmaga sugestywność dzieła i ułatwia 
nawiązanie zbliżeń sztuki do ekologii;

-określoną funkcję pełni dystans krytyczny wobec niektórych przejawów 
ekologizmu, co uchroni na przykład przed naiwnością, jednostronnościami zacie
trzewienia w walce; niesłuszne jest na przykład stanowisko, iż ekologia stanowi 
uniwersalne panaceum na wszelkie niedomogi cywilizacji współczesnej.

Estetyka medycyny. Związki medycyny ze sztuką są wielostronne i istotne, 
sięgają starożytności, zaś współcześnie uzyskały wsparcie w badaniach empirycz
nych i studiach ogólnoteoretycznych.

Leczenie w starożytnym Egipcie, choć znana już była chirurgia czaszki, miało 
charakter magiczno-obrzędowy. Powstawały bajeczne opowieści, w których bó
stwa miały znaczny udział; składano ofiary przy dźwiękach muzyki, zaś to, co 
najbardziej egipskie - mumie - było połączeniem artyzmu ze sztuką lekarską.

Asklepios (rzymski Eskulap) był nie tylko najsłynniejszym lekarzem starożyt
nej Grecji, lecz także stał się aż do dzisiejszych czasów symbolem sztuki leczenia; 
jego wąż jest uosobieniem odradzających się sił. Gdy zmarł, zaczęto otaczać go 
czcią boską, rzeźbić jego posągi i rozsławiać niebywały kunszt - przypisywano 
mu wskrzeszanie zmarłych. Wedle niepełnych przekazów Asklepios uznawał psy- 
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chosomatyczność chorób i leczył nie tylko ciało, ale i duszę. Do naszych czasów 
dotrwał amfiteatr na 14 tysięcy widzów, gdzie przedstawienia teatralne grały rolę 
psychoterapeutyczną.

Odbicie przeświadczenia, że piękno oddziałuje na stany nerwicowe, natręctwa 
itp., znajdujemy w Arystotelesa teorii katharsis - tragedia przeżyta w teatrze 
uwalnia człowieka od złych skłonności.

We współczesności terapeutyczna funkcja sztuki jest szeroko dyskutowana 
przez lekarzy, psychologów i estetyków, także w wielu instytucjach szpitalnych 
jest wprowadzana terapia przez sztukę, głównie na zasadzie eksperymentu, zwa
nego artterapią. Na przykład w Polsce pierwszy zaczął ją stosować przy leczeniu 
leukemii w latach pięćdziesiątych profesor Julian Aleksandrowicz - na oddziale 
szpitalnym Juliana Aleksandrowicza (Kraków) wisiały obrazy o wysokiej warto
ści artystycznej, biblioteka była zaopatrzona w literaturę piękną, każdy pacjent 
miał do dyspozycji odbiornik radiowy ze słuchawkami.

Psychiatria wcześniej, jeszcze w XIX wieku, rozpoczęła próby stosowania art- 
terapii. Zakładano teatry amatorskie, w których występowali pacjenci, istniały 
pracownie malarskie i rzeźbiarskie, powstała też specjalność pielęgniarska „in
struktor artterapeuta”. '

W roku 1975 ukazała się książka Malarstwo i schizofrenia, której autorem jest 
Noemi Madejska, lekarz psychiatra z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Krakowie-Kobierzynie. Autorka znała zatem zagadnie
nie od strony praktycznej, a także posiadała odpowiednią erudycję i była głęboko 
zainteresowana teorią sztuki; często też korzystała z konsultacji, dotyczących 
wiedzy estetycznej (osobowość twórcy, teoria przeżycia estetycznego). Analizu
jąc pytanie o rzeczywistą terapeutyczność sztuki, autorka dochodzi do wniosku, 
iż rzeczywistym celem artterapii jest przede wszystkim ulga w cierpieniu cho
rych, gdy sztuka przynosi im homeostazę psychiczną. Zaś dla lekarza i psycholo
ga

„Malarstwo chorych na schizofrenię jest jakby ich przesłaniem do świata zdrowych, 
jest milczącym wołaniem z innego świata. Obnaża chorobę i przez zastygłą w obrazach 
dziwną i obcą rzeczywistość pokazuje jej bolesną prawdę. Jest jej dokumentem. Dokumen
tem trudnym i niezrozumiałym, zawierającym niejasne, układające się w zawiłe systemy 
różnych znaków i odniesień aluzje do psychotycznych przeżyć” (s. 12).

Kolejno omówione zostały poszczególne momenty warsztatowe na tle sytu
acji chorych (linia, ornament, perspektywa, kolor, kompozycja, temat), zaś szcze
gólnie cenne są komentarze do ponad osiemdziesięciu reprodukcji prac malar
skich i rysunkowych schizofreników. Madejska omawia też nieco szerzej zagad
nienie „malarstwa psychodelicznego”, co stanowi problematykę pograniczna psy
chiatrii i estetyki.

Innego rodzaju próbą wyjaśnienia związków sztuki z psychiatrią, zorientowa
ną psychologicznie (nie zaś farmaceutycznie), jest francuski eksperyment, prze
prowadzony przez H. Noyer i P. Armier w latach 1965-1966; sprawozdanie 
z tych badań stanowi publikacja Les enfants z 36 barwnymi diapozytywami 
i wnikliwymi analizami oraz interpretacjami estetyczno-lekarsko-psychologicz- 
nymi. Celem badań była konfrontacja obrazków mniej lub bardziej niezrównowa
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żonych, psychicznie dewiacyjnych dzieci z rzeczywistymi ich kłopotami choro
bowymi. Autorom udało się w wielu przypadkach wykazać, iż to, co dzieci nama
lowały, ma ścisły związek z ich autentycznym życiem - na przykład obrazek, 
przedstawiający rodzinę na tle krajobrazu w swej stylizacji, proporcjach, bar
wach, wydaje się adekwatnie ilustrować przygnębienie i frustrację dziecka „zapo
mnianego” jako najstarsze i bardzo z tego powodu cierpiące, aż do niebezpiecz
nych objawów prostracji.

Jest jeszcze jeden szczególny temat, zaliczany do estetyki medycyny: estetyka 
piękna ciała ludzkiego; gdy ktoś doznał widocznych uszkodzeń, a nieraz i bez te
go, pragnie poprawić swój wygląd. W Lexikon der Ästhetik W. Henckmanna 
i K. Lottera (München 1992) figuruje hasło „Medizinische Ästhetik” (s. 160), 
gdzie autorzy, nawiązując do klasycznego, starogreckiego kanonu piękna ciała lu
dzkiego, lansują tezę, iż właśnie poczucie piękna kształtuje się głównie poprzez 
to, że człowiek obcuje na co dzień z pięknymi kobietami i mężczyznami, a także 
sobą samym, gdy stanie przed lustrem.

6. Estetyka potoczności

Codzienność przeciętnego życia sama bywa nader często tworzywem struktu- 
rowania artystycznego (literatura, powieść) czy paraartystycznego (relacjonowa
nie wydarzeń w rozmowie towarzyskiej, snucie wspomnień, wyobrażanie przy
szłych wydarzeń). Podobnie częste i bezpośrednie są związki tego, co użyteczne, 
ze sztuką, pięknem, światem wartości „wyższych” (ponadwitalnych, ponadpra- 
gmatycznych w tradycjonalistycznie zhierarchizowanym systemie aksjologicz
nym). Od strony aksjologicznej bywa zatem najczęściej potoczność sytuowana 
nisko, gdy dokonywana jest ocena na przykład „stylu życia”, przeciwstawienia 
zwykłości postawie bohaterstwa, wyrastania ponad przeciętność itp. Lecz z innej 
pozycji ideologicznej bywa przeciętność, potoczność, codzienność uznawana za 
nader cenny „status bycia” - to wszak jest najpowszechniejsze statystycznie, 
a nadto podnoszone są takie walory potoczności, jak prostota, skromność, łatwość 
przystosowania, brak napięć i ryzyka, spalającego ambicjonalnych „bohaterów in 
spe”.

Owa potoczna codzienność jako zjawisko powszechne jest punktem wyjścia 
czy też układem odniesienia aksjologicznego i inspiracji artystycznych bardzo 
wielu postaw i działań w obrębie antroposfery.

Kierunkiem literackim, gloryfikującym codzienność, jest mały realizm 
(wcześniej naturalizm) w literaturze powieściowej oraz „autentyzm” w powieści, 
dramacie i poezji. Autentyzm powstał w Polsce (lata 1935-1939), zaś jego twór
cami byli Stanisław Czernik (powieści, dramaty, poezja; redagował pismo literac
kie „Okolice Poetów”) oraz poeta Stanisław Piętak. Program tego kierunku głosił, 
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iż sztuka ludzi prostych i dla ludzi prostych koncentruje się na tematyce współ
czesnej, bliskiej bezpośrednio artyście, który tworzy, transponując swe autentycz
ne doznania na język sztuki; inspiracją artystyczną ma być życie codzienne, nie 
zaś literackie konwencje - przeciwstawiali się w tym skamandrytom i awangar
dzie. Grupa skupiała głównie twórców małomiasteczkowych i wiejskich. Na dru
gim krańcu estetyki skromności, ciszy, zapomnienia znajduje się rozsławiona, 
pełna rozmachu, a skoncentrowana również na potocznej codzienności, rozwija
jąca się w skali światowej teoria i praktyka design.

Design - sztuka projektowania potoczności rozwinęła się w drugiej połowie 
XX wieku. Program tej sztuki zakreślony jest bardzo szeroko i sięga wielu istot
nych problemów współczesności. Po kilkudziesięciu latach można uważać, iż jest 
wciąż in statu nascendi - ma bardzo wielu zwolenników-entuzjastów, którzy 
wciąż rozszerzają i pogłębiają system; lecz są liczni przeciwnicy, krytycy, oskar
żający ową nową sztukę o nieuzasadniony imperializm, o dążność do absolutyza- 
cji, o daleko posunięty synkretyzm; niektórzy odmawiają design wprowadzenia 
czegokolwiek nowego, a szkodliwości upatrują tu w całkowitym uleganiu modzie 
i sprowadzaniu sztuki do najłatwiejszych rozwiązań. Design nie popełnia jednak 
plagiatu, ponieważ świadomie przywołuje fakty z przeszłości dla potwierdzenia, 
iż nie jest to jedynie „nieszkodliwa nowina kulturowa”. Zaś bodaj najważniejsze 
w design, to, co nadaje mu istotny sens aksjologiczny, jest jego pełne utożsamie
nie się ze współczesnością, „współczesnością każdego”.

Sztuka projektowania sensu largo wywiedziona zostaje z estetyki renesansu, 
gdzie miała dwa znaczenia; 1) włoskie disegno jako rysunek oraz 2) jako projekt, 
zamiar artystyczny, forma, zarys przedmiotu, pomysł, koncepcja. Wreszcie w XX 
wieku powstała definicja: organizacja lub struktura formalnych elementów dzieła 
sztuki (The Rendom House Dictionary). Nie chodzi tylko o dzieła sztuki, symbo
lami najbardziej sugestywnymi design współczesności są walkman oraz kuchen
ka mikrofalowa.

Wokół pojęcia design rozwinięto wiele znaczeń, zaś najszersze z nich również 
o sztuce projektowania własnego życia mówi jako o design i wówczas życie trakto
wane jest jako „dzieło sztuki”, „gra”, „zabawa” (te trzy zjawiska uznawane są za 
równorzędne, jako posiadające ten sam sens i rozgrywające się w fazie „realizacji 
projektu” w tym samym milieu materialnym, świadomościowym i kulturowym).

Sztuka projektowania przedmiotów w kategorii użyteczności w życiu co
dziennym jest zarazem sztuką poznawania człowieka, skoro owe zaprojektowane 
przedmioty w założeniu mają w sposób adekwatny realizować rzeczywiste po
trzeby człowieka. Mają one być dopasowane zarówno do ciała, jak też do psychi
ki użytkownika - stąd żmudne poszukiwanie miejsca piękna w projektowaniu co
dzienności uprzedmiotowionej: poczynając od łyżki czy widelca, a kończąc na 
trumnie. I ten „świat rzeczy” domaga się piękna.

„Narzędzia są obietnicą wzruszeń i same są rozkoszne i poddane prymatowi przyje
mności. Są obiektami gry, przyozdobione przez sztukę dekoracyjną - opanowane przez 
piękno, z konieczności zawsze powracają do świata rozkoszy” (E. Levinas, Totality and 
Infinity. An Essay on Exteritority, London 1979, s. 140).
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Design jest postkonceptualistycznym myśleniem artystycznym, gdy kładzie 
się nacisk na projektowanie, uważając, iż wykonanie można powierzyć komuś 
innemu, a rzeczywiste funkcje przedmiotu bywają zmienne (łyżka, która dostaje 
się do muzeum, czy mikrofalówka jako eksponat wystawowy - instalacja). Spe
cyfiką design jest potocznościowy charakter, nastawienie na przedmioty użytko
we, kult współczesności i high-tech, przyznanie sztuce roli projektanta zabawy, 
a wreszcie swoista filozofia „bezczelnej wszechobecności”.

Moda ma bliski związek z design, rządzi się jednak swoimi prawami i ma 
własną historię. Piękno, wyrażające się w modzie, jest oporne wobec teoretyzo
wania - wszak to spontaniczny, często intymny, odruch ludzkich, niekiedy wstyd
liwie skrywanych potrzeb. Przestrzegać mody to dla wielu jedyny sposób na za
istnienie: wyróżnić się swoistym pięknem albo ukryć się, przestrzegając obowią
zującego w danej zbiorowości obyczaju. Zdając sobie sprawę z owego szczegól
nego statusu mody - obyczaju, estetyka dokonuje opisu, analizy i interpretacji 
zjawiska, skoro chodzi o realizację jakiegoś, powiedzmy potocznego, piękna. Czy 
twórca mody jest artystą? Jego dzieło, kreacje wyglądu, tak zwanego image (ob
raz, oblicze), czy jest dziełem sztuki? Czy przeżycia związane z odbiorem owego 
image mają charakter satysfakcji estetycznej? Czy wartości, jakie moda kreuje, są 
wartościami estetycznymi (realizacja jakiejś postaci, jakiegoś rodzaju piękna)?

W podstawowym, potocznym znaczeniu moda to sposób ubierania się, typo
wy dla danego środowiska społecznego w określonym czasie; lansowane są faso
ny ubiorów, rodzaje fryzury, makijażu itp. Są też inne, szersze definicje mody, 
stosowane w historii i teorii kultury, socjologii, etnologii oraz estetyce:

-obyczaj, powszechnie obejmujący określone zbiorowości społeczne; na 
przykład język codzienności, poczynając od uświęconego wzorca Języka literac
kiego”, czyli poprawnego wedle przyjętych reguł; aby być na przykład „człowie
kiem kulturalnym”, należy posługiwać się „poprawną polszczyzną”, uznaną za 
piękną, wyróżniającą, dającą pełną satysfakcję estetyczną; a przy tym równie 
piękne są narzecza gwarowe, a nawet niekiedy indywidualne odchylenia „oży
wiające standard”; są też odmiany mody językowej, uznawane za negatywnie 
estetyczne (brzydota, skażenia językowe), jak na przykład Język sztucznie urzę
dowy”, „język partyjny”, „sztucznie kultywowany” w środkach masowego prze
kazu;

- styl życia; określenie to sugeruje nie tyle życie zautomatyzowane i ustruktu- 
rowane w koherentny system zachowań, właściwy dla indywidualnych osób czy 
cechujący określone zbiorowości społeczne, co świadomie przez całe życie 
kształtowany „obraz indywidualizujący”, a więc własny, wypracowany; jest to 
niejako zindywidualizowana, niepowtarzalna „moda na własny użytek” - chcąc 
być „modnym”, trzeba wypracować własny styl z wyraźnym akcentem aksjologi
cznym: zachowania, które akceptuje się jako odpowiadające określonemu „kano
nowi piękna”;

- wzorzec zachowania indywidualnego, dotyczący głównie tego, co zewnętrz
nie obserwowalne i albo akceptowane społecznie, albo podawane w wątpliwość, 
na przykład jako „dziwactwa życiowe”; tego rodzaju wzorzec może też stać się 
wzorcem powszechnie akceptowanym, może wiązać się z rolą społeczną - na 
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przykład wzorzec biznesmena, artysty, uczonego, czy wiązać się z grupami prze
stępczymi; „być kimś”, to znaczy postępować tak, jak dyktuje przyjęty wzorzec, 
mający cechy mody - starannie wypracowana „sylwetka społeczna”, modny ima
ge, społecznie postrzegany obraz kogoś modnego, przyjmowanego jako obraz 
godny naśladowania w swej paraartystycznej „doskonałości”;

- moda jako zespół, społecznie utrwalonych w określonej zbiorowości, „rygo
rów zachowań”, a działa tu sankcja przymusu społecznego; dotyczy to zarówno 
ubioru, jak też na przykład sposobu trzymania w dłoni filiżanki herbaty („znaleźć 
się głupio w towarzystwie”, „zasłużyć na ironiczny półuśmiech”, „zasłużyć na 
spojrzenie pełne uznania”).

Moda jako piękno kulturowe ma swe przeciwieństwa paradoksalne. Zapewnia 
łatwość ocen estetycznych, ponieważ wystarczy zgoda na powszechność gustów, 
lecz z drugiej strony podążanie za modą bywa uznawane za przejaw dążenia do 
wyróżniania się, bycia „najbardziej modnym”. Innym paradoksem mody jest 
sprzeczność między tendencją do powtarzalności powszechnie obowiązujących 
wzorców a potrzebą zachowania osobowościowej odrębności, jedyności. Repety- 
tywność, powtarzalność, właściwa modzie, może być łamana jedynie w detalach 
(np. stosowanie klejnotów jako ozdób uzupełniających, drobne odchylenia w sto
sowaniu wykończenia ubioru).

Także paradoksalny jest „dobrowolny przymus”, jaki powoduje moda - jest to 
podporządkowanie się wymogom powszechności mody, przyjętemu kanonowi 
piękna codziennego, bez utraty poczucia wolności. Swoboda w podporządkowa
niu się modzie jako sztuce życia. Podobnie jest z przyjęciem obowiązującego 
smaku estetycznego, pozornie spontaniczym uznaniem, iż jedynie sztuka awan
gardowa ma sens artystyczny, czy, na przeciwnym stanowisku na przykład: „tylko 
realizm”, „tylko klasyczne piękno”.

Moda prezentuje adekwatnie model zjawisk estetycznych: w kategorii sytuacji 
estetycznej; twórcą mody jest utalentowany projektant, realizator design-dzie
łem jest tu na przykład nowy typ ubioru; odbiorcami są ci wszyscy, którzy uznają 
modę za najsłuszniejszy, bezkonfliktowy modus existendi w swej grupie społecz
nej; z kolei wartości estetyczne tkwią w wytworach takich jak ubranie (zwłaszcza 
kobiece), zaprojektowane na sposób wysublimowany, wysoce skomplikowany aż 
do abstrakcji, modeli, które nie mają szansy upowszechnienia. Francuski teoretyk 
kultury o orientacji semiologicznej, Roland Barthes, jest autorem zbioru esejów, 
poświęconych „mitom codziennym”. Oto jak postrzega on najpowszechniejszą 
sztukę design'.

„Myślę, że samochód jest dzisiaj dosyć dokładnym odpowiednikiem wielkich katedr 
gotyckich. Chcę powiedzieć: jest wielkim dziełem epoki, tworzonym w twórczej gorączce 
przez nieznanych artystów, użytkowanym w spojrzeniu, jeśli nie w praktyce, przez cały na
ród, który pochłania samochód jak przedmiot doskonale magiczny”2.

2 R. Barthes, Nowy citroen, w: Mit i znak, tłum. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 78; Mythologies, Paris 
1957.
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Zakres przedmiotowy estetyki potoczności jest nader rozległy, obejmuje on 
między innymi:

- sztukę użytkową, a więc projektowanie naczyń, wzorów tkanin, mebli;
- reklamę z jej starannością o efekty paraartystyczne - graficzne w druku, fil

mowe w reklamówkach TV;
-urządzenie wnętrz mieszkalnych i biurowych; mieszkanie stanowi teren 

szczególnej ekspresji osobowości, jest odbiciem upodobań estetycznych właści
ciela i pozwala na pełne dostosowanie wyglądu mieszkania do upodobań miesz
kańców;

- urządzenie ozdobnego ogrodu przy domu, a także na większą skalę parku 
itp.; rozwinęła się osobna dziedzina sztuki - artystyczne projektowanie ogrodów.

Gdy idzie o modę sensu largo, pojęcie to stało się bardzo pojemne znaczenio
wo; przykładowo zacytujemy fragment artykułu prasowego, a więc jeszcze jeden 
element potoczności:

„Modnie jest chodzić do klubów, by zabawić się w towarzystwie. Modnie jest oddzie
lać się od towarzystwa określeniem VIP (Very Important Person). Modnie jest grać w bi
lard lub kręgle. Modne jest karaoki, czyli wspólne śpiewanie przy urządzeniu, które śpiewa 
równocześnie nagrywając słowa śpiewających. Modne są sauny z egzotycznym masażem. 
Modne jest malowanie na gołym ciele (body art). Modne są także wyścigi karaluchów” 
(K. Kurczab-Redlich, Moskwa hula, „Dziennik Polski”, nr 248, 23 X 2000).

Syntetyzując, wymienimy cztery cechy mody jako najbardziej potocznego 
sposobu paraartystycznego strukturowania codzienności: 1) zmienność mody jest 
przejawem szczegółowym metamorphosis w kulturze, a zwłaszcza w sztuce; 
2) moda tak jak sztuka ma charakter przedmiotowo-podmiotowy; realizacja spo
łeczna tego zjawiska polega na świadomościowo-działaniowej aktualizacji mo
mentów, tkwiących w materialnych substytutach - wytworach projektantów i rze
mieślników; 3) moda różnicuje ludzi pod względem wrażliwości estetycznej, ro
dzaju satysfakcji estetycznych oraz gustów (wyborów artystyczno-estetycznych); 
4) moda stanowi ważny czynnik adaptacji jednostki do zbiorowości, ma znacze
nie w procesach przystosowania społecznego.

7. Estetyka feministyczna

W kategoriach estetyki rzeczywistości „estetyka feministyczna” jest próbą no
wego ustrukturowania antroposfery. Dialektyczny system fundamentalnego duali
zmu ugruntowany jest w sposób oczywisty jako dwie płcie, rozdzielone przede 
wszystkim funkcjami biologicznymi - czy też zachodzi w sposób przedustawny 
dualizm ról społecznych, dualizm swoistych dyspozycji intelektualnych? Proble
matyka jest badana i dyskutowana w wielu dyscyplinach naukowych, zaś odpo
wiedzi na fundamentalnie postawione pytanie układają się w dwa stanowiska: 
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1) podział na płci jest istotny jedynie w sferze biologii, natomiast od strony intele
ktu, samoświadomości, uczuciowości, zdolności do odgrywania różnorodnych ról 
społecznych zróżnicowania są wtórne, niezdeterminowane, lecz spowodowane 
względami na obyczajowość; 2) mężczyźni odróżniają się od kobiet w sposób za
sadniczy i we wszystkich dziedzinach życia; próby negowania tych różnic podej
mowane są głównie przez kobiety, a wywodzą się z przyjmowania fałszywych sy
stemów aksjologicznych. Szczególnego rodzaju rozprawą paranaukową jest 
książka Płeć mózgu, gdzie autor przytacza argumenty za uznaniem zdecydowane
go podziału na płci, powołując się na fizjologię3.

3 A. Moir, D. Jessel, Pleć mózgu (Brain Sex. The Real Difference between Man and Woman), tłum. 
M. Koncewicz-Hoffman, Warszawa 1993.

Estetyka feministyczna, lansowana zwłaszcza w USA jako uszczegółowiony 
nurt szerokiego ruchu, wywodzącego się z XIX-wiecznego ruchu sufrażystek, 
walczących o prawa wyborcze kobiet (USA, Anglia), wysunęła szereg zagadnień, 
które mają stanowić podstawę ogólnoteoretyczną programu:

- wyodrębnienie „estetyki feministycznej” jako odrębnej subdyscypliny na
ukowej; chodzi tu o definicję, określenie przedmiotu, zakresu badań i metod ba
dawczych;

- poznanie genezy historycznej feminizmu na tle szczególnych założeń do
ktrynalnych oraz faktów historycznych, dotyczących ogólnie rozumianej „kwestii 
kobiecej”, czyli ideologii feminizmu;

- związki estetyki feministycznej z antropologią filozoficzną, ogólną teorią 
wartości, psychologią i psychologią społeczną; zwłaszcza ważne jest wszech
stronne poznanie „feminizmu” jako doktryny oraz jako ruchu społecznego, ponie
waż problematyka estetyczna jest tu ściśle związana z szerszym tłem kulturo
wym;

- zagadnienie odrębności, specyfiki sztuki, tworzonej przez kobiety; specyfi
ka „talentu kobiecego”; moment emocjonalności; skłonność do stosowania chwy
tów artystycznych, odznaczających się szczególnie subtelnym wyrafinowaniem, 
zamiłowaniem do tego, co delikatne, „wyciszone”; sprawa „kobiecej osobowości 
twórczej”.

Zagadnienia te znajdują istotnościowe odniesienie do genezy historycznej - 
mitologicznych źródeł strukturowania świata kobiecego. Mianowicie w starożyt
nej Grecji walcząca kobiecość znalazła swe odbicie w legendzie o amazonkach. 
U wybrzeży Morza Czarnego żyło plemię wojowniczych kobiet - amazonek. Wy
chowywały one ze swego potomstwa tylko dziewczęta, chłopców zaś zabijały. 
Wypalały sobie prawą pierś, by łatwiej im było walczyć z dzidą. Ich sposobem na 
utrzymanie się były grabieże i rozboje. Umiały prowadzić zbrojne walki, posiada
ły też wojskowe uzbrojenie.

W tym starożytnym micie kobiecość pragnęła osiągnąć męskość wraz z mę
skim zamiłowaniem do uzyskania wielkiej siły, skłonnością do wojennych awan
tur i instynktem walki.

W wielu systemach kulturowych istniała wyraźna skłonność do podkreślania 
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dominacji mężczyzn. Moment dyskryminacji kobiet przejawia się w zasadniczym 
podporządkowaniu ról kobiecych męskim, uznaniu, iż w zasadzie kobiety nie ma
ją żadnych praw i jako istoty ludzkie przedstawiają niższą wartość niż mężczyźni 
itp. Dopiero ideologia oświecenia i rewolucja francuska przynoszą tu pewien 
zwrot, który początkowo w niewielkim stopniu objął jedynie Europę. W roku 
1789 O. de Gouges przedstawiła Zgromadzeniu Narodowemu projekt „Deklaracji 
praw kobiety” (nie został on jednak przyjęty). W Ameryce na początku XIX wie
ku kobiety zdobyły dostęp do wyższych studiów, zaś w roku 1869 powstało Naro
dowe Zjednoczenie do Spraw Wyborczych Kobiet, lecz dopiero w 1920 Kongres 
USA przyznał kobietom pełne prawa wyborcze. W Anglii walkę o równoupraw
nienie podjął filozof J.S. Mili - w roku 1866 wniósł on stosowną petycję do Izby 
Gmin.

Ten ruch feministyczny nazwany został ruchem sufrażystek (ang. suffrage - 
prawo wyborcze do parlamentu). Kobiety toczyły walkę nie tylko na płaszczyźnie 
politycznej - uznano w deklaracjach feministycznych, iż dostęp do polityki, osią
ganie wyższego wykształcenia i uzyskanie pozycji równouprawnienia stanowi 
warunek konieczny wyrównania poziomu kultury i da możność pełnego wyko
rzystania możliwości intelektualnych kobiet; dotyczy to również zdolności arty
stycznych.

Wprawdzie feminizm jako doktryna „wyzwolenia kobiet”, czyli zapewnienia 
im startu równego mężczyznom, nakierowany jest obecnie na możliwości uzyski
wania wysokich stanowisk w polityce państwowej i międzynarodowej, lecz czuj
ność walczących o swe prawa kobiet obejmuje również dziedzinę kultury, sztuki, 
wysokich pozycji oficjalnych w nauce, wynalazczości - wciąż bowiem statysty
cznie mężczyźni dominują w najwyżej rangowanych osiągnięciach „wysokiej 
i najwyższej klasy”.

Zachodzi pytanie, czy w nowych warunkach częściowo sfeminizowanej już 
ideologicznie kultury XX wieku udział kobiet - artystek jest na tyle znaczący, by 
móc stwierdzić, iż zróżnicowanie na płci nie ma tu większego znaczenia. Chodzi 
o trzy momenty: 1) ilościowy, „procentowy” i Jakościowy” udział kobiet w arty
stycznej kreacji XX wieku; w awangardzie artystycznej kobiety nie odegrały wię
kszej roli, natomiast niezależnie od „nowinek artystycznych” coraz więcej kobiet 
zaznaczyło swą obecność w życiu artystycznym poprzez dzieła najwyższej warto
ści; w Polsce można wymienić najpierw Konopnicką, Orzeszkową, a następnie 
Boznańską, Ostrowską, Iłłakowiczównę, Jasnorzewską-Pawlikowską i Dąbro
wską. W drugiej połowie XX wieku zaczęła zacierać się różnica płci w twórczo
ści artystycznej, zarówno w sensie ilościowym, jak też w sensie rangi artystycz
nej; wymienić tu można na przykład twórczość Suzan Sontag; Nagrodę Nobla 
uzyskała Wisława Szymborska (w pewnym sensie zwyciężyła ona w konkurencji 
z dwoma innymi polskimi poetami, kandydatami do Nobla); 2) społeczna kwalifi
kacja podziału na dwie niejako przeciwstawne, choć zarazem dopełniające się płci 
w wymiarze kulturowym; dawne ostre podziały w wieku XX niemal zanikły, stra
ciły znaczenie światopoglądowe i obyczajowe, choć jeszcze niekiedy feministy
cznie nastawione środowiska podkreślają ową tradycyjną „kobiecość” - na przy
kład ogłoszony został w roku 1970 międzynarodowy konkurs muzyczny na naj
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wybitniejszy utwór, skomponowany przez kobiety; wygrała go polska kompozy- 
torka, przy czym jej Impresja symfoniczna nie miała żadnych odniesień do kobie
cości czy feminizmu. Inny przykład, ilustrujący zachodzące tu zmiany: o ile po
ezję Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej krytycy chętnie kwalifikowali jako „kobiecą” 
(bez ładunku intelektualnego, manifestowanie wyrafinowanej uczuciowości), 
o tyle wiersze Szymborskiej nie nasuwają już żadnych skojarzeń ze specyfiką ko
biecości; 3) tendencja walczącego feminizmu co pewien czas daje znać o sobie, 
gdy wysuwane są maksymalistyczne postulaty roszczeniowe, a także istnieją pró
by stworzenia odrębnej poddyscypliny naukowej, mianowicie „estetyki femini
stycznej”.

Estetyka feministyczna - ideologia feminizmu - sztuka „kobieca”: te trzy zja
wiska są ze sobą ściśle związane i rozpatrywane są też łącznie przez teoretyków 
kultury i estetyków. Problematykę tę podejmują m.in. S. Bovenschen (Über die 
Frage: Gibt es eine „weibliche" Ästhetik?', 1976-Czy istnieje estetyka kobie
ca?); J. Kristeva (Die Revolution der poetischen Sprache, 1978 - Rewolucja po
etyckiego języka; autorka lansuje hipotetyczną tezę, iż język kobiet odznacza się 
swoistą strukturą gramatyczną oraz ma własne słownictwo); H. Cixous (Weiblich
keit in der Schrift, 1980 - Kobiecość w pisarstwie; poszukiwanie cech wyróżnia
jących). Silne zainteresowanie ruchem feministycznym w Niemczech jest próbą 
odreagowania tradycyjnej w kulturze drobnomieszczańskiej formuły „Kinder, 
Küche, Kirche” (kobiety mają ograniczyć swe zainteresowania i styl życia do 
dzieci, kuchni i kościoła).

Równie prężnie rozwija się feminizm w USA, tam też istnieje ośrodek estetyki 
feministycznej, związany organizacyjnie z University of Buffalo (stan Nowy 
Jork). W roku 1993 zespół z Buffalo wydał książkę Aesthetics in Feminist Per
spective, red. Hilde Hein i Carolyn Corsmeyer; zawiera ona 17 rozpraw, których 
autorkami są głównie amerykańskie pracownice nauki; całość podzielona została 
na cztery części: Estetyka, feminizm i metodologia, Natura sztuki: alternatywa 
feministyczna, Interpretacje i punkty widzenia, Zagadnienia filozofii i krytyki. Ty
powo feministyczny, a jednocześnie dotyczący bezpośrednio problematyki este
tycznej, jest tekst Marylin French:

„Istnieją dwie podstawowe zasady, które wyróżniają dzieło sztuki jako feministyczne: 
pierwsza, to ujęcie rzeczywistości z perspektywy feministycznej; druga, to aprobata dla ko
biecego doświadczenia. Każda zasada ma kilka rozgałęzień, co oznacza, że jest bardziej 
skomplikowana niż wydaje się na początku”.

„Perspektywa feministyczna jest częściowym odwróceniem poglądów patriarchalnych. 
Feminizm widzi kobiety jako co najmniej równe mężczyznom, pod względem ludzkim, 
jeżeli nie politycznym lub ekonomicznym. Uznaje transcendencję za złudzenie albo sztucz
ność, zaś gonitwę za potęgą za przedsięwzięcie całkowicie chybione, jako że nie może ono 
zostać zaspokojone, i zwykle albo zawsze pociąga za sobą zniszczenie życiowych właści
wości, a nawet samego życia”.

„Wreszcie, istnieje być może różnica między patriarchalnymi i feministycznymi for
mami. W Feeling and Form Susan Langer opisuje formę tragedii jako wyrażającą rytmy 
indywidualnego życia, w jakich bohater realizuje swój potencjał i wyczerpuje go, porów
nując go z komedią, której forma celebruje życiową ciągłość. W rozprawie Shakespeare’s 
Division of Experience wykorzystuję definicję Langer do opisu tragedii i komedii Szekspi
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ra, jako form męskich i kobiecych na przemian: tragedia ogniskuje się na indywidualnym 
mężczyźnie. Komedia jest linearna i prowadzi do zakończenia, które musi bawić. Wierzę, 
że sztuka feministyczna może czynić nas lepszymi, podobnie jak myślę, że feministyczny 
świat mógłby uczynić nas lepszymi. Lecz sztuka nie jest tylko moralnym aktem. Istnieje tu 
ostatnia zasada, która nie jest feministyczna, lecz prawdziwie uniwersalna: żywotność (.vi
tality). Sztuka musi kreować złudzenie «doznania życia», jak sugerował to Henry James. 
Bez tego, dzieło sztuki o najlepszych intencjach jest zaledwie zbiorem słów, martwą musz
lą... I to jest ta jakość, na którą nikt nie może dostarczyć recepty”4.

4 M. French, Is There a Feminist Aesthetics?, w: Aesthetics in Feminist Perspective, red. H. Hein 
i C. Corsmeyer, Bloomington 1993.

Syntetyzując opisy, analizy i interpretacje, dotyczące „estetyki feministycz
nej”, przyjmiemy punkt widzenia estetyki rzeczywistości. Zarysowuje się szereg 
możliwości ustrukturowania paraartystycznego, w konwencji hipotetycznego 
„mitu”, czyli opowiedzenia w określonym języku o pojęciach i zjawiskach: ruch 
feministyczny, estetyka kobieca, przemiany w umysłowości, jakie nastąpiły w ra
mach metamorphosis XX wieku. Ów „mit feminizmu” traktować należy jako 
społecznie funkcjonujące wyobrażenie kreacyjnej roli „kobiecości” w kulturze, 
a szczególnie w sztuce i estetyce.

Estetyka feministyczna została uznana przez jej twórczynie za model możli
wości strukturowania ideologii feministycznej in genere, a nawet kultury w sze
rokim rozumieniu. Mianowicie wyróżnione zostają trzy wyznaczniki modelowe:

1) moment „męskości”, którego głównymi właściwościami są: siła mięśni 
i charakteru, odwaga i możliwość podejmowania decyzji - równoważona jest ona 
„rycerskością” wobec kobiet, elegancją, grzecznością i opiekuńczością;

2) moment „kobiecości” w kilku wariantach: troskliwa matka i wierna żona, 
spełniająca każde życzenie męża; „święta”, praktykująca nakazy wyznawanej re- 
ligii; osoba rozwiązła, prostytutka na usługach seksualnych potrzeb mężczyzn; 
femme fatale - przedmiot niespełnionych potrzeb mężczyzny, powodujący de
strukcję osobowości partnera; osoba delikatna, nadwrażliwa, obdarzona wdzię
kiem i otaczana miłością, szacunkiem, wzbudzająca postawę opiekuńczą; ewentu
alne niedomogi intelektu równoważone są wdziękiem, powabem;

3) uniwersalność, nieuznająca podziału na „męskość” i „kobiecość”.
Pozytywne cechy uniwersalne to talent, morale, wysoki poziom intelektualny, 

umiejętność pełnego wykorzystania własnych możliwości rozwojowych, na przy
kład zdolności organizacyjnych, kreatywnych, także w sztuce.

Estetyka feministyczna ugruntowana jest na odczuciu kobiecej odrębności, 
a zwłaszcza na samoświadomości kobiet artystek, a także kobiet-odbiorców sztu
ki oraz na hipotetycznie wykreowanym pojęciu „feminizmu” jako swoistym pier
wiastku antroposfery. Zjawisko jest na tyle złożone i rozległe, iż trudno tu mówić 
o skonstruowaniu przejrzystego, koherentnego systemu. „Kobiecość” w sztuce, to 
pewien typ zarówno ogólnych założeń, jak też swoistej „poetyki feministycznej”, 
czyli środków wyrazu artystycznego. „Kobiecość” jako typ stylizacji artystycznej 
nie musi być związana z płcią: można zarówno wskazać na mężczyzn, których 
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dzieła noszą cechy „kobiecości”, jak kobiety o typie „męskim” (subtelność - bru
talność, uczuciowość - intelektualizm, tematyka kobieca - męska itp.).

Halina Poświatowska była poetką reprezentatywną dla typu kobiecego: jej 
wiersze są subtelne, przepojone uczuciowością, odsłaniają one świat widziany 
oczyma wchodzącej w życie erotyczne o dziewczęcej wręcz bezpośredniości.

To, jak widziana jest potocznie „kobiecość”, związane jest zarówno z bezpo
średnimi obserwacjami, jak też z tym, jak przedstawiona jest ona w sztuce i jak 
dyktuje moda obyczajowości (np. „Matka-Polka” w okresie zaborów czy femme 
fatale Młodej Polski, akcentującej tragizm losu ludzkiego u schyłku wieku).

Feminizm jako ideologia i ruch społeczny, walka o równouprawnienie kobiet 
spowodował rzeczywistą zmianę w ich pozycji społecznej, sprawił, że w wielu 
krajach i na wielu polach działania kobiety w XX wieku uzyskały owo równo
uprawnienie, lecz zarazem nastąpiło rozczaęowanie: w zamian za uzyskanie 
wpływu na politykę i szeroki dostęp do sprawowania różnorodnych profesjonal
nych ról społecznych kobiety muszą przyjmować odpowiedzialność niejako 
wzmożoną, gdy pełnią funkcje społeczne, a jednocześnie wychowują dzieci i pro
wadzą gospodarstwo domowe, gdy poddane są presji konkurencji i ryzyka; utra
ciły też przywilej życia w atmosferze męskiej opiekuńczości.

W estetyce istnieje pewne zainteresowanie podziałem na osobowość twórczą 
męską i kobiecą, zaś niedomogę stanowi niedostateczny stan wiedzy w zakresie 
biologii, psychologii, antropologii filozoficznej oraz teorii i historii kultury, tak iż 
trudno obecnie ustalić, czy owa „kobiecość” jest rzeczywiście godnym uwagi zja
wiskiem, czy też jedynie wąską dziedziną działalności uczonych kobiet, pragną
cych podnieść prestiż społeczny swego genre, odłamu społecznego.

8. Estetyka rozrywki

Przy podejmowaniu problemów funkcji sztuki, wychowania przez sztukę czy 
kultury estetycznej, przywoływana bywa zazwyczaj sztuka „wielka”, bardzo se
rio, wymagająca wysiłku i koncentracji uwagi, pełna doniosłych treści, niosąca 
w sobie odnowienie artystyczne przez eksperymenty formalne. Zapewne jest 
w tym sporo słuszności, skoro pragnie się podnieść poziom duchowy człowieka, 
wytwarzać w nim nawyki osiągania doskonałości, lecz zarazem można tu do
strzec pewne niebezpieczeństwo, związane z ujmowaniem sztuki od tej jednej, 
wysublimowanej strony.

Po pierwsze, wątpliwości budzi już samo dzielenie sztuki na wielką i małą, 
zależnie od tego, czy zawiera ona w sobie napięcia intelektualne, moralne, ideolo
giczne, czy też poprzestaje na żywiole rozrywki, beztroskiego upodobania w tym, 
co bawi. Po drugie, owo nastawienie wyłącznie na sztukę wielką pozostawia poza 
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zainteresowaniem estetyki znaczne obszary zarówno dzieł sztuki, jak też doznań 
estetycznych.

Określenie „rozrywka” jest nieostre i bywa przez to wieloznaczne, skoro jed
nak funkcjonuje społecznie, trzeba je uwzględnić, analizując zjawiska artystycz
ne. Istnieje mianowicie ogromny obszar życia publicznego, zwany potocznie 
„rozrywką”, lecz nie będziemy tu poddawać analizie wszelkich przejawów „roz- 
rywkowości”. Zatrzymamy się jedynie na „rozrywce kulturalnej” czy też „sztuce 
rozrywkowej”, co będzie wymagało dalszych rozgraniczeń.

1. „Rozrywka czysta”, czyli czynności, dokonywane wyłącznie dla zabawie
nia się, odprężenia, beztroskiego spędzania czasu, niewymagające większego wy
siłku, traktowane nie na serio (a więc niezwiązane z wyższymi wartościami). 
Rozrywce czystej przeciwstawia się pracę, trud kreacyjny, zachowania, skierowa
ne ku wartościom najwyższym; przeciwstawia się jej także obowiązek i odpowie
dzialność; nie występuje, w przypadku rozrywki czystej, nastawienie na wytwór, 
tak charakterystyczne nie tylko dla twórczości artystycznej, ale dla wszelkiego 
rodzaju twórczości (poznawczej, organizacyjnej, technicznej itp.).

2. „Rozrywka kulturalna”. Określenie to ma proweniencję żargonową - ukute 
zostało przez pracowników kultury, administrację, zatrudnioną przy realizowaniu 
polityki kulturalnej, oraz publicystów, interesujących się tymi sprawami profesjo
nalnie. W tym podziale pojęciowym mieści się zarówno korzystanie ze sztuki, jak 
też twórczość artystyczna, nastawiona na zabawę, rozrywkę - nie musi się to łą
czyć z rezygnacją z obcowania z wysokimi wartościami, tyle tylko, że dokonuje 
się wyborów w kierunku atrakcyjności; występuje tu chęć rozproszenia nudy, za
pełnienia wolnego czasu, z którym nie wiadomo, co zrobić, pragnienie uniknięcia 
wysiłku, jaki niesie nieuchronnie praca i wszelkie dążenia perfekcjonistyczne, 
wypływające z nastawienia na to, by osiągnąć cele wysokie, i to w sposób opty
malny.

3. Można też mówić o rozrywce „inwersyjnej”; jest to rozrywka, związana 
z wartościami negatywnymi. Zasadniczo przeciwne naturze ludzkiej jest wszelkie 
okrucieństwo, zadawanie innym bólu, hołdowanie złu, narażanie siebie i innych 
na niebezpieczeństwo, a jednak istnieje taki rodzaj rozrywki, który polega właś
nie na zadawaniu cierpienia i powodowaniu szkód (chuligaństwo), na dokonywa
niu czynów z gruntu aspołecznych, a także na doznawaniu bólu i narażaniu swo
jego życia (masochizm, ale nie tylko). I tak na przykład, zblazowani turyści re
krutujący się z najbogatszych kręgów społecznych, wyjeżdżali na wyprawy do 
Afryki tym chętniej, im bardziej przekonywająco biuro turystyczne oferowało im 
możliwość bycia pożartym przez krokodyla w czasie przeprawy przez jedną 
z rzek; kiedy rzeczywiście jeden z turystów został przez krokodyla pożarty, liczba 
chętnych na tego rodzaju wycieczkę zwiększyła się. Innym skrajnym przykładem 
może być ktoś, kto wykonuje ciężką pracę fizyczną dla rozrywki, po to tylko, by 
skuteczniej przepędzić nudę.

Nasuwa się myśl, iż niedościgłym dla człowieka dorosłego prawzorem rozry
wki są zabawowe zachowania dziecka, cenne dla niego ze względu na nie same. 
W obserwacji potocznej zabawy dzieci stanowią czystą rozrywkę - są beztroskim 
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spędzaniem czasu w sposób interesujący, bez miejsca na bodaj cień nudy (gdy 
dziecko się znudzi, natychmiast przerywa zabawę), bez przymusu czy pracy.

Inaczej sprawa się przedstawia, gdy wczujemy się w świadomość dziecka, nie 
chodzi tu o zabawę czy rozrywkę, po prostu to przedrefleksyjny sposób istnienia. 
Dziecko nie wie, że uprawia rozrywkę; powiedzenie: „bawmy się”, może ozna
czać bardzo różne rzeczy, nie tylko zabawę - po prostu dziecko pragnie robić to, 
na co aktualnie ma ochotę, czego chce autentycznie.

Gdy podejmujemy analizę, zmierzającą do wykrycia struktur głębokich zjawi
ska „zabawa dziecięca”, wówczas okaże się, iż kryje się tu całe bogactwo elemen
tów takich, jak uczenie się, poznawanie samego siebie i świata, uspołecznienie 
jednostki, rozwój fizyczny, uwrażliwienie na wartości, nabywanie sprawności 
manualnych, umysłowych itp.

Rozrywka to zachowania dobrowolne, mające na celu stworzenie napięć psy
chicznych, mogących urozmaicić życie, oddalić poczucie nudy. Czym jest zatem 
„sztuka rozrywkowa”? Jest to taka sztuka, która dostarcza rozrywki, a więc jest 
na tyle atrakcyjna w bezpośrednim doznaniu odbiorcy, iż budzi jego żywe zain
teresowanie; dla artysty rozrywką może być tworzenie dzieł w procesie o chara
kterze zbliżonym do zabawy.

Przed podjęciem zagadnienia „sztuki rozrywkowej” zadajmy pytanie, w jakim 
sensie można mówić o rozrywkowej twórczości artystycznej, o procesie twór
czym jako rozrywce? Otóż, artysta tworzy dzieło sztuki dla własnej rozrywki 
wówczas, gdy powoduje się głównie względem na samego siebie jako motywem 
twórczości. Mamy wtedy do czynienia z ekspresją osobowości, która podnoszona 
jest do rangi jedynie słusznego motywu, jedynie słusznej postawy twórczej.

Wydawać by się mogło, iż zawsze w procesie twórczym wzgląd na samego 
siebie występuje i odgrywa ważną, jeśli nie dominującą rolę. Lecz zarazem bez 
trudu można tu dostrzec poważne niebezpieczeństwo, zwłaszcza gdy wzgląd na 
siebie skłania do podejmowania takich jedynie działań, które przychodzą artyście 
bez wysiłku, będąc niejako naturalnym jego sposobem istnienia; gdy proces twór
czy rozumiany jest jako przyjemność, jako przejaw radosnego imperatywu we
wnętrznego; poetyzując, mówi się wówczas, że artysta tworzy z tą samą koniecz
nością i naturalną łatwością, z jaką śpiewa ptak.

Zbyt daleko posunięta ekspresja osobowości w procesie twórczym, pomijanie 
względu na odbiorcę oraz doskonałość dzieła, radosna, a więc traktowana rozry- 
wkowo twórczość artystyczna, staje się niemal nieuchronnie domeną grafomanii 
i kiczu.

Współczesny estetyk francuski, A. Moles, wyraźnie zwraca na to uwagę, tytu
łując swą książkę Kicz, czyli sztuka szczęścia5. Zjawiska kiczu upatruje przede 
wszystkim w drobnomieszczańskich upodobaniach kulturalnych, w masowych 
wytworach pseudosztuki, lecz wskazuje również na momenty kiczowate u wiel
kich artystów, a nawet dodaje: „Czyż w całej sztuce nie ma odrobiny kiczu?”, i ja

5 Psychologie du Kitsch. L’art du bonheur, Paris 1971.



VI. Estetyka otwarta 167

ko przykłady dzieł kiczowatych wymienia m.in.: Gaudiego Casa Mila -dom 
czynszowy w Barcelonie, Bócklina Wyspę umarłych.

Gdy twórca traci dystans krytyczny wobec tego, co robi, a zwłaszcza wobec 
wytworów swego działania, uniesiony siłą własnych przeżyć, w dziele jego poja
wia się przesada, uczuciowość zamienia się w sentymentalizm (u nas Grottger); 
zakochany poeta z reguły tworzy szmirowate liryki o swoim zakochaniu; mamy 
tu na uwadze kicze tego rodzaju, jak podniosły patos oddawany w dziele niejako 
bezpośrednio, gdy twórca rzeczywiście pozostaje w nastroju podniosłym i nie jest 
w stanie swych uczuć przepuścić przez filtr zamierzeń swoiście artystycznych.

Lecz przecież w sztuce chodzi również o szczerość, o bezpośredniość wyrazu. 
To prawda, lecz głównie w sztuce naiwnej, amatorskiej; w sztuce zaś sublimowa- 
nej, świadomej, sztuce serio, brane są pod uwagę wartości artystyczne i wartości 
estetyczne, natomiast geneza psychologiczna, rzeczywiste przeżycia artysty nie 
mogą ani uratować, ani też obniżyć wartości dzieła.

Zapewne, kicze powstają nie tylko wtedy, gdy artysta tworzy dla własnej przy
jemności, dla rozrywki, by dać upust swoim stanom uczuciowym; także dzieła 
serio mogą powstawać w procesie twórczym, nastawionym przyjemnościowo; 
nie stawiamy tu ostrych granic. W każdym razie grafomaństwo (nie tylko literac
kie) odznacza się właśnie niepohamowaną chęcią dania bezpośredniego wyrazu 
swym stanom psychicznym, nie jest to w każdym razie gra artystyczna. Artyści 
dużego formatu również chcą dać wyraz własnym autentycznym przekonaniom 
i doznaniom, lecz u nich wzgląd na dzieło, jego doskonałość, mistrzostwo wyko
nania, uzyskuje przewagę. W tym sensie twórczość dla samej rozrywki jest dome
ną kiczu. Jak wiadomo, definicja grafomana wskazuje na to, iż z tego, co on two
rzy, cieszy się i ma pożytek tylko on sam.

Spójrzmy na inny motyw twórczości: wzgląd na odbiorcę. Nie jest on jedno
znaczny; trzeba zająć postawę perfekcjonistyczną i dbać o to, by dzieło doskona
liło innych ludzi i by przynosiło im nowe, wielkie wartości i zmuszało do wysiłku 
natury moralnej, intelektualnej czy ofiarnej pracy dla innych; można również 
tworzyć, jak to się mówi, „pod publiczkę”, to znaczy starając się trafić w gusta 
i upodobania odbiorców tak, by dostarczyć im niezawodnie miłej, beztroskiej, 
a więc prawdziwej rozrywki, zapełniającej czas sztuki „niepróżnującego próżno
wania”.

Inną odmianą motywacji ze względu na odbiorcę jest tworzenie „pod krytykę 
artystyczną”. Oczywiście, nie ma wtedy mowy o żadnej rozrywce ani o czyjejś 
przyjemności. Jeszcze inną odmianę tego motywu, o charakterze bezpośrednio 
skierowanym ku odbiorcy, stanowi twórczość artystyczna „w służbie idei”. Arty
sta pragnie wtedy stworzyć dzieło-posłanie, dzieło przełomowe o szerokiej skali 
oddziaływania. Owo posłanie odnosi się do ludzkości, a przełom ma dotyczyć 
szerokich rzesz ludzkich.

Względy życiowe, komercjalne powodują, iż artyści często dzielą swój czas 
na tworzenie dzieł wielkich, doskonałych, zawierających przesłanie, i na wytwa
rzanie tego, co może artystycznie zabawić publiczność, dostarczając „rozrywki 
kulturalnej” na najwyższym poziomie, a zarazem pozostawiają sobie chwile na 
beztroską ekspresję własnej osobowości. A przecież zdarza się, że dzieła wszy
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stkich trzech rodzajów są na bardzo wysokim poziomie artystycznym (jak to było 
np. u Mozarta).

W najszerszym ujęciu jedyny postulat, jaki spełnić ma sztuka rozrywkowa, to 
atrakcyjność. Bywa ona rozumiana zależnie od typu odbiorcy. W zasadzie każde 
dzieło sztuki może być atrakcyjne, gdy trafi na odbiorcę, na którego wartości tego 
dzieła oddziałują żywo, bezpośrednio, wzbudzają jego autentyczne zainteresowa
nie. Istnieją też takie wątki, które, być może, jednakowo silnie napinają uwagę 
każdego człowieka (np. żywa fabuła, przestępstwa kryminalne, zbrodnie). Nie 
działa tu jednak prawo absolutnej powszechności: wątki bywają wprawdzie dla 
wszystkich atrakcyjne, lecz przecież nie wszyscy ludzie lubią powieści kryminal
ne czy przygodowe, nie wszyscy gustują w krwawych mordach czy bijatykach, 
przedstawianych na przykład na ekranie.

Artyści, biorąc pod uwagę atrakcyjność pewnych motywów, często włączają 
je do swoich dzieł na zasadzie pobudzenia nerwu zainteresowania. Na przykład, 
w powieściach psychologicznych, moralitetach Camusa z reguły pojawiają się 
wątki zbrodni, śmierci itp. Z kolei w filmach przygodowych nie wystarczy dziś 
żywa fabuła, szybko tocząca się akcja: by podnieść atrakcyjność tych filmów, 
tworzy się westerny, zaprawione anomaliami psychologicznymi, wyszukaną 
oprawą plastyczną, problematyką polityczną itp.

Rozrywką w pełni, rozrywką „czystą” jest sztuka, której cechy można ująć 
w pewien syndrom:

-łatwa w odbiorze; odbiorca nie musi czynić wysiłku, by zrozumieć, o co 
chodzi, zarówno od strony artystycznej (bo w sztuce tej jest prostota i stereotypo- 
wość środków wyrazu artystycznego), jak też od strony treściowej;

-optymistyczna w wydźwięku światopoglądowym (sugeruje takie oto idee 
ogólne: świat jest piękny, dobry, każdy z nas może i powinien być szczęśliwy);

- wesoła, zawierająca elementy śmieszności;
- atrakcyjna, nienudna, budząca żywe zainteresowanie;
- odrywająca od codzienności, od szarości dnia powszedniego.
Co zatem można uznać za właściwą, niejako klasyczną sztukę rozrywkową, 

jakie konkretnie dzieła czy rodzaje, gatunki czy ich odmiany? W malarstwie, bę
dą to barwy łagodne, urozmaicone, ale nie nazbyt wielkimi kontrastami - krajo
brazy w stylu Constable’a czy naszych Ruszczyców, a ogólniej - malarstwo 
krajobrazowe XIX wieku. Do malarstwa rozrywkowego można zaliczyć sceny 
rodzajowe, zbliżone do ilustracji, gdzie dużo się dzieje, jest wiele ciekawych i mi
łych dla oka szczegółów, i zapewne obrazy przedstawiające kwiaty (stąd kariera 
Słoneczników van Gogha).

Dla tzw. kultury masowej hasłem wywoławczym rozrywkowości jest seks, 
a zatem również malarstwo o tej tematyce. W literaturze najbardziej chodliwą 
rozrywką są tzw. czytadła, czyli rozległe powieści z żywą fabułą, łatwo zrozumia
łą tematyką, o prostej budowie, napisane klarownym językiem, zbliżonym do 
spotykanego w życiu codziennym. Z kolei w kulturze masowej zagnieździły się 
komiksy, będące pograniczem literatury i grafiki ilustracyjnej. Niebagatelną rolę 
odgrywa tu literatura, zawierająca momenty komizmu, śmieszności, wesoła i bez
troska.
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Muzyczna rozrywka to głównie operetki, musicale, wodewile; także muzyka 
taneczna w guście walców J. Straussa. Ów nurt „rozrywkowy” muzyki lżejszej 
występował historycznie niezmiennie - skoro Mozart komponował swe diverti- 
menta, a J.S. Bach Kantatę o kawie.

W kulturze masowej istnieje jednoznaczny termin „muzyka rozrywkowa”, 
a więc piosenki, kompozycje w typie popularnym, choć granice między tym, co 
jest, a co nie jest muzyką rozrywkową w sensie łatwizny i beztroskiej bezrefle- 
ksyjności, przebiega bardzo płynnie: czy do rozrywki czystej należą tylko senty
mentalne piosenki? Czy należy tu również muzyka jazzowa? Czy współczesne, 
o nowym ładunku decybeli beaty?

Charakter rozrywkowy mają filmy przygodowe w rodzaju westernów, melo
dramaty oraz znaczna część komedii filmowych (lecz nie wszystkie, bo np. Cha
plin i jego współczesny odpowiednik Woody Allen to już tragikomedie, komedie 
z filozoficznymi podtekstami). Z filmowego warsztatu jako typowo rozrywkowy 
i oczywiście komediowy chwyt wymienić można gagi - śmieszne niespodzianki.

Odbiorca poszukuje w sztuce rozrywki „godziwej”, czyli „kulturalnej”, lub 
„niegodziwej”, czyli takiej, której sam musi się wobec siebie wstydzić. Zapewne, 
dla artystów nawet najbardziej godziwe oczekiwania, lecz idące ku rozrywce, 
mogą być deprymujące, choć nie dla wszystkich. Picasso na przykład wręcz gło
sił, że przecież obrazy nie są po to, żeby zdobić ściany, lecz mają być orężem 
walki i obrony. Najbardziej jednak chyba deprymująca dla artysty jest sytuacja, 
gdy tworzy on dzieło w swoim zamyśle i przekonaniu serio, a odbiorca traktuje je 
jako rozrywkowe, i to w sensie owej rozrywki „niegodziwej”; gdy sceny realisty
czne, ukazujące piekło naszego współczesnego świata po to, by człowiekiem 
wstrząsnąć i pobudzić do refleksji, traktowane są jako śmieszne albo jako zachęta 
do zła.

By scharakteryzować sztukę rozrywkową, wprowadzimy tu potoczne dziś 
określenie, funkcjonujące w amatorsko uprawianej psychologii, a także w popu
larnych pogadankach o sprawach życia, a mianowicie pozostawanie „na luzie”. 
Obcować ze sztuką na luzie, to znaczy będąc odprężonym, w postawie relaksu. 
Zapewne artyście dość trudno żyć, a zwłaszcza tworzyć na luzie, skoro sam pro
ces artystyczny oznacza stan silnego napięcia i koncentrację, a jeszcze dochodzą 
reperkusje ze strony krytyki, publiczności, zwątpienia, niepowodzenia, urojenia, 
ambicje, zawiści i wysiłek artystyczno-rzemieślniczy. Natomiast odbiorca może 
zająć postawę „na luzie” wobec sztuki, zwłaszcza rozrywkowej; może nawet ów 
stan relaksu, odprężenia stanowi warunek konieczny wszelkiej rozrywkowości 
sztuki od strony jej odbioru. Istnieje nawet spór wśród pedagogów, czy słuszne 
jest, by wychowawcy stawiali warunek „doznawania serio”, w napiętym nasta
wieniu na wartości najwyższe, przy obcowaniu z dziełem sztuki. Może właśnie 
w ogóle warunkiem koniecznym przeżycia estetycznego jest zajęcie swobodnej 
postawy i żywienie skromnych oczekiwań, na własną miarę. Wydawać by się 
mogło, że nadmiar wiedzy o sztuce, zbyt daleko posunięty intelektualizm, samo
świadomość i założone z góry zasady obcowania ze sztuką psują przeżycie estety
czne, powodują, iż staje się ono nienaturalne, oschłe, schematyczne. Mowa tu jed
nak o przesadzie, nadmiarze. Podobnie niekorzystna bywa dla przeżycia estetycz
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nego i, ogólniej, dla obcowania ze sztuką postawa przedrefleksyjnej naiwności, 
poprzestawanie na tym, co jest, co już od tej sztuki łatwej uzyskaliśmy. Minima- 
lizm estetyczny zamyka możliwość poddania się ożywczemu, odświeżającemu 
działaniu sztuki tak, by wprowadzała w nowe światy, rozszerzała horyzont ducho
wy, przełamywała hamujące rozwój stereotypy doznawania i myślenia.

A jednak, intuicyjnie żywimy przeświadczenie, że postawa „na luzie” ma pra
wo do istnienia, że jest jakoś niezbędna człowiekowi, by nie popadał w nerwicę, 
skrzywienia psychiczne, stresy, poczucie ustawicznego zmęczenia powodowane
go ciągłym wysiłkiem. Wprawdzie życie jako całość nie powinno być uważane za 
odpoczynek, oazę spokoju i przylądek przyjemności, lecz w życiu winno znaleźć 
się miejsce na sprawy wielkie i serio, a także na te małe, na odprężenie i rozry
wkę.

Za określeniem „rozrywka kulturalna” kryje' się wiele spraw zróżnicowanych, 
a mających jeden mianownik: traktowanie serio tego, co stanowi przedmiot na
szej rozrywki. Jeśli nawet jest to beztroska komedia, kiczowaty krajobraz z jele
niem, zawsze jednak respektujemy nieprzekraczalne granice moralne i nasze ba
wienie się za pomocą sztuki skłonni jesteśmy traktować jako coś w rodzaju nie
winnego azylu naturalnej dobroci człowieka. Stąd „godziwość” tego rodzaju roz
rywki, jej morale, ethos. Nie będzie godziwy rozpasany styl życia, ani poprzesta
wanie wyłącznie na kiczu (z lenistwa - bo łatwy w odbiorze), ani snobizm, wio
dący do wynaturzenia upodobań (perwersje, oryginalność za wszelką cenę, po
garda dla miłośników krajobrazów z jeleniem); niegodziwe jest też szukanie roz
rywki w tych jedynie dziełach sztuki, które zadowalają niskie instynkty ludzkie - 
agresji, okrucieństwa, wynaturzeń czy też freudowskiej samozagłady.

Bardzo zróżnicowane bywają dzieła sztuki, które są traktowane jako „rozry
wka kulturalna”: dla jednych jest to Vivaldi, Mozart, Chopin, Michał Anioł, Breu- 
gel, Szekspir, Joyce, Rilke, dla innych Fibich, Lehar, Kossak, Kraszewski, dla 
kolejnych wreszcie tylko muzyka big-beatowa, kryminały, wierszyki do sztambu
chów. Decydująca jest postawa, nastawienie na rozrywkę. Jeden z czytelników, 
oddając w bibliotece Proces Kafki, tak chwalił tę powieść: „Niezłe. Jest z czego 
się pośmiać: i momenty są, i trup”.

Odrzuciliśmy już supozycję, że sztuka rozrywkowa to kicze, produkowane 
przez grafomanów (w najgorszym tego słowa znaczeniu). Interesować nas będą 
jedynie te dzieła sztuki, które zawierają określone, pozytywne wartości artystycz
ne i estetyczne. Być może, iż w kiczach tkwią jakieś wartości, lecz są one jedynie 
śladowe i zbyt rozproszone w tym, co wtórne i naśladowane. Zatem bierzemy 
pod uwagę jedynie dobre dzieła sztuki i stawiamy pytanie, jakie wartości estety
czne są właściwe dla sztuki rozrywkowej.

Pierwsza możliwość jest taka, że dzieła sztuki rozrywkowej mogą realizować 
każdy rodzaj wartości estetycznych, podobnie jak w sztuce serio, wysublimowa
nej, a zatem zacierałoby się omawiane zróżnicowanie. Trzeba by wtedy przyjąć, 
że określonego typu odbiorca może każde dzieło sztuki potraktować rozrywko- 
wo, a więc także dzieła, prezentujące takie wartości estetyczne, jak tragizm, 
wzniosłość, poetyczność i oczywiście klasyczne piękno.

Druga możliwość to stanowisko, iż przy selektywnej definicji dzieła rozry
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wkowego - a więc gdy za dzieło takie uznamy jedynie to, w którym dominują 
elementy beztroskiej śmieszności, strukturalnej prostoty, bogactwa szczegółów 
i zdroworozsądkowej, niezawiłej zawartości treściowej - można wskazać na 
określone jakości i wartości artystyczne i estetyczne. Wskażmy przykładowo na 
kategorie artystyczne i estetyczne, które wchodzą tu w grę.

Zacznijmy od spraw prostych, od szczegółowych właściwości dzieła sztuki 
rozrywkowej, mianowicie od jakości tych najbardziej konkretnych, naocznych - 
są one podstawą wartości estetycznych o charakterze abstrakcyjnym. Dodajmy, iż 
bierzemy tu pod uwagę wszystkie rodzaje i gatunki sztuki, sztukę jako całość, 
zgodnie z zasadą, przyjmowaną w estetyce.

I tak, w malarstwie właściwe nastrojowi rozrywki są takie jakości artystyczne, 
jak jasne barwy, łatwo czytelne kształty, uporządkowane układy kompozycyjne 
(np. symetria); w sztukach czasowych przedstawiających (literatura, zwłaszcza 
powieść, teatr, film) czynnikami rozrywkowymi są najczęściej proste i bogate 
układy fabularne, czas płynący jednokierunkowo, jednorodny, bez rozgałęzień 
i symultanizmu; w muzyce są to współbrzmienia harmonijne, rytmy szybkie, me
lodie wyraziste (a więc łatwe do uchwycenia i zapamiętania, stereotypowe), dziś 
coraz częściej - mocne uderzenie.

Podajmy przykład zaczerpnięty ze współczesności: muzyka awangardowa na
wet przez najbardziej zagorzałych melomanów nigdy nie jest traktowana jako re
laksująca, ponieważ właśnie operuje współbrzmieniami kakofonicznymi, jest 
arytmiczna i porzuca melodyjność. Dla przyjemności, rozrywki można słuchać 
Czajkowskiego, Chopina, natomiast ani Schönberg, ani Lutosławski nie nadają 
się do celów rozrywkowych - wymagają skupienia uwagi i refleksji.

Gdy idzie o wartości estetyczne, owe kategorie uogólniające, wymagające 
swoistego strukturowania, zapewne domeną sztuki rozrywkowej są śmieszność 
i sentymentalizm, w śmieszności zaś to, co definiujemy jako zabawność (a więc 
sytuacje, pobudzające do śmiechu, wesołości, odprężenia psychicznego). Jeśli ko
mizm określamy jako śmieszność wyspecjalizowaną, ujętą w struktury artystycz
ne, zwłaszcza komedii scenicznej, ale też satyry, humoreski prozatorskiej - wów
czas jedynie komedie, preferujące „czystą śmieszność”, uznać możemy za sztukę 
w pełni rozrywkową; należą tu farsy, komedie sytuacyjne (operujące chętnie ga
gami).

Czy tragizm to wartość estetyczna, którą da się zinterpretować jako przynależ
ną do kategorii rozrywki? W pytaniu tym zdaje się tkwić sprzeczność, a jednak 
istnieje rodzaj hybrydalny, tzw. tragifarsa, gdzie elementy komizmu i tragizmu są 
splecione i nabierają przez to charakteru rozrywkowego, dostarczają odprężenia, 
bawią. Wiadomo też, że istnieje kategoria odbiorców, którzy chodzą do kina na 
filmy smutne, tragiczne po to, by wypłakać się do woli - jest więc tak, jakby smu
tek czy tragizm artystyczny można było przeżyć jako satysfakcję estetyczną typu 
rozrywkowego.

Zarówno piękno, jak brzydota nie są sprzeczne z rozrywkowością. Nie idzie tu 
jednak o chłodne piękno klasycznego kanonu harmonijności, lecz raczej o ład- 
ność, zwykłą, potoczną układność, o to, by dzieło sztuki było „miłe dla oka” czy 
„miłe dla ucha”.
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Podobnie szpetota, podana bez drastycznej przesady, wnosi do przeżyć estety
cznych, powstałych w postawie rozrywkowej, moment świeżości, autentyzmu, 
beztroskiego skierowania na „świat, jaki jest, który da się lubić”. Wysoki poziom 
artystycznego oddania brzydoty sublimuje nasze poczucie bezpieczeństwa wobec 
świata gorszego, słabszego od nas - nie jesteśmy zagrożeni, a więc tym swobod
niej możemy to, co brzydkie, wprowadzać do sztuki rozrywkowej, tym bardziej 
możemy pobłażliwie akceptować brzydotę. Inna jest sprawa, czy brzydota fakty
cznie zostaje ukonstytuowana jako swoista wartość estetyczna, gdy traktujemy ją 
rozrywkowo - może jedynie pewien jej aspekt nam się wtedy odsłania?

Z dwu przeciwstawnych kategorii estetycznych: poetyczność i prozaiczność - 
jedna wydaje się z rozrywkowością radykalnie sprzeczna, druga staje się katego
rią naczelną („tylko to, co jest prozaiczne, może być rozrywką”). Przypomnijmy, 
że chodzi tu o sztukę rozrywkową w znaczeniu wąskim, bowiem każde dzieło 
sztuki może być jednocześnie przeżywane i traktowane jako dostarczające rozry
wki. Otóż dzieła poetyczne, głównie poezja liryczna, należą do tzw. sztuki wy
sublimowanej, czystej (podobnie jak muzyka kameralna), a zatem wymagają od 
odbiorcy wysokiego stopnia koncentracji, postawy serio, dystansu wobec rzeczy
wistości, a także wobec samego siebie; gdy włączony tu zostaje moment chęci 
zabawienia się, rozrywki, bycia „na luzie”, a od strony dzieła obniżony ton ma
ksymalnej kondensacji czasu i siły wyrazu tego, co rzadkie, niezwykłe - następu
je spłycenie założenia artystycznego i miast poetyczności pojawia się sentymenta
lizm, czułostkowość, doznanie niespełnionej tęsknoty itp.

Odwrotnie prozaiczność: jest nam bliska i łatwa, zrozumiała, prosta, a nawet 
w nudzie wydaje się czymś naturalnym, oczywistym. To właśnie proza, opisująca 
prozaiczne sytuacje, jest generalną dostarczycielką rozrywki (wspomniane po- 
wieści-czytadła).

Podobnie: wzniosłość wyklucza rozrywkowość, natomiast trywialność (po
spolitość) jest blisko z nią związana. Sytuacje wzniosłe, gdy się je potraktuje roz
rywkowo, stają się śmieszne, na przykład patos nie na miejscu, słowa ponad mia
rę, gesty kabotyńskie. Sytuacje te w dziełach sztuki rozrywkowej funkcjonują 
najczęściej w postaci parodii. Z kolei trywialność, pospolitość, zwyczajność są 
odpowiednikami prozaiczności i ona często prześwieca przez rozrywkę.

Jest jeszcze jedno zagadnienie: czym wytłumaczyć, iż dzieła sztuki rozrywko
wej, te, które uzyskały powszechną renomę, właśnie jako rozrywkowe, mają nie
zbyt wysoką wartość artystyczną, nie prezentują też wartości estetycznych w ich 
czystej, nasyconej postaci: są to zawsze wartości rozmyte, połowiczne, wątpliwe. 
Zapewne, przyczyn bywa tu wiele, mogą też współwystępować ze sobą. Chyba 
najogólniej można powiedzieć, że wszelkie wysokie, krystaliczne wartości za
wsze domagają się traktowania ich serio, z całą koncentracją uwagi recepcyjnej; 
by mogło powstać dzieło sztuki rozrywkowej, już w zamiarze artystycznym, 
w wyjściowej koncepcji twórcy musi tkwić kwalifikacja statusu rozrywkowości, 
a więc ma to być dzieło „łatwe w odbiorze, proste, ładne, wesołe, optymistyczne” 
-stąd operetki Kalmana, piosenki produkowane masowo, stąd harlequiny czy 
westerny itp.

Sztuka rozrywkowa nie mieści się w definicji arcydzieła, ukutej normatywnie 
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(„głęboka treść w doskonałej formie”), nie aspiruje do panteonu wartości naczel
nych (piękno, dobro, prawda), poprzestając na tym, by być użyteczną w szerokim 
wymiarze, by móc zadowolić gust estetyczny każdego, by wreszcie niekiedy 
uczyć, bawiąc.

Sztuka rozrywkowa odgrywa ważną rolę, sprzyjając dążeniom do samo- 
wychowywania, doskonalenia siebie. Zaspokaja potrzebę przełamania samotno
ści, potrzebę „bycia wśród ludzi i rzeczy”, co często sprowadza się do „bycia oto
czonym” przez gwar, ludzkie głosy, głośną muzykę, słowem - odgłosy toczącego 
się życia. Obok tego sztuka rozrywkowa zaspokaja potrzebę napięć, a także ja
kiejś odmiany radości; nawet wtedy, gdy sztuka ta wyciska łzy, będąc rzewną i li
ryczną, znaczy to, że „zrobiła swoje” - oddziałała, łzy takie obsychają szybko, 
a wspomnienie wzruszenia zostaje. Sztuka ta budzi również spontaniczny śmiech, 
jak w cyrku czy wulgarnej komedii, i śmiech ów jest jej sprawdzianem.

Podkreślić należy, że sztuka rozrywkowa przeciwstawia się tendencji do 
wprowadzania w obieg artystyczny spraw smutnych, tragicznych, motywów 
złych, brzydkich - do tego stopnia, iż można mówić o swoistej „estetyce smut
ku”.

Sztuka rozrywkowa i kontakt z nią ma siłę promieniującą - pomaga przetrwać 
życie.

9. Estetyka ogólna - estetyki szczegółowe - mikroestetyka

„Estetyka sensu largo" implikuje pluralizm oraz szeroki zakres wiedzy estety
cznej. W wieku XX nastąpił znaczny postęp w rozważaniach metaestetycznych 
(próby odpowiedzi na pytanie, czym i jaka jest estetyka). Powstały liczne teorie, 
zajmujące się definicją estetyki, jej strukturą, funkcjami oraz sposobami uprawia
nia. Do zagadnień podstawowych należy tu problem związków systemowych 
między przedmiotem i zakresem badań a stosowanymi metodami i spodziewany
mi wynikami. Istnieją trzy sposoby ujmowania estetyki i w konsekwencji rozu
mienia jej finalnych celów oraz metod, stosowanych dla osiągnięcia tych celów; 
przy czym te trzy style uprawiania estetyki traktowane są albo łącznie jako kom
plementarne, bądź rozłącznie jako odrębne, a nawet wykluczające się dyscypliny. 
Są to: 1) estetyka ogólna; 2) estetyki szczegółowe; 3) mikroestetyka.

Jako pograniczne czy też pomocnicze nauki brane są pod uwagę: filozofia 
sztuki (mająca ustalić założenia ogólnoteoretyczne), teoria sztuki (poszczegól
nych rodzajów sztuk, jak teoria literatury, sztuk plastycznych, muzykologia, teo
ria filmu itp.), psychologia sztuki (głównie problematyka przeżycia estetyczne
go), socjologia sztuki (społeczne życie sztuki, społeczne funkcje sztuki itp.).

„Estetyka ogólna” zawiera system twierdzeń, odnoszących się do „sztuki 
w ogóle”; dotyczą one w jednakowym stopniu dzieł sztuki wszelkich rodzajów, 
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a także piękna natury. Także proces twórczy i odbiór sztuki nie są tu specyfikowa- 
ne ani też wartości artystycznych i estetycznych nie rozdziela się wedle rodzajów 
i gatunków sztuki. W ten sposób badana jest istota zjawisk, a niekiedy jedynie 
czystych pojęć (na wzór platońskich idei), przez co estetyka nabiera charakteru 
wiedzy abstrakcyjnej, niezależnej od realnej rzeczywistości. Ewentualne opisy 
i analizy określonych dzieł sztuki czy zjawisk artystycznych traktowane są nie na 
zasadzie argumentów, lecz jako materiał przykładowy dla unaocznienia przepro
wadzonych wywodów.

U podstaw takiego rozumienia estetyki jako nauki ogólnej leży teza o przekła- 
dalności sztuk: określone wartości estetyczne (tragizm, komizm, wzniosłość, po- 
etyczność itd.) mogą być realizowane w dziełach różnego rodzaju; także wiele 
jakości emotywnych, jak nastroje, ekspresyjność, stany uczuciowe, może pojawić 
się jako jednako czytelnych w różnego rodzaju'dziełach; wreszcie idee ogólne są 
podobnie sugerowane lub eksplikowane w literaturze i muzyce (np. poematy 
symfoniczne), malarstwie (głównie przedstawiającym i aluzyjnym) i w teatrze. 
Podobnie „przekładalne” jest piękno natury - gdy na przykład w przeżyciu este
tycznym krajobraz z mgłą odbierany jest jako poetyczny, to również wiele wier
szy może unaoczniać w sposób poetyczny, na czym polega doznanie poetyczno- 
ści natury.

Zwolennicy absolutyzacji „estetyki ogólnej” jako jedynie słusznego podejścia 
do zjawisk estetycznych skłonni są twierdzić, iż zawiera ona układ odniesienia 
dla wszelkiej wiedzy o sztuce i jej przeżywaniu, pięknie i jego aktualizacjach 
w dziele i satysfakcji estetycznej; uznają oni, iż „estetyka ogólna” stanowi bazę 
pojęć, kategorii i twierdzeń uniwersalnych, dotyczących wszelkiego myślenia 
o charakterze „estetyzującym”, twierdzeń nawiązujących do nauk szczegóło
wych, jak teoria sztuki, psychologia sztuki czy statystyka.

Wreszcie wysuwany jest argument dodatkowy, nieco wątpliwy, iż w sztuce 
następuje proces integracji, widoczny zwłaszcza w sztuce awangardowej - insta
lacje, happening, sztuka multimedialna.

„Estetyki szczegółowe” stanowią koherentny system wiedzy naukowej i brane 
są pod uwagę właśnie jako syndrom artystyczno-estetyczny, czyli swoista „całość 
estetyczna”, tyle że bogato rozbudowana. Zadawane jest raz jeszcze pytanie: czy 
zachodzą istotne różnice między działami poszczególnych rodzajów sztuki, czy 
piękno spotykane w sztuce różni się i jak dalece od piękna natury, czy proces 
twórczy poety da się sprowadzić do analogicznych działań malarza, muzyka, od
twórcy (wirtuoza, aktora); czy w rozumiejącym przeżyciu estetycznym, związa
nym z percepcją symfonii, dochodzą do głosu te same czynniki, które występują, 
gdy odbiorca przeżywa percepcję dzieła malarskiego; a wreszcie, czy wartości 
estetyczne właściwe są jedynie określonym rodzajom sztuki, zaś mówienie na 
przykład o tragicznym wyglądzie gór czy poetycznym preludium to posługiwanie 
się zwrotami metaforycznymi, językiem aluzyjnym?

Estetyki szczegółowe stanowią jeden z czynników procesu, mającego dopro
wadzić do usamodzielnienia estetyki jako autonomicznej nauki - podobnie jak 
uczyniła to psychologia, odłączając się od filozofii, stając się nauką szczegółową. 
Estetyka ogólna, uprawiana rygorystycznie jako nauka abstrakcyjna, stanowi 
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dział filozofii, zwłaszcza ważna jest tu strona metodologiczna: uznawanie analizy 
treści pojęć za najbardziej skuteczną metodę badawczą. Współcześnie wyodręb
nia się filozofię sztuki (ontologię, epistemologię i aksjologię sztuki), nie rezygnu
jąc w estetyce z dociekań filozoficznych nad założeniami ogólnymi nauk o pięk
nie.

Estetyka szczegółowa (dla każdego rodzaju sztuki) bierze pod uwagę konkret
ne zjawiska, dotyczące danego rodzaju sztuki i piękna rzeczywistości realnej 
(przyrody, zdarzeń, osoby ludzkiej). Zanim nastąpi strukturowanie teorii, stara się 
estetyka poznać możliwie dokładnie, opisać i przeanalizować jednostkowe fakty, 
a następnie stosuje zabieg pośredni, jakim jest typologizacja faktów.

Wzgląd na rodzaje sztuk przynosi w pracach estetyków w pierwszym rzędzie 
propozycje klasyfikacji sztuk, uzupełnione analizami specyfikującymi, i jest to 
punkt wyjścia estetyk szczegółowych (np. klasyfikacja sztuk E. Souriau).

Uszczegółowienie grozi estetyce włączeniem w teorię sztuki, czyli innego ro
dzaju utratą samodzielności - stałaby się więc estetyka ogólną teorią sztuki. Sku
tecznym remedium jest tu przyznanie w estetyce priorytetu problematyce warto
ści. Po drugie, zachodzi możliwość parcelacji estetyki na szereg względnie nieza
leżnych estetyk szczegółowych.

Estetyka ogólna przyjęła za przedmiot badań sztukę jako całość, zaś jej celem 
jest tworzenie uniwersalnych pojęć, definicji i kategorii wartościowych stosowal
nych w przypadku każdego dzieła sztuki, w obrębie każdego rodzaju; natomiast 
estetyki szczegółowe, mieszczące się w systemie estetyki ogólnej, każde dzieło, 
a także każdy proces twórczy oraz przeżycie estetyczne traktują indywidualnie 
i starają się je wszechstronnie poznać, by móc następnie dokonać typologii i pod
jąć próbę interpretacji ogólnoteoretycznej, prowadzącej do koncepcji wyjaśniają
cej i hipotetycznej teorii w obrębie zjawisk jednorodnych. Często bywa tak, iż 
koncepcje, wyprowadzone z badań szczegółowych, stają się zaczątkiem teorii 
ogólnoestetycznych, a z drugiej strony tezy, przynależne do estetyki ogólnej, ini
cjują badania szczegółowe, traktowane są jako hipotezy wyjściowe, a następnie 
weryfikowane.

Zagadnienie estetyk szczegółowych nie jest nowe. Na specyfikę poszczegól
nych sztuk ze względu na problematykę estetyczną zwrócono uwagę już w staro
żytności. Znane są na przykład koncepcje Platona, dotyczące funkcji muzyki. 
W architektonicznym traktacie Witruwiusza zwrócono uwagę na estetyczny 
aspekt dzieł budownictwa, także dwudziestowieczny architekt Le Corbusier wiele 
uwagi poświęca pytaniom o wartości estetyczne i ich odbiór. Dla estetyki współ
czesnej istotne znaczenie mają koncepcje Kanta, który między innymi postawił 
tezę, że muzyka nie zawiera treści pojęciowych {Krytyka władzy sądzenia). Roz
winęły się trzy kierunki estetyki muzycznej: filozoficzny - z Schellingiem i Scho
penhauerem; formalistyczny - z Leibnizem, F. Herbertem oraz Hanslickiem 
(O pięknie w muzyce); empiryczny - z H.L. Helmholtzem, Riemanem {Elementy 
estetyki muzycznej), T. Lippsem {Psychologia muzyczna).

Roman Ingarden, rzecznik estetyki filozoficznej, w toku swej działalności na
ukowej zwrócił uwagę na przydatność estetyki szczegółowej, przeprowadził mia
nowicie analizy konkretnych dzieł sztuki. Nadto napisał on rozprawy: O budowie 
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obrazu, O dziele architektury. Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, Kilka 
uwag o sztuce filmowej, O formie i treści dzieła sztuki literackiej. Ingarden sądził, 
iż uszczegółowienie wiedzy estetycznej i odwołanie się do rzeczywistych przeżyć 
estetycznych odbiorców rzuca światło na problematykę wzajemnych koniecznych 
związków i zależności między jakościami estetycznie wartościowymi i jakościa- 
mi wartości estetycznych.

Encyklopedyczna definicja, czym jest określona estetyka szczegółowa, pre
zentuje adekwatnie hasło w Małej Encyklopedii Muzyki J.W. Reissa, Warszawa 
1960:

„(...) utorowana została droga estetyki muzycznej jako samodzielnej dyscypliny nauko
wej, która ustala swoiste cechy muzyki, różniące ją od innych gałęzi sztuki, która analizuje 
elementy konstrukcyjne dzieł muzycznych uzależnione od warunków w sensie historycz
nym i psychologicznym, podejmuje zagadnienia stylu, szuka genezy muzyki i odkrywa 
prawa jej rozwoju, roztrząsa zagadnienie stosunku muzyki do rzeczywistości, stosunku tre
ści i formy w utworze muzycznym, zgłębia psychologię jej odtwarzania, psychologię pro
cesu komponowania - wyznaczając specyfikę tych wszystkich rodzajów przeżyć, wykry
wając prawidłowości, jakim podlegają warunki wewnętrzne ich powstawania, ustalając ich 
typy” (s. 177, hasło estetyka muzyczna).

Do tej charakterystyki dodać należy wzgląd na wartości estetyczne, które re
alizują kompozycje muzyczne.

Podobnie istnieje estetyka teatru, filmu, literatury, architektury, baletu, foto
grafiki.

Struktura estetyki szczegółowej przedstawia się następująco:
- zagadnienie postawy estetycznej oraz wyspecjalizowanej wrażliwości este

tycznej w nastawieniu na poszczególne rodzaje sztuki i piękno natury;
- klasyfikacja dziedzin sztuki;
- przyroda, zdarzenia, człowiek, konstrukcje intelektualne jako przedmiot ba

dań estetyki szczegółowej;
- uniwersalizujące poczucie jedności piękna a wielość jego przejawów;
- globalna a specyfikująca koncepcja wartości estetycznych; na przykład tra

gizm jako idea abstrakcyjna, tragizm w rzeczywistości, w sztuce, w tragedii jako 
gatunku literackim;

-od koncepcji dzieła zintegrowanego do teorii genotypów (np. starożytna 
chorea a dzieło sztuki awangardowej); zasada czystości rodzajowej i stylistycz
nej; od „sztuki czystej” do „sztuki użytkowej”;

- sens działań społecznych, związanych z poszczególnymi rodzajami sztuki; 
funkcje sztuki; społeczne życie sztuki.

Zapewne, każdy rodzaj sztuki ma swoje specyficzne problemy i z jednej stro
ny postuluje to pluralizm metodologiczny estetyki, z drugiej zaś może dostarczyć 
inspiracji do budowania ogólnych teorii. Otwiera się tu też szerokie pole możli
wości dla badań porównawczych.

Mikroestetyka to dalszy krok w kierunku uszczegółowienia estetyki, a zara
zem nadania jej charakteru precyzji nauk fizyczno-przyrodniczych, wprowadze
nia metod matematyczno-statystycznych, właściwych dla badań empirycznych. 
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Domenę badań mikroestetyki stanowią fakty, związane ze sztuką, twórczością, 
odbiorem sztuki (percepcją estetyczną). 

Fakt rozumiany jest w nauce jako jednostkowe (dające się względnie wyizolo
wać) zjawisko obserwowalne sensorycznie, wymierne, o łatwych do opisu 
wskaźnikach typu empiryczno-eksperymentalnego. Niezbędnym krokiem meto
dologicznym jest tu atomizacja zjawisk (rozkład na pierwotne czynniki), tak by 
uzyskać wskaźniki możliwie proste, jednorodne, jednoznaczne. Być może, iż 
ostateczną konsekwencją przyjęcia tego rodzaju rygorystycznie empirycznego za
łożenia badawczo-metodologicznego byłoby zejście na poziom nauk szczegóło
wych - biologii (np. warunki organiczno-fizjologiczne twórczości artystycznej; 
wydzielanie wewnętrzne przyczyną pobudzenia wyobraźni kreatywnej artysty), 
chemii oraz elektromagnetyki - to znaczy na przykład reakcje na dzieło sztuki 
badane byłyby poprzez obserwację działania organizmu za pomocą możliwie naj
bardziej czułych aparatów, na przykład mikroskopu elektronowego. 

Inne rozumienie faktu, to przyjęcie, iż jest to każde jednostkowe zjawisko, 
a metoda badań zależy tu od rodzaju, natury owego faktu-zjawiska. W estetyce 
mamy do czynienia z trzema podstawowymi typami faktów: 1) proces twórczy, 
2) dzieło sztuki, 3) reakcje odbiorcy w kontakcie z dziełem sztuki. Relacje, za
chodzące między tymi faktami, są przedmiotem analizy ontologicznej. 

Najczęściej przedmiotem badań mikroestetyki są „zachowania estetyczne”, 
czyli reakcje na piękno, dzieła sztuki czy proste jakości, jak barwy, dźwięki. Tutaj 
zaliczają się na przykład badania, prowadzone przez zespół, zgrupowany wokół 
czasopisma „Science de l’Art”, redagowanego przez estetyka francuskiego 
R. Francesa.  

Zazwyczaj w mikroestetyce wyróżnia się trzy grupy wiekowe odbiorców sztu
ki (dzieci, dorośli, ludzie starzy), zaś wewnątrz tych grup bada się typy wrażliwo
ści estetycznej: a) sensorycznej, b) wrażliwości na struktury artystyczne, c) na 
wartości estetyczne. Innym tematem badawczym jest reakcja fizjologiczna orga
nizmu w przypadku pozytywnej satysfakcji estetycznej (gdy się coś „podoba”) 
oraz w przypadku doznań estetycznie negatywnych (gdy się coś „nie podoba”). 
Rezultatem tego rodzaju badań może być poznanie w wymiarze mikro określone
go rodzaju faktu estetycznego lub - szerzej - poznanie związków homeostazy 
(równowagi psychicznej) z określonymi doznaniami estetycznymi.

Mikroestetyka, obok niewątpliwie wartościowych wyników badawczych, kry- 
je w sobie pewne niebezpieczeństwa, mielizny doktrynalne, powoduje niechęć 
zwolenników estetyki filozoficznej, a także artystów i odbiorców sztuki, skoro 
napotykają próbę sprowadzenia ich pytań o piękno do wywodów specjalistycz
nych fizjologii czy chemii organicznej. A przecież muzyka określana bywa jako 
„sztuka matematyczna”, w pełni wymierna, w malarstwie (pewnego typu) obo
wiązuje perspektywa, a architektura jest również statyką. Pragnienie matematycz
nego ujęcia piękna ma swą długą tradycję.

- Pitagorejczycy twierdzili;
„Żadna sztuka nie powstaje bez proporcji, a proporcja leży w liczbie. Wszelka więc 

sztuka powstaje przez liczbę (...) Jest więc jakaś proporcja w rzeźbie, a podobnie też w ma
larstwie. Dzięki tej proporcji osiągają one całkowitą poprawność dzieła. Ogólnie biorąc, 
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wszelka sztuka jest systemem, a system jest liczbą, słusznie więc można rzec: «dzięki licz
bie wszystko pięknie wygląda«, to znaczy: dzięki myśli zdolnej do sądu i pokrewnej licz
bom, stanowiącym zasadę wszechrzeczy”6.

6 Cytat za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, Wrocław-Kraków 1960, 
s. 104.

- Nowożytnym rzecznikiem mikroestetyki (estetyki empirycznej) był G.Th. 
Fechner (1801-1887). Pragnął on zbadać, jakie są warunki fizjologiczne powsta
wania przeżyć estetycznych, co podoba się powszechnie - odpowiedź na te pyta
nia miała prowadzić ostatecznie do ustalenia obiektywnych, powszechnie obo
wiązujących zasad piękna. W swoich badaniach eksperymentalnych posługiwał 
się najprostszymi figurami geometrycznymi, by następnie przejść do badań nad 
upodobaniami, dotyczącymi dzieł sztuki. W szczególności badał zasadę „złotego 
podziału”, który od starożytności uważany był za jeden z warunków piękna (tak 
w sztuce, jak w naturze). Za piękne w znaczeniu zobiektywizowanym propono
wał uznać to, co uzna za takie największa liczba osób. Badał intensywność odczu
wanych subiektywnie wrażeń, odwołując się do analizy wywołujących je podniet, 
które są ilościowe, a więc mierzalne. Chciał na drodze eksperymentalnej wyjaśnić 
upodobania estetyczne.

10. Exoestetyka - estetyka kosmosu

Jest to propozycja, mieszcząca się w estetyce sensu largo, dotycząca estetyki 
rzeczywistości, wysunięta przez czeskiego teoretyka Mirosława Klivara. Nazwa 
utworzona została per analogiom do takich określeń, jak exobiologia, exogeolo- 
gia, exosfera, zaś prefiks exo- oznacza, iż chodzi o zjawiska pozaziemskie, roz
grywające się w kosmosie. Pierwszym odniesieniem na temat exoestetyki był ar
tykuł Klivara Co je exoestetika? (Co to jest exoestetyka?), zamieszczony w cza
sopiśmie „Esteticka vÿchova”, nr 8, 1972. Autor przyjmuje, iż przedmiotem tej 
estetyki są zjawiska materialne, zachodzące w kosmosie, ujmowane częściowo na 
sposób naukowo-fizykalny, częściowo kreatywnie jak dzieła sztuki, czyli prze
twarzanie paraartystyczne. Sprawa piękna związana jest z życiem emocjonalnym; 
i tak na przykład, Ziemia jako cząstka kosmosu opisywana jest jako twór tego 
rodzaju, co wulkany, góry, pustynie, z naddaniem estetycznym, czyli z uwzględ
nieniem satysfakcji estetycznych, jakie one wzbudzają. Jednakże głównym przed
miotem zainteresowań exoestetyki jest pozaziemska sfera kosmosu. Zostało to 
wyakcentowane przez Klivara w wystąpieniu na VII Międzynarodowym Kongre
sie w Bukareszcie (L’exoesthétique - la science nouvelle, 1972). Pozostając 
w obszarze poza malarstwem, Frank Malina zaproponował termin „sztuka wizu
alna w wieku przestrzeni”, zaś na międzynarodowej konferencji estetycznej, zor
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ganizowanej przez Zakład Estetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Eidos of Art” 
(Kraków, 1985), Klivar zaprezentował klasyfikację dokonań artystycznych i para- 
artystycznych „Space Art” - sztuki przestrzeni: 1) dzieła sztuki, dotyczące Ziemi, 
inspirowane zjawiskami pozaziemskimi; 2) projekty artystyczne, związane z ko
munikacją pozaziemską; 3) dzieła sztuki na temat innych planet; 4) sztuka cywili
zacji pozaziemskich (hipotetyczna).

Nawiązując do Hegla, Klivar przeprowadził badania, dotyczące piękna natury 
w wymiarze kosmicznym, uwzględniające też takie zjawiska i twory, mające 
miejsce na Ziemi, jak piękno fal morskich w oświetleniu księżycowym, piękno 
form o charakterze abstrakcyjnym (kryształy). Na lata dziewięćdziesiąte przypa
da powiązanie exoestetyki z amerykańską filozofią i estetyką pragmatyczną 
w perspektywie koegzystencji Ziemi z resztą kosmosu i funkcji twórczości arty
stycznej oraz paraartystycznej w procesie przemian świadomości społecznej.

Aspekt pragmatyczny exoestetyki rozpatrywany jest w nawiązaniu do estetyki 
Johna Deweya (Art as Experience, 1943) i Irvina Edmana (The Aesthetic Expe
rience, 1924). Doświadczenie estetyczne kosmosu, doznanie jego piękna wpro
wadza do osobowości takie pożądane momenty jak poczucie równowagi psychi
cznej, płynące z przeświadczenia, iż własna ludzka ekspresja napotyka w kosmo
sie adekwatny oddźwięk: człowiek nie jest osamotniony w kosmosie i może po
szukiwać uniwersalnego sensu bytu. Na przykład, przeżycia kosmonautów zawie
rają elementy intelektualno-poznawcze, a także fantazyjno-paraartystyczne oraz 
zdziwienie pojawiające się w snach o niemożliwym. Daje to poczucie swobody, 
wolności, odnalezienia siebie w świecie.

Klivar sformułował definicję exosztuki jako procesu, rozgrywającego się 
w bezpośrednim związku z realną rzeczywistością, kontemplowaną kreatywnie 
w ten sposób, iż człowiek jest jednocześnie twórcą i konsumentem tego, co poza
ziemskie, kosmiczne. Zadowolenie, płynące z uzyskania satysfakcji estetycznej 
w obliczu piękna kosmosu, jest doznaniem o dużej sile ekspresji, sprzyjającym 
procesom rozwoju osobowości.

Exoestetyka dokonuje też estetycznych analiz i interpretacji dzieł sztuki czer
piących inspirację ze zjawisk kosmicznych, z dokonań komunikacji kosmicznej 
(loty kosmiczne) oraz przejawów piękna tworów natury we wszechświecie. Na 
przykład niektóre z krajobrazów wykorzystali kosmonauci - A. Sokołowa obraz 
olejny Nasze słońce przedstawia barwne zawirowanie materii kosmicznej. W tym 
przypadku ważna jest osoba twórcy jako naocznego świadka pozaziemskich kos
micznych zjawisk z perspektywy „bycia wewnątrz”; obraz nie jest bynajmniej 
fotograficznym odtworzeniem wyglądu - jego rozmach artystyczny, bogactwo 
i harmonia barw i linii stanowią o wartości artystycznej autentycznej, oryginalnej, 
świeżej, nie naśladowczej, dzięki czemu widz oglądający owo Nasze słońce ma 
poczucie, iż obcuje ze zjawiskiem równoczesnej kreacji artystycznej i konsum
pcji estetycznej.

Przykładem twórczości artystycznej, inspirowanej technologią komunikacji 
kosmicznej, może być film Kubricka 2001: Odyseja kosmiczna. Został on wyko
nany w konwencji realizmu baśniowego, tak iż odbiorca doznaje uczucia, że bie- 
rze udział w rzeczywistych wydarzeniach na miarę kosmiczną.
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Z kolei za najbardziej poruszające swym pięknem zjawiska kosmiczne można 
uznać zorzę polarną i pierścienie wokół Saturna.

Wątpliwości może budzić włączenie do sztuki przestrzeni tego, co jest wytwo
rem cywilizacji pozaziemskich - chodzi nie o istniejące już wytwory, lecz o hipo
tetyczną perspektywę nawiązania kontaktu z tymi cywilizacjami, zaś wysiłki na
ukowe i techniczne, idące w tym kierunku, trwają już od początku XX wieku - na 
przykład aparaty, badające kosmos, rejestrują co pewien czas silne krótkotrwałe 
impulsy energetyczne, które mogą być interpretowane jako przejawy działań cy
wilizacji pozaziemskich.

Wielu uczonych, interesujących się problemem zakresu antroposfery (np. Bol- 
zmann, Dickie, Idlis), zwraca uwagę, iż skoro we wszechświecie powstało życie, 
jest bardzo prawdopodobne, iż wycinek danej Ziemi możliwości stworzenia cy
wilizacji nie jest odosobniony. Exoestetyka, ifiąc za intuicjami zarówno scientyfi- 
cznymi, jak też artystycznymi i zjawiskami potocznej wyobraźni, włącza ową, 
zdawałoby się mało prawdopodobną, możliwość w obręb swej teorii.

W nurt ten włączyła się literatura science fiction, penetrująca w wyobraźni 
kosmos, oczywiście zamieszkany przez inteligentne istoty. Jak dalece jest to fra
pujący temat, świadczyć o tym może na przykład światowa kariera piśmiennicza 
Stanisława Lema.

11. Hermeneutyka sztuki

Etymologicznie termin „hermeneutyka” wywodzi się od greckiego hermeneu- 
tikos - dotyczący objaśniania, i oznacza sztukę tłumaczenia, eksplikacji sensu, 
znaczenia. W filozofii współczesnej stała się hermeneutyka teorią wykładni zna
czeń, zaś jej inicjatorami byli Wilhelm Dilthey (1833-1911) (hermeneutyka histo
ryczna) oraz Martin Heidegger (1889-1956) (hermeneutyka filozoficzna).

Początkowo hermeneutykę, związaną z problematyką estetyczną, uprawiali 
teoretycy literatury (Paul Bóckman, Formgeschichte der deutschen Dichtung, 
1949; oraz Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Liryk, 1956).

Estetyka hermeneutyczna jest właściwie filozofią sztuki. Na przykład u Gada- 
mera była to Ontologią sztuki (sposób istnienia dzieła sztuki) oraz epistemologia 
sztuki (jak jest ono poznawane). Wprawdzie w podstawowym dziele Gadamera 
Wahrheit und Methode. Grundziige einer philosophischen Hermeneutik (Prawda 
i metoda. Podstawy hermeneutyki filozoficznej, 1960) niemal jedna trzecia po
święcona jest rozważaniom nad sztuką, lecz autor nie podejmuje próby stworze
nia systemu estetyki, a traktuje problematykę estetyczną jako teren, na którym 
umieszcza swe filozoficzne koncepcje (podobnie Ingarden analizuje fakty estety
czne w poszukiwaniu naocznych podstaw dla swej teorii przedmiotów intencjo
nalnych).
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W rozległym obszarze filozofii hermeneutycznej znajdują się u wielu autorów 
znaczące odniesienia do problematyki estetycznej. Trafne jest na przykład spo
strzeżenie, iż utwór literacki nie jest następstwem liniowym zdań, lecz jest naocz
nie daną całością, w której poszczególne wypowiedzi nabierają właściwego zna
czenia dopiero w kontekście całości, zaś prowadząc analizy, dotyczące aksjologii 
estetycznej, wartość estetyczną można uchwycić nie poprzez pojedyncze zdania, 
lecz gdy się ogarnie całość.

Zjawisko sztuki określa Gadamer jako grę. Oto próbka jego wywodów na ten 
temat:

„Ów przełomowy moment, w którym ludzka gra uzyskuje swe właściwe spełnienie, 
bycie sztuką, nazywam przeobrażeniem w wytwór (Verwandlung ins Gebilde). Dopiero 
przez to przesunięcie gra uzyskuje swą idealność, dzięki czemu może zostać pomyślana 
i zrozumiana jako ta sama. Dopiero teraz ukazuje się w oderwaniu od prezentującego czynu 
gracza i polega na czystym pojawieniu się tego, co ona gra (...) Stało się dla nas jasne, że 
wyjście od subiektywności nie jest trafne. Tego, czego już nie ma w grze, to przede wszy
stkim graczy - zaliczamy do nich poetę czy kompozytora. Oni wszyscy nie posiadają włas
nego bycia-dla-siebie (für sich sein), które zachowaliby w tym sensie, że ich udział w grze 
oznaczałby, że oni «tylko grają» (...) Dzięki temu to, co nazwaliśmy przeobrażeniem w wy
twór, zyskuje swój pełny sens. Przeobrażenie jest przeobrażeniem w prawdę. Nie jest za
czarowaniem (Verhexung). Nie jest oczekiwaniem na zbawcze słowo, przeobrażające po
wrotnie, lecz samo jest czymś zbawczym, samo jest ponownym przeobrażeniem w pra
wdziwy byt”7.

7 H.G. Gadamer, Die Verwandlung ins Gebilde und die totale Vermittlung (Przeobrażenie w wytwór 
i totalna mediacja), fragment rozdziału Gra jako wątek przewodni ontologicznej eksplikacji, z: Wahrheit 
und Methode, tłum. J. Krupiński, w: Estetyka w świecie. Wybór tekstów, red. M. Gołaszewska, 1984, s. 31.

Przejdźmy do prezentacji głównych tez estetyki hermeneutycznej.
Dzieła sztuki, a także odznaczające się pięknem zjawiska i przedmioty natury 

to fakty nacechowane współczynnikiem aksjologicznym, fakty ze względu na 
swoiste struktury artystyczne, stanowiące swojego rodzaju teksty, w których za 
pomocą określonych znaków i symboli utrwalony jest sens, przekaz zaś estetyka 
zajmuje się rozszyfrowaniem owego sensu. Piękno stanowi ośrodek krystalizacji 
tradycji, kultury, mitu, wokół którego narasta kontekst znaczeniowy, sięgający 
podstawowych wskaźników antroposfery.

Centralne miejsce w zabiegach estetyki zajmuje rozumienie, lecz rozumienie 
dyskursywne nie jest wystarczające, gdy zlewają się dwa horyzonty poznawcze: 
podmiotu zmierzającego do zrozumienia oraz przedmiotu, który ma być zrozu
miany. Tego rodzaju rozumienie dokonuje się poprzez język; jest on uniwersal
nym medium poznania, obejmującym wszelkie rodzaje sztuki w ich wymiarze 
tradycji, w uzusie codzienności, kodach symbolicznych i bogactwie odmian form 
natury.

Ważny dla estetyki jest moment „aplikacji” piękna, użytkowania go w auten
tycznym przeżyciu estetycznym. Nie można dzieła sztuki poznać, zanim się go 
nie dozna. Przy czym nie idzie tu o dyrektywę psychologiczną ani akty „czystej 
jaźni”. Doznanie estetyczne jest faktem pierwszym, niesprowadzalnym do czegoś 
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innego i daje ono świadectwo ontologiczne na istnienie piękna, a więc także sztu
ki. Od strony psychologicznej można tu powiedzieć jedynie, iż „hermeneutyczne” 
doznanie piękna to całość doświadczenia, zdobytego w życiu, a także wspartego 
o doświadczenia innych ludzi. Przeżycie estetyczne należy traktować jako spotka
nie na płaszczyźnie aksjologicznej człowieka z pięknym przedmiotem: obie stro
ny „mają sobie coś do powiedzenia”.

Dzieło sztuki jest w sposób istotny niepełne i wymaga dopełnienia, dookreśle- 
nia ze strony odbiorcy, interpretatora. Nie można mówić o jednej jedynie trafnej 
interpretacji estetycznej. Każdy odbiór jest inny, inne zatem za każdym razem jest 
dane dzieło. Zaś w dialogowym kontakcie przemianie ulega również odbiorca.

Sens wielu dzieł sztuki jest nieoczywisty - uwikłany jest on w wielość mo
mentów strukturalnych oraz niekiedy jest skomplikowanym kontekstem kulturo
wym, filozoficznym, światopoglądowym, społecznym. Dilthey na przykład był 
zdania, iż sztuka w rozumieniu hermeneutyki jest wykładnią światopoglądową 
sposobów strukturowania rzeczywistości. Zasadniczą rolę odgrywa tu język sym
boli.

/
„Nazywam symbolem wszelką taką strukturę znaczeniową, w której sens bezpośredni, 

pierwszy, literalny, określa ponadto inny sens, pośredni, drugoplanowy, przedstawiony, 
który nie może być ujęty inaczej, jak tylko poprzez pierwszy. Opis obejmujący znaczenia 
o podwójnym sensie stanowi właśnie opis pola hermeneutycznego” (P. Ricoeur, Les con- 
flictsdes interprétations. Essais d'herméneutique, Paris 1969, s. 16).

Aby zgłębić wieloznaczność dzieła sztuki, niezbędna jest w doświadczeniu 
hermeneutycznym szczególna z nim bliskość, nastąpić ma rzeczywiste zbliżenie, 
nie na miejscu jest tu postawa normatywna, kontakt ma być osobowy, całościowy, 
bez wstępnych założeń.

Estetyka hermeneutyczna odrzuca psychologistyczną koncepcję interpretacji 
dzieła sztuki jako rekonstrukcję zamiaru artystycznego, inwencji światopoglądo
wych twórcy czy śledzenie procesu kreacyjnego. Interesuje ją nie ten, kto używa 
danego języka artystycznego, lecz sam język i zawarte w dziele sensy symbolicz
ne.

Sztuka jest swoistym sposobem bycia człowieka w świecie, jest jakby nasłu
chiwaniem milczenia bytu skrytego poza formą artystyczną, symbolami, znaka
mi, a wreszcie nawykami człowieka. Jest też sztuka świadectwem złożoności, nie- 
przejrzystości i wieloznaczności tego, co z bytu rzeczywistego może człowiek 
poznać przez myśl i doznanie.

Dla unaocznienia, czym jest hermeneutyczna, nakierowana na odkrycie sensu 
dzieła sztuki interpretacja, przytoczmy najbardziej znany przykład - analizę obra
zu van Gogha Buty:

„(...) określenie rzeczy wyrasta z pewnej wykładni bycia narzędziem narzędzia. Ów byt 
narzędzia jest szczególnie bliski ludzkiemu sposobowi przedstawiania, ponieważ osiąga on 
bycie dzięki naszemu własnemu wytwarzaniu. Tak w swym byciu zaufany byt, narzędzie, 
ma zarazem pewną, sobie właściwą, pozycję pośrednią, między rzeczą a dziełem (...) Jako 
przykład wybieramy pospolite narzędzie: parę chłopskich butów. Zazwyczaj do ich opisa
nia potrzeba wzoru rzeczywistych egzemplarzy tego typu narzędzi codziennego użytku. 
Każdy je zna (...) wybieramy znany obraz van Gogha, który wielokrotnie malował takie 
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narzędzie - buty. Lecz cóż takiego można tu zobaczyć? Każdy wie, co należy do butów (...) 
dopóki staramy się sobie uprzytomnić w ogólności jakąś parę butów lub nawet na obrazie 
oglądamy tylko stojące, puste, nieużywane buty, nigdy nie doświadczymy tego, czym jest 
naprawdę, czym jest bycie narzędziem narzędzia. (...) Para chłopskich butów i nic więcej. 
A jednak.

Z ciemnego otworu znoszonego wnętrza narzędzi-butów wyziera trud kroków pracy. 
W mocnej i solidnej masie buta skupia się uporczywość wolnego kroku przez monotonnie 
rozciągające się w dal bruzdy na polu, nad którymi podnosi się szorstki wiatr.

Na skórze leży wilgoć i soczystość ziemi. Pod podeszwami usuwa się pustka polnej 
drogi w chylący się wieczór. W narzędziu-butach unosi się zamilczane wołanie ziemi, jej 
ciche darzenie dojrzewającym ziarnem i jej niewyjaśniona odmowa w nieuprawnym czasie 
odłogu zimowych pól. Przez to narzędzie przemawia, bez skargi, obawa o chleb, bezsłowna 
radość przezwyciężonej nędzy, drżenie o przyszłość i dreszcz wobec groźby śmierci.

Wszystko to zapewne możemy wypatrzeć z narzędzia-butów w obrazie, natomiast 
chłopka po prostu nosi buty”8.

KM. Heidegger, Der Ursprung des Kuntswerkes (Pochodzenie dzieła sztuki), Stuttgart 1960, tłum. 
J. Krupiński, w: Estetyka w świecie. Wybór tekstów, red. M. Gołaszewska, 1986, s. 25.

9 Nauczyciel Mistrz Dharmy Georg Bowman w Providence Zen Center; za: B. Szymańska, O nierozu- 
miejącym rozumieniu, w: Estetyka a hermeneutyka, praca zbiór, pod red. F. Chmielowskiego, Kraków 
1990, s. 75.

Hermeneutyka, wbrew tytułowi dzieła Gadamera Wahrheit und Methode, nie 
jest metodą ani systematyczną wiedzą. Jest przede wszystkim sztuką, umiejętno
ścią stawiania pytań, pytań niepoprzedzonych już gotową odpowiedzią.

W zastosowaniu do estetyki budzi wiele zastrzeżeń; szukanie ukrytych sensów 
dzieła sztuki jakże często odwodzi od interpretowanego dzieła, od sztuki w ogóle 
ku dywagacjom filozoficznym; hermeneutyczne interpretacje piękna noszą zna
mię dowolności i wprowadzają do estetyki moment ekspresji osobowości.

Czy dociekanie ukrytego sensu winno stanowić rzeczywiście sedno przeżycia 
estetycznego? Posłuchajmy, co mówi zen:

„Ileż to razy zadawano nam proste pytania, takie jak to: Oto jest dzwon. Jeżeli powiesz, 
że to jest dzwon, jesteś przywiązany do nazwy i formy. Jeżeli nie powiesz nic, jesteś nie 
lepszy od kamienia w ogrodzie. Co to znaczy? W tym przypadku nie pomoże wyjaśnienie. 
Właściwą i bezpośrednią demonstracją natury dzwonu jest po prostu zadzwonienie”9.

12. Estetyka informacyjna

Sprowadzenie estetyki do działu cybernetyki, teorii informacji oraz technolo
gicznych metod informacji było koncepcją Bensego i Molesa oraz ich uczniów: 
Franka, Gunzenhausera, Masera i Makego. Ich program zdążał do stworzenia 
podstaw estetyki w pełni zobiektywizowanej (na wzór matematyki), możliwie jak 
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najbardziej precyzyjnej w jednoznaczności orzeczeń, tez i zorientowanej tech
nologicznie (na wzór osiągnięć wysokiej techniki). Ten styl uprawiania estetyki 
był reakcją na tendencje subiektywistyczne i akceptujące wieloznaczność w ba
daniach nad pięknem, sztuką i recepcją dzieł sztuki.

Do podstawowych założeń tej scjentyficznie zorientowanej estetyki należą: 
struktura wszelkich zjawisk fizykalnych zachodzących w naturze jest analogiczna 
do struktury faktów humanistycznych, mających swe urzeczowienie w antropo- 
sferze, a zatem badając naturę można per analogiom orzekać na przykład o sztu
ce; ta jednorodność strukturalna pozwala stosować te same metody badawcze 
w przypadku nauk fizykoprzyrodniczych, co wobec estetyki, zaś najpewniejsze 
i jedynie w pełni uprawomocnione są metody empiryczne; prawa, rządzące natu
rą, są zakodowane jako informacje w dziełach sztuki, zatem zadaniem estetyki 
jest ujednoznacznienie i uporządkowanie owych informacji poprzez poddanie ich 
operacjom logiczno-matematyczno-statystycznym oraz tworzenie dobrze uzasa
dnionych teorii poprzez dane, uzyskane przez badania empiryczne.

Choć powyższe założenia zostały przyjęte przez estetyków o orientacji infor- 
macyjno-fizykalno-empirycznej, to jednak trudńo mówić tu o jednolitym, kohe
rentnym systemie estetyki. Można też mówić o pewnej niekonsekwencji, sprzecz
ności wewnętrznej estetyki informacyjnej - mianowicie wprowadza ona moment 
irracjonalności, gdy próbuje za pomocą przyjętych metod wyjaśnić zjawiska sztu
ki, zawierające wszak współczynnik aksjologiczny i często zmierzające ku temu, 
co ma sens jedynie na płaszczyźnie ludzkiej potrzeby obcowania z tym, co 
„ponadwymieme”, z tym, czego doznać można jedynie na płaszczyźnie „ponad- 
intelektualnej”. Zachodzi pytanie, czy wszystko w sztuce da się sprowadzić do 
wskaźników, dostępnych badaniom eksperymentalnym i reinterpretacji na grun
cie informatyki.

Istnieje zatem formalnie sprawdzalny kanon „technologii estetycznej”, a obok 
niego też koncepcje filozoficzne, dotyczące ontologii i teorii poznania, niemiesz- 
czące się w eksperymencie sensorycznym i matematyzacji wiedzy. Estetyka in
formacyjna pragnie zachować ortodoksyjną „naukowość”, rozumianą jako wie
dza, weryfikowana przez doświadczenie zmysłowe-jednakże w wielu przypad
kach zmuszona jest wykraczać poza tę „wiedzę naukową”, zdając się na inwencję 
intuicyjną.

Punktem wyjścia scjentyficznej teorii informacji jako przepływu sprawdzal
nych empirycznie danych o zjawiskach, zachodzących w świecie, były tezy 
W. Ostwalda (Die Philosophie der Werte - Filozofia wartości, 1913). Wyprowa
dzał on aksjologię z praw fizycznych. Tezę tę sprowadził do twierdzenia, iż warto
ści, także estetyczne, wywodzą się z zasady zachowania energii: wszelka energia 
dąży do przekształcania się w ciepło, ciepło zaś wytwarza układy stabilne, miano
wicie w końcowym efekcie owych procesów następuje zrównanie temperatury 
w całym układzie, zaś gdy nastąpi zrównanie temperatur, ustają wszelkie procesy 
energetyczne, następuje równowaga, bezruch. Dzieła sztuki mają swój udział 
w procesach, prowadzących do stabilizacji w antroposferze: mianowicie działają 
hamująco na starzenie się kultury, ludzkiego modus existendi, gdyż niosą ze sobą 
moment permanentnych przemian, moment metamorphosis.
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M. Bense, profesor filozofii na Politechnice w Stuttgarcie, podejmuje fizykali- 
stycznie zorientowaną aksjologię, zajmując się zwłaszcza problematyką estetycz
ną (Ästhetik. Einführung in die neue Ästhetik - Estetyka. Wprowadzenie do nowej 
estetyki, 1954-1960, pięć tomów). Bense wyróżnia dwa podstawowe działy este
tyki: 1) makroestetyka - zajmuje się ona tym, co w dziele sztuki jest spostrzeże- 
niowo lub wyobrażeniowo dostępne i oczywiste; 2) mikroestetyka - teoria tego, 
co w dziele sztuki nie jest sensorycznie dostępne, jednoznaczne ani oczywiste; 
mikroestetyka konstruuje systemy znaków natury estetycznej, dociera do sfery 
znaków tematycznych i posługuje się nimi w ramach ogólnej semiotyki, teorii in
formacji i logiki matematycznej. Wartość estetyczna tkwi w realnych, rzeczywis
tych zjawiskach sztuki i natury, zaś estetyka zajmuje się ujednoznaczniającym 
opisem i matematyczną interpretacją owych zjawisk w aspekcie aksjologicznym.

W świecie rozgrywają się procesy dwu typów: fizyczne i estetyczne; oba mogą 
być mierzone tym samym logarytmicznym wzorem Boltzmanna (posługiwał się 
on teorią prawdopodobieństwa i stosował metodę statystyczną; stosował je do ki
netycznej teorii ciepła i ruchów cieplnych w gazach). Bense rozwinął tę konce
pcję, wprowadzając do procesu natury estetycznej równanie na entropię. Entropia 
to miara nieokreśloności, chaotyczności, stopnia nieuporządkowania. Procesy ar
tystyczne i estetyczne hamują entropię antroposfery, wprowadzają moment na
pięć, wywołujących zmiany, przeobrażenia, zapobiegając ustaniu ruchu, niezbęd
nego do zaistnienia i trwania wszelkich procesów. Powstają dzieła sztuki, odzna
czające się nieprawdopodobnym, bo nieprzewidywalnym uporządkowaniem; 
dzieła sztuki są zdarzeniami jednorazowymi, niepowtarzalnymi i stanowią swoi
sty przejaw walki ludzkości o przetrwanie. W tym właśnie dzianiu się jako twór
czości i odbiorze, napędzającym nieokreśloność, ugruntowane są wartości estety
czne, a tkwią one również w przyrodzie - piękno natury to ani stany psychiczne, 
ani prawidłowości procesów fizykalnych: twory przyrody traktowane są jako 
dzieła sztuki.

Innym pojęciem, przejętym przez estetykę z teorii informacji, jest redundancja 
- cecha komunikatu, zawierającego więcej informacji niż to jest niezbędne do 
przekazania jego treści; w teorii literatury występuje podobne pojęcie jako arty
styczne naddanie językowe. Bense pojmował redundancję jako nieoczekiwany 
układ, stwarzający poczucie niespodzianki; kiedy indziej mówi on o ładzie nad
miaru, utrwalonym kodem, co w realizacji artystycznej daje niemal niemożliwy 
rezultat.

A. Moles rozróżnił informację statystyczną oraz estetyczną. Informacja estety
czna nie podlega regułom porządkowania sensu stricto logicznego, jest ona bo
wiem zależna głównie od postawy artysty wobec odbiorcy, zróżnicowana indy- 
widualizująco oraz nastawiona na cele artystyczne. Obok tego dość oczywistego 
twierdzenia wysunął Moles trzecią możliwość: informacja semantyczna, związa
na z redundancją, nadmiarem informacji w komunikacie. W informacji semanty
cznej następuje naturalne, spontaniczne oddzielenie tego, co decyduje o porząd
ku, od tego, co przypadkowe. Percepcja estetyczna polega na uprawdopodobnie
niu tego, co nieprawdopodobne, wprowadzeniu jednoznaczności i uporządkowa
niu chaosu przypadkowości.
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Semiotyk U. Eco przeciwstawił radykalnie typy informacji: fizykalny i semio- 
tyczny; zachodzą między nimi podobieństwa per analogiam. Komunikat fizykal
ny dotyczy aspektu ilościowego, zaś semiotyczny - sensu. Między tymi układami 
zachodzi zasadnicza przeciwstawność, stąd gdy próbuje się któryś z nich wyjaś
niać poprzez drugi, zachodzi blokada. Nieład porządku estetycznego to złamanie 
kodu fizykalnego i wprowadzenie na to miejsce zaskoczenia i nieokreśloności.

Związana z Bensem szkoła estetyki informacyjnej zajęła się dokładniejszym 
sprecyzowaniem wprowadzonych pojęć; zaproponowano też nowe pojęcia, jak na 
przykład „stan estetyczny”. Zwłaszcza H. Franke przyczynił się do rozwoju no
wej teorii. Jego Kybernetische Ästhetik, Phänomen Kunst (Estetyka cybernetycz
na, zjawisko sztuki, 1979) stanowi rodzaj kompendium estetyki informacyjnej. 
Jego główną tezą jest, iż każde dzieło sztuki stanowi układ najlepszy z możliwych 
i da się sprowadzić na teren matematyczno-informacyjny. I tak na przykład, pro
ces twórczy inżyniera oraz jego wytwór są strukturalnie analogiczne do procesu 
kreacyjnego artysty i dzieła sztuki. Precyzja naukowa estetyki wymaga wprowa
dzenia do badań nad sztuką wskaźników prostych i jednoznacznych (np. czas 
trwania, skomplikowanie formalne, zrozumienie komunikatu artystycznego przez 
odbiorcę). Zatem estetyka informacyjna ma charakter redukcjonistyczny, poprze- 
staje na wrażeniach sensorycznych jako jedynym rzetelnym informatorze o pięk
nie, procesach kreacyjnych, przeżyciu i satysfakcji estetycznej.

13. Estetyka zorientowana sensorycznie

Zasadniczym przedmiotem analiz i interpretacji estetyki jest sytuacja estetycz
na (artysta - dzieło sztuki - odbiorca - wartość estetyczna), zaś estetyka sensu 
largo znacznie rozszerza ten zakres, a także inaczej profiluje orientację poznaw
czą, wprowadzając tu wieloaspektowość. Jednym z takich aspektów, punktów 
wyjścia, układów odniesienia, jest sensoryczność. Wstępnie stawiana jest sprawa 
tożsamości zmysłów, ich związków ze sztuką oraz przeżyciem estetycznym. 
W toku dalszego postępowania szuka się odpowiedzi na pytanie, jaki to przed
miot estetyczny powstaje przez aktywizację estetyczną poszczególnych zmysłów. 
„Przedmiot estetyczny” to kategoria, wprowadzona przez Ingardena - jest to za
ktualizowane przez odbiorcę, tkwiące potencjalnie w dziele sztuki lub tworze na
tury, całościowe wyobrażenie, warunkujące kompleks doznań, wywołujących sa
tysfakcję estetyczną.

W potocznym przeświadczeniu przedmiot estetyczny powstaje dzięki danym, 
dostarczonym przez dwa zmysły, nazywane „wyższymi” - wzrok i słuch, nato
miast pozostałe zmysły, jak dotyk, smak, węch nie uczestniczą w tworzeniu war
tości artystycznych, jednak są podstawą określonych przeżyć estetycznych oraz 
prezentują wartości estetyczne.
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Zagadnienie satysfakcji estetycznych, przeżyć estetycznych, odbieranych 
przez różnorodne zmysły, komplikuje się znacznie, gdy przekroczona zostanie 
granica słuchu (muzyka) i wzroku (plastyka, literatura, teatr, film). I tak na przy
kład, węch, uznawany wszak za zmysł estetycznie obojętny, w rzeczywistości do
starcza bardzo wielu, i to często wyrafinowanych doznań - istnieje na przykład 
„sztuka zapachu” (perfumy), istnieją zapachy przyjemne (kwiat róży), a także 
wstrętne (najmocniejszy to merkaptan, trioalkohol, siarkowa ciecz o ostrym przy
krym zapachu). Można więc per analogiom do sztuki powiedzieć, iż dziełem kre
acji w dziedzinie zapachu są perfumy, satysfakcją - podobająca się woń, a warto
ścią estetyczną czy paraestetyczną - wysoka jakość zapachowa.

Poszerzony indeks zmysłów jest bardzo rozległy ilościowo i jakościowo. Naj
częściej wymienia się w esetetyce, obok wzroku i słuchu: dotyk, smak i węch 
(„estetyka pięciu zmysłów”), zaś najdalej idzie w tym kierunku Guy Marchie, au
tor książki The Seven Mysteries of Life. An Exploration in Science and Philoso
phy, 1978 (Siedem tajemnic życia. Badania naukowe i filozoficzne). Autor ten 
wymienia 32 zmysły, w które zaopatrzony jest psychofizyczny człowiek. Tworzą 
one pięć grup: 1) zmysły radiacyjne (wzrok, heliotropizm, wrażliwość na fale ra
diowe, na temperaturę); 2) zmysły czuciowe (słuch, odczuwanie nacisku, dotyk, 
zmysł równowagi, zmysł przestrzeni); 3) zmysły chemiczne (zapach, smak, po
czucie głodu i łaknienia, odczuwanie wilgotności); 4) zmysły mentalne (odczu
wanie bólu, lęku, potrzeba zabawy, poczucie czasu, zdolność rozumowania, intui
cja, poczucie piękna); 5) zmysły duchowe (odczuwanie miłości, smutku, winy, 
przebaczenia).

Inne ujęcie sfery sensorycznej bierze pod uwagę zmysły, funkcjonujące w sy
stemie psychofizycznym w sposób przejrzysty, oczywisty, jako receptory 
bodźców empirycznie rozpoznawalnych. Odpowiednikiem strony fizjologicznej, 
równoległym do rodzajów receptorów zmysłowych, są wrażenia zmysłowe, które 
jakościowo przedstawiają się następująco:

- wrażenia wzrokowe (barwa, linia, kształt);
- wrażenia słuchowe (wysokość dźwięków, ich współbrzmienie, artykulacja);
- wrażenia dotykowe (dotknięcie, nacisk);
- wrażenia węchowe (rodzaj i nasilenie zapachu);
- wrażenia temperatury (zimno, gorąco);
- wrażenia położenia i ruchu (statyczne doznanie bezruchu, kinestetyczne, dy

namiczne doznanie poruszania się);
- wrażenia organiczne (głód, łaknienie, wrażenia płciowe, bólu organicznego, 

odczucie organów wewnętrznych);
- wrażenia intermedialne (wibracja jako doznanie dotykowo-ruchowe).
Estetyka podejmuje problematykę uczestniczenia poszczególnych zmysłów 

w procesach kreacyjnych artysty oraz w percepcji estetycznej, powstawaniu saty
sfakcji estetycznej, w przeżyciach estetycznych. Ponadto, odrębnym nieco zagad
nieniem jest sensoryczna strona piękna natury oraz powstających w związku 
z nim doznań estetycznych.

Nie powstała jeszcze monografia, wszechstronnie omawiająca aspekty senso
ryczne w estetyce, natomiast wielu teoretyków wypowiadało się na ten temat 
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w pracach szczegółowych, dotyczących jednego ze zmysłów. Do najbardziej zna
nych publikacji o tej tematyce należą: Diane Ackerman A Natural History of the 
Senses, 1990 (Historia naturalna zmysłów, tłum. K. Chmielowa, 1994). Prezentu
je ona człowieka pięciozmysłowego (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch); ewolucja 
pięciu zmysłów stanowi dla estetyki podstawę, by rozszerzyć pole badań poza 
tradycyjną dwuzmysłowość. Mikel Dufrenne, L’oeil et l’oreille. Essais, 1987 
(Oko i ucho. Szkice) - wnikliwe analizy tego estetyka z pozycji fenomenologii to 
głównie filozofia sztuki; zwłaszcza interesujące są fragmenty, dotyczące sztuki 
współczesnej. Karl Aschenbrenner How is Art Possible? (polska wersja: Jak jest 
możliwa sztuka?, w: Eidos sztuki. Materiały 11 Międzynarodowej Konferencji 
Estetycznej, 1988, Kraków). Autor ten podaję w wątpliwość powiązanie sztuki ze 
wszystkimi zmysłami. Istotnie, trudno mówić o dziele sztuki podobnym do mu
zyki czy malarstwa w przypadku węchu czy smaku, jednakże i te wrażenia, któ
rych węch i smak dostarczają, mają swe komponenty estetyczne (ich charakter 
jest synestezyjny, dostarczają też one literackich tematów i metafor). Nadto nale
ży wziąć pod uwagę sztukę awangardową, w której używane są najróżnorodniej
sze tworzywa artystyczne.

Aschenbrenner przypisuje wyższość słyszeniu i widzeniu w przypadku sztuki 
ze względu na obiektywność wrażeń słuchowych i wzrokowych. Jedynie słuch 
i wzrok obdarzają przedmiotem, czymś różnym od nas. Satysfakcja estetyczna 
zlokalizowana jest częściowo poza ciałem i koncentruje się na przedmiocie, jakim 
jest dzieło sztuki, natomiast zmysły niższe nie wyprowadzają doznań poza nasze 
ciało.

Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, 1983. 
Autorka wszechstronnie przedstawia, głównie z pozycji teoretyka sztuki, jaką 
funkcję pełniła kolorystyka w sztuce, pośrednio zaś podkreśla estetyczne znacze
nie zmysłu wzroku w dziejach malarstwa. Dla estetyki rozprawa ta stanowi kom
pendium wiedzy naukowej o kształtowaniu wrażliwości estetycznej na piękno 
barw.

Michel Serres, Les cinque senses. Philosophie des corps mêlés, 1983 (Pięć 
zmysłów. Filozofia cielesnego zróżnicowania). Przedmiotem analiz jest ruch, po
czucie zmiany położenia w przestrzeni. Mieści się to w estetyce rzeczywistości. 
Gdy człowiek budzi się rano, doznaje szczególnej, paraestetycznej przyjemności, 
wykonując pierwsze po śnie ruchy, oddychając głęboko. Serres nazywa to „rado
ścią ciała”. Innego rodzaju doznanie łączy się ze skokiem. Najsilniej odczuwają to 
dzieci, gdy zamiast normalnego kroczenia, podskakują. Przeżycia ruchu związane 
są ze współdziałaniem różnych zmysłów; wchodzą tu w grę: odczucie świeżości 
powietrza, kinestetyczne doznania mięśniowe, a także doznania wzrokowe, gdy 
zmienia się otoczenie, słuchowe odczucie szumu powietrza oraz doznania doty
kowe („wiatr na twarzy”) itp.

Doznania smakowe często przeżywane są jako estetyczne, zwłaszcza gdy po
łączone są ze wzrokowymi (piękno naczyń porcelanowych, przybranie stołu, fi
nezyjne rozłożenie potraw itp.). Ten swoisty kult smaku rozwinął się zwłaszcza 
we Francji, gdzie wino traktowane jest jako napój narodowy, gdzie sławę zdobyły 
sery produkowane w licznych gatunkach, a dla miłośników „estetyki jedzenia” 
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wydawany jest przewodnik „turystyki smakoszy” (Guide Michelin). Na temat 
„kultury jedzenia i picia” ukazały się specjalistyczne opracowania, jak L. Moulin, 
Augenlust und Tafelfreuden. Essen und Trinken in Europa - eine Kulturgeschich
te, 1989 (Rozkosze wyglądu i smaku. Jedzenie i picie w Europie - historia kultu
ry); St. Mennel, Die Kultivierung des Appetits. Die Geschichte des Essens vom 
Mittelalter bis heute, 1988 (Kultywowanie smaku. Historia jedzenia od średnio
wiecza do dziś).

Próbą całościowego ujęcia jest rozprawa: Maria Gołaszewska, Estetyka pięciu 
zmysłów, 1997, wraz z uzupełniającym tomem zbiorowym: Wymiary piękna. 
Z badań estetyki sensu largo, red. Maria Gołaszewska, 1988. Autorka omawia ko
lejno poszczególne zmysły w koniunkcji z doznaniami estetycznymi, związanymi 
z pięknem natury oraz z dziełami sztuki. A są to: wzrok, słuch, zmysł temperatu
ry, smak, węch, dotyk, zmysł kinestetyczny. Ponadto omówiono sytuacje, w któ
rych zmysły poddane zostały interwencji narkotyków (sztuka psychodeliczna) 
oraz konceptualizm jako sztukę bezsensóryczną. W książce Wymiary piękna pew
ne novum stanowią artykuły, będące sprawozdaniami z badań empirycznych na 
temat funkcji sztuki w kształtowaniu osobowości dzieci niepełnosprawnych 
(ociemniałych i przewlekle chorych).

Badania z zakresu estetyki zorientowanej sensorycznie stały się aktualne 
w okresie awangardy i w zastosowaniu do sztuki postawangardowej; wówczas to 
w kręgu eksperymentów znalazło się dzieło, mające być poznawane i doznawane 
za pomocą dotyku (w grę wchodzą zróżnicowane jakości materiałowe, jak faktura 
powierzchni, kontrasty między partiami twardymi a miękkimi, gąbczastymi obie
ktu; odbiorca tego obiektu nie widzi, może go jedynie poza zasłoną dotykać); in
ny eksperyment polega na okaleczeniu ciała (ból jako doznanie paraestetyczne).

14. Estetyka matematyczna

Matematyzacja estetyki to problem zasadniczo metodologiczny, lecz metodo
logię należy rozumieć szeroko - mianowicie chodzi nie tylko o techniki badaw
cze, ale także na przykład o podstawy ogólnoteoretyczne, filozoficzne. Indeks za
gadnień, którymi interesuje się estetyka o orientacji matematycznej, przedstawia 
się następująco:

- czy możliwe jest utworzenie dyscypliny badawczej - estetyki matematycz
nej - która stanowiłaby system zamknięty, koherentny, obejmujący cały teren 
„estetyczności”? W takim przypadku dyscyplina ta zastąpiłaby wszelkie inne spo
soby uprawiania estetyki, dezaktualizując je w imię „nowoczesnej naukowości”;

- czy sztuka jest mierzalna i czy jest do końca wymierna? czy wymierne jest 
piękno rzeczywistości?
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- czy słuszne byłoby zastosowanie dwutorowości estetyki, a mianowicie po
dział na estetykę matematyczną i humanistyczną, filozoficzną?

-jakie są wskaźniki empiryczne „estetyczności”? czy da się ją zinterpretować 
ilościowo? Jakie jest przejście od przeżycia z komponentą emocjonalną i świata 
wartości do formuł i działań matematycznych? czy oba ujęcia mówią o tym sa
mym, czy też dotyczą one zupełnie innych zjawisk?

- czy w toku badań estetyki zorientowanej matematycznie, operującej danymi 
empirycznie faktami da się uniknąć takich kroków, jak dane z introspekcji, jak 
interpretacje danych, obarczone subiektywizmem interpretatora, jak wieloznacz
ność pojęć, gdy ma się do czynienia ze zjawiskami rozległymi, skomplikowany
mi, o nieprzejrzystej strukturze bytowej?

Zgodnie ze strategią metodologiczną estetyki matematycznej jako pierwsza 
wysuwana jest sprawa wymiemości - niewymiemości zjawisk przynależnych do 
„estetyczności” w antroposferze, a więc zachowań artysty w procesie kreacyj
nym, dzieła sztuki jako przedmiotu intencjonalnie ukształtowanego artystycznie, 
procesów recepcji piękna oraz hipotetycznie traktowanych wartości estetycznych.

Pytanie najogólniejszej natury dotyczy tego', czy rzeczywistość jest wymierna. 
W przednaukowej refleksji, opartej na potocznym postrzeganiu otoczenia, jawi 
się rzeczywistość jako amorficzna, nierozpoznawalna, natomiast wszelkie próby 
porządkowania elementów, strukturowania w układy traktowane są jako fikcja 
naukowa. Jednocześnie jednak w myśleniu zdroworozsądkowym występuje mo
ment intelektualnego lęku przed radykalnym chaosem, przypadkowością na
stępstw w wydarzeniach, co łączone bywa z ideą bezsensowności przypadkowe
go zaistnienia antroposfery. Tego rodzaju ferment myślowy sprzyja podejmowa
niu prób wyjaśnienia mechanizmów, składających się na trwanie człowieka, na 
przykład sztuki, w antroposferze, świecie człowieka. I właśnie metody empirycz- 
no-matematyczne stanowią taką próbę. Pierwszym krokiem jest wyróżnienie 
trzech płaszczyzn rzeczywistości w aspekcie wymierności, przy czym odróżnia 
się tu mierzalność (gdy coś może być mierzone niezależnie od wyników tej opera
cji) i niemierzalność (mierzenie nie może być dokonane) oraz wymiemość (gdy 
mierzenie daje pomiar) i niewymiemość (gdy pomiar absolutnie dokładny nie 
może być dokonany). Zjawisko lub przedmiot są w pełni wymierne, gdy granica 
błędu w pomiarze jest zerowa. Kwestie mierzalności - niemierzalności, wymier
ności - niewymiemości sugerują stopniowanie. Coś jest bardziej czy mniej wy
mierne, mniej lub bardziej mierzalne. Tutaj zarysowują się trzy płaszczyzny za
stosowań miary: 1) wymiar makro; mamy wówczas do czynienia ze strukturami 
trudnymi do określenia, nader skomplikowanymi, sugerującymi „tajemnicę”, 
„niepoznawalność”; są to na przykład makrokosmos, ludzka zbiorowość global
na, sztuka jako całość, antroposfera; najczęściej pojawiające się kategorie, okre
ślające wymiar makro, to bezkres, wieczność, nieskończoność; 2) wymiar midi; 
to rzeczywistość, która jest mierzalna i w pewnym stopniu wymierna; wymierne 
są na przykład ziemskie zjawiska przyrody, małe grupy społeczne, dzieło sztuki 
jako wytwór kultury; w grę wchodzą praktycznie stosowane miary czasu i prze
strzeni; 3) wymiar mikro; tu charakterystyczna jest niewymiemość; nawet gdy 
coś jest zasadniczo mierzalne, nie da się zmierzyć do końca, w sposób absolutnie
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bezbłędny; wymiar mikro dotyczy cząsteczek elementarnych materii, stosunków 
interpersonalnych, nie w pełni uświadamianego „wnętrza” ludzkiej samoświado
mości, różnych fascynacji i resentymentów, także na przykład satysfakcje estety
czne; tu mieści się to, co z natury, ex definitione jest niemierzalne: punkt, chwila.

Radykalna matematyzacja antroposfery wiedze do pomijania fundamental
nego pytania o istotę rzeczy. Wiedza staje się czymś w rodzaju „czarnej skrzynki”, 
wewnątrz której znajdują się niepoznawalne prawdy, jakiś nieznany układ; przed
miotem zainteresowania i badań jedynie bodźce i reakcje. Jest to ujęcie redukcjo- 
nistyczne, sprowadzające się do badania tego, co jest wtóme i drugorzędne. Kon
sekwentne pozostawanie na terenie matematyzowania prowadzi w estetyce do sy
tuacji paradoksalnej: sprowadzając piękno do matematyki „rządzącej wszech
światem”, wiążemy dzieła sztuki z uniwersum, włączamy sztukę w świat rzeczy
wistości - lecz zarazem uznając, że cały aparat artystyczno-twórczo-doznaniowy, 
teorie filozofii sztuki, ogrom dzieł i sporów o nie da się sprowadzić do liczb, wzo
rów, działań matematycznych, opuszczamy de facto teren bezpośrednich doznań 
i oddalamy się od tak ważnego dla humanistyki zagadnienia, jak wyjaśnienie isto
ty wartości - między innymi estetycznych.

Jednakże również sami artyści podejmowali próby formalizowania, paramate- 
matyzowania swej sztuki. I tak na przykład awangardowy kompozytor Yannis 
Xenakis wychodzi od obliczeń i spekulacji matematycznych, uzyskując niezwyk
łe efekty brzmieniowo-kolorystyczne. Kompozycje oparte na teorii prawdopodo
bieństwa nazywa Musique Stochastique, gdy wprowadza teorię gier, jest to Strate
gie Musicale, zaś przy stosowaniu teorii zbiorów i logiki matematycznej wkracza 
na teren Musique Symbolique. Xenakis jest autorem rozprawy Musique Formelle 
(1963).

Z kolei W. Kandinsky podejmuje próbę formalizacji malarstwa:
„Kolor jest klawiszem, oko młoteczkiem, a dusza - fortepianem o wielu strunach. Ar

tysta jest ręką, co naciskając poszczególne klawisze, doprowadza dusze do wibracji. Kolor 
kryje w sobie nieskończone możliwości i doprowadza w połączeniu z rysunkiem do wiel
kiego kontrapunktu malarskiego. Liczba gra wielką rolę w dzisiejszym poszukiwaniu abs
trakcyjnych stosunków. Każda formuła liczbowa jest zimna jak lodowiec, a będąc najwyż
szą prawidłowością, jest stała jak blok marmurowy” (Ober der Geistige in der Kunst, O du
chowości sztuki, 1956).

Kandinsky, pragnąc ukazać, że malarstwo da się opisać w sposób sformalizo
wany, przeprowadza analogię między plastyką a najbardziej matematyczną ze 
sztuk - muzyką.

W duchu estetyki matematycznej wypowiadało się wielu teoretyków, prowa
dzone też były stosowne badania empiryczne. Podwaliny dla wszelkich koncepcji 
mierzalności świata stworzyli pitagorejczycy. W odniesieniu do sztuki odkryli 
oni, iż tak tajemnicze wydawałoby się zjawisko, jak harmonia dźwięków, jest sto
sunkiem liczbowym - interwały, słyszane jako harmonijne, odpowiadają prostym 
stosunkom liczbowym (np. połowa struny daje oktawę, a 2/3 kwintę tonu zasadni
czego). Oni też pierwsi, stosując liczby do geometrii, odkryli liczby niewymierne. 
Zaś ci sami pitagorejczycy uprawiali jakby estetykę rzeczywistości, przeprowa
dzając fantazyjne spekulacje, nadając liczbom znaczenie symboliczne. Dla nich 
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liczba 1 oznaczała punkt, 2 - linię, 3 - figurę płaską, 4 - ciało przestrzenne, 5 - 
właściwości ciał fizycznych, 6 - życie, 7 - ducha, 8 - miłość, 9 - sprawiedli
wość, 10 - doskonałość wszechświata. Oni też mówili o harmonii wszechświata 
i muzyce sfer.

Współcześnie dążności do matematyzacji estetyki nasiliły się i zostały uwiary
godnione w pewnej mierze przez badania empiryczne. Jednym z filozofów, zabie
rających głos w tej sprawie, był Ernst Cassirer, uczony niemiecki. W jego książce 
An Essay on Man (1944; tłum, polskie A. Staniewskiej, Esej o człowieku. Wstęp 
do filozofii kultury, 1971) czytamy:

„Aż do czasów Kanta, filozofia piękna oznaczała zawsze próbę podporządkowania na
szego doznania estetycznego obcej zasadzie i poddania sztuki obcemu prawodawstwu. 
Pierwszy Kant w swej Krytyce władzy sądzenia jasno i przekonywająco dowiódł autonomii 
sztuki. Wszystkie poprzednie systemy szukały zasady sztuki albo w dziedzinie teorii, albo 
w dziedzinie moralności. Skoro sztukę uznano za rezultat aktywności teoretycznej, konie
czne stało się przeanalizowanie logicznych reguł, którym ta szczególna aktywność podlega. 
W tym przypadku jednak już sama logika nie była jednorodną całością. Trzeba ją było po
dzielić na odrębne i stosunkowo niezależne części. Trzeba było odróżnić logikę wyobraźni 
od logiki myśli racjonalnej i naukowej. Z czysto teoretycznego punktu widzenia możemy 
potwierdzić słowa Kanta, że matematyka jest dumą ludzkiego rozumu. Gdy tylko dotknie
my sfery sztuki, okazuje się, że złudzeniem jest sąd, iż abstrakcje naukowe potrafią ją wy
jaśnić” (Esej o człowieku, s. 231).

Pewne próby wiązania doznań estetycznych ze zjawiskami fizjologicznymi, 
podlegającymi obserwacji empirycznej i nadającymi się zmatematyzować, podjął 
W. Strzemiński, autor książki Teoria widzenia (1969). Wedle niego, podstawową 
miarą malarstwa jest „świadomość wzrokowa”. Źródłem przemian w plastyce jest 
zmiana w systemie postrzegania kolorystyki, perspektywy, rytmizacji. Perspekty
wę określa Strzemiński jako „ruchomą czynność fizjologiczną”. Matematyka po
zwala owe zjawiska opisać precyzyjnie bez rezygnowania z widzenia bezpośred
niego. Strzemiński jednak uznał, iż zbyt daleko idąca matematyzacja sztuki może 
przytępić rozmach kreacyjny. Strzemiński piszę:

„Budowa obrazu może się odbywać jedynie przez jednolity wyraz liczbowy całego ob
razu, tzn. że stosunki wielkości jednego kształtu do wielkości drugiego określone są przez 
jednolity wyraz liczbowy. (...) Wynikiem dodatnim stosowania metody obliczeniowej jest 
obiektywizacja obrazu, usunięcie sposobów indywidualnych i drgań grafologicznych, prze
niesienie punktu ciężkości na obraz, na jego prawa, na jego budowę - zamiast uzewnętrz
niania w obrazie drgnień woli i temperamentu tego czy innego malarza, zamiast uzewnętrz
niania takich lub innych jego gustów. Prawo budowy obrazu powinno stać ponad indy
widualnością malującego. Dzieło malarza powinno być zawsze większe niż taka lub inna 
natura malarza, przypadkowa i zmienna”10.

1(1 W. Strzemiński, Unizm malarstwie, Warszawa 1928.

Badania eksperymentalne nad sztuką łączą się w sposób oczywisty z pomia
rem sztuki. Zajmują się tym zespoły badawcze, składające się z psychologów 
sztuki, teoretyków sztuki i estetyków. Na przykład zespół taki, najbardziej znany, 
działa przy katedrze psychologii Uniwersytetu Paryskiego, prowadzonej przez 
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Roberta Francesa. Ośrodek ten wydaje pismo „Science de 1’Art” o zasiągu mię
dzynarodowym (podobne pismo, pod nazwą „Exacte Ästhetik” wychodzi we 
Frankfurcie nad Menem).

Nawiązując do badań Fechnera, zespół badawczy w Uniwersytecie w Londy
nie, którym kierowali H.J. Eysenck i O. Tunsdall, przeprowadził w roku 1968 
eksperyment, dotyczący związku między typem osobowości (introwertycy, 
ekstrawertycy) a preferencją prostych form geometrycznych. Sprawozdanie z ba
dań zawiera 5 tablic cyfrowych, obrazujących wyniki pomiarów testowych, oraz 
4 wykresy, przedstawiające wyniki graficzne. Przy obliczeniach stosowane były 
reguły matematyki statystycznej, zaś wynik ostateczny jest zaskakujący: spośród 
14 prostokątów, przedstawionych badanym do wyboru, jako najbardziej podoba
jący się został wybrany przez znaczną większość prostokąt o proporcjach, odpo
wiadających klasycznemu, starogreckiemu „złotemu cięciu”. Jednakże pełna, wy
czerpująca interpretacja wyników okazała się niemożliwa.

W Polsce podobne badania przeprowadził Mieczysław Choynowski z Pra
cowni Psychometrycznej PAN. Przebieg i wyniki badań przedstawione zostały 
w artykule Wymiary malarstwa („Studia Estetyczne”, t. IV, 1967, s. 199). Swe 
stanowisko określił autor słowami:

„Wydaje mi się, że stosowanie metod ścisłych do badania zjawisk artystycznych wyni
ka z rozwoju nauki i nowoczesnej metodologii. Wszelkie argumenty a priori, że metody te 
nie nadają się do humanistyki, są zabójcze dla postępu wiedzy, gdyż odrzucenie jakiejkol
wiek metody może następować dopiero wtedy, gdy stwierdzono, że nie daje ona żadnych 
wyników poznawczych. Aby się o tym przekonać, trzeba wpierw spróbować. Nie ma po
wodu przypuszczać, że zjawiska artystyczne są mniej podatne do badań metodami ścisłymi 
niż jakakolwiek inna dziedzina rzeczywistości”.

Przedmiotem badań przeprowadzonych przez Choynowskiego były „wymiary 
malarstwa” - analogicznie do znanej w psychologii kategorii „wymiary osobo
wości” można mówić o wymiarach sztuki, skoro dzieła sztuki są tworami czło
wieka i część osobowości jest niejako przenoszona na owe dzieła. Dzieło z kolei 
staje się bodźcem zachowań, dokonującym się w przeżyciu estetycznym. Wymiar 
oznacza podstawowe zmienne, cechy, właściwości, dające wyodrębnić się meto
dami matematycznymi.

Badaniom poddane zostały 42 obrazy, reprezentujące różne konwencje arty
styczne. Hipotetycznie wysunięte zostały cztery podstawowe wymiary malar
stwa, stanowiące układ współzależny: abstrakcyjność - figuratywność, statycz
ność - dynamiczność. Sześćdziesięciu malarzy udzieliło odpowiedzi na pytania 
„dyferencjału malarskiego”, skonstruowanego na wzór dyferencjału semantycz
nego Ch.E. Osgooda, służącego do ilościowej analizy czynnikowej, ilościowej 
charakterystyki znaczenia przedmiotów i pojęć. W pełnym kwestionariuszu ba
dawczym znalazły się 72 pary biegunowo zestawionych możliwości przypisania 
dziełu sztuki danej cechy, wartości estetycznej i artystycznej. Następnie obliczone 
zostały interkorelacje między skalami dyferencjału oraz analiza czynnika otrzy
manej podstawy interkorelacji. W rezultacie uzyskano 7 biegunowych czynni
ków, mających charakter interpretacyjny: 1) oryginalność - banalność, 2) natural
ność - fałszywość, 3) statyczny ład - chaotyczność, 4) nastrojowość - ciężkość, 
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5) figuratywność - beztreściowość, 6) geometryczność - niegeometryczność, 
7) wypracowanie - szkicowość. W ten sposób powstała siedmiowymiarowa prze
strzeń, w której indywidualne dzieło sztuki może być umieszczone, stając się 
w ten sposób wymierne, uzyskując swój indywidualny wymiar. Zasadniczą ten
dencją koncepcji Choynowskiego jest możliwość uściślenia znaczeń orzeczników 
wartościujących estetycznie stosowanych w estetyce. Chodzi o wprowadzenie 
czynnika ilościowego tam, gdzie funkcjonują dotychczas określenia, mające cha
rakter intuicyjny, metaforyczny.

G. Birkhoff zamierzył stworzenie estetyki matematycznej jako zamkniętego 
systemu. Rozpoczął od zbadania zagadnienia symetryczności w sztuce, na przy
kładzie figur dwuwymiarowych, muzyki i waz greckich. Miarę estetyczną, służą
cą ilościowemu ujęciu piękna, uzyskać można na drodze badań empirycznych 
przy zastosowaniu technik komputerowych oraz działań matematycznych. Owa 
matematyczna formuła, służąca do naliczania miary estetycznej, ilości piękna 
w danym przedmiocie, to: M = OC (M - miara estetyczna, O - porządek przed
miotu, C- złożoność przedmiotu artystycznego). Przykładowo, ogólna formuła 
naliczania miary estetycznej dla figur dwuwymiarowych streszcza się we wzorze: 
M = V + E + R + HF - F {V- symetria pionowa, E - równowaga, R - symetria 
obrotowa, HF- stosunek do siatki horyzontalno-wertykalnej, F- forma nega
tywna estetycznie)11.

11 G. Birkhoff, Aesthetic Measure, 1933; na ten temat ukazały się po polsku teksty: M. Ostrowicki, 
Symetryczność cenniejsza niz. stawo. Estetyka matematyczna G. Birkhoffa, w: Wymiary piękna. Z badań 
estetyki sensu largo, red. M. Gołaszewska, Kraków 1998; E. Grabska, A. Polarska, Rola komputera w oce
nie estetycznej kształtów, „Informatyka”, nr 6, 1991.

Koncepcja Birkhoffa, to jeszcze jedna próba zobiektywizowania faktów este
tycznych oraz włączenia estetyki do nauk, korzystających z interpretacji mate
matycznych i reinterpretacji psychologiczno-kulturowych. Jednakże estetycy 
o orientacji filozoficznej skłonni są metodom matematycznym wyznaczyć jedy
nie rolę pomocniczą, gdy rozważania toczą się w zbliżeniu empiryczno-mental- 
nym.



Rozdział VII

Panorama inwencji estetycznej
- inne propozycje

Panorama estetyki współczesności nie byłaby pełna, gdyby zostały pominięte 
wysoce zróżnicowane, choć mniej rozwinięte, przyczynkowe propozycje, doty
czące uprawiania estetyki. Zapewne, nie jest możliwe sporządzenie wyczerpują
cego, pełnego indeksu owych pomysłów, ponieważ jest ich bardzo dużo i nie 
wszystkie zostały ujęte w szerzej dostępnych publikacjach. Zatem ograniczymy 
się do wyboru, przy czym podstawą dokumentacyjno-informacyjną są leksykony, 
słowniki estetyki, artykuły zamieszczone w czasopismach oraz opracowania syn
tetyczne1.

1 Podstawowe źródła przeglądowe, dotyczące estetyki XX wieku: R. Bayer, L’esthetique Mondiale au 
XX siècle, Paris 1964; D.E. Cooper (red.), A Companion to Aesthetics, Oxford 1992; W. Henckmann, 
K. Lotter, Lexicon der Ästhetik, München 1992; P. Moos, Die deutsche Ästhetik der Gegenwart, Berlin- 
Leipzig 1920; S. Morawski, Główne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny, w: Encyklopedia kultury 
polskiej XX wieku. Studia i materiały, Wrocław 1992; G. Tagliabue Morpurgo, L'esthétique contemporai
ne, Milano 1960; E.A. Souriau, Vocabulaire d'esthétique, Paris 1990.

1. Estetyka analityczna

Inicjatorem estetyki analitycznej był filozof austriacki Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951). Zaprezentował om swoistą teorię, dotyczącą stosunku myślenia do 
świata oraz stosunku języka do opisywanej rzeczywistości. W swych podstawo
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wych dziełach - Tractatus Logico-Philosophicus (1921) oraz Philosophische Un
tersuchungen, 1953 (Badania filozoficzne) uznał, iż natura języka polega na mno
gości form i funkcji symbolicznych, niedających się ująć w jednolity system for
malny. Starał się dociekać istoty sztuki na drodze analiz językowych, poszukując 
obiektywnych, „rzeczowych” (związanych z faktami językowo-przedmiotowy- 
mi) zasad orzekania o pięknie. Wittgenstein był związany z angielską szkołą filo
zoficzną, w Anglii też głównie rozwinęła się estetyka analityczna. Estetykę okre
śla się tam jako „filozofię krytyki artystycznej”, a więc badane są nie tyle fakty, 
dotyczące bezpośrednio sztuki - artysta, dzieło, wartość estetyczną, co sądy 
o sztuce. Stanowisko to najpełniej wyakcentował Beardsley w książce Aesthetics. 
Problems in the Philosophy ofCriticism (1958). Rozwinęła się „gramatyka logi
czna” w zastosowaniu do problematyki estetycznej - analizuje ona krytycznie 
oraz weryfikuje język, jaki stosowany jest w nauce o sztuce.

Estetykę analityczną można też określić jako metateorię wiedzy o sztuce 
i estetyki ogólnej. Nie ma ona zadania, by stworzyć nową estetykę ogólną, uni
wersalną, lecz by uprawiać, jak postulował to już Kant, dyskurs na temat sądów 
estetycznych, na przykład o gustach, upodobaniach, preferencjach estetycznych. 
Jest to też dyskusja na temat tego, czym jest „dzieło sztuki” w ujęciu ogólnoteo- 
retycznym, gdy stosuje się takie terminy, jak artefakt, jedność środków wyrazu, 
klasyfikacja poszczególnych rodzajów sztuki, a wreszcie tak wieloznaczne okre
ślenia, jak „piękno” czy „satysfakcja estetyczna”. I tak na przykład, Sibley zaini
cjował w roku 1959 szeroką dyskusję na temat „kategorii estetycznych”, takich 
jak „wdzięk”, „ładność”, „subtelność”. Dickie wprowadził rozróżnienie między 
indywidualno-relatywnym odniesieniem, dotyczącym „smaku estetycznego”, 
a uzusem konwencjonalnym, utartym w zastosowaniach instytucjonalnych, „ofi
cjalnych”, publicznych - temu zagadnieniu poświęcił rozprawę Art and the Aest- 
hetic: An Institutional Analysis (1974). Danto przedstawił koncepcję, wyjaśniają
cą mechanizmy transformacji potocznego myślenia o sztuce w myślenie „instytu
cjonalne”. Książką, oświetlającą wielostronnie, czym jest „estetyka analityczna”, 
jest praca zbiorowa pod redakcją W. Eltona Aesthetics and Language (Oxford 
1959, Estetyka i język).

Czymś nieco innym jest „szkoła erudycyjna”, która zakłada program interpre
tacji i reinterpretacji już powstałych tekstów, jednakże są to analizy immanentne, 
podejmowane z zamiarem eksplikacji, dodatkowych wyjaśnień bez odniesienia 
do jakiejś szerszej teorii czy systemu (w ten sposób powstaje ze stu książek sto 
pierwsza). Estetyka erudycyjna nie zawiera nowych propozycji, zatem nie przy
czynia się do rozwoju tej dyscypliny naukowej.
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2. Bioestetyka

Przedmiotem badań bioestetyki są skłonności do wyróżniania piękna przez 
zwierzęta, piękno natury oraz czynniki biologiczne, mające wpływ na twórczość 
artystyczną i wrażliwość estetyczną człowieka. Zainteresowanie tą problematyką 
datuje się na okres, gdy Karol Darwin (1809-1882) budował swą teorię ewolucji. 
Napisał też rozprawę O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt (1872) i w ten spo
sób zapoczątkował bioestetykę. Darwin i Spencer rozszerzyli teren estetyki twier
dzeniem, iż człowiek nie ma monopolu na wrażliwość estetyczną. Darwin na 
przykład łączył swoisty „zmysł estetyczny” zwierząt domowych z ich kontaktami 
z człowiekiem, zaś u ludzi owa estetyczność związana jest, wedle uczonego, 
z różnorodnością ras.

W wieku XX zainteresowania bioestetyką rozszerzyły się znacznie oraz stały 
się bardziej wnikliwe, szczegółowe. Powstała też psychologia zwierząt. 
B. Rensch w pracy Ästhetische Faktoren bei Farb- und Formbevorzugungen von 
Affen (Czynniki estetyczne w wyborze kolorów i form u małp, 1957) opisuje za
chowania ptaków, zbliżone do estetyzowania w ich śpiewie i budowie gniazd, zaś 
zabawy, tańce zwierząt określa jako zbliżone do działań artystycznych. Z kolei 
D. Morris zajął się malarstwem małp w warunkach eksperymentalnych. Ustalił on 
sześć cech właściwych dla owych szczególnych procesów paraartystycznych:
1) dobrowolna aktywność, 2) samokontrola w stosowaniu kompozycji, 3) zróżni
cowanie linii kaligraficznych, 4) zróżnicowanie tematyczne, 5) optymalna kon
centracja, 6) zachowywanie powtarzającego się schematu postępowania. Podobne 
cechy odnalazł on u malujących dzieci, ludów prymitywnych, zaś, w ogólnym za
rysie, u każdego malarza, co zgodne jest z warunkami biologiczno-psychicznymi 
ssaków (D. Morris, Der malende Affe. Zur Biologie der Kunst - Malująca małpa. 
O biologii sztuki, München 1968). Odnotować tu należy książkę francuskiego 
estetyka i filozofa, E. Souriau Le sens esthétique des animeaux, Paris 1965.

O pięknie żywej natury traktują prace francuskiego biologa i estetyka, R. Cail- 
lois. W sposób wysoce sugestywny przedstawił on swą zabsolutyzowaną konce
pcję realizacji przez przyrodę wysokich wartości artystycznych (paraartystycz
nych) i estetycznych. Zwraca on uwagę na „bezinteresowny” kunszt skrzydeł mo
tylich, także kwiatów i zgeometryzowanych kształtów morskich drobnych żyją
tek. Traktuje o tym książka Caillois Esthétique généralisée (Estetyka uogólniona, 
Paris 1962). O pięknie przyrody piszę również Souriau we wspomnianej książce 
Le sens esthétique des animeaux. M. Dufrenne L’expérience esthétique de la na
ture, w: Esthétique et philosophie, Paris 1967 (Doświadczenie estetyczne natury; 
Estetyka i filozofia).

Przyroda w swym bogactwie dostarcza bardzo żywych i bogatych doznań 
estetycznych, stanowi też często inspirację dla artystów, stąd tak szerokie zain
teresowanie „bioestetyczne” teoretyków różnych specjalności. I tak na przykład 
francuski entomolog J.H. Fabre w swym dziesięciotomowym dziele Souvenirs 
entomologiques. Etudes sur l’insecte et les moeurs des insectes, 1884 (Wspo- 
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mnienia entomologiczne. Badania nad owadami i ich obyczajami) wielokrotnie 
wspomina o przeżyciach estetycznych, związanych z podziwianiem świata owa
dów. Gdy zaś chodzi o absolutyzację piękna przyrody, najdalej poszedł Caillois, 
który twierdzi, że w przyrodzie nie ma brzydoty, choć przecież są też przypadki 
dyssatysfakcji estetycznej, jaką budzą na przykład glisty, robactwo, szczury, plu
skwy. Zapewne i w przypadku natury można mówić o specyficznym „guście este
tycznym”.

3. Estetyka faszystowska

W latach dwudziestych i trzydziestych została zapoczątkowana we Włoszech 
i Niemczech „rewolucja faszystowska”, prpklamująca ustrój totalitarny, a więc 
poddania całego życia społecznego dyrektywom monopartii i „wodza” (Duce, 
Führer). We Włoszech o sztuce i estetyce decydowały deklaracje Mussoliniego, 
ponieważ, zgodnie z założeniem, wódz był we wszystkim nieomylny, a przy tym 
nie znosił sprzeciwów, zaś dla wprowadzenia w życie owych wskazań stosowano 
system represyjny. Program „faszystowskiego ukulturalnienia” społeczeństwa był 
we Włoszech prosty i niezbyt rygorystyczny, natomiast w Niemczech narodo- 
wosocjalistycznych do sztuki i estetyki dołączono ideologię rasistowską i daleko 
idące upolitycznienie. W ten sposób powstał faszystowski, narodowosocjalistycz- 
ny program, nakazujący, jaka ma być sztuka i jak ma być odbierana, przeżywana.

Główne rysy faszystowskiego programu artystyczno-estetycznego były to: 
normatywizm, woluntaryzm, fundamentalizm. Idąc za sugestiami ideologów par
tyjnych, artyści i teoretycy stworzyli rodzaj kanonu piękna na usługach ustroju, 
a kanon ten obowiązywał w sposób bezwzględny całe społeczeństwo: za zdradę 
idei narodowosocjalistycznej uznawano wszelkie próby indywidualnego trakto
wania piękna.

Woluntaryzm polegał na przeświadczeniu, iż można odebrać społeczeństwu 
wolność i narzucić mu wolę tych, którzy centralnie decydowali. Po paru latach 
społeczności Włoch i Niemiec zgodziły się na utratę wolności i poddanie się woli 
swych wodzów i rządzących tam monopartii.

Fundamentalizm estetyki przejawił się w przyjęciu faszystowskiej doktryny 
światopoglądowo-ideologicznej, odpowiadającej w państwie za założenia treścio
we (idee ogólne w dziele sztuki) sztuki. Szczególnie negatywne było przeświad
czenie fundamental i styczne, że obrana doktryna zawiera „prawdy ostateczne, nie
podważalne”, że tylko ona jest słuszna. Owo fundamentalistyczne „wtajemnicze
nie” zawarte było w Hitlera Mein Kampf (zwłaszcza rasizm), A. Rosenberga My
thus des 20. Jahrhunderts (Posłannictwo Niemców jako rasy „panów”) oraz 
u F. Nietschego (koncepcja nadczłowieka).
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Program artystyczny we Włoszech nawiązywał do kanonu grecko-rzymskie
go, wprowadzając w miejsce klasycznego spokoju momenty dynamizacji, walki, 
mocy. Program narodowosocjalistyczny sięgał do mitologii germańskiej i takich 
dzieł, jak Diirera Ritter, Tod und Teufel (Rycerz, śmierć i diabeł), a także oper 
Wagnera. Estetyka faszystowska uznawała bezwzględny prymat treści nad formą 
artystyczną, zaś tematami ideologicznymi była formuła „Blut und Boden” (krew 
i ziemia, co w realizacji okazało się „właściwą” Germanom tendencją do wojen
nych podbojów oraz walka o „Lebensraum” - przestrzeń życiową, czyli zdobycze 
terytorialne, kontynuacja pruskiego „Drang nach Osten” - parcie na wschód). 
W wersji Goebbelsowskiej propagandy owe prymitywne hasła bojowe znajdowa
ły odpowiedniki w motywach wzniosłoliterackich, jak cnota honoru, wierność 
obowiązkom wobec wodza i ojczyzny, odwaga, heroiczna wola, ofiarność. 
W partyjnej praktyce te wzniosłe hasła realizowane były przez stosowanie zasady 
bezkompromisowej walki ze sztuką obcą rasizmowi, walki z wrogimi pierwia
stkami „żydostwa”, bolszewizmu, humanizmu. W roku 1933 przeprowadzono 
publiczne palenie niepożądanych książek, zaś w 1937 otwarta została w Berlinie 
wystawa Entratete Kunst (sztuka zwyrodniała, awangardowa). Chodziło o to, by 
recepcja sztuki nie polegała na wolnych preferencjach estetycznych, lecz by decy
dowała tu świadomość odbiorcy, iż treści, zawarte w dziełach sztuki, miały chara
kter rasowo-populistyczny i by odbiorca miał pełne przekonanie, iż artyści rze
czywiście wyznają narodowy socjalizm i w ten sposób nawiązana zostaje więź 
między publicznością a światem sztuki.

Minister propagandy Goebbels był też rzecznikiem w sprawach sztuki, krytyki 
artystycznej, estetyki - wprowadził zasadę, iż naczelnym zadaniem sztuki jest bu
dzenie „samoświadomości narodowosocjalistycznej”. Temu rygorowi poddali się 
tacy artyści, jak A. Breker, J. Thorak - plastyka „monumentalna”, L. Riefenstahl, 
V. Harían - film. Do sztuki zaliczono też oprawę wielkich manifestacji (Reichpar- 
teitage - państwowe dni partii), których celem było wzbudzenie poczucia identy
fikacji mas ludzkich z ideologią wodza.

Zagadnienia, związane z estetyką faszystowską, zostały później zinterpre
towane krytycznie w takich publikacjach, jak: H. Brenner, Die Kunstpolitik des 
Nazionalsocialismus, 1963 (Polityka wobec sztuki w nacjonalsocjalizmie), 
M. Silva, Kunst und Ideologie des Faschismus, 1975 (Sztuka i ideologia faszy
zmu), K. Backes, Hitler und die bildente Kiinste, 1988 (Hitler i sztuki plastyczne). 
Autorzy zastanawiają się i ubolewają nad tym, jak mogło dojść w narodzie Bacha, 
Goethego, Schillera, Manna nie tylko do ludobójstwa, lecz także zniszczenia sztu
ki i sprowadzenia przeżycia estetycznego do entuzjazmu uwielbienia Fiihrera.



200 ESTETYKA WSPÓŁCZESNOŚCI

4. Osobliwości estetyki socrealizmu

Tezy programowe: 1) Sztuka jest dopełnieniem systemu podstawowych war
tości, którego równorzędnymi komponentami są: filozofia materializmu dialekty
cznego i historycznego, ustrój społeczno-polityczno-ekonomiczny, władza reali
zująca ten ustrój oraz partia komunistyczna, będąca reprezentantem interesów lu
dzi pracy.

2) Geneza artystyczna socrealizmu tkwi w mimetyzmie XIX wieku oraz ro
mantycznej retoryce perswazji, przy użyciu przemawiających do wyobraźni 
i uczuć zwrotów, haseł, wskazań.

3) Każda sztuka pełni funkcję polityczną i ma ją pełnić świadomie, zaś gdy 
uchyla się od tej funkcji, popada w złudzenie apolityczności, które ją dyskredytu
je z punktu widzenia wartości naczelnych.

4) Ideowość zapewnia sztuce właściwe miejsce w świecie człowieka, nato
miast wszelkie próby uprawiania „sztuki dla sztuki”, sztuki formalistycznej, pro
wadzą z konieczności na margines życia społeczno-politycznego.

5) Sztuka ma przedstawiać to, co typowe, wspólne, powszechne, istotne w ży
ciu społeczeństw i jednostek, natomiast wyszukiwanie rzadkich, anormalnych 
przypadków sprzyja oddalaniu sztuki od życia naturalnego ku sensacji, dziwac
twu, wynaturzeniom, anomaliom, patologii.

6) Tendencyjność jest jednym z warunków koniecznych, by sztuka była po
trzebna społeczeństwu, służyła mu; artysta powinien jednoznacznie opowiedzieć 
się, po czyjej stronie stoi w walce społecznej. Stąd podjęcie przez sztukę zadań 
propagandowych, agitacyjnych, mobilizujących do budowy nowego ustroju.

7) Ostatecznym przejawem tendencyjności jest partyjność sztuki - oddanie się 
jej w służbę realizacji generalnej linii partii komunistycznej.

8) Sztuka ma pełnić funkcję wychowawczą (dydaktyczną), zaś dla pełnienia 
tej funkcji winna prezentować, wpajać odbiorcy postawę optymistyczną - właści
wą dla nowej, zwycięskiej klasy społecznej - afirmującą przemiany społeczne, 
dokonywane w ustroju komunistycznym; winna tworzyć wzory osobowe poprzez 
przedstawianie bohatera pozytywnego.

9) Od strony artystycznej sztuka powinna być komunikatywna, operować ję
zykiem artystycznym, łatwo zrozumiałym dla każdego odbiorcy: najbardziej te
mu postulatowi bezpośredniości przemawiania do odbiorcy sprzyja w literaturze 
epika i dramat, w plastyce malarstwo i rzeźba, przedstawiające człowieka przy 
pracy oraz jego bezpośrednie otoczenie (krajobraz); ważna jest też łatwa rozpo
znawalność przedmiotów, przedstawionych w dziele, stąd unikanie wszelkich de
formacji; uzyskaniu satysfakcji estetycznej przez odbiorcę sprzyja żywość przed
stawienia, wprowadzanie konfliktów, wartość akcji w powieści, harmonijność, 
ładność kształtów w plastyce, wyrazistość melodii w muzyce. Natomiast głów
nym tematem sztuki ma być budowa komunizmu i udział w niej uświadomionych 
politycznie mas ludowych.

10) Prawidłowość rozwoju i funkcjonowania sztuki w społeczeństwie socjali



Vil. Panorama inwencji estetycznej - inne propozycje 201

stycznym zapewniają ustanowione dyrektywy programowe, nad których prze
strzeganiem czuwa partia i władza za pomocą dostępnych jej środków instytucjo
nalnych, administracyjnych i represyjnych.

Wydawać by się mogło, że wiele tez socrealizmu odnaleźć można już w pro
gramach wcześniejszych - zwłaszcza wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z estetyką normatywną - lecz wprowadzonym tu pojęciom, określeniom nadane 
zostało specyficzne znaczenie, zaś wymowa całości programu jest całkowicie 
swoista. Ponadto, zgodnie z zasadą historycznego sposobu myślenia, określonym 
tezom, twierdzeniom, faktom nadawany bywa w ciągu rozwoju socrealizmu od
mienny kontekstualnie sens, ocena; to, co było słuszne w określonym czasie, 
w określonych warunkach może okazać się niesłuszne w nowych warunkach hi
storycznych. Konkretnym przykładem może tu być zmienność ocen postawy Łu- 
naczarskiego wobec awangardy, zależnie od kontekstu.

W okresie rewolucji, a także w następnych latach - zwalczania przeżytków 
feudalizmu i budowy komunizmu - ważnym postulatem było, by nie wprowa
dzać zamętu myślowego, nie komplikować myślenia, nie iść za wątpliwościami, 
lecz przede wszystkim ujawniać i akcentować te racje światopoglądowe, które 
afirmują rzeczywistość i mają charakter konstruktywny. Subtelności dialektyki 
zostały zarzucone na rzecz realizmu dosłownego, którego naczelna teza brzmi: 
wszystko jest takie, jak to spostrzegamy i ujmujemy w bezpośredniej, potocznej 
intuicji. Prawda to tyle, co oczywistość potocznego, zdroworozsądkowego pozna
nia. Zyskano w ten sposób prosty, przejrzysty, monistyczny obraz świata jako ma
terii, ludzkości, kierującej się etyką zdecydowanie dwuwartościową (dobro - zło) 
oraz dwuwartościowej sztuki (ideologicznie słuszna - niesłuszna; piękne jest to, 
co porywa do walki o sprawiedliwość społeczną - wstrętne to, co wsteczne).

W związku z tak ujmowanym przez socrealizm myśleniem filozoficznym 
przyjęte zostały liczne założenia jako oczywiste, niepodlegające dyskusji. I tak na 
przykład za pewniki a priori przyjęto twierdzenia: tylko jeden kierunek artystycz
ny można uznać za sztukę wielką, prawdziwą, godną, satysfakcjonującą estetycz
nie (monizm estetyczny); każde dzieło sztuki musi być dla każdego zrozumiałe, 
łatwe w odbiorze (uniwersalizm estetyczny); jedyną prawdziwą sztuką jest sztu
ka, tworzona zgodnie z konwencją realistyczną (panrealizm estetyczny); sztuka 
ma być podporządkowana racjom społeczno-polityczno-ustrojowym (funkcjona- 
lizm estetyczny).

A wreszcie przyjęto jako obowiązującą zasadę, iż w sztuce słuszne jest to, co 
odpowiada masom ludowym. Sztuka ma być dostosowana do gustów, wrażliwo
ści estetycznej mas ludowych - robotników i chłopów - przy czym owe gusta zo
stały ustalone, rozpoznane przez rzeczoznawców bez badań empirycznych, son
daży itp.; kierowali się oni zdrowym rozsądkiem.

Polityka kulturalna państwa, system perswazyjny stosowany przez środki ma
sowego przekazu, a także działania administracyjno-represyjne spowodowały, że 
istotnie realizm został powszechnie przyjęty jako właściwa sztuka, że odbiorca 
radziecki w ogóle nie dopuszczał myśli, iż może istnieć jakakolwiek inna sztuka 
(woluntaryzm estetyczny).
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Kim są specjaliści. Historycznie rzecz biorąc, twórcami programów artysty
cznych byli artyści, zaś specyfiką socrealizmu jest znaczny tu udział działaczy 
politycznych. Gdy sięgniemy do genezy powstania programu socrealizmu, należy 
wymienić jako jednego z pierwszych jego inicjatorów, czy też jako prekursora, 
Maksyma Gorkiego. Sytuacja jednak jest tu dość wyjątkowa: sformułował on 
ogólny zarys postulatów wobec sztuki zaangażowanej społecznie, rewolucyjnej, 
lecz sam napisał tylko jedną powieść (Matka), gdzie zgodny był z głoszonym pro
gramem, natomiast tworząc swe najwspanialsze dzieła, tak bardzo niekiedy bli
skie życiu ludzi poniżonych, o których prawa walczyła rewolucja, bynajmniej nie 
zastosował poetyki socrealizmu. Gorki uczestniczył natomiast w instytucjonalnej 
inauguracji socrealizmu, zaś głównym rzecznikiem był wówczas A.A. Żdanow, 
wybitny działacz i ideolog KPZR - miało to miejsce na zjeździe pisarzy radziec
kich. Właśnie Żdanowa należy uznać za właściwego twórcę programu socreali
zmu. Na ten temat czytamy w Krótkim słowniku filozoficznym pod redakcją 
M. Rozentala i P. Judina (Warszawa 1955):

„A.A. Żdanow wiele dokonał w dziedzinie marksistowsko-leninowskiej teorii literatury 
i sztuki. Już w swym przemówieniu na I Ogólnorosyjskim Zjeździe Pisarzy Radzieckich 
w 1934 roku nakreślił on najważniejsze zadania w dziedzinie rozwoju literatury radziec
kiej, scharakteryzował stalinowskie określenie metody radzieckiej literatury, sztuki i kryty
ki artystycznej jako metody realizmu socjalistycznego. Żdanow wykazał, że realizm socja
listyczny wymaga realistycznego przedstawiania rzeczywistości w jej rewolucyjnym roz
woju, łączącego prawdziwość i historyczną konkretność obrazu z zadaniem wychowania 
mas pracujących w duchu socjalizmu. W referacie o czasopismach «Zwiezda» i «Lenin
grad» oraz w przemówieniu wygłoszonym na naradzie muzyków radzieckich zwołanej 
przez KC WKP(b) Żdanow głęboko naświetlił najważniejsze zagadnienia estetyki realizmu 
socjalistycznego”.

Niekiedy wskazania programowe były rezultatem wysiłku zbiorowego ciał 
politycznych. Tutaj można przytoczyć informację dotyczącą estetyki muzyki:

„Uchwała KC WKP(b) z roku 1948 w sprawie opery W. Muradelego Wielka przyjaźń 
zawiera jasne, programowe wskazania dotyczące tego zagadnienia. Uchwała stwierdza, że 
podstawą realistycznego kierunku w muzyce jest skojarzenie głębokiej treści z artystyczną 
doskonałością formy muzycznej, prawdziwość i realistyczny charakter muzyki, jej głęboka 
więź organiczna z narodem i jego twórczością muzyczną i pieśniarską, wysoki kunszt za
wodowy, a jednocześnie prostota i dostępność utworów muzycznych. Metoda realizmu 
socjalistycznego oznacza organiczne skojarzenie w sztuce elementów narodowych i mię
dzynarodowych. Sztuka radziecka kieruje się marksistowskim twierdzeniem, iż kultura ra
dziecka - to kultura socjalistyczna w treści i narodowa w formie” (Krótki słownik filozofi
czny, s. 575).

Na temat sztuki wypowiadali się publicznie i autorytatywnie liczni przywódcy 
polityczni i państwowi. Między innymi znane są wystąpienia N.S. Chruszczowa. 
Pisze o nich L.F. Iljiczow:

„N.S. Chruszczów i inni przywódcy partii i rządu zwiedzili niedawno wystawę plasty
ków moskiewskich, zapoznali się również z pracami malarzy abstrakcjonistów i rzeźbiarza 
E. Nieizwiestnego. Tam, na wystawie prace te oraz formalistyczne utwory niektórych in
nych plastyków były poddane surowej, lecz słusznej krytyce. Pozbawiona wszelkiego zdro
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wego sensu abstrakcyjna mazanina na płótnach nie jest niczym innym jak tylko patologicz
nymi wykrętasami, nędznym naśladownictwem rozkładowej sztuki formal i stycznej burżu- 
azyjnego Zachodu.

Taka twórczość - mówi, na wystawie N.S. Chruszczów - jest obca naszemu narodowi, 
odrzuca on ją. Właśnie nad tym powinni się zastanowić ludzie, którzy nazywają siebie arty
stami, a tymczasem tworzą takie «obrazy», że trudno się domyślić, czy są one narysowane 
ręką człowieka, czy też namalowane ogonem osła. Trzeba, żeby zrozumieli oni swoje błędy 
i pracowali dla narodu”.

„Gdy opublikowano uwagi N.S. Chruszczowa pod adresem abstrakcjonistów, społe
czeństwo radzieckie przyjęło je jako ważny krok w walce partii o kulturę komunizmu, jako 
początek nowego etapu doskonalenia partyjnego kierowania twórczością artystyczną. Po
wiadają, że niektórzy towarzysze podsumowali krytykę partyjną słowami, według znanej 
analogii: «Jest taka partia». Tak, jest taka partia, która kierowała i będzie kierować, lub, 
mówiąc słowami W.I. Lenina, kształtowała i będzie kształtować rezultaty procesu artysty
cznego w naszym kraju” (Tworzyć dla narodu, w imię komunizmu, ss. 4, 16).

Także sam Chruszczów wygłosił znane programowe przemówienie na spotka
niu przywódców partii i rządu z działaczami literatury i sztuki 8 marca 1963 roku 
(Wysoka ideowość i mistrzostwo artystyczne - wielką siłą radzieckiej literatury 
i sztuki, Warszawa b.d.), gdzie raz jeszcze potwierdził główne tezy socrealizmu.

Jednym z założeń poetyki socrealizmu jest bezpośrednia, wprost, jednoznacz
na eksplikacja idei przewodnich dzieła sztuki w nim samym. Wzorem może tu 
być poezja W. Majakowskiego, gdzie w wierszu używane są, wielokrotnie powta
rzane, eksponowane (także graficznie), akcentowane słowa, prezentujące idee 
ogólne, zawartość treściową dzieła. Socrealizm unika w tym względzie wielozna
czności, artystycznych niedomówień, ponieważ chodzi przede wszystkim o to, by 
owe słowa-idee, słowa-symbole doszły do odbiorcy, by właśnie one przede wszy
stkim oddziałały. Teksty literackie stają się zarazem tekstami ideologicznymi, 
politycznymi, zaś rękojmią zaangażowania są właśnie przede wszystkim owe wy- 
eksplikowane idee ogólne. Podobnie w malarstwie są to albo przedstawienia 
z mimetyczną wiernością, podobieństwem, łatwo rozpoznawalni ludzie, funkcjo
nujący jako symbole ideologii, albo symbole graficzne, albo sytuacje o jednozna
cznej wymowie ideologicznej.

Zaangażowanie to przede wszystkim sfera postulatów. Zasadniczo nie wyma
ga się od twórcy więcej niż deklaratywne ukazanie w dziele wartości ideologicz
nych, zakładając jego rzeczywiste, osobiste zaangażowanie wobec tych wartości. 
Zaś praktyka, w przypadku zminimalizowanych możliwości wyboru, okazywała 
się często inna - powstawało miejsce na konformizm i koniunkturalizm. Gdy 
sztukę potraktuje się instrumentalnie, wówczas rzeczywiście dla działacza polity
cznego liczy się jej przydatność agitacyjna. Mniejsza z tym, jakie są poglądy 
twórcy, byle jego dzieło spełniało postulaty założonego programu. U nas, w Pol
sce miraż zaangażowania rozwiewał się szczególnie szybko, gdy nowe warunki 
dawały większe możliwości nieskrępowanego wyboru.

„Surowa krytyka burżuazyjnych przeżytków”. Twórcy programu socreali
zmu za przeżytki burżuazyjne, którym należy się przeciwstawiać, które należy 
zwalczać, jako obce i wrogie komunizmowi, uznali sztukę awangardową, zwłasz
cza zaś formalizm, i w ogóle wszelkie nowinki nieodpowiadające zasadom reali
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zmu socjalistycznego. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej kwestii owych „przeżyt
ków”, wówczas dostrzeżemy, iż awangarda w sztuce miała postawę antyburżu- 
azyjną, że walczyła ona z tym mieszczuchem, że często programowo denerwowa
ła publiczność mieszczańską (hasło surrealistów épater les bourgeois'). Z drugiej 
strony za rzeczywiste przeżytki minionych ustrojów uznać by można raczej re
alizm - sztandarową sztukę kapitalizmu i romantyzmu - związany z feudali- 
zmem, idealistyczny z założenia, irracjonalistyczny, głoszący indywidualizm itp.

Można więc wnioskować, iż istotna przyczyna nawiązania do realizmu arty
stycznego i romantyzmu tkwiła gdzie indziej, nie w przesłankach ideologicznych. 
Nie chodziło zatem o przeciwstawienie się awangardzie, lecz znalezienie 
konwencji artystycznej takiej, która byłaby dostatecznie nośna, by udźwignąć za
dania ideologiczne, polityczne, propagandowe, agitatorskie. Przyjęto, iż sztuka 
ma być funkcjonalna, potraktowano ją instrumentalnie - i właśnie mimetyzm 
(jednoznaczność przedstawiania rzeczywistości), tkwiący w realizmie, uznano za 
najsprawniejszy tu instrument oddziaływania na powszechnego odbiorcę. U pod
łoża tego rozumowania tkwi Pawłowowska kopcepcja treningu świadomości po
przez bodźce, działające bezpośrednio, trwale. Wywodzące się z psychologii głębi 
działanie na człowieka poprzez jego podświadomość (surrealiści) wydało się 
mniej pewne i trudniejsze do kontrolowania.

Nowy normatywizm. Gdy normatywizm estetyczny potraktujemy szeroko, 
wówczas różne jego odmiany znaleźć możemy rozsiane na przestrzeni wieków 
i kontynentów. Ze starożytności wskazać tu można na sztukę egipską, a także sta- 
rogreckie dążenie do stworzenia kanonu piękna. Z czasów nowszych najczęściej 
wymienia się francuskiego poetę i teoretyka literatury Nicolasa Boileau (1636— 
1711). Stworzył on na dwa wieki kodeks klasycyzmu dla całej Europy. Jego czte- 
roczęściowy poemat dydaktyczny sprowadza twórczość artystyczną do sztywno 
określonych, obwarowanych regułami artystycznymi gatunków, wywiedzionych 
ze starożytnej poetyki (epos, powstający wówczas, Boileau potępia); potępiał on 
fantazję, opowiadał się za prawami wieczystego rozumu. Poetyka normatywna 
Boileau znalazła tyluż zagorzałych zwolenników, co i zdecydowanych przeciwni
ków. Rozgorzała wówczas dyskusja, a pierwszym przeciwnikiem-polemistą este
tyki normatywnej był już w XVII wieku Ch. Perrault, zaś romantyzm zajął stano
wisko radykalnie przeciwne.

Zapewne, każdy program, manifest artystyczny ma znamiona normatywności 
- coś zaleca, coś odrzuca, czynione jest to jednak zazwyczaj z pozycji swobodnej 
dyskusji - natomiast sytuacja socrealizmu jest odmienna: walczył on i walczy 
różnorodnymi środkami o wyłączność, ostateczne, całkowite zwycięstwo.

Specyfiką normatywizmu, prezentowanego przez socrealizm jako program, 
doktryna i praktyka, jest bezwzględność w używaniu wszelkich metod - od per
swazyjnej po represyjność - dla wprowadzenia, wdrożenia zasad w życie, 
w obieg kulturowy. Przy czym jest to program wszechstronny, obejmujący dro
biazgowe zagadnienia warsztatowe, zasadniczą koncepcję sztuki, sprawy postaw 
artystycznych oraz stronę recepcyjną (a więc postulaty wobec odbiorców, którzy 
również winni poddać się presji przekonywającej siły dzieł sztuki).
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5. Fotoestetyka

Fotografia należy do tych technik artystycznych, które w wieku XX rozwinęły 
się w tempie przyspieszonym i przeszły przez kilka stadiów przemian. Najpierw 
były to eksperymenty wynalazców, później fotografia przybrała postać rzemieśl- 
niczo-komercyjną, by wkrótce stać się potocznym, popularnym sposobem „ocale
nia życia od zapomnienia”, a wreszcie kreowana została „fotografika”, sztuka 
fotografowania. W miarę rozwoju fotografiki rośnie też zainteresowanie nią teo
retyków i historyków sztuki, socjologów, teoretyków kultury, a także estetyków. 
Wychodzą specjalistyczne czasopisma, organizowane są wystawy, ukazują się 
książki, poświęcone tej problematyce (np. L. Moholy-Nagy, Malerei, Fotografie, 
Film, Meinz 1967; F.M. Neusuess, Fotografie ais Kunst. Kunst ais Fotografie. 
Das Medium Fotografie in der bildenden Kunst Europas ab 1968, Köln 1979; 
A. Grundberg, K. McCarthy Gauss, Photography by and Art. Interactions sińce 
1946, New York 1987).

Początkowo fotografika rozpatrywana była per analogiam, na tle malarstwa, 
rysunku, grafiki. Brano przede wszystkim pod uwagę takie momenty artystyczne, 
jak wybór punktu widzenia w związku z perspektywą, wybór modela (fotogra
fowanego tematu, przedmiotu), kompozycja. Na przełomie wieków XIX i XX za 
najważniejsze w fotografii artystycznej uważano połączenie realizmu z impresjo
nizmem, siłę wyrazu estetycznego, przy czym dominowały tradycyjne „romanty
czne”, sentymentalne ujęcia oraz doskonalenie technik wytwarzania materiałów, 
służących fotografowaniu (aparaty, środki chemiczne, papier fotograficzny). Już 
na początku XX wieku fotografia uwolniła się od stereotypu naśladowania malar
stwa i powstała nowa, samodzielna sztuka, którą nazwano „fotografiką”.

W aspekcie estetycznym fotografika rozpatrywana jest w rozbiciu na odmiany 
rodzajowe:

- fotografia amatorska: wprawdzie nie należy ona do fotografiki, jest jednak 
brana pod uwagę ze względu na to, iż także tutaj uzyskiwane są dzieła o wysokich 
wartościach artystycznych i estetycznych; ponadto fotografia amatorska jest 
swoistym przejawem artystycznego czy paraartystycznego strukturowania rze
czywistości realnej; określa się fotografię amatorską (obecnie obok filmu wideo) 
jako „ścieżkę emocjonalną, obok drogi życia”;

- fotografia portretowa; do połowy XIX wieku portretowanie ludzi było wyłą
czną domeną malarstwa, grafiki i rzeźby (także literatura piękna znała technikę 
sporządzania charakterystyk psychologicznych osoby ludzkiej), zaś gdy okazało 
się, iż fotografika może przejąć funkcję portretowania, wkrótce zajęła w tym po
zycję monopolistyczną; pozostało pytanie, czy fotografia potrafi wniknąć w psy
che portretowanego, jak uczynili to Leonardo da Vinci, Rembrandt (zwłaszcza 
w autoportretach) czy van Gogh - jednakże z czasem okazało się, że fotografia 
portretowa nie musi posługiwać się schematem „proszę o uśmiech”; na przykład 
Witkacy wykonał serię fotograficznych autoportretów, odsłaniających jego oso
bowość niemal na zasadzie ekshibicjonizmu; portret fotograficzny, zwłaszcza fo
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tografii kolorowej, został wykorzystany jako główny element kompozycyjny 
w dziełach artystów awangardowych - są to na przykład serie portretowo-foto
graficzne A. Warhola (słynne klatki fotograficzne Marylin Monroe), także liczne 
warianty użycia fotografii seryjnej w sztuce aluzyjnej, metaforycznej sztuki kon
ceptualnej; powstało przekonanie, iż malarstwo portretowe straciło swój sens, 
skoro portrety fotografików dają tę samą satysfakcję estetyczną;

- krajobraz fotograficzny występuje w dwu odmianach: fotografia plain air 
(na wolnym powietrzu) oraz krajobraz miejski; znowu pojawiła się wątpliwość, 
czy ma sens malowanie krajobrazu w konwencji realistycznej, skoro fotografia 
(zwłaszcza barwna) oddaje adekwatnie i niekiedy w sposób niedostępny malar
stwu (np. kolaże, nakładanie obrazów); obrońcy krajobrazu malarskiego podno
szą udział osobowości twórczej w ich dzieło i wielką przez to sugesty wność este
tyczną, czyż jednak wysoce „wysmakowane” dzieła fotografików nie poruszają 
wrażliwości estetycznej przez moment autentyczności, realności, „prawdy arty
stycznej”;

- fotografia techniczna; ma ona charakter utylitarny, mianowicie służy postę
powi technicznemu, jest stosowana zarówno jâko dokumentacja działań, jak też 
dla celów badawczo-odkry wczych; jest ona sprzężona z wysoką techniką elektro
niczną, na przykład używane są tu mikroskopy elektronowe (powiększenia do 
25 000 razy), a także teleskopy do zdjęć kosmosu; odpowiednio skadrowane 
i spreparowane fotografie czysto techniczne, zwłaszcza silne powiększenia, dają 
efekty estetyczne - przypadkowe układy plam barwnych oddziałują na oglądają
cego je jak dzieła malarstwa abstrakcyjnego, zaś abstrakcja informel polegała na 
odtwarzaniu w sposób mechaniczny struktury materii, a efekty były zbliżone do 
fotografii, wykonanych przy użyciu mikroskopu;

-fotografia eksperymentalna, awangardowa weszła po roku 1920 w swoisty 
wyścig z malarstwem - przestała naśladować obrazy, natomiast wysunęła własny 
program artystyczny; powstają fotogramy o charakterze abstrakcyjnym, specjalne 
efekty są uzyskiwane przez mieszanie technik, model jest preparowany w sposób, 
nieraz daleko odbiegający od realizmu, dosłowności, rozpoznawalności;

- reprodukcje dzieł sztuki stały się ważnym elementem podnoszenia poziomu 
kultury estetycznej - André Malraux oparł na zjawisku reprodukowania dzieł 
sztuki swą koncepcję „muzeum wyobraźni” {Lex voix du silence - Głosy milcze
nia, 1951; La musée imaginaire de sculpture mondiale -Muzeum wyobraźni 
rzeźby światowej, trzy tomy, 1955). Dzięki fotografii możliwe jest wydobycie, 
wyakcentowanie szczególnie interesujących detali dzieła i pobudzenie w ten spo
sób wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie u odbiorcy przeżycia estetyczne
go rozumiejącego.

Najwyższe osiągnięcia artystyczne osiąga fotografia jako „sztuka światłocie
nia”, stąd uważa się fotografię czarno-białą za bardziej wyrafinowaną, wysubtel- 
nioną artystycznie, niż kolorowa.

Wybitni artyści fotograficy stworzyli jakby kanon „fotograficzności”, gdzie 
przedkładane są: odbicie w dziele osobowości twórczej fotografa, indywidualiza
cja stylów fotografii mimo pośredniości w procesie twórczym, precyzja w opero
waniu światłocieniem, umiejętność wydobywania istotnych cech modelu, zwłasz
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cza w portrecie, seryjność ujęć, która dla widza oznacza głębsze wniknięcie 
w świat przedstawiony przez fotografa. Do mistrzów fotografii należeli: D.O. Hill 
(połowa XIX wieku, Anglik, pierwszy fotograf artysta), Margaret Cameron 
(1815-1879, Angielka, portrecistka), G.F. Fourmachon (1820-1910, Francuz, fo
togramy zbliżone do obrazu malarskiego), Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946, 
Węgier, program „wierności fotograficznej”), Edward Weston (1886-1958, An
glik, wprowadza „poetycki realizm”). W połowie XX wieku zaczyna się dynami
czny rozwój fotografii reportażowej (wystawa Rodzina człowiecza w nowojor
skim Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

W Polsce do najwybitniejszych fotografików należał Jan Bułhak (1876- 
1950). Prowadził on też ożywioną działalność naukową i społeczną: był kierow
nikiem Zakładu Fotografii Artystycznej w Uniwersytecie Stefana Batorego 
w Wilnie (1919-1939), założycielem i prezesem Fotoklubu Polski, Związku Pol
skich Artystów Fotografików, Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Uprawiał 
głównie fotografię krajobrazową, utworzył kolekcję własnych zdjęć Polska w ob
razach fotograficznych (około 10 tysięcy zdjęć). Napisał wiele prac z estetyki 
fotograficznej oraz zredagował almanachy fotografii. Ta ożywiona działalność 
Bułhaka świadczy o dynamice rozwoju tej nowej dziedziny sztuki, jaką była foto
grafia na początku wieku, a nadto charakteryzuje osobowość tego artysty.

6. Estetyka konsumencka

Przedmiotem badań estetyki konsumenckiej jest artystyczna strona przedmio
tów praktycznego użytku. Dbałość o piękno wyglądu zewnętrznego, tego, co ma 
znaczenie przede wszystkim praktyczne, ma swą odległą historię: już w starożyt
ności naczynia, ubrania, meble, budowle były starannie modelowane i przyozda
biane. Od strony teoretycznej problematyka ta została dostrzeżona w wieku XIX, 
zaś w wieku XX rozwinęła się estetyczna teoria piękna rzeczy. Jest to strefa po
granicza, w której prymamy jest wzgląd na bezpośrednie korzyści materialne, 
utylitarne, związane ściśle z wartościami witalnymi, zaś względy artystyczne 
i estetyczne są tu wtórne - piękno odgrywa rolę czysto służebną. Nadto strona 
aksjologiczna poddana jest rygorom nie perfekcji artystycznej, lecz upodobaniom 
estetycznym czy raczej paraestetycznym odbiorców. Liczy się tu „gust” po
wszechnego, masowego odbiorcy - nie o piękno wszak chodzi, lecz o użytecz
ność praktycznej rzeczy. Także człowiek zostaje w pewnym stopniu urzeczowio- 
ny, gdy poddaje się zabiegom fryzjera, stylisty makijażu, wizażysty czy kreatora 
mody.

Ową „estetykę konsumencką” można też zdefiniować jako technikę i teorię 
wyposażenia artystycznego towaru wraz z analizą i interpretacją estetyczną do
znań, jakie owo wyposażenie budzi w odbiorcach-konsumentach przyozdobio
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nych towarów. Interesujące są też badania nad tym, jak oddziałuje artystyczne 
naddanie w obrocie towarowym, sprzedaży, sugerowaniu postaw itp. (marketing).

Do zakresu badań estetyki konsumenckiej należy w pierwszym rzędzie to, jak 
projektowany jest wygląd samego towaru - kształty, barwy, ornamentacje; a są 
to: ubrania, meble, samochody, przedmioty użytku domowego, artykuły biurowe 
itp. Wchodzi tu w grę także prezentacja towaru: witryny sklepowe, opakowanie. 
Celem tych zabiegów jest fascynacja estetyczna potencjalnego nabywcy, za którą 
ma iść akt kupna.

Od strony psychologicznej są to zabiegi, sugerujące bezpośrednio lub pośred
nio wartościowość utylitarną danego towaru. Do technik sugestii należy działanie 
na podświadomość, seksualizacja, wywoływanie poczucia wyższości, odwoływa
nie się do upodobań snobistycznych, zadowolenie konsumenckie, iż oto ma się 
okazję dokonać wysoce korzystnej transakcji.

W reklamie pojawiają się takie momenty, jak pięknie ubrani i pięknie wyglą
dający prezenterzy (np. ci, którzy już dany towar nabyli i są z niego wysoce zado
woleni), jak fantazyjne krajobrazy, zwierzęta, rośliny, sceny rodzajowe, a nawet 
emblematy patriotyczne i religijne. Częstyiń chwytem artystycznym są rysunki 
czy teksty komiczne. Używa się do tego albo znanych już skądinąd ujęć (np. „Ka
czor Donald zajadający czekoladę”), albo lansuje nowe pomysły, starając się, by 
uzyskały one możliwie szeroką popularność. Niekiedy fantazyjna stylizacja sta
nowi udatny chwyt reklamy sugestywnej, wystarczyć do tego może jedna litera 
(np. „M” dla barów McDonalda).

Pokrewnymi zjawiskami są: propaganda polityczna, wystawność obrzędów li
turgicznych, monumentalność gmachów instytucji o szerokim zasięgu oddziały
wania (np. ratusze miejskie, siedziby międzynarodowych organizacji i banków).

Najbardziej znacząca dla kształtowania wrażliwości na piękno potoczne, pięk
no tego, co użyteczne, była działalność Bauhausu. Poprzedzał ją ruch Arts and 
Crafts, inicjujący idee rzemiosła artystycznego na przełomie XIX i XX wieku (na 
ten temat: A. Schlieker, Theoretische Grundlagen der „Arts and Crąftish" Be- 
wengung, Bonn 1986).

Bauhaus, Staatliches Bauhaus, Hochshule fur Gestaltung - takie nazwy przy
bierała uczelnia artystyczna założona w roku 1919 w Weimarze. Inicjatorem po
wstania Bauhausu był W. Gropius, po nim kierował uczelnią L. Mies van der Ro
he; w roku 1934 Bauhaus został zlikwidowany przez hitlerowców. Program Gro- 
piusa obejmował całościowo twórczość artystyczną, związaną z projektowaniem 
domów wraz ze wszystkim, co służy życiu codziennemu. Do teoretyków i wykła
dowców Bauhausu należeli: W. Kandinsky, P. Klee, L. Moholy-Nagy. Prace teo
retyczne publikowano w serii „Bauhausbiicher” (od roku 1923), nadto wychodzi
ło pismo „Bauhaus” (1926-1931)2.

2 Publikacje na tematy, związane z estetyką konsumencką: H. Read, Sztuka a przemysł (1934, wyd. 
polskie 1964); W. Gropius, M. Bayer, Bauhaus 1919-1928 (1952); G. Dorfies, Gute Industrieform und 
Ihre Ästhetik (1964); W.F. Haug, Kritikder Warenästhetik (1971).

Estetyka rzeczywistości traktuje reklamę jako zjawisko charakterystyczne dla 
cywilizacji XX wieku. Mianowicie reklamę można określić jako swoiste odbicie 
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rzeczywistości społecznej, jako „podszewkę kultury”, jako inne ustrukturowanie 
tego, co potoczne i rzadko uświadamiane, co wydaje się oczywiste, niezbędne, 
choć de facto jest jedynie reperkusją autentycznego życia jednostek i społeczno
ści. Reklama jest niekomiczną karykaturą kultury. Czym jest karykatura? Defini
cja słownikowa mówi o przesadnym, ośmieszającym uwydatnianiu i wyolbrzy
mianiu charakterystycznych cech postaci, przedmiotów lub wydarzeń w sztukach 
plastycznych albo w utworze literackim (głównie w satyrze). Jest też karykatura 
określana jako coś zdeformowanego, przejaskrawionego, wypaczonego (wyraz 
jest pochodzenia włoskiego: caricatura).

W reklamie karykaturalność występuje często w wersji inwersyjnej: pozostaje 
moment deformacji rzeczywistości, wypaczenia znaczeń, przejaskrawień, lecz nie 
w celu ośmieszenia czegokolwiek, a właśnie lansowania; pozostaje wyolbrzymia
nie wybranych cech, zaś w miejsce degradacji czegokolwiek przyjęta zostaje kon
wencja „chwalenia na siłę”.

Inwersyjność reklamowej karykatury polega na tym, iż podstawowej funkcji 
informacyjnej towarzyszy dezinformacja („Tylko nasz towar spełni twoje naj
skrytsze marzenia - naczynia kupisz w firmie NACZYNIE”). Z kolei funkcja do
radcza pełniona jest na zasadzie fałszywej wiary: reklama doradza nie to, co jest 
korzystne dla potencjalnego klienta, lecz to, co przyniesie korzyść producentowi. 
Funkcja estetyczna, realizowana przez stosowanie artystycznego naddania, pole
ga tu na „schlebianiu najgorszym gustom”, na kiczowatości - w plastyce jest to 
najczęściej dosłowny, fotograficzny realizm i dbanie o to, by model był „ładny”. 
Dochodzi aż do karykatury karykatury (skarykaturyzowania karykatury) - na 
przykład reklama mąki firmy „Smok” posługuje się karykaturą smoka, który wy
powiada w telewizji wierszyk:

Najlepsze wypieki, pierożki czy kluski, 
Zapewnią ci smocze skrzydełka i nóżki

- tak wyglądają reklamowe rymowanki.
Jest reklama częścią współczesnej kultury i jako wszechobecna kształtuje 

świadomość społeczną, lecz kształtuje karykaturalnie, pogłębiając postawę konsu
mencką, przyzwyczajając do bylejakości.

Wyróżnić można kilka odmian reklamy:
- reklama dyskretna, idylliczna, tryskająca optymizmem, niedyskryminująca 

firm konkurencyjnych, z bezpretensjonalnymi tekstami (w rodzaju: „MODI Salon 
obuwia. Markowe buty renomowanych firm krajowych i zagranicznych. Szeroki 
wybór obuwia: damskiego, męskiego, dziecięcego. Przyjdź po wygodę dla twoich 
stóp!");

- reklama patetyczna operuje elementami o silnym napięciu, jak na przykład 
koń wspinający się na tylnych nogach na tle krajobrazu górskiego z zachodzącym 
słońcem lub tekstem, odwołującym się do wysokich wartości („Kupując u nas, 
wzmacniasz siłę gospodarczą Polski”);

- reklama paradoksalna, w której są sprzeczne momenty znaczeniowe; przy
kładem mogą być reklamy papierosów, gdzie tekst, zachwalający daną markę czy 
w ogóle palenie, sąsiaduje z przymusowym ostrzeżeniem ministra zdrowia, iż pa
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lenie powoduje raka i choroby serca. To reklama samozagłady z naddaniem saty
sfakcji ustrojowej i estetycznej - w każdym razie tak to wygląda, gdy potencjalny 
nabywca papierosów danej marki przedstawiany jest jako nasycony rozkoszą 
piękny bon vivant.

Istnieją też reklamy, posiadające wysokie wartości artystyczne i estetyczne, 
nie obrażające zdrowego rozsądku i dające pełną satysfakcję estetyczną - to sto
sunkowo nieliczne reklamy handlowe, a przede wszystkim afisze i foldery teatral
ne i filmowe, turystyczne czy plakaty, wydawane z okazji uroczystości państwo
wych lub kościelnych. Przez jakiś czas funkcjonowała „polska szkoła plakatu” 
(lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte) i wówczas udało się artystom-grafikom prze
zwyciężyć socrealistyczne zakazy i nakazy.

7. Artystów estetyka implicite

Koncepcję estetyki implicite rozwinął W. Tatarkiewicz (Historia estetyki, t. I, 
s. 13) i zastosował w całości opracowania (trzytomowa Historia estetyki). Jest to 
ta wiedza o zjawiskach, będących przedmiotem badań estetyki, którą uzyskuje się 
pośrednio, nie poprzez lekturę specjalistycznych rozpraw, lecz przez analizę i in
terpretację dzieł sztuki oraz zapoznając się z wypowiedziami nieestetyków, głów
nie artystów i krytyków sztuki. Szczególnie informujące są wypowiedzi artystów. 
Tego rodzaju materiały wymagają dystansu krytycznego, ponieważ artyści piszą 
i mówią nie tyle o faktach, co o indywidualnych, często intymnych, przelotnych, 
zabarwionych wciąż naddaniem artystycznym (konfabulacja w stosunku do rze
czywistych stanów rzeczy) „stanach wewnętrznych”, albo zajmują postawę mo
żliwościową, postulatywną.

Do materiałów przynależnych do estetyki implicite zalicza się: programy arty
styczne i manifesty (np. słynne manifesty surrealistów - A. Bretona, P. Eluarda, 
L. Aragona), teksty teoretyzujące (np. A. Schónberga, W. Kandinsky’ego), kore
spondencja (np. listy P. Cezanne’a), wypowiedzi, udzielane w wywiadach (np. 
P. Picassa), pamiętniki (np. H. Berlioza).

Dla estetyki psychologistycznej, kładącej główny nacisk na osobowość twór
czą, tego rodzaju materiały mają pierwszorzędne znaczenie, zaś w estetyce obie
ktywizującej służą one zilustrowaniu analiz, dotyczących związku procesu kre
acyjnego z dziełem sztuki, powstałym w tym procesie i ewentualnie jako inspira
cja poznawcza w rozumiejącym przeżyciu estetycznym (ślad osobowości twór
czej w dziele sztuki, np. swoiste persewerujące motywy, postawa ideologiczna).

Także same dzieła sztuki mogą stanowić przedmiot prób eksplikowania za
gadnień estetycznych. Przykładem jest twórczość S. Wyspiańskiego. Nie zostawił 
on żadnego tekstu programowego, zaś eksplikacja jego założeń artystycznych nie 
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nasuwa trudności: jest to sztuka „narodowa”, nasycona w warstwie idei ogólnych 
tęsknotą do wolności, do politycznego wskrzeszenia Polski jako państwa.

Poeta G. Apollinaire jest autorem kilku tekstów o charakterze teoretyzującym. 
W nich moment myślenia dyskursywnego odgrywa pierwszorzędną rolę, jednak
że język staje się niejednokrotnie wieloznaczny, a terminy na oznaczenie pojęć 
mają charakter metaforyczny. Zacytowany poniżej fragment pochodzi z książki 
Les peintres cubistes - méditations esthétiques, 1913 (polski przekład J.J. Szcze
pańskiego Malarze kubiści - rozważania estetyczne, 1959):

„Prawdopodobieństwo nie ma już żadnego znaczenia, artysta bowiem poświęca wszy
stko prawdom i koniecznościom wyższej natury, którą przeczuwa, nie odkrywając jej. 
Przedmiot już się nie liczy albo zaledwie się liczy.

Na ogól sztuka nowoczesna odrzuca większość sposobów podobania się, wypracowa
nych przez wielkich twórców dawnych czasów.

W ten sposób zbliżamy się ku sztuce całkowicie nowej, która wobec znanego nam do
tychczas malarstwa będzie tym, czym muzyka jest wobec literatury. Będzie to malarstwo 
czyste, tak samo jak muzyka jest czystą literaturą.

W sposób zupełnie naturalny i niejako intuicyjny malarze musieli zacząć zajmować się 
innymi możliwymi miarami przestrzeni, które w języku nowoczesnych pracowni określa 
się ogólnie i pokrótce mianem czwartego wymiaru.

Czwarty wymiar, taki, jakim go pojmujemy z plastycznego punktu widzenia, pochodzi 
z trzech miar już znanych. Przedstawia on ogrom przestrzeni, rozciągającej się we wszy
stkich kierunkach w określonym momencie. Jest on samą przestrzenią - wymiarem nie
skończoności”-’.

Apollinaire nie będąc malarzem, należał do grona paryskich artystów różnego 
rodzaju (początek XX w.) i interesował się sztuką, a zwłaszcza jej nowoczesnymi 
przejawami. Pisał „rozważania estetyczne”, które odnosiły się do sztuki w ogóle, 
a nie tylko do malarstwa.

W zacytowanym tekście dwa momenty zasługują na szczególną uwagę: 1) sil
ne przekonanie, że w sztuce następuje, musi nastąpić głęboka, zasadnicza prze
miana, ponieważ taka jest natura kultury; 2) postulowanie, poszukiwanie nowego 
układu odniesienia dla sztuki - znajduje go na zasadzie hipotezy w „czwartym 
wymiarze” - nieskończoności.

W estetyce implicite artystów dominują cztery kategorie:
- teksty teoretyzujące, dotyczące techniki artystycznej danego gatunku sztuki 

(np. Schönberg, Harmonielehre, 1911 - Nauka harmonii, gdzie wyłożone zostały 
zasady dodekafonii); są to też szczegółowe rozważania, dotyczące instrumentacji 
w muzyce (R. Strauss), koloru w malarstwie (W. Iffen), strukturowania artystycz
ne w sztukach plastycznych i architekturze (W. Kandinsky, Le Corbusier);

- postawa estetyczna wobec sztuki innych artystów, stylów czy technik wyko
nawczych (najbardziej znana jest H. Heinego Die Romantische Schule, 1836 - 
jest to krytyczna ocena antyintelektualnego sentymentalizmu w poezji; w XX

3 Cytat za: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 
1963, s. 118. 
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wieku artyści awangardy z reguły swe programy rozpoczynali od krytyki sztuki 
tradycyjnej;

-prezentacja własnych poglądów na podstawowe problemy artystyczne; 
I. Strawiński w Poetyce muzycznej przedstawił swój program koniecznych zmian 
w rozumieniu sztuki jako nie akceptacji, lecz kontestacji; artystyczną realizacją 
było tu Święto wiosny;

- uroczyste manifesty, proklamujące nowe kierunki w sztuce; tu przynależą 
Bretona manifesty surrealistyczne, futurystyczne Marinettiego i Boccioniego czy 
Charte d’Athènes Le Corbusiera. Subiektywizm tych wystąpień jest oczywisty, 
zaś dla estetyki sensu stricto stanowią one niejako „surowy materiał” dla specjali
stycznych, eksplikujących analiz i interpretacji.

Tekstem, który adekwatnie ilustruje estetykę implicite z tezą, zawartą w wypo
wiedzi artysty, jest A. Bretona Piękno będzie konwulsyjne albo go wcale nie bę
dzie (1937):

„Moim zdaniem piękno - piękno konwulsyjne - może istnieć tylko za cenę uznania 
wzajemnego stosunku, który łączy rozpatrywarfy przedmiot w ruchu i w spoczynku. Żału
ję, że nie mogę zamieścić, jako uzupełniającej ilustracji do tego tekstu, fotografii daleko
bieżnej lokomotywy od wielu lat porzuconej w dziewiczym lesie.

Wydaje mi się, że z niczego nie można zaczerpnąć tak wysokiej nauki artystycznej, jak 
z kryształu. Dzieło sztuki tak samo zresztą jak odcinek ludzkiego życia brany w najpoważ
niejszym jego znaczeniu, wydaje mi się pozbawione wartości, jeżeli nie przedstawia trwa
łości i twardości kryształu, jeśli nie ma jego połysku na wszystkich jego ścianach zewnętrz
nych i wewnętrznych.

Do tych dwóch wstępnych warunków, którym powinno odpowiadać piękno konwul
syjne w głębokim znaczeniu tego słowa, uważam za konieczne i wystarczające dodać trze
ci, który nie pozostawia żadnej luki. Takie piękno może się wywiązać tylko z przeszywają
cego odczucia rzeczy objawionej, z niepodzielnej pewności wynikającej z nagłego odkry
cia, które z racji swojej natury może nastąpić tylko poza zwykłymi drogami logicznymi. 
W takich przypadkach rzeczywiście wchodzi w grę rozwiązanie ściśle zastosowane, a prze
cież znacznie przewyższające potrzebę. Obraz, jaki powstaje po zapisie automatycznym, 
stanowił dla mnie zawsze doskonały przykład.

Piękno konwulsyjne będzie erotyczno-maskowane, wybuchowo-stabilne, magiczno- 
okolicznościowe, albo go wcale nie będzie”4.

4 Cytat wg A. Ważyk (red ). Surrealizm. Teoria i praktyku literacka. Antologia, Warszawa 1976.

Tak awangardyści instalowali w sztuce nową wartość - oryginalność, która 
wkrótce stała się najwyższą, absolutną wartością artystyczną i estetyczną. Orygi
nalność, nowość dzieła sztuki była i dotąd jest wysoce ceniona, lecz rozumiano ją 
instrumentalnie, rzeczowo lub kulturowo jako cechę przedmiotową (nowe sposo
by strukturowania artystycznego), zaś w wieku XX owa oryginalność stała się 
warunkiem koniecznym, a nawet niekiedy dostatecznym, by dzieło uznać za sen
sowne, stała się też ona wartością estetyczną: gdy dzieło odbierane było jako od
krycie nowego aspektu świata abstrakcji, wówczas dawało ono odbiorcy wysoką 
satysfakcję estetyczną. To, co w twórczości artystycznej nawiązywało do tradycji, 
określane było jako „nieświeże”, „zleżałe”, „przestarzałe” i wzbudzało odruch 
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niechęci, poczucie nudy. Breton postuluje „konwulsyjność” piękna, oczekuje, by 
dzieło sztuki działało wstrząsająco, na przykład przez realizację artystyczną „nie
możliwego” - niemożliwego porządku logiki i przyzwyczajeń.

Estetyka Apollinairea miała charakter intuicyjno-futurologiczny, zaś Breton 
widział naocznie, czym staje się sztuka awangardowa XX wieku.

8. Estetyka duchowości

Problematyka związków estetyki z postawami religijnymi, z mistyką, wierze
niami, mieszczącymi się w koncepcjach transcendentalnych ujęć rzeczywistości, 
przybierała w historii kultury różnorodne formy - od najdawniejszych zapisów, 
mówiących o bogach, śmierci, życiu pozagrobowym, poprzez to, co określa się 
jako mitologię grecko-rzymską, przez wielkie systemy monoteistyczne Żydów, 
chrześcijan w wersji katolickiej i bizantyjsko-prawosławnej, po współczesne no
we Kościoły, sekty i indywidualne rozumienia duchowości. Momenty artystycz- 
no-estetyczne zawsze towarzyszyły tym konfesjom. Estetyka duchowości bywa 
też określana jako estetyka teologiczna, sakralna, mistyki.

W kulturze wieku XX estetyka duchowości obejmuje zjawiska, związane z ir
racjonalnym pojmowaniem świata, zaś w rozumieniu najogólniejszym są to kon
cepcje, które są w sztuce, w warstwie idei ogólnych związane są z wartościami 
najwyższymi, zwłaszcza z Summum Bonum - wartością najwyższą przy przyjęciu 
zasady pluralizmu ideowego.

„Estetykę teologiczną” określa się jako badania i wartościowania artystyczne 
i estetyczne dzieł sztuki z punktu widzenia teologii (W. Henckmann, w: Lexicon 
der Ästhetik, 1992). Jednakże w rzeczywistości problematyka piękna w stosunku 
do duchowości przekracza aspekt teologiczny i stąd na przykład często rozpatry
wane jest zagadnienie sensu wartości estetycznych w antroposferze, widzianej od 
strony duchowej, w związku z postawą fideistyczną czy jako jedno z fundamen
talnych zagadnień filozoficznych.

H.N. Balthasar osadza swój system estetyki, zorientowanej sakralnie na tezach 
platonizmu i neotomizmu, uwzględniając również doktrynę luterańską - wypro
wadza on piękno i sztukę z faktu Wcielenia {Herrlichkeit. Eine theologische 
Ästhetik, 1969). Dla H.E. Bahra postać Chrystusa-człowieka-Boga oznacza bliski 
związek Boga ze światem, głównie poprzez sztukę. Każda autentyczna wielka 
sztuka jest przesłaniem świętości Inkamacji (Poiesis. Theologische Untersuchung 
der Kunst, 1961).

Z kolei G. Leeuw, zorientowany fenomenologiczne teoretyk kultury, historyk 
sztuki i estetyk, wysunął tezę, iż religia i sztuka są to dwie ważne strony tego 
samego zjawiska: poszukiwania Istoty - Boga - Idei - w aktach wiary i symbo
lach, jakie prezentuje sztuka tańca, dramat, poezja, malarstwo, architektura, mu
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zyka, każda z tych odmian sztuki na swój sposób artystyczny {Vom Heiligen in 
der Kunsf, O świętości w sztuce, 1957).

R. Volp odróżnia ogólne, autonomiczne wymiary artystyczno-estetyczne, któ
re wtórnie mogą oddziaływać na życie religijne. O ile sztuka nastawiona na za
spokojenie potocznych potrzeb uczuciowych życia często przybiera postać popu
larną, o niskiej wartości artystycznej, o tyle dzieła sztuki sakralnej prezentują sfe
rę „sztuki wysokiej”, nawet gdy nie osiągają zbyt wysokiego pułapu artystyczne
go {Die Kunst und die Kirchen. Der Streit um die Bilder heute, 1984; Sztuka i ko
ścioły. Spór o obrazy dziś).

Struktura estetyki duchowości przedstawia się następująco:
I. Estetyka duchowości sensu stricto, explicite. Są to teksty teoretyków, pre

zentujące ich stanowisko, współcześnie niezbyt częste, natomiast uwagi o chara
kterze estetycznym można znaleźć w wielu opracowaniach poświęconych proble
matyce religijnej. Podobnie historycy i teoretycy sztuki w swych rozważaniach 
uwzględniają estetyczny aspekt sztuki sakralnej. Na przykład, polski historyk 
sztuki W. Mole w swej rozprawie Ikona rpska. Pradzieje ikony ruskiej. Rozwój 
w okresie od XI do XIV w. Teofan Grek i Andrzej Rublow {1956) tak charakteryzu
je najsłynniejszą z ikon, Matka Boska Włodzimierska (XI/XII w.):

„Matka Boska jest przedstawiona w typie «Eleusa» (ros. Umilenije), tj. matki trzymającej 
na prawej ręce przytulone do niej dziecko. Ujęcie to, występujące już w X wieku w malowid
łach ściennych w Kappadocji, samo przez się świadczy o żywym stosunku malarstwa do rze
czywistości, skoro uchwycony w nim jest tak na wskroś intymny przejaw życia uczuciowego, 
jak pieszczoty matki i dziecka. Co prawda artysta nie stwarza przy tym realistycznej sceny ro
dzajowej, lecz zgodnie z nastawieniem całej sztuki bizantyjskiej wypełnia swoją kompozycję 
nutą głębokiego uduchowienia - nawet więcej - stwarza w jej ramach obraz wielkiego napięcia 
dramatycznego. Matka trzyma dziecko, które przytula do jej policzka dziwnie poważną twarzy
czkę i obejmuje ją rączką za szyję. Myśli jej jednak odbiegły daleko, mówią o tym oczy duże 
i smutne, zapatrzone w przestrzeń jak gdyby w przeczuciu tragicznych losów syna. Mimo silnej 
nuty emocjonalnej obraz tchnie atmosferą nieziemską, spotęgowaną hieratycznym spotęgowa
niem postaci. Cała kompozycja niezwykle zwarta, zbudowana jakby z przenikających się figur 
geometrycznych, lecz zamknięta płynnym konturem, jak też i szczegóły potraktowane są iluzjo- 
nistyczne z dużym zróżnicowaniem walorowym uwypuklającym plastyczność modelunku 
w duchu tradycji hellenistycznych” (s. 20).

II. Estetyka duchowości implicite - sakralne dzieło sztuki i moment piękna 
duchowości w liturgii.

Właściwą metodą analizy i interpretacji sztuki sakralnej jest hermeneutyka 
estetyczna, nastawiona na wykrywanie nieoczywistych znaczeń, istotnych sen
sów dzieł; ten charakter miał też zacytowany powyżej opis ikony.

Pierwszym krokiem jest tu określenie konwencji artystycznej, wedle której 
określone dzieło zostało wykonane. W przypadku sztuki sakralnej jest to „poety
ka duchowości”. „Poetyka” w sensie uogólnionym to sposób realizowania zamia
ru artystycznego, wizji dzieła, jaką posiada artysta we wstępnym etapie procesu 
twórczego. Wedle „poetyki duchowości” istotnym składnikiem dzieła sztuki są 
zawarte w nim „idee ogólne”, to znaczy pojęcia ogólne, twierdzenia, zawierające 
rozległe treści i znaczenia. W dziełach sztuki, stworzonych wedle poetyki ducho
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wości, owe „treści duchowe” stanowią warstwę na tyle znaczącą, iż stanowi ona 
o osi kompozycyjnej, o założeniu artystycznym, o jego planie realizacyjnym.

Poetyka idei ogólnych postuluje, iż dzieło sztuki może transcendować ku in
nym wysokim wartościom, innym niż estetyczne; może ono niejako przekraczać 
samo siebie, by włączyć w swą zasadniczą strukturę takie wartości, jak poznaw
cze, moralne, a także Summum Bonum. Jakie środki artystyczne są wówczas sto
sowane? Najbardziej znane, to symbolizowanie i dobór właściwych jakości arty
stycznych, jak stosowane barwy (np. kojarzące się z nastrojem wzniosłości), od
powiednie kształty czy wreszcie alegorie i umowne znaki. Stosowane są metafo
ry, aluzyjność, zmiana znaczenia wyrazu (np. nieskończony - dotyczy czegoś, co 
nie zostało zakończone, lub czegoś o niewyobrażalnie dużej wielkości).

Wiek XX nie przynosi upadku sztuki sakralnej, mimo pewnej dewaluacji po
stawy duchowości w porównaniu ze średniowieczem czy romantyzmem. Na 
przełomie wieków XIX i XX w Polsce wciąż silny był prąd bliski mistycyzmowi 
w poezji. I tak na przykład K. Przerwa-Tetmajer w poemacie Qui amant łączy mi
łość kobiety z miłością do Boga: z pożądania pragnie miłujący wyjść z ukochaną 
na Mistyczną Łączkę, miłość przynosi odrodzenie duchowe, wiarę w boskość 
przyrody i człowieka. W tym też okresie tworzyli „uduchowione” utwory: Wy
spiański (np. Hymn do Ducha świętego), Kasprowicz (np. Ginącemu światu, 
hymn). W okresie dwudziestolecia międzywojennego nutę religijną posiadają nie
które utwory skamandrytów, choć byli to poeci, którzy zasadniczo uprawiali „po
ezję czystą”, czyli pozbawioną idei ogólnych - Tuwima Teogonia, której incipit 
brzmi: „W imię ojca i syna, z których duch się poczyna”, czy Kościół z poetyckim 
wersem „Wyrosły domy boże ponad libańskie cedry”.

W prozie „personalistycznej” zaznaczyli się tacy pisarze, jak F. Mauriac z po
wieściami Ciało i krew (1920), gdzie przedstawił konflikt między namiętnościami 
a surowym, pełnym wątpliwości i zmagań duchowych katolicyzmem, czy Fary- 
zeuszka (1941), gdzie przedstawia problem zakłamania; jak G. Greene, który 
w powieści Moc i chwała (1940) piszę o trudnych, pełnych niebezpieczeństw 
przypadkach, gdy ksiądz, sam niedoskonały, do końca wypełnia swe obowiązki 
kapłana, narażając się na skrajne niebezpieczeństwa.

Już nie konfesjonalna, lecz „ogólnoduchowa” postawa przedstawiona została 
w powieści H. Hessego Gra szklanych paciorków (1943). W przeidealizowanej 
krainie „czystych intelektualistów” rozgrywa się proces wpajania w umysły adep
tów o najwyższym poziomie inteligencji konieczności poddania się prawu „ma
ksimum poznania”, całkowitej bezinteresowności i abstrakcyjnej prawdy o zna
mionach duchowości.

W malarstwie spod znaku duchowości znaczną rolę odegrał M. Chagall. Arty
sta sam dokonał hermeneutycznej eksplikacji swej sztuki:

„Pewni ludzie są w błędzie, bojąc się słowa «mistyczny» i nadając mu zabarwienie zbyt 
w religijnym sensie ortodoksyjne. Trzeba uwolnić ten termin od jego zewnętrzności prze
starzałej i spleśniałej; trzeba go brać w jego kształcie czystym, wyniosłym, nietkniętym. 
Mistyk. Ile razy rzucano mi to słowo w twarz, tak samo jak ongi «literacki». Czy jednak 
bez mistyki istniałby na świecie choć jeden wielki obraz, jeden wielki poemat, nawet jeden 
wielki ruch społeczny? Czy każdy organizm - indywidualny czy społeczny - pozbawiony 
siły mistyki, uczucia, rozsądku, nie więdnie, nie umiera? Z bólem odpowiadam sam sobie: 



216 ESTETYKA WSPÓŁCZESNOŚCI

niesłusznie atakuje się tak zaciekle mistykę, to właśnie brak mistyki omal nie zgubił Fran
cji. Trzeba rozróżnić rozmaite mistyki. 1 właśnie ta wojna powinna mieć za cel ostateczny 
zwycięstwo nad mistyką źle pojętą, eksploatowaną w imię zła, okrutną i jednostronną mi
stykę wroga”5.

5 M. Chagall, Wypowiedź ogłoszona w „Renaissance”, New York 1945; za: Malarze mówią o sobie, 
o swojej sztuce, o sztuce innych, red. J. Guze, Kraków 1963, s. 240.

6 Wg K. Lisicki, Szkice o Krzysztofie Pendereckim, Warszawa 1973, s. 146; mowa o Jutrzni.

A. Schónberg, twórca dodekafonii, komponował przede wszystkim utwory 
„warsztatowe”, realizując w nich swe teoretyczne pomysły muzyki awangardo
wej, lecz stworzył również szereg kompozycji narracyjnych, opowiadających 
o rzeczywistości pozaartystycznej czy własnych koncepcjach światopoglądo
wych. Zaliczają się tu: opera Mojżesz i Aaron (1925-1932), Kol Nidre na głos 
mówiony, chór i małą orkiestrę, do tekstu opartego na temacie liturgicznym 
(1930), Moderner Bahn na głos mówiony, chór i orkiestrę do tekstu własnego 
(1950).

Jeszcze bardziej zaangażowany w treści sakralne swych kompozycji muzycz
nych jest O. Messiaen, tworzący w oryginalnym stylu, odrębnym od dawnej mu
zyki sakralnej zarówno w doborze barw dźwiękowych, jak i w harmonii. Muzyka 
jego jest nasycona nastrojem mistycyzmu, /aś on sam podkreśla swą postawę 
światopoglądowo-artystyczną, nadając swym kompozycjom stosowne tytuły, jak: 
Zapomniane ofiary, Trzy liturgie o obecności Boga, Hymn o Świętym Sakramen
cie, Święty Franciszek. Słynne są jego utwory, nawiązujące do śpiewu ptaków, 
wprost onomatopeicznie naśladujące te głosy - w nich przejawia się jakby pantei- 
styczne czy filozoficzno-ekologiczne uwielbienie Boga-Stwórcy.

Z polskich kompozytorów K. Penderecki, prezentujący głównie nowatorstwo 
i doskonałość warsztatową, jest autorem wielu sakralnych dzieł, jak: Stabat Ma
ter, Passio et mors Jesu Christi secundum Lucam, Jutrznia, Raj utracony. W nich 
kompozytor rezygnuje z nowatorstwa w celu zwiększenia ekspresji oraz dla czy
telności zawartych w owych utworach treści pozamuzycznych, idei ogólnych. 
I zamierzenie to Penderecki osiągnął:

„Muzyka ta zrobiła na zgromadzonym audytorium tak wielkie wrażenie, że publicz
ność, pragnąc widocznie w specyficzny sposób uczcić wielkie dzieło, nie wybuchła wbrew 
koncertowej tradycji burzą oklasków, lecz powitała zakończenie utworu długotrwałą ci
szą”6.

Le Corbusier, francuski architekt, urbanista, malarz i rzeźbiarz, zasłynął zwła
szcza jako najwybitniejszy teoretyk nowoczesnej architektury. Ze swych ambicji 
kreatora funkcjonalno-konstruktywistyczno-ekonomicznych „maszyn do miesz
kania” zrezygnował, projektując kaplicę Notre-Dame du Haut w Ronchamp 
(1950-1955), gdzie wprowadził tradycyjną chrześcijańską symbolikę w nowej 
formie artystycznej.

Jest rzeczą znamienną, że również i w Polsce w drugiej połowie XX wieku 
architektura sakralna zerwała z budownictwem bezstylowym czy stylami „neo”, 
wprowadzając układy awangardowe, często wręcz szokujące swą gwałtowną eks
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presją, momentami abstrakcji czy radykalnie upraszczającą stylizacją. I tak na 
przykład w Krakowie wybudowano przy końcu XIX wieku neogotycki kościół 
(w dzielnicy Podgórze), w okresie międzywojennym dwa kościoły, nawiązujące 
do konstruktywizmu (w dzielnicach Dębniki i Borek Fałęcki), zaś po roku 1956 
reprezentacyjną, nowoczesną bazylikę Arka w Nowej Hucie, kościół pod wezwa
niem św. Jadwigi w dzielnicy Krowodrza, z bardzo śmiałymi rozwiązaniami kon
strukcyjnymi, oraz postmodernistyczny klasztor Ojców Zmartwychwstańców 
z kaplicą i seminarium duchownym. Jeszcze bardziej znamienne jest, że również 
nowo budowane kościoły wiejskie niemal zawsze noszą znamię awangardy archi
tektonicznej.

Duży dział historii sztuki stanowi sakralna sztuka użytkowa, rzemiosło arty
styczne o charakterze sakralnym. Są to szaty liturgiczne z wyszukanymi haftami, 
monstrancje, relikwiarze, kielichy, dzwonki, patery itp. Także i tu następują zmia
ny stylistyczne, zaś zachowana jest symbolika. Dla części wiernych, uczęszczają
cych na nabożeństwa, owe tradycyjne symbole nie są w pełni zrozumiałe - urze
ka piękno, blask, niezwykłość i aura podniosłości. Wprawdzie co pewien czas du
chowni (np. na rekolekcjach) przypominają sens poszczególnych symboli 
(np. krzyża, gołębicy, trójkąta Opatrzności), lecz potoczna pobożność zadowala 
się ogólnym nastrojem pobożności (średniowieczny odor sanctitatis - aura świę
tości).

W kategorii estetyki rzeczywistości część zjawisk, będących w orbicie zainte
resowań estetyki duchowości, określić można jako zachowania i wytwory para- 
artystyczne. Chodzi mianowicie o takie zjawiska, jak liturgia, obrzędy kultowe, 
jak wszelkie publiczne manifestowanie przekonań religijnych, niezwykłe wyda
rzenia, jak na przykład średniowieczne pielgrzymki biczowników. Można też mó
wić o obrzędach niekościelnych (np. wolnomularskich) oraz o inwersji liturgii 
w praktykach sekt satanistycznych.

Te nabożne wydarzenia mają swoją oprawę zewnętrzną (dekoracje), osoby 
prowadzące obrzęd (reżyser, główny aktor), osoby uczestniczące, niekiedy rów
nież aktywnie (publiczność, czasem wciągana do akcji). Zatem analogia nabo
żeństw do spektaklu teatralnego jest tu ewidentna. Zachodzi jednak zasadnicza 
różnica między liturgią a teatrem, na przykład happeningiem: istota liturgii leży 
w treściach, przyjmowanych z przekonaniem i szczerze jako objawionych, świę
tych, dających „pociechę duchową” - natomiast teatr czy parateatr jest fikcją este- 
tyczno-artystyczną o charakterze głównie ludycznym, choć i w teatrze mogą po
jawić się momenty duchowości, gdy w warstwie idei ogólnych wystąpią treści 
o charakterze religijnym, moralnym czy filozoficznym.

Owym obrzędom liturgicznym, procesjom i pielgrzymkom towarzyszy za
zwyczaj muzyka, i tu widać w sztuce inspirującą rolę religii. Poczynając od śpie
wu gregoriańskiego, muzyka obrzędowa nieustannie rozwijała się, ulegając prze
mianom stylistycznym. Muzyka ta sekularyzuje się w salach koncertowych, lecz 
są też okazje usłyszenia na przykład śpiewu gregoriańskiego w jego właściwej, 
modlitewnej funkcji, a mianowicie w nabożeństwach klasztornych wielu zako
nów. I to właśnie jest jednym z autentycznych, dających głęboką satysfakcję este
tyczną przejawów duchowości w sztuce i życiu.





Rozdział VIII

Estetycy

Jako uzupełnienie prezentacji zagadnień w układzie systematycznym omówi
my poglądy wybranych estetyków współczesnych, którzy bądź zaważyli na kie
runku rozwoju estetyki współczesnej, bądź też odegrali znaczącą rolę w rozwoju 
naszej dyscypliny w swoim kraju. Nie będzie to zatem przegląd wyczerpujący, 
nie pretenduje też do ustalenia jakiegoś kanonu najbardziej reprezentatywnych 
nazwisk estetyki współczesności - będzie stanowić jedynie przykład uprawiania 
estetyki przez konkretnych ludzi o akademickim statusie profesjonalnym. Z pol
skich twórców weźmiemy pod uwagę dwa nazwiska, najbardziej znane w Polsce 
i za granicą - Ingardena i Tatarkiewicza; z kręgu kultury europejskiej estetyków 
mało znanych w Polsce - Harolda Osborne’a (Anglia), Evanghelosa Moutsopou- 
losa (Grecja), Mikela Dufrenne’a i Jeana Paula Sartre’a1 (Francja) oraz Yrjo Se- 
panmaa (Finlandia). Dla kontrastu zarysujemy stanowisko George’a Dickiego, 
z kręgu kultury amerykańskiej, oraz postmodemisty Welscha (Niemcy), który 
z kolei znacząco zaważył na poglądach estetycznych w pewnych kręgach teorety
ków sztuki w Polsce.

1 Znany jest w Polsce jako filozof egzystencjalista, lecz mało znany ze swych dokonań na polu estety
ki, z wyjątkiem teorii literatury zaangażowanej.

1. Roman Ingarden

Roman Ingarden, światowej sławy filozof i estetyk, urodził się w 1893 roku, 
zmarł w 1970. Studiował matematykę, a następnie filozofię - był uczniem Ed
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munda Husserla. Prowadził z nim dyskusje osobiście oraz w drodze korespon
dencyjnej - nie zgadzał się z niektórymi z jego poglądów, w czym najważniejsze 
było przeciwstawienie się idealistycznej koncepcji świata, którą głosił Husserl. 
W latach międzywojennych Ingarden uczył w szkole średniej matematyki, nastę
pnie uzyskał katedrę profesora filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. Po wojnie objął katedrę profesora filozofii na Uniwersytecie Jagielloń
skim w Krakowie. W latach stalinowskich 1950-1956 został odsunięty od pracy 
dydaktycznej, wrócił do niej w końcu roku 1956 i kontynuował do czasu przej
ścia na emeryturę w roku 1963. W dalszym ciągu prowadził czynne życie nauko
we, brał udział w międzynarodowych kongresach filozoficznych i estetycznych, 
wygłaszał odczyty na zaproszenie wielu uniwersytetów za granicą; w Polsce 
m.in. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, w ramach którego zorganizował 
również i prowadził Sekcję Estetyki PTF, która w latach 1960-1970 odznaczała 
się żywą działalnością naukową (sprawozdanie z tej działalności, zaaprobowane 
przez Ingardena, który nie doczekał się jego druku, ukazało się w „Studiach Este
tycznych”, t. VIII, 1971, ss. 257-263). Ingarden był zarazem wrażliwym odbiorcą 
sztuki - uczęszczał na koncerty do filharmonii, na wystawy malarstwa, znał lite
raturę dawną i współczesną, interesowały go nowe tendencje w sztuce, choć przy
znawał, że nie wszystko co nowe przemawia do niego - tak było na przykład 
z wierszami młodych poetów. Grał na fortepianie, a jego hobby było fotografo
wanie (sam wywoływał robione przez siebie zdjęcia). Mimo ogromu prac, jakie 
podejmował i doprowadzał do ostatecznego kształtu, angażował się w życie ro
dzinne.

Ingarden był przede wszystkim filozofem i wszystkie uprawiane przez niego 
dyscypliny miały ścisły związek z filozofią, także estetyka. Estetyka była dla nie
go nauką filozoficzną, stawiała bowiem przed sobą podobne pytania, jak metafi
zyka czy Ontologią, a odnosiły się one do sztuki, przeżyć estetycznych, budowy 
dzieł rozmaitych rodzajów sztuki. Były to pytania - zgodnie z jego fenomeno
logiczną orientacją - dotyczące istoty badanych zjawisk i bytów: jaka jest naj
ogólniejsza budowa dzieła sztuki (np. dzieła literackiego, obrazu, dzieła muzycz
nego, dzieła teatralnego, filmowego, dzieła architektury itp.). W dociekaniach 
tych brał pod uwagę odmienność owych sztuk: każdą z nich trzeba analizować 
oddzielnie, zanim dojdzie się do stwierdzenia wspólnych im właściwości. Do tych 
ostatnich należy budowa warstwowa dzieł sztuki, charakter „niedookreśloności” 
oraz występowanie w nich tzw. jakości estetycznie doniosłych, których konkretne 
zestroje stanowią o ich wartości estetycznej. Różne rodzaje sztuki mają różną 
ilość warstw. Dzieło literackie w swej strukturze ma co najmniej cztery warstwy: 
brzmień słownych, znaczeń, przedmiotów przedstawionych i uschematyzowa- 
nych wyglądów; dzieło malarskie - przedmiotów przedstawionych, wyglądów 
i plam barwnych; architektura stwarza dzieła dwuwarstwowe, muzyka i malar
stwo abstrakcyjne - jednowarstwowe.

Punktem wyjścia estetyki Ingardena jest najbardziej fundamentalne zagadnie
nie filozoficzne, dotyczące natury i sposobu istnienia świata. Jego pierwsza ob
szerna książka z filozofii sztuki - Daj literarische Kunstwerk (1930, wyd. w ję
zyku polskim w 1960) była próbą znalezienia dróg rozwiązania tego zagadnienia. 
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Żeby rozstrzygnąć, w jaki sposób świat istnieje (czy jest to istnienie idealne, czy 
psychiczne, czy realne, czy czysto intencjonalne), obrał jako przykład dzieło sztu
ki, w przypadku wspomnianej rozprawy - dzieło literackie. Otóż dzieło to jest 
niewątpliwym przykładem przedmiotu o intencjonalnym sposobie istnienia, moż
na więc je porównać z tym, co istnieje realnie. Dzieło to jest bytowo pochodne od 
aktów jego twórcy, posiada ono te i tylko te właściwości, które mu nadał twórca. 
Dotyczy to oczywiście również świata przedstawionego w dziele: jeśli chcemy się 
o nim czegoś więcej dowiedzieć, możemy jedynie snuć domysły, lecz nie może
my realnie wyjść poza to, co nam dane. Inaczej niż z przedmiotami, realnie istnie
jącymi w czasie: możemy sprawdzać ich właściwości, stwierdzać, czy się nie my
limy, czy nie przypisujemy im właściwości, których nie posiadają; możemy je 
doświadczać różnymi zmysłami. Innymi słowy, rzeczy świata realnego mamy da
ne poprzez szereg wyglądów, których mnogość uobecnia nam ową rzecz. W przy
padku literatury mamy do czynienia z wyglądami uschematyzowanymi, danymi 
poprzez słowa, i choć autor niekiedy z wielką dokładnością opisuje świat przed
stawiony, to zawsze jest to opis niepełny; na jego jedynie podstawie możemy wy
obrazić sobie - „ujrzeć” opisywane przedmioty i zdarzenia. Z tych rozważań wy
nika stwierdzenie zasadniczej odmienności tego, co realne, i tego, co intencjonal
ne. Świat istnieje realnie, choć dokładniejsze sprecyzowanie owego sposobu ist
nienia zajęło trzy tomy dzieła filozoficznego pt. Spór o istnienie świata, które In
garden uważał za wstępne przygotowanie do podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć.

Dla Ingardena dzieło sztuki jest zatem przedmiotem intencjonalnym (w prze
ciwstawieniu do przedmiotów realnych, trwających w czasie, jak również ideal
nych, które są bezczasowe). Dzieło sztuki ma swój początek w czasie, powstaje 
dzięki aktom jego twórcy, nadającemu mu określone zespoły cech.

Dzieło sztuki jest odbiorcy dane - Ingarden przeciwstawia się wszelkim ten
dencjom psychologistycznym i redukcjonistycznym, sprowadzającym wartości 
estetyczne do subiektywnych przeżyć odbiorcy; określającym wartości dzieła 
sztuki jako to, co wzbudza upodobanie, co zachwyca - a ponieważ istnieje 
ogromna skala upodobań albo awersji estetycznych, takie postawienie sprawy 
wiedzie do subiektywizmu estetycznego, do tezy, że wartość estetyczna jest tym, 
co się komuś podoba. Według Ingardena, wartości istnieją poza świadomością do
strzegającego i doznającego je człowieka, domagają się niejako uznania i „odda
nia im sprawiedliwości”.

Dzieło sztuki należy odróżnić od jego podstawy bytowej; ta ostatnia jest 
przedmiotem fizycznym, mającym cechy rzeczy, takie jak określone wymiary, 
skład chemiczny pigmentów barwnych w malarstwie, jak częstotliwość drgań 
ośrodka, w którym rozchodzą się fale dźwiękowe, ciężar materiałów, użytych do 
budowy dzieł, takich jak rzeźba czy architektura itp. Na tych właściwościach fun
damentu bytowego nadbudowuje się dzieło sztuki, posiadające inne właściwości 
niż ów fundament - na przykład małych rozmiarów obraz otwiera wielką prze
strzeń krajobrazu, obraz o dużych rozmiarach może przedstawiać mały wycinek 
rzeczywistości. Dzieło sztuki jest tworem schematycznym, zawiera w sobie tak 
zwane przez Ingardena „miejsca niedookreślenia”. Tym właśnie różni się dzieło 
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sztuki w tym, co w nim jest przedstawione, od rzeczywistości, przedmiotów 
i zdarzeń, rozgrywających się realnie.

W przypadku dzieła sztuki mamy do czynienia z jednym jego wyglądem 
(z wyjątkiem dzieła architektury) i „domyślamy się” tego, co nie jest nam bezpo
średnio dane na przykład w obrazie czy w opisie literackim. W ten sposób „wy
pełniamy” miejsca niedookreślenia konkretnymi wyobrażeniami ukazanych czy 
opisywanych przedmiotów i zdarzeń. W rezultacie owego „dopełnienia” powstaje 
konkretyzacja dzieła sztuki, czyli „przedmiot estetyczny”. Jedno i to samo dzieło 
sztuki daje podstawę do stwarzania różnych konkretyzacji - zależne są one od 
wrażliwości estetycznej odbiorcy, od jego wiedzy i zdolności wyobrażeniowych, 
zależne są od uchwycenia z dzieła sztuki, jako doniosłych i kluczowych, takich 
a nie innych jego właściwości. Zakres różnorodności konkretyzacji jest szeroki, 
lecz nie wszystkie one są jednakowo uprawnione; niektóre mogą być znacznie 
bogatsze od tego, co rzeczywiście zawiera dzieło sztuki, a niektóre uboższe, nie- 
uwzględniające całego bogactwa zawartości dzieła. A wreszcie mogą być konkre
tyzację, „fałszujące” dzieło sztuki, nieuprawnione, nieoddające mu sprawiedliwo
ści.

Przedmiot estetyczny, czyli konkretyzacja estetyczna dzieła sztuki, jest przed
miotem intencjonalnym, powstającym na styku odbiorcy i dzieła sztuki. W przed
miocie estetycznym ujawniają się wartości estetyczne, natomiast w dziele sztuki, 
które jest przedmiotem artystycznym, ujawniają się wartości artystyczne. Odróż
nienie tych dwu odmian wartości i przedmiotów, funkcjonujące również w estety
ce anglosaskiej, stanowi jeden z ważnych elementów estetyki Ingardena. Ważne 
jest tu stwierdzenie, że z wartościami estetycznymi mamy do czynienia w przed
miocie estetycznym, w skonkretyzowanym dziele: przedmiot ów stanowi bezpo
średni obiekt - i rezultat - przeżycia estetycznego.

Problematyka przeżycia estetycznego jest ściśle związana z problematyką 
estetycznych wartości. Ingarden ujmuje owo przeżycie jako złożony z wielu róż
nych faz proces, w którym dokonuje się ukonstytuowanie przedmiotu estetyczne
go. W nawiązaniu do różnorodnych koncepcji przeżycia estetycznego, takich jak 
teoria wczucia (Lipps i Volkelt), kontemplacji (Schopenhauer), „życia chwilą” 
(Ossowski) itp., Ingarden odrzuca pogląd o jednorodnym i chwilowym charakte
rze przeżyć estetycznych. Wyłanianie jakości estetycznie wartościowych, ujmo
wanie zawartości dzieła sztuki w struktury kategorialne jest związane z dużą kon
centracją umysłu i skupieniem się na zawartości dzieła sztuki. Momentem „otwie
rającym” przeżycie estetyczne jest tzw. emocja wstępna, zaangażowanie uczucio
we, które towarzyszy całemu procesowi; zamknięciem jego jest dostrzeżenie war
tości estetycznej, jej kontemplacja i swoista reakcja przeżyciowa na dostrzeżoną 
wartość, będącą zarazem „oddaniem sprawiedliwości” dziełu - reakcja ta to na 
przykład zachwyt, gdy dostrzeże się w dziele piękno, przyjemność, gdy dzieło 
jest „ładne”, można tu dodać katharsis, w przypadku gdy dzieło odsłania wartość 
tragiczności, śmiech i wesołość, gdy wartością estetyczną dzieła jest komizm, itp.

W przedmiocie estetycznym wyróżniamy rozmaite jakości - Ingarden mówi 
o trzech ich rodzajach: jakości estetycznie wartościowe same w sobie (np. taki 
a nie inny odcień barwy, swoisty dźwięk instrumentu muzycznego), jakości, które
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są estetycznie doniosłe na skutek współwystępowania z innymi jakościami, oraz 
jakości estetycznie neutralne (cechy należące do struktury dzieła, jak np. wymia
ry, budowa warstwowa). Ingarden pogrupował owe jakości w dziewięć grup i wy
sunął tezę, że jakości te tworzą system; w każdym udanym, wartościowym dziele 
sztuki występują jakości estetyczne z każdej z tych grup (np. jakości emocjonal
ne, intelektualne, materiałowe itp.). Między jakościami estetycznie wartościowy
mi zachodzą związki wzajemnych koniecznych związków i zależności - jedne 
z nich się wykluczają, inne postulują się nawzajem, inne wreszcie mogą współ- 
występować zależnie od innych pojawiających się w przedmiocie estetycznym ja
kości.

Czy estetyka Ingardena koresponduje ze sztuką awangardową, czy może być 
do niej zastosowana? Na pytanie to można odpowiedzieć, przeglądając biblio
grafię współczesnych prac z zakresu filozofii i estetyki, dotyczących w jakiś spo
sób Ingardena. W Ingardena estetyce przejawiają się tendencje maksymalistycz- 
ne, dziś często zarzucane i niedoceniane: przekonanie o „obiektywnym” istnieniu 
wartości, między innymi estetycznych (choć twierdzenie to obwarowane jest licz
nymi zastrzeżeniami), antypsychologizm, dociekanie istoty rzeczy, związane 
z przekonaniem, że rzeczy i zjawiska - a także dzieła sztuki - kryją w sobie coś 
istotnego, co nie da się sprowadzić do stanów świadomości i ulotnych wrażeń per
ceptora. Wątki te bywają wciąż podejmowane i dyskutowane przez filozofów 
i estetyków, budząc polemiki i dając szerokie pole do rozmaitych interpretacji. 
Estetykę, jak zresztą całą filozofię Ingardena można ująć jako „szkołę filozofowa
nia”, filozoficznego myślenia, docierania do najdrobniejszych niuansów podej
mowanych zagadnień, by zdawać sobie sprawę, co wiemy, a czego nie wiemy. Ta 
metoda filozofowania w sposób najbardziej wyrazisty została zastosowana w roz
prawie Czego nie wiemy o wartościach, gdzie Ingarden zarysował najbardziej 
fundamentalne sprawy z zakresu teorii wartości, wskazując na to, co jest jeszcze 
niewiadome, i wskazując na horyzont dociekań, które czekają na następne poko
lenia filozofów.

2. Władysław Tatarkiewicz

Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) studiował na Uniwersytecie w Nie
mczech i Wiedniu. Od roku 1930 był profesorem na Uniwersytecie Warsza
wskim. Opublikował szereg prac z zakresu filozofii, historii sztuki, etyki i estety
ki; jest najbardziej znany z trzy tomowej Historii filozofii oraz Historii estetyki. 
Prezentuje stanowisko pluralizmu aksjologicznego - nie opowiada się za żadnym 
określonym systemem filozoficznym, nie stworzył też własnego. Podejmował 
szereg fundamentalnych problemów filozoficznych i zarysowywał samodzielne 
próby ich rozwiązania. W etyce podjął problematykę dobra i wysunął tezę, iż jest 
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ono wartością absolutną i bezwzględną; w estetyce - zagadnienie przeżycia este
tycznego, piękna oraz dzieła sztuki, gdzie zaproponował nową, alternatywną defi
nicję.

Historię estetyki doprowadził Tatarkiewicz do 1600 roku - uzupełnieniem jest 
książka Dzieje sześciu pojęć, która daje przegląd podstawowych zagadnień este
tyki od starożytności do naszych czasów.

Dzieje estetyki Tatarkiewicz opracował zgodnie ze swoją koncepcją tej dyscy
pliny filozoficznej. Wyróżnił on mianowicie estetykę implicite i estetykę explicite. 
Ta ostatnia stanowi zespół opracowań teoretycznych, dotyczących podstawowych 
zagadnień estetyki, takich jak dzieło sztuki, piękno, przeżycie estetyczne, twór
czość; są to zatem teorie estetyczne, prezentowane w dziełach pisanych, wykłada
nych w języku dyskursywnym. Obok tego istnieje estetyka niewyeksplikowana, 
zakładana niejako przez konkretne fakty i zjawiska z dziedziny nie tylko samej 
sztuki, lecz także życia, w szczególności życia potocznego, obejmującego takie 
sprawy, jak moda, obyczaje, preferencje estetyczne, sposoby kształtowania bez
pośredniego otoczenia, dobór sprzętów użytku codziennego itp. Wszystko to za
wiera - implikuje - określone zasady, będące wyrazem upodobań estetycznych. 
Kształtują się one odmiennie zależnie od epoki, od dominujących w niej tenden
cji. Przejawiają się również w dziełach sztuki. Tatarkiewicz powołuje się tu na 
fakt, iż pomiary dokonane na rzeźbach starożytnej Grecji pozwoliły zrekonstruo
wać kanon, wedle którego były one tworzone, jak również jego przemiany. Podo
bnie można śledzić założenia estetyczne sztuki każdej epoki historycznej.

Biorąc za punkt wyjścia zagadnienie sztuki, Tatarkiewicz znacznie rozszerzył 
pole zainteresowania estetyki, włączając do niej dziedzinę, którą dziś określamy 
jako „estetykę rzeczywistości”. Estetyka implicite stała się niejako tłem dla estety
ki explicite, bowiem to, co funkcjonowało czy funkcjonuje w świecie człowieka, 
zostaje wyeksplikowane w postaci prawidłowości, reguł, uogólnień, postulatów, 
stanowiących zrąb dla teorii estetycznych. Wyjście poza ramy estetyki wąsko ro
zumianej (jako ogół dyskursywnie formułowanych teorii) przejawia się w róż
nych dziełach estetyki autora.

O sztuce Tatarkiewicz pisał w dwu aspektach: jako filozof, z punktu widzenia 
estetyki, oraz jako historyk sztuki, wychodząc zatem ku innej, choć pokrewnej, dys
cyplinie. Szczególne miejsce zajmuje tu obszerna monografia o Łazienkach Króle
wskich w Warszawie. Jako filozof-estetyk podjął próbę sformułowania definicji 
dzieła sztuki - jest to definicja alternatywna, uwzględniająca najczęściej wymienia
ne przez filozofów wyróżniki dzieła sztuki, takie jak naśladowanie rzeczywistości, 
ekspresja, forma oraz rodzaj przeżyć, jakie owe dzieła budzą w odbiorcy:

„Dzieło sztuki jest odtworzeniem rzeczy, bądź konstrukcją form, bądź wyrażaniem 
przeżyć, jednakże tylko takim odtworzeniem, taką konstrukcją, takim wyrazem, jakie są 
zdolne zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać” (Dzieje sześciu pojęć, s. 52).

Prace teoretyczne z estetyki znajdujemy w książkach Skupienie i marzenie. 
Studia z zakresu estetyki (Kraków 1951), Par erga (Warszawa 1978), Dzieje sze
ściu pojęć (Warszawa 1975), Droga do filozofii (Warszawa 1971). Estetykę, a tak
że jej historię Tatarkiewicz traktował jako drogę, która miała go zaprowadzić do 
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podjęcia fundamentalnej problematyki filozofii - lecz droga ta okazała się na tyle 
długa i bogata, że wypełniła mu życie. Lecz rozprawy, dotyczące szczegółowych 
problemów estetyki, są równie ważnym wkładem Tatarkiewicza do naszej dyscy
pliny - takie jak o treści i formie dzieła sztuki, o postawie estetycznej, literackiej 
i poetyckiej, o pojęciu typu w sztuce, o prawdzie w sztuce, o sztuce i technice itp. 
W Dziejach sześciu pojęć Tatarkiewicz dokonał analizy podstawowych dla teorii 
sztuki pojęć (sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetycz
ne).

Kolejną grupą problemów estetycznych, leżących w kręgu zainteresowań Au
tora, jest sprawa przeżycia estetycznego, którą podjął w rozprawie Skupienie 
i marzenie. Wyróżnił dwa typy przeżyć estetycznych-jeden, charakteryzujący 
się skupieniem uwagi na samej formie dzieła sztuki, drugi, wyprowadzający poza 
nią, w świat fantazji i wyobrażeń, będących indywidualną kreacją umysłu odbior
cy. Pierwsze, to skupienie, drugie - marzenie. Wyróżniona przezeń postawa este
tyczna ma dwie odmiany: skupienie na samym przedmiocie, bez zastanawiania 
się nad tym, czy jest on czymś rzeczywistym, czy ułudnym. W postawie praktycz
nej ważne jest to, czy przedmiot naprawdę istnieje, bowiem tylko wtedy możemy 
dokonywać na nim zmian, przekształceń. Obok przedmiotów danych nam w bez
pośredniej percepcji - wzrokowej czy słuchowej - są takie, które są nam dane po
średnio, poprzez słowa. Nie skupiamy się na ich bezpośrednio danej formie, lecz 
wychodzimy poza nie w świat wolnych skojarzeń, fantazji. O ile pierwszy typ 
przeżyć i postaw najbardziej trafny jest wobec malarstwa, rzeźby, muzyki, o tyle 
drugi - wobec literatury pięknej z poezją włącznie. Postawy te jednak nie wyklu
czają się, mogą następować jedna po drugiej wobec określonego dzieła sztuki. 
Jednak właściwszą postawą jest skupienie się na samym dziele.

„Dobre dzieło sztuki zasługuje na to, by skupiać na nim wrażenia i myśli; szkoda do
skonałości jego na to, by ktoś, ledwie je zobaczywszy czy zacząwszy je słuchać, już odbie
gał odeń wyobraźnią w marzenie” (.Skupienie i marzenie, ss. 81-82).

Tatarkiewicz zatem, akceptując marzeniowy stosunek do sztuki, uznaje wyż
szość kontemplacyjnego skupienia-jest ono znacznie trudniejsze od marzenia, 
ale też ono właśnie ma szansę „oddać sprawiedliwość dziełu sztuki” (tu myśl Ta
tarkiewicza spotyka się z myślą Ingardenowską).

Ważną rolę w całokształcie estetyki Tatarkiewicza zajmuje zagadnienie warto
ści estetycznych, które ujmuje on w szerszym kontekście zagadnień, związanych 
z wartością etyczną, dobrem. Filozoficzne analizy, dotyczące pojęcia dobra i py
tań o jego relatywność czy absolutność, stosują się również do wartości estetycz
nych.

W kwestii natury wartości Tatarkiewicz stwierdza, że „wartość” oznacza pew
ne niesprowadzalne, swoiste, proste zjawisko podobnie jak słowa „byt” czy 
„świadomość”. Lecz zdefiniowanie wartości nastręcza niepokonalnych trudności: 
spośród wielu definicji, większość to substytuty jednych terminów w miejsce in
nych (np. „wartościowy” znaczy tyle, co „dobry”), nie zaś właściwe definicje.

By określić miejsce wartości estetycznych w ogólnym systemie wartości, Ta
tarkiewicz odróżnił wartości podstawowe (fundamentalne) i pochodne (derywa- 
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tywne). Te pierwsze są czymś wartościowym same przez się, te drugie zależą od 
tamtych. Wartości takie, jak piękno i zdrowie są wartościowe same przez się. 
Rzeczy, które przyczyniają się do tych wartości (np. pieniądze), mają wartość po
chodną. Gdyby nie było wartości podstawowych, wartości pochodne w ogóle by 
nie istniały. Wartości podstawowe dzielą się na wartości człowieka i wartości rze
czy. Pierwsze - to wartości poznawcze, moralne i hedonistyczne. Wartości estety
czne należą do wartości rzeczy. Jest tu sugestia, iż wartości estetyczne są raczej 
obiektywne niż subiektywne, ponieważ wiążą się raczej z rzeczami niż z podmio
tem (tym, co subiektywne), zależą od kwalifikacji rzeczy, a nie od ludzkich emo
cji, decyzji, sądów. Choć ludzie angażują się w te wartości - tworzą je i przeży
wają - ostatecznie zastają je poza sobą.

Odwołując się do „współczynnika humanistycznego”, sformułowanego przez 
Znanieckiego, Tatarkiewicz podkreśla, że wartości różnią się od zjawisk natural
nych, będąc przedmiotem ludzkiego doświadczenia. Gdyby nawet „współczynnik 
humanistyczny” był czymś subiektywnym, nie znaczyłoby to, iż wartości są su
biektywne. '

¿Naftoli może być obiektywna, choćby byli tacy, który na nią nie reagują, choćby 
w jakiejś sytuacji nie miała zastosowania, a nawet gdyby w pewnych wypadkach miała 
skutki ujemne” (Par erga, ss. 66, 67).

W książce O bezwzględności dobra dokonał dogłębnej analizy pojęć subie
ktywności i obiektywności, zbliżonych do przeciwstawnych pojęć relatywizmu 
i subiektywizmu. W konkluzji, dotyczącej wartości moralnych, zaakceptował ab
solutny charakter najwyższej wartości moralnej, to jest dobra. Rozróżnienia, po
czynione w tym dziele, odwołują do prac, gdzie podjął problem wartości estetycz
nych.

Tatarkiewicz opowiada się za obiektywizmem w kwestii wartości estetycz
nych, z których najwyższą jest piękno. Jest to obiektywizm szczególnego rodzaju: 
związany z wariabilizmem, historyzmem i pluralizmem. Ludzkie oceny nie są 
wprawdzie powszechne, lecz niektóre z nich zyskały potwierdzenie w biegu hi
storii: są one „niemal wspólne”. Historia świadczy za tym, że zabytki klasyczne, 
budowle i rzeźby mają stałą wartość, że klasyczność sama jest nieprzemijającą 
wartością (Par erga, s. 66).

Rozważania nad pięknem stanowią istotną część wkładu Tatarkiewicza do za
gadnienia wartości estetycznych. Problem ten rozważany jest w pracy Dzieje sze
ściu pojęć, w niektórych artykułach oraz w Historii estetyki, przy okazji reinter- 
pretacji różnych poglądów, które pojawiły się w dziejach estetyki. Wśród wielu 
teorii i koncepcji piękna zwraca uwagę na koncepcję, którą nazwał „wielką teorią 
piękna”. Głosi ona, że piękno polega na swoistych proporcjach, które, ostatecz
nie, mogą być określone w terminach matematycznych. Jest więc czymś obie
ktywnym, nie jest pochodną subiektywnych reakcji (Par erga, ss. 7-8). Teorię tę 
sformułowano w czasach Pitagorasa, a przetrwała ona do naszych czasów. Pier
wsze jej załamanie nastąpiło w XVIII wieku, kiedy zapanował subiektywizm i re
latywizm. Lecz powróciła, a nawet w XIX i XX wieku można odnaleźć jej ślady 
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(Herbart - wiek XIX, Birkhoff - wiek XX). Drugie załamanie tej teorii nastąpiło 
w naszych czasach, w związku z pojawieniem się Wielkiej Awangardy.

„Na przestrzeni więcej niż dwu tysięcy lat powtarza się ta sama koncepcja: piękno pole
ga na mierze, proporcji, liczbie, układzie i stosunku części” {Par erga, s. 8).

Szczególnym paradoksem jest, że następują ciągłe zmiany w sztuce, podczas 
gdy Wielka Teoria pozostała nienaruszona. W celu wyjaśnienia tego paradoksu 
Tatarkiewicz wprowadza rozróżnienie między definicją i teorią. Definicja pozwa
la nam rozpoznać piękno, podczas gdy teoria stara się je wytłumaczyć (Dzieje 
sześciu pojęć, s. 140). Różnica ta występuje wyraźnie u Tomasza z Akwinu:

„Pisząc, że piękne jest «to, co się podoba gdy jest postrzegane» dał definicję, teorię zaś 
dał pisząc, że «piękno polega na właściwej proporcji i blasku»” (Dzieje sześciu pojęć, 
s. 123).

Z przekonań potocznych zaś można wywieźć następującą definicję piękna:
„piękne jest to, co oglądane, słuchane czy wyobrażane jest z uznaniem i przyjemnością” 
(Par erga, s. 9).

„Twierdzenie o pięknie jako proporcji i mierze jest teorią piękna. Teorie piękna nie są 
zgodne z jego definicjami, ponieważ podziwiamy, słuchamy i oglądamy z przyjemnością 
nie tylko to, co ma właściwą miarę i proporcje, lecz także ze względu na ich wdzięk czy ich 
subtelność czy odpowiedniość celu, czy wzniosłość, barwność czy malowniczość” (ibid., 
s. 9).

Dwa są zatem pojęcia piękna: szersze, które obejmuje wdzięk, subtelność, 
wzniosłość, stosowność - co można określić jako odmiany piękna; i węższe, 
obejmujące to, co spostrzegamy czy wyobrażamy sobie z uznaniem i przyjemno
ścią, z uwagi na układ, proporcje, porządek, krótko mówiąc - formę (ibid., s. 12). 
Piękno w szerokim rozumieniu tego słowa można napotkać wszędzie, nie tylko 
w sztuce:

.jeśli nie będzie to piękno proporcji, to odpowiedniości, jeśli nie odpowiedniości, to może 
wdzięku czy wzniosłości” (ibid., s. 15).

Wielka teoria piękna wiązana była zazwyczaj z tezami uzupełniającymi, taki
mi jak racjonalny charakter piękna (piękno jako rozpoznawane przez rozum), je
go ilościową naturą, jego podstawą metafizyczną (w liczbie i proporcjach do
strzegano głębokie prawa natury), jego obiektywnością i wysoką wartością (Dzie
je sześciu pojęć, ss. 147-152).

Od starożytności wszystkie te stwierdzenia były podawane w wątpliwość, po
jawiały się teorie nowe (piękno polega na jedności w wielości; piękno polega na 
doskonałości; piękno jest przejawem idei archetypu, odwiecznego wzoru, absolu
tu; piękno polega na stosowności rzeczy do ich celu).

Wielka teoria piękna powstała w oparciu o sztukę klasyczną - gdy zmienił się 
smak w XVIII wieku, pojawił się barok i sztuka romantyczna. Powstał kryzys. 
Źródłem jego była filozofia i sztuka, empiryzm filozofów i romantyzm artystów. 
W XX wieku nie uważano już, że podstawowym zadaniem sztuki jest tworzenie 
piękna.
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Według Tatarkiewicza, podejście historyczne uczy nas raczej, czym piękno 
w wąskim znaczeniu nie jest, nie mówiąc, czym jest (Dzieje sześciu pojęć, 
s. 175).

Gdy chodzi o preferencje estetyczne, Tatarkiewicz jako historyk sztuki wyso
ko cenił arcydzieła, a jego upodobania kierowały się ku sztuce klasycznej i ro
mantycznej. Rozważania w rozprawie Nowa sztuka i filozofia wskazują, iż był on 
wrażliwy również na sztukę nową. Włączył on awangardę artystyczną w swoje 
teoretyczne rozważania, uznając, że wnosi ona nowe wartości, związane z po
wstawaniem nowych rodzajów sztuki.

3. Mikel Dufrenne

Mikel Dufrenne, ur. 1910 w Clermont we Francji, studia filozoficzne ukoń
czył w 1932. Był uczniem Alaina i Souriau. W 1953 uzyskał tytuł doktora lès let
tres. Wykładał filozofię na Uniwersytecie w Sorbonie i Poitiers. W latach 1964- 
1974 był profesorem uniwersytetu Paris-Nanterre - wykładał tam filozofię i este
tykę. W karierze naukowej przeszkodziła mu wojna: brał czynny udział w walce 
przeciw Niemcom jako żołnierz; dostał się do niewoli, gdzie przebywał aż do 
wyzwolenia. Po wojnie ukończył swoją podstawową książkę z estetyki - 
Phénoménologie de l’expérience esthétique — dwutomowe dzieło, na podstawie 
którego uzyskał stopień doktora nauk. Następnie wykładał filozofię na Sorbonie 
i uczył w liceum. Od roku 1964 był profesorem oddziału Sorbony w Nanterre. 
W okresie tym jeździł z wykładami do licznych uniwersytetów w Ameryce. Był 
również współredaktorem czasopisma estetycznego „Revue d’Esthétique”. Zmarł 
w 1990 roku.

Najważniejsze dzieła: Karl Jaspers et la philosophie de l’existence (wspólnie 
z P. Ricoeurem), 1947; Phénoménologie de l'expérience esthétique, 1932; La 
personnalité de base. Un concept sociologique, 1953; La notion d’a priori, 1959; 
Language and Philosophy, 1963; Le poétique, 1963; Esthétique et philosophie, 
1967; wyd. II-dwa tomy, 1976; Pour l'homme, 1970; Art et politique, 1974; 
L’oeil et l’oreille, 1987.

Według Dufrenne’a, estetyka jest nauką filozoficzną, nie da się jej uprawiać 
poza filozofią i niezależnie od niej. Próby uczynienia z estetyki nauki ekspery
mentalnej, empirycznej w wąskim tego słowa znaczeniu, prowadzą do likwidacji 
jej istotnej problematyki. Również tendencja do sprowadzania problematyki este
tycznej do badań historycznych obca jest jego sposobowi myślenia. Choć w pra
cach jego widoczna jest dogłębna znajomość historii estetyki i historii filozofii, 
a inspiracje, zaczerpnięte z dzieł Kanta i Hegla, przewijają się poprzez jego orygi
nalne rozważania, uprawia on estetykę, rozpatrującą problemy, nie zaś poglądy 
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innych myślicieli, tworzącą system, nie zaś jedynie syntetyzującą myśl zastaną, 
zorientowaną na dociekanie istotnego sensu badanych zjawisk.

Pierwsza książka Dufrenne’a związana jest z egzystencjalizmem (Karl Ja
spers et la philosophie de l’existence, napisana wspólnie z wybitnym fenomeno
logiem i hermeneutykiem P. Ricoeurem, wyd. 1947). Uczeń Alaina, podlegał 
wpływom wybitnych filozofów i myślicieli okresu międzywojennego, takich jak 
Souriau, Bayer, a potem Malraux, Sartre, lecz najbardziej decydujące znaczenie 
w kształtowaniu jego postawy i poglądów filozoficznych mieli Husserl, Heideg
ger, Merleau-Ponty. Znał również dzieło Romana Ingardena Das literarische 
Kunstwerk, czemu dał wyraz, referując w swej podstawowej książce z zakresu 
estetyki (Phénoménologie de l’expérience esthétique, 1.1 i II, Paris 1953) Ingarde- 
nowską koncepcję dzieła sztuki i przedmiotu estetycznego, nadając im zresztą 
swoistą interpretację. Są pewne podobieństwa między sposobem stawiania pro
blemów u Ingardena i Dufrenne’a, a wynikają one stąd, iż obaj czerpali inspiracje 
z podobnych źródeł - z fenomenologii Husserla. To jednak, że Dufrenne podlegał 
zarazem wpływom Heideggera, zbliża go do egzystencjalizmu. Jest on przedsta
wicielem tej odmiany fenomenologii, jaka została zaszczepiona na gruncie kultu
ry francuskiej przez Sartre’a i Merleau-Ponty’ego, gdzie przez fenomenologię ro
zumie się przede wszystkim analityczne dociekanie istoty rzeczy.

Dufrenne podjął fundamentalną problematykę fenomenologiczną i szukał jej 
rozwiązania na drodze rozważań, dotyczących problematyki estetycznej. Notabe
ne, podobny punkt wyjścia dla swej estetyki przyjął znacznie wcześniej Ingarden, 
którego podstawowe zagadnienie, dotyczące sposobu istnienia świata, doprowa
dziło do dociekań nad sposobem istnienia i budową dzieła literackiego. Problem 
intencjonalności posłużył Dufrennowi jako punkt wyjścia do określenia statusu 
ontologicznego przedmiotu estetycznego; metoda analizy eidetycznej okazała się 
w jego interpretacji sprawnym narzędziem dla dociekania istoty sztuki i przeżycia 
estetycznego. Fenomenologiczny sposób ujmowania zagadnień widoczny jest 
w traktowaniu dzieła sztuki jako korelatu przeżycia estetycznego; uznanie do
świadczenia estetycznego za kluczowy problem estetyki z uwagi na możliwość 
prześledzenia na jego przykładzie sposobu konstytuowania się w nim przedmiotu 
estetycznego związane jest z odwołaniem się do Husserlowskiej analizy spostrze
żenia zmysłowego; wykazanie swoistości przeżycia estetycznego jest kontynu
acją fenomenologicznej tezy, głoszącej, iż każde zjawisko świata człowieka nale
ży rozpatrywać odrębnie, by wprowadzaniem przedwczesnych założeń nie fałszo
wać obrazu autentycznej rzeczywistości.

W estetyce Dufrenne’a jest również szereg motywów, wiążących go ściśle 
z epoką, w której formowały się jego poglądy, z występującymi podówczas szero
ko tendencjami w estetyce: przyjęcie wieloaspektowej budowy dzieła sztuki 
i przedmiotu estetycznego koresponduje z wyróżnionymi przez Souriau różnymi 
sposobami istnienia dzieł sztuki, z warstwową budową dzieła sztuki u Ingardena 
i Hartmanna; uznanie aktywnej roli odbiorcy w konstytuowaniu przedmiotu este
tycznego, zaś dzieła sztuki za „niedokończone” odwołuje się do pojęcia ambiguity 
w estetyce anglosaskiej, miejsc niedookreślenia i schematycznej budowy dzieła 
sztuki u Ingardena, niedookreśloności dzieła sztuki w estetyce Bayera itp. W ca
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łości jednak system estetyki Dufrenne’a jest oryginalny i wychodzi poza sztywne 
ramy jakiejkolwiek szkoły filozoficznej. Wskazać tu można choćby jego konce
pcję przedmiotu estetycznego, pojęcie ekspresji o znacznie szerszym znaczeniu 
i zakresie niż leży to w tradycji estetyki współczesnej i dawnej (odcinając jego 
poglądy filozoficzne zarówno od ujęć psychologizujących, jak od teorii struktura- 
listycznych), interpretację stosunku intencjonalnego między podmiotem a przed
miotem, odbiegającą od klasycznych ujęć fenomenologii Husserlowskiej, wresz
cie pogląd na związki estetyki z filozofią. Również terminologia Dufrenne’a od
biega od fenomenologicznej terminologii Husserla: język jest bardziej literacki, 
nacechowany indywidualnym spojrzeniem na omawiane problemy; pociąga to za 
sobą niekiedy wprowadzanie własnych propozycji terminologicznych.

Ogólnie mówiąc, typowi badań fenomenologicznych - zogniskowanych prze
de wszystkim wokół bytów idealnych i istot, związków i zależności koniecznych 
w obrębie zracjonalizowanego świata czystych możliwości - przeciwstawia Du- 
frenne rozważania, których celem jest dociekanie sensu rzeczywistości ludzkiej, 
świata istniejącego. W estetyce dąży on do ujęcia dzieła sztuki w tych jego aspe
ktach i właściwościach, które odsłaniają się naszemu bezpośredniemu doświad
czeniu i które odsłaniają swoisty „świat” dzieła sztuki. Nie podejmuje więc tak 
charakterystycznego dla fenomenologii przedsięwzięcia, by drogą uchwycenia 
koniecznych związków i struktur idealnych ująć ideę zjawisk estetycznych - 
dzieła sztuki, przeżycia estetycznego, przedmiotu estetycznego, wartości estety
cznej. O ile nazwiemy Dufrenne’a fenomenologiem, to trzeba dodać, iż jest on 
fenomenologiem, dla którego „świat zewnętrzny istnieje”. Jeśli powiemy, że 
główną dziedziną jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako filozofia, to 
filozofię tę można by bliżej określić - przyjmując Ingardenowskie rozróżnienie 
metafizyki i ontologii (Spór o istnienie świata. Warszawa 1960, t. I, ss. 39 
n., 60 n.) jako metafizykę. Zwrócenie uwagi na „faktyczność” (facticite) związ
ków człowieka ze światem rzeczywistym prowadzi w konsekwencji myśl teorety
czną Dufrenne’a do uwzględnienia szerszego kontekstu społecznego niż rokowa
łoby zastosowanie fenomenologicznej metody rozważań.

Już w podstawowym dziele Dufrenne’a uwidacznia się tendencja do wycho
dzenia poza opis czystych fenomenów, poza traktowanie przeżycia estetycznego 
jako sprawy ściśle indywidualnej, rozgrywającej się wyłącznie na gruncie jedno
stkowych związków człowieka ze światem, słowem, tendencja, by doznania este
tyczne włączać w struktury ogólnoludzkie, uwarunkowane zarówno przez naturę 
ludzką, jak przez zmienne warunki kulturowe. Sztuka zostaje wpleciona w cało
kształt sytuacji człowieka w świecie, ukazana jako element niezbędny w świecie 
człowieka i tworzonej przez niego kultury. Dufrenne nie uznaje łatwych przeciw
stawień, jak na przykład kultury i natury; z jednej strony natura człowieka jest 
taka, iż może się w pełni ujawnić tylko w tworzeniu kultury, z drugiej zaś strony 
kultura - poprzez stawiane przez nią wymagania, ograniczenia i potrzeby - staje 
się z biegiem czasu drugą naturą człowieka. Zachodzi tu zatem sprzężenie zwrot
ne: natura przejawia się w tworzeniu kultury, kultura natomiast jest czynnikiem, 
przekształcającym naturę. Udane próby działania, realizowania nowych zacho
wań i tworzenia nowych przedmiotów - wszystko to wpływa modyfikująco na 
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ustrój psychiczny i fizyczny człowieka, na całokształt jego związków ze światem, 
pomagając zarazem wysuwać projekty przyszłych przekształceń rzeczywistości 
(por. M. Dufrenne, La personnalité de base. Un concept sociologique, Paris 1953, 
s. 69 n.).

Spoglądając na tytuły dzieł Dufrenne’a w porządku chronologicznym, zauwa
żamy tendencję do włączania w zakres rozważań coraz to nowych zagadnień 
aktualnych w naszej współczesności. Po Phénoménologie de l’expérience 
esthétique następuje La personnalité de base. Un concept sociologique, gdzie 
w oparciu o najbardziej reprezentatywne współczesne koncepcje amerykańskiej 
teorii kultury omawia problematykę antropologii kulturowej i filozoficznej; nastę
pnie La notion d’a priori (1959), gdzie aprioryczne czynniki umysłu i osobowo
ści człowieka pojmuje nie w sposób jedynie indywidualny, lecz społeczny i kultu
rowy. Dalszym kręgiem zainteresowań teoretycznych autora jest aktualna proble
matyka związku filozofii i estetyki z koncepcjami języka (Language and Philo- 
sophy, Bloomington 1963). Następny krok to książka Le poétique (1963), gdzie 
teorię poetyczności kreśli na tle swych ogólnych koncepcji estetycznych; w kolej
nej książce Pour l’homme (1970) oraz Esthétique et philosophie (1967) znajdują 
się artykuły Dufrenne’a, publikowane w różnych czasopismach w latach 1947- 
1966. W główny nurt problematyki estetycznej włączone są takie sprawy, jak sto
sunek sztuki do techniki, semiologii, strukturalizmu, piękna natury. Zagadnienia 
te rozważane są w ścisłej łączności z fundamentalnymi problemami filozoficzny
mi, w oparciu o założenia jego systemu filozoficznego. W jednym z późniejszych 
artykułów, zamieszczonych w Esthétique et philosophie, Dufrenne posługuje się 
pojęciem „Natury” (przez duże N), pomyślanej jako odnowienie dawnego pojęcia 
Natura naturans w przeciwstawieniu do natura naturata Spinozy, starając się 
odnaleźć w niej źródło zarówno podmiotu transcendentalnego, jak i wszelkich 
wartości - sztukę ujmuje natomiast jako narzędzie, pomagające odkryć związek 
człowieka z Naturą.

Głównym zadaniem estetyki jest dociekanie sensu doświadczenia estetyczne
go. Podstawę doświadczenia estetycznego stanowi pierwotny stosunek człowieka 
do natury. Wchodzi tu w grę zarówno powstawanie sztuki, jak potrzeba doznań 
estetycznych. Sztuka jest jedną z najpierwotniejszych form, w jakich wyraża się 
stosunek człowieka do świata. Dlatego też badanie podstaw doświadczenia estety
cznego równa się badaniu pierwotnego związku człowieka z naturą.

Aby wyjaśnić sens doświadczenia estetycznego, należy pytać, czym jest czło
wiek jako istota wrażliwa na piękno. Potrzeba doznań estetycznych wiąże się z jed
nej strony z ogólnoludzkim pragnieniem pozostawania w zgodzie ze światem, z dru
giej zaś z dążeniem do refleksji; chodzi tu zarówno o potrzebę harmonii, jak i o po
trzebę dystansu, czyli zdawania sobie sprawy z własnych doznań i ich stosunku do 
rzeczywistości. Tak jedno, jak i drugie tkwi zaczątkowo w doświadczeniu estetycz
nym; dostarcza ono swoistej radości, ponieważ wszystkie władze człowieka mogą 
się tu przejawiać w sposób swobodny, zgodnie z własną naturą. Doświadczenie to 
pobudza do refleksji i zawiera w sobie czynnik intelektualny.

Sztuka, będąc wytworem kultury, nie przeciwstawia się naturze, lecz ją uzu
pełnia. Z drugiej strony natura domaga się kultury i umożliwia jej istnienie. Sztu
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ka wyraża możliwości Natury - na przykład aby mógł być wyrażony swoisty 
świat, odsłaniany przez utwory Bacha, nacechowany szczególną pogodą, musiała 
zostać wynaleziona gama temperowa; aby stało się możliwe wyrażenie w archite
kturze szczególnej duchowości, cechującej średniowieczną postawę wobec życia, 
rnusiał zostać wynaleziony łuk łamany, itp. (Esthétique et philosophie, s. 36). Dla
tego też pytanie, czy potrzeba piękna jest naturalna, czy sztuczna, jest pozorne: 
sztuka, o ile jest naprawdę sztuką, należy do natury. Rozmaite formy aktywności 
człowieka, takie jak język, nauka, sztuka podejmują możliwości zawarte w Natu
rze: wszystkie one wyrażają Naturę, choć czynią to w rozmaity sposób i biorą pod 
uwagę różne jej aspekty.

Czym jest dzieło sztuki, w odróżnieniu od przedmiotu estetycznego? Otóż 
dzieło sztuki jest ustawiczną możliwością dostarczania wrażeń - jest jakby ideą, 
która nie jest jeszcze pomyślana i pozostaje jakby złożona w znakach, czekając, 
aż świadomość ludzka ją ożywi. Dzieło sztuki nie jest jednak bytem idealnym, 
ponieważ jest czasowe. Trafniejsze byłoby przypisanie mu istnienia „wirtualne
go” bądź też abstrakcyjnego istnienia jako'systemu znaków. Wszystko to jednak 
są tylko przybliżone, nieadekwatne określenia sposobu istnienia dzieła sztuki.

Dzieło sztuki domaga się publiczności, perceptora, od którego jest zależne. On 
bowiem dookreśla je i uzupełnia. Doświadczenie przedmiotu estetycznego nie 
może być zastąpione żadną wiedzą pośrednią, pojęciową - jego realność tkwi 
w jakościach zmysłowych, przez które udostępniony jest perceptorowi. Obraz to 
przede wszystkim doskonały i konieczny zestrój barw, muzyka - dźwięków, ta
niec - widzialnych ruchów, poemat - słów, które muszą być zamienione na 
dźwięki. Czym byłyby barwy w obrazie, gdyby nie odbijały się w niczyim spoj
rzeniu? Mimo tak istotnej roli odbiorcy dla Dufrenne’a, odcina się on od wszel
kich form subiektywizmu. Choć od odbiorcy zależy pełne istnienie dzieła, dzieło 
sztuki „narzuca się” odbiorcy, jak i wykonawcy, posiada swoją tożsamość, 
a wszystkie sposoby rozumienia go i interpretowania tkwią w nim samym i wy
znaczone są przez „świat dzieła sztuki”.

Istotną cechą przedmiotu estetycznego jest jego ekspresja, czyli sens. Odczy
tujemy ją bezpośrednio, jak dziecko odczytuje uśmiech matki, jak wędrowiec uj
muje bezpośrednio mroczną grozę lasu, jak lekarz rozpoznaje chorobę po wyglą
dzie pacjenta. Owo bezpośrednie przemawianie do nas przedmiotu estetycznego 
ma miejsce we wszelkiego rodzaju sztukach - zarówno w architekturze, muzyce, 
poezji, balecie itp. Konkretna postać dzieła sztuki podobna jest do oblicza czło
wieka - w wyrazie swoim zawiera zawsze coś więcej niż to, co jest nam bezpo
średnio dane. Trzy są podstawowe aspekty dzieła sztuki: to, co dane zmysłowo, 
temat oraz ekspresja. To, co przedstawione (temat), podporządkowane jest eks
presji, służy więc temu, co ma być wyrażone. Temat, dzięki formie artystycznej, 
staje się ekspresyjny: ekspresyjny jest nie Sąd Ostateczny jako temat książki teo
logicznej, lecz Sąd ostateczny, wyrzeźbiony przez Gisleberta.

To, co przedstawione w dziele sztuki, staje się dla nas obecne jedynie dzięki 
ekspresji oraz magicznej sile jakości zmysłowych. Jeśli dzieło pozbawione jest 
ekspresji, przedmiot przedstawiony nie narzuca się nam jako obecny, nie przeka
zuje nam żadnej prawdy - nie ma wówczas przedmiotu estetycznego, a dzieło nie 
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jest prawdziwym dziełem sztuki. Można stąd wnosić, że przez dzieło sztuki Du- 
frenne rozumie jedynie arcydzieła. Nawiasem mówiąc, Dufrenne uwzględnił 
w swoich późniejszych pismach sztukę rozrywkową, dającą człowiekowi radość 
i odprężenie.

Wróćmy do zagadnienia ekspresji. Dufrenne przyznaję, że spośród wszystkich 
bytów zdolnością ekspresji dysponuje jedynie osoba ludzka - lecz zdolność tę po
siada również dzieło sztuki. W szczególności przedmiot estetyczny ma strukturę 
quasi-sujet, jakby-podmiotu - wyrażony jest w nim sens, który ożywia dzieło, tak 
jak dusza ożywia ciało: pobudza on do swoistych reakcji uczuciowych, tak jak prze
życia i treści psychiczne, wyrażane przez drugiego człowieka, pobudzają nas do 
określonych uczuć. Twórczą moc ma nie tylko artysta, stwarzający dzieło sztuki, nie 
tylko odbiorca, stwarzający przedmiot estetyczny - twórczą moc ma samo dzieło 
sztuki, stwarzające swego stwórcę, narzucające określone wymagania co do sposo
bów i środków wykonawczych, co do techniki i stylu, stwarzające też swoich od
biorców poprzez aktualizowanie w nich odpowiednich zdolności i uczuć.

Koncepcje estetyczne Dufrenne’a, podejmujące klasyczne problemy estetyki 
tradycyjnej, dostarczają nowych rozwiązań, sprawnych do wyjaśniania zarówno 
sztuki dawnej, jak nowej, zarówno sztuki „wielkiej” (arcydzieł), jak sztuki „ma
łej”, odsłaniającej nie świat wielkich problemów i idei, lecz potocznej radości ży
cia, czerpanej z magii jakościowego wyposażenia dzieł sztuki.

4. Evanghelos Moutsopoulos

Evanghelos Moutsopoulos, ur. w Grecji w 1930, studiował filologię i filozofię 
w Atenach i Paryżu. Doktorat uzyskał w Paryżu w 1958; w 1969 został profeso
rem filozofii w Uniwersytecie w Atenach, w 1977 został wybrany rektorem tegoż 
uniwersytetu. Członek Międzynarodowego Instytutu Filozofii i wielu innych or
ganizacji naukowych. Był visiting profesor w różnych uniwersytetach i instytu
cjach w Europie i Ameryce, wygłaszał odczyty w różnych krajach. Jest członkiem 
licznych akademii i towarzystw naukowych. Przedstawiał komunikaty na około 
300 międzynarodowych spotkaniach filozoficznych, z których wiele sam organi
zował. Jest przewodniczącym Hellenistycznego Stowarzyszenia Studiów Filozo
ficznych, założycielem Wydawnictw Filozofii Neohellenistycznej i Uniwersalne
go Kolegium Akademickiego Filozofii, założycielem i dyrektorem międzyna
rodowego czasopisma filozoficznego „Diotima” oraz „Corpus Philosophorum 
Grecorum Recentiorum”. Od roku 1978 jest członkiem Komitetu Międzynarodo
wej Federacji Towarzystw Filozoficznych.

Bibliografia jego prac zawiera około 400 tytułów. Znany jest jako twórca teo
rii kairosu. Jest również kompozytorem muzyki (wykonywanej przy okazjach 
spotkań naukowych i kongresów filozoficznych). Fakt ten skierował jego zain
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teresowanie ku estetyce muzyki i temu zagadnieniu poświęcił wiele swoich prac. 
Choć nie zamierzał stworzyć systemu, to jednak jego prace oscylują wokół syste
matycznych koncepcji, odnoszących się do filozofii. W swoich dziełach rozważał 
problemy ontologiczne, epistemologiczne, estetyczne, aksjologiczne i filozofię 
historii.

Można wyróżnić trzy okresy w jego drodze filozoficznej. Pierwszy, eklektycz
ny, od 1956-1964, drugi funkcjonalistyczny do roku 1974, trzeci strukturalistycz- 
ny, trwający do naszych czasów. Okresy te przenikają się, a wspólna im jest 
orientacja fenomenologiczna. Kluczowym dziełem pierwszego okresu, mimo ule
gania wpływom Kanta, Schopenhauera, Bergsona i innych myślicieli, jest orygi
nalna praca Vers une phénoménologie de la création (1961), gdzie jego analiza 
procesu twórczego opiera się na zasadzie creo, ergo sum. Książka La pensée et 
l'erreur jest analizą problemu prawdy, błędu i fałszu i prowadzi do gloryfikacji 
wolności człowieka, zdolnego do twórczości i uzyskania własnej prawdy. 
W Phénoménologie des plaisirs (1967 -laetor, ergo sum) i Phénoménolgie des 
valeurs dynamizm świadomości rozciąga śię ku radości (juissance) i intencjonal
nej obiektywizacji istnienia. Intencjonalność u Moutsopoulosa pozbawiona jest 
husserlowskiej statyczności, jest manifestacją człowieka, zmierzającego ku pełni 
bytu, i staje się nie tyle doskonaleniem, co spełnieniem. W Les catégories 
esthétiques ( 1970) sprecyzowane zostały podstawowe idee drugiego okresu twór
czości filozoficznej Moutsopoulosa: wolność, intencjonalność, kairicite. I odtąd 
jego estetyka opiera się na tych ideach. Akcent spoczywa na dwoistej naturze ka
tegorii, ujętej zarazem jako wartość i natura, zarazem nieokreślona i izonomiczna. 
Pojawia się tu pojęcie struktury, rozwijane w trzecim okresie, w powiązaniu 
z ideą funkcji.

Od 1974 roku pojęcie struktury odgrywa coraz większą rolę, wyjaśnione zo
stało ono w dziele L’itinéraire de l’esprit. W pierwszym tomie tego dzieła Mou- 
tsopoulos ujmuje strukturę jako element, który wiąże formę z istotą, i jako układ 
części całości organicznej, rozumianej jako dynamiczny model organizujący i za
pewniający proces spełnienia, to znaczy przejścia od istnienia do istoty. Później 
koncepcja ta została rozwinięta w kierunku promocji idei struktury na 
płaszczyźnie (poziomie) samego bytu (1982). Drugi tom (1975) podejmuje prob
lem struktury prawdy i błędu oraz struktury samego poznania, ujętego jako aktu
alizacja świadomości. W trzecim tomie (1977) idea struktury ukazuje się w aspe
kcie dynamicznym, jej stosowalności na planie twórczości i wartości. Idee stru
ktury stosowane są do problematyki filozofii historii, która czyni z niej proces 
fugique. Dynamizm ludzki staje się manifestacją wolności twórczej, rozumianej 
jako warunek dążenia, ustrukturowanego intencjonalnie ku pełni bytu (plus-être).

Moutsopoulos powziął oryginalną koncepcję kairos, w przeciwstawieniu do 
chronos (oba terminy z języka starogreckiego, są trudno przetłumaczalne na jaki
kolwiek inny język). Chronos i kairos jest to rodzaj dialektycznej jedności prze
ciwieństw. Świat i człowiek przeniknięci są zarazem z jednej strony regularno
ścią, powtarzalnością, niedającą się rozłożyć (décomposable), to znaczy czasem 
statycznym, obiektywnym i trójwymiarowym; z drugiej strony ryzykiem, nieuf
nością (wyzwaniem, défi), niepowtarzalnością, to znaczy czasowością dynamicz
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ną, subiektywną i prowadzącą na manowce (déroutante, mylącą, sprowadzającą 
z drogi). Świat i człowiek są jednakowo naznaczeni rytmem apollińskim i aryt- 
mią, chaosem (aventure), czynnikiem dionizyjskim. Tak więc chronos, czasowość 
(temporalité) neotyczno-schematyczna rządzi (préside) porządkiem teoretycz
nym świadomości, a kairos, czasowość przeżywana, swoją aktywnością praktycz
ną. Chronos, to naturalny czas rzeczy, determinizmu i nauki, podczas gdy jego 
„wrogi brat” dostarcza impulsu trwaniu kulturowemu, w którym spełnia się wol
ność i który tworzy edukację, sztuki, historię, filozofię, etykę, politykę itp. 
W przypadku kairos to nie przeszłość determinuje teraźniejszość; ta ostatnia przy
woływana jest przez przyszłość, na której spoczywa chwilowościowość kairycz- 
na.

Estetyka Moutsopoulosa opiera się, jak cała jego filozofia, na pojęciu kairos 
i kairicité. Sztuka, będąca zarazem twórczością, jak i przeżywaniem, dąży do wy
kraczania poza to, co powszechne, wspólne (commun) i jej objawieniem (instau
ration) jest za każdym razem kairos. Przy intencjonalizacji oceniającej świado
mości wchodzi w grę forma jakościowa, porządkująca (kairifiant), pobudzająca 
do czegoś nowego w estetyce, to znaczy promująca „estetykę przybliżenia”, tego, 
co „prawie” jest, istnieje, jest takie, a nie inne. Kairicite, zwłaszcza w estetyce, 
uzyskuje wartość subtelną, niuanse, jakościowo ulotne i tajemnicze ,je-ne-sais- 
-quoi" albo „presque-rien” („nie wiem, czym to jest”, „prawie nic”).

Takim jest kairos: minimalizacja tego, co ilościowe, mierzalne (quantitative), 
gra rolę maksymalizacji jakościowej i optymalizacji intencjonalnej (Gabaude). 
Kairos jest właściwą miarą, wypośrodkowaniem między tym, co jest nadmiarem, 
a tym, co jest brakiem. Jest to miara jako wartość (a zarazem wartość) (s. 19). 
Kairos podporządkowuje praktycznie jamais plus, bardzo zbliżonemu do pas-en- 
core (nigdy więcej, jeszcze nie).

Pojęcie kairos, w zastosowaniu do zjawisk estetycznych, wyjaśnia mechanizmy 
twórczości artystycznej i istotny sens sztuki. Ta ostatnia jest wyrazem swoistego 
uporządkowania, lecz nie rygorystycznego, ale dynamicznego i swobodnego.

Kairos można zinterpretować jako „właściwą miarę” dla sztuki i jej przeżywa
nia - i jedno, i drugie nie podlega rygorystycznym normom (jak „należy” tworzyć 
sztukę i ją przeżywać), lecz zarazem wyznacza granice stosowności, poza którymi 
jest anarchia i całkowita dowolność, niszcząca sztukę i spychająca przeżycie este
tyczne na tory bezzasadnych upodobań, albo też równie pozbawionych racji potę
pień (awersji).

5. Harold Osborne

Harold Osbome (1905-1987) urodził się i dorastał w Wakefield w Yorkshire, 
gdzie jego ojciec był nauczycielem. Ukończył Grammar School w Wakefield 
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i był w kontakcie z takimi osobistościami Yorkshire, jak Henry Moore i Herbert 
Read. W Cambridge wyróżniał się znajomością klasyki i filozofii. Interesował się 
muzyką (zamierzał nawet zająć się muzyką w sposób profesjonalny), a także filo
zofią, w szczególności filozofią religii. Przed wojną odbył studia w Cambridge, 
lecz nigdy nie zabiegał o stanowiska akademickie. Był dobrze znany i podziwia
ny w środowisku humanistycznym w Sussex, jako prywatny uczony (civil servant 
- urzędnik państwowy).

Po odbyciu niebezpiecznej służby wojskowej w czasie wojny, H. Osbome zo
stał zatrudniony w brytyjskich służbach rządowych w La Paz, w Boliwii. Jego 
książki Indians of the Andes (1952) i Bolivia: A Land Divided (1954) były owo
cem tego okresu życia. Do Anglii powrócił w 1952 roku i pozostawał w służbie 
jako Principal Officer na Board of Trade aż do przejścia na emeryturę ze służby 
cywilnej.

Był wydawcą Oxford Companion to Art, Oxford Companion to the Decorative 
Arts oraz Oxford Companion to Twentieth-Century Art. Twierdził jednak, że nie 
jest historykiem sztuki, i często mawiał, że niektórzy historycy sztuki mieli szero
ką wiedzę o obrazach, lecz nie umieli ich ocenić. Osbome we wszystkich swoich 
pracach z estetyki przywiązywał podstawową wagę do spostrzegania i oceniania 
dzieł sztuki. Podstawą estetycznej doktryny Osbomea był nacisk na percepcję, 
która nie jest ani poznaniem, ani uczuciem (emocjonalnym odczuwaniem), choć 
jest nierozerwalnie związana z jednym i drugim. Nie jest przypadkiem, iż sympa
tyzował z podejściem fenomenologicznym do estetyki, a w szczególności z dzie
łem Romana Ingardena. W opinii szerokiej publiczności uważany był za history
ka sztuki, ponieważ był wydawcą podręczników, dotyczących tej dyscypliny.

Na uwagę zasługuje jego książka Foundation of the Philospohy of Value. Exa
minations of Value and Value Theories, Cambridge 1933. Orientacja fenomeno
logiczna Osbomea przejawiła się najwyraźniej w jego rozprawach, dotyczących 
szczegółowych problemów z pogranicza estetyki i etyki, a ogólniej - aksjologii 
i teorii wartości. Dokonuje tam wnikliwych analiz wziętych pod uwagę pojęć. 
Niektóre z tych rozpraw zostały przetłumaczone na język polski: Zagadnienie de
finicji w estetyce, gdzie rozpatruje różne historycznie znane próby zdefiniowania, 
czym jest estetyka, oraz rozpatruje różne wyznaczniki estetyczności. Wielu auto
rów wskazuje jako taki wyróżnik przeżycie estetyczne. Osbome zaproponował 
bardziej specyficzne przeżycie, które określił jako doznanie. Niezbędnym warun
kiem zaistnienia owego doznania jest zajęcie i utrzymanie postawy estetycznej 
wobec doznawanego przedmiotu.

,.Doznanie estetyczne wymaga dość długiego i intensywnego skoncentrowania uwagi 
na przedmiocie estetycznym, będącym w stanie utrzymać i w pełni zaangażować umysł 
w niepojęciowym poznaniu, prowadzącym do pełniejszej świadomości i intensywnego 
skoncentrowania uwagi na przedmiocie estetycznym, będącym w stanie utrzymać i w pełni 
zaangażować umysł w niepojęciowym poznaniu, prowadzącym do pełniejszej świadomo
ści i podniesienia percepcji do większej niż zwykle czujności, wrażliwości i zasięgu”.

Jest to proces aktywny, wymaga energii i umiejętności, jego udana realizacja 
jest wynikiem ćwiczenia i przygotowania, podstawą jego jest talent i wrodzone 
predyspozycje.
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„Przyjemność - czy może lepiej «satysfakcja»-doświadczana w doznaniu estetycz
nym, jest to przyjemność, jaka płynie z udanego posługiwania się wyszkolonymi władzami 
psychicznymi oraz poczucia wzmożonej witalności, co ma miejsce wówczas, gdy możliwo
ści umysłowe wykorzystywane są w pełni i w największym natężeniu” (Estetyka, t. IV, 
Warszawa 1963).

W rozprawie Wartościowanie i wielkość analizuje swoistą jakość estetyczną, 
związaną z rozmiarami dzieła sztuki oraz doniosłością zawartych w nim idei 
(Estetyka w świecie, 1.1, red. M. Gołaszewska, Kraków 1984); Intelektualny kry
zys w estetyce (Kryzys estetyki?, wyd. UJ, PWN, 1983) poddaje krytycznej anali
zie nowe zjawiska w sztuce, jak happening i sztukę konceptualną, wskazując na 
to, iż uwzględnienie tych zjawisk świadczy o „odwadze intelektualnej”, jako że 
związane jest z przełamaniem zastarzałych, wciąż powszechnie funkcjonujących 
stereotypów myślenia, odczuwania i sposobu patrzenia zarówno na świat, jak na 
sztukę; Przeżycie estetyczne i wartości kulturowe (w: Eidos sztuki, Kraków 1988), 
gdzie zagadnienia estetyczne rozważa na szerszym tle kultury; Kant i piękno po
znawcze (w: Eseje o pięknie. Problemy estetyki i teorii sztuki, red. K. Wilkosze- 
wska, Kraków-Warszawa 1988), gdzie wskazuje na jakości estetyczne w pracach 
nauk ścisłych, fizyki i matematyki. Często przyjmuje się, że

.jakości estetyczne właściwe «matematycznemu» pięknu reprezentują coś fundamental
nego dla struktury ludzkiego umysłu; gdy takie piękno «działa» w matematycznej teorii, 
jest to dla nas wskazówka podstawowej zgodności między obiektywnym światem a ludzką 
inteligencją” (s. 27).

W szkicu O wartościach moralnych i estetycznych (Ethos sztuki, red. M. Goła
szewska, Kraków-Warszawa 1985) Osbome podejmuje problem związku 
i współzależności wartości estetycznych i etycznych.

„Wzgląd na estetyczność wkracza do zagadnień wychowawczych, do przekonań reli
gijnych, dociekań intelektualnych, do naszego postępowania i poszczególnych czynów 
oraz do sposobu, w jaki oceniamy działania naszych bliźnich”.

Można postawić pytanie, czy Osbome stworzył system filozoficzny? Zapewne 
nie, choć można uznać za nić, łączącą jego szczegółowe rozważania, wnikliwe 
analizy branych pod uwagę zjawisk, w nawiązaniu do istniejących na ten temat 
rozważań i rozwiązań, lecz dokonywanych „bez uprzedzeń” i prowadzących do 
zajęcia własnego stanowiska teoretycznego.

Zainteresowania Osbome’a nie ograniczały się do estetyki i historii sztuki, 
lecz dotyczyły również nauki i gry w szachy. Po zamieszkaniu w Szwajcarii, od
dał się studiom nauk ścisłych, w przekonaniu, że nie da się zrozumieć świata bez 
wiedzy naukowej. Napisał też książeczkę dla dzieci, Zauberwald. Interesował się 
również przyszłością ludzkości na naszej planecie, fascynował go raport Klubu 
Rzymskiego, jako określenie pewnego stadium ewolucji. Nie był jednak pesymi
stą co do przyszłości. Przypisywał znaczącą rolę nauczaniu dla kształtowania 
przyszłego pokolenia, a zatem - przyszłości.

Był założycielem i przewodniczącym Brytyjskiego Towarzystwa Estetyczne
go oraz inicjatorem powstania czasopisma „British Journal of Aesthetics”. Brał 
udział w wielu kongresach estetycznych w skali światowej, był również znakomi
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tym organizatorem spotkań filozofów i estetyków na płaszczyźnie międzynarodo
wej. Polskę odwiedził w okresie międzywojennym, znał i przyjaźnił się z Wandą 
Piłsudską, a po drugiej wojnie światowej uczestniczył w międzynarodowej konfe
rencji estetycznej, zorganizowanej przez Zakład Estetyki IF UJ w roku 1979 „Cri- 
sis of Aesthetics”, oraz przyjeżdżał do Warszawy na zaproszenie Instytutu Filozo
fii UW.

6. Jean Paul Sartre

Jean Paul Sartre (1905-1980), filozof, dramaturg, pisarz, dziennikarz, krytyk 
literacki, działacz polityczny, główny przedstawiciel egzystencjalizmu. Studiował 
w École Normale Supérieure; od 1929 uczył filozofii w liceach paryskich. W la
tach 1933-1934 studiował w Niemczech u Jaspersa, Heideggera, Husserla. 
W 1946 założył pismo „Les Temps Modernes”. W pracach filozoficznych pier
wszego okresu swej twórczości filozoficznej poddaje krytyce panującą podów
czas psychologię, wysuwając fenomenologię jako właściwą metodę badań nad 
człowiekiem. Są to prace: L’imagination (1936), L’esquisse d'une théorie des 
émotions (1939), L’imaginaire, 1940 (Wyobrażenie - fenomenologiczna psycho
logia wyobraźni, 1970). L'être et le néant, 800-stronicowe dzieło, opublikowane 
w 1943 roku, jest wykładnią podstawowych idei egzystencjalizmu. Jego popular
ną wersją jest książka L’existentialisme est un humanisme (1946).

Sartre jest autorem powieści La nausée (1938), Les chemins de la liberté oraz 
dramatów: Les mouches ( 1943), Huis clos (1944), La putain respectueuse (1946), 
Le Diable et le Bon Dieu (1951), Les séquestres d’Alcona (1960).

Sartre wywarł znaczący wpływ na życie intelektualne Francji XX wieku. 
W jego dziełach nie ma odrębnie opracowanej estetyki czy filozofii sztuki, lecz 
estetyka zawierała się we wszystkich jego utworach - częściowo była to estetyka 
implicite, częściowo zaś poglądy na sztukę wypowiadane były expressis verbis 
przy różnych okazjach.

Istotny wpływ na ukształtowanie poglądów filozoficznych Sartre’a miała 
fenomenologia. Sartre włącza się do filozofów sztuki, nawiązujących do Husser- 
lowskiej koncepcji konstytucji przedmiotów. Należą tu rozważania o ontologicz
nym statusie dzieła sztuki, o jego konstytucji w intencjonalnych stanach świado
mości wyobrażeniowej, przeciwstawionej spostrzeżeniowej (percepcji), o przeży
ciu i percepcji estetycznej.

Sartre znany jest przede wszystkim jako rzecznik egzystencjalizmu, gdzie 
główną tezą było, iż „istnienie wyprzedza istotę”. Najpierw jest bieg życia, stawa
nie się, a dopiero u kresu można mówić o istocie, która w owym procesie się 
ukształtowała. Nie ma z góry określonej natury czy istoty bytu - zwłaszcza bytu 
ludzkiego, człowieka. W każdej chwili swego istnienia człowiek „wybiera sie
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bie”, ma przed sobą pole nieograniczonych niczym możliwości, jest całkowicie 
wolny, niczym niezdeterminowany co do wyboru takiej a nie innej drogi swego 
działania, a zatem co do określenia kim i jakim jest.

Na przełomie lat 1942/1943 wzmaga się zainteresowanie Sartre’a Kierkegaar- 
dem, Heideggerem i Szestowem, powstaje najważniejsze, filozoficzne dzieło Sar
tre’a L’être et le néant. W ostatnim okresie twórczości Sartre dokonuje analizy 
twórczości dwu pisarzy i poetów - Baudelaire’a i Geneta.

Głosząc hasło „sztuki zaangażowanej”, przeciwstawiał się idei „sztuki dla 
sztuki” i kultowi „geniusza”, choć zarazem, jak wynika z jego wypowiedzi 
o sztuce, nadawał najwyższą rangę dziełom udanym, arcydziełom. A przecież te 
ostatnie są tworem geniuszy i świadczą o przykładaniu najwyższej wagi do arty
zmu.

Przy omawianiu podstawowego przedmiotu badań estetyki - dzieła sztuki, 
Sartre przyjmuje odróżnienie dzieła sztuki i przedmiotu estetycznego. Stwierdza 
on, że dzieło sztuki jest nierzeczywistością, choć podawane przez niego przykła
dy wskazują, że dotyczy to przedmiotu estetycznego. Przykładem jest tu portret 
Karola VIII. Przedmiotem portretu był Karol VIH, ale nie był tym samym przed
miotem co obraz, płótno, rzeczywiste warstwy farby. Jak długo skupiamy się na 
tych ostatnich, nie objawi się nam przedmiot estetyczny „Karol VIII”. Ów obra
zowy Karol VIII jest korelatywny do intencjonalnego aktu świadomości wyobra
żającej. A ponieważ ten Karol VIII jest nierzeczywisty, stanowiąc przedmiot na
szych ocen estetycznych, trzeba przyznać, że przedmiot estetyczny w obrazie jest 
nierzeczywisty.

Wyjaśniając mechanizmy procesu twórczego artysty, Sartre nawiązuje do pod
stawowych tez filozofii egzystencjalistycznej. Błędem jest mniemanie, że artysta 
ma najpierw ideę w wyobrażeniu, a następnie realizuje ją na płótnie. Sądzi się, że 
następuje przejście od tego, co wyobrażone, do tego, co rzeczywiste. Rzeczywiste 
są tu pociągnięcia pędzlem, nałożenie farby na płótno, werniks, jakim pokrywa 
się farby. Nie stanowi to jednak przedmiotu ocen estetycznych.

„«Piękny» jest natomiast byt, który nie może się poddać percepcji i który w samej swej 
naturze jest izolowany od świata” (Antologia współczesnej estetyki francuskiej, red. I. Woj
nar, Warszawa 1980, s. 381).

Celem artysty jest ukonstytuowanie całości rzeczywistych tonacji, które po
zwalają tej rzeczywistości na to, by się przejawiała. Pewne rzeczywiste barwy 
płótna dostarczają rzeczywistej, zmysłowej przyjemności. Niektóre czerwienie 
Matisse’a, na przykład, budzą w perceptorze zmysłową radość. Lecz zmysłowa 
radość, wzięta oddzielnie - na przykład wywołana przez czerwień, występującą 
w naturze - nie ma w sobie nic estetycznego. Jest czystą i prostą przyjemnością 
zmysłów (s. 382). Natomiast gdy uchwytuje się czerwień na obrazie, chwyta się ją 
jako część nierzeczywistej całości i właśnie w tej całości jest piękna.

Przykładem może być czerwień dywanu, gdzie jest to czerwień wełnista. 
Czerwienią można się tu rozkoszować tylko wtedy, gdy ujmuje się ją jako czer
wień dywanu, a więc jako nierzeczywistość.

Od czasu kubizmu twierdzi się, że obraz nie powinien przedstawiać ani naśla
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dować rzeczywistości, lecz że powinien sam przez się ukonstytuować przedmiot. 
Doktrynie tej zawdzięczamy wiele arcydzieł.

Przedmiot estetyczny konstytuowany jest i ujmowany przez świadomość 
wyobrażającą, która zakłada go jako nierzeczywisty (Antologia..., s. 384). Roz
kosz estetyczną jest sposobem ujmowania nierzeczywistego przedmiotu, nie kie
ruje się ku rzeczywistemu obrazowi, służy do konstytuowania przedmiotu wyob
rażeniowego poprzez rzeczywiste płótno. Stąd bierze się przekonanie o bezintere
sowności wizji estetycznej.

Dotyczy to nie tylko malarstwa, lecz także literatury powieściowej, poezji, 
dramatu. Analizując grę aktora, stwierdza Sartre:

„To nie postać urzeczywistnia się w aktorze, lecz aktor odrzeczywistnia się w swej po
staci” (Antologia..., s. 385).

Analizy dzieła muzycznego prowadzą do konkluzji, że to, co rzeczywiste, nig
dy nie jest piękne. Piękno jako wartość można odnosić tylko do wyobrażeniowo- 
ści, która w swej strukturze zawiera neantyzację świata. Dlatego też mieszanie 
moralności z estetyką jest pozbawione racji. Dobro zakłada bycie w świecie (rze
czywistym), postuluje zachowania w rzeczywistości.

„Mówić, że «przybiera» się wobec życia postawę estetyczną, to znaczy nieustannie 
mieszać rzeczywistość i wyobrażeniowość” (Antologia..., s. 389).

Gdy jednak wobec jakichś wydarzeń przybieramy postawę estetyczną, nastę
puje odwrót od przedmiotu kontemplowanego, który zatapia się w nicości, nie 
jest już bowiem postrzegany, funkcjonuje jako analogon samego siebie. Oznacza 
to, że nierzeczywiste wyobrażenie tego, czym jest, objawia się nam przez jego 
aktualną obecność. Wyobrażenie tego może być samym przedmiotem, zneutrali
zowanym, unicestwionym - takim, gdy kontempluje się piękną kobietę albo zada
wanie śmierci w walce byków (s. 390); może być niedoskonałą zjawą tego, czym 
mógłby być przez to, czym jest.

Określenie dzieła sztuki, a ściślej rzecz biorąc przedmiotu estetycznego jako 
nierzeczywistości, sytuuje estetykę Sartre’a w kręgu myślicieli, odróżniających 
dzieło sztuki jako twór artystyczny, od jego wizerunku, danego w bezpośredniej 
percepcji odbiorcy - właśnie ów wizerunek jest nierzeczywisty w tym znaczeniu, 
że jest przedmiotem intencjonalnym w terminologii fenomenologii. Sartre nie od
żegnuje się od fenomenologii, stąd też jego nawiązanie do jej podstawowych tez 
i odróżnień. Jego wnikliwe analizy wyobraźni, która jest podstawą percepcji dzie
ła sztuki, jak również wniknięcie w istotę percepcji estetycznej stanowi wkład do 
estetyki, pojmowanej jako dyscyplina odrębna, choć nierozerwalnie związana 
z filozofią - antropologią filozoficzną, Ontologią i epistemologią. Podstawowe te
zy ontologii Sartre’a znajdują swoje odbicie w estetyce, pojmowanej jako filozo
fia zjawisk estetycznych: problematyka procesu twórczego - przedstawiona wy
żej analiza stosunku spostrzeżenia do wyobrażenia, gdzie spostrzeżenie wyprzeda 
wyobrażenie, jest odzwierciedleniem tezy, że istnienie wyprzedza istotę. Tak też 
jest w przypadku innych podstawowych tez filozofii Sartre’a, jak na przykład te
zy o neantyzacji przedmiotu spostrzeżenia w przypadku, gdy staje się on przed
miotem estetycznym.
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7. Yrjö Sepänmaa

Yrjö Sepänmaa, ur. 1945, doktorat uzyskał z zakresu filozofii i estetyki na Uni
wersytecie w Helsinkach, na Wydziale Literatury Porównawczej i Estetyki. Po stu
diach przebywał w Ameryce Północnej w Uniwersytecie w Albercie, w Kanadzie, 
i w Atenach, oraz w roku 1993 w Uniwersytecie w Północnym Teksasie, w Denton. 
Szczególne znaczenie miał tu pobyt na Uniwersytecie w Północnym Teksasie, na 
Wydziale Filozoficznym, gdzie kładziono nacisk na filozofię środowiska; Uniwer
sytet ten jest też siedzibą czasopisma Environmental Ethics” i stanowił ośrodek fi
lozofii otoczenia (Center for Environment Philosophy). W Stanach zetknął się 
z estetyką analityczną, z teoriami Weitza i Wittgensteina (co zaznacza się w jego 
sposobie stawiania interesujących go problemów), a także z wieloma filozofami, 
zajmującymi się tą problematyką, jak na przykład A. Berleant (autor Environmental 
Aesthetics - 1992, oraz Living with the Landscape - 1997). Zaznaczył się też wpływ 
Thomasa Munro na jego poglądy: Munro, wedle Sepänmaa reprezentant estetyki 
empirycznej, podkreślał konkretną płaszczyznę przekazu od małych grup-jedno
stek-do wielkich, od indywidualnych elementów do całości. Tworzenie modeli 
wzajemnej zależności i interakcji jest wyzwaniem dla powstania krytyki otoczenia 
i całej estetyki otoczenia. Następuje tu połączenie tego punktu widzenia z dyskusją 
filozoficzną, społeczną i krytyczno-kulturową.

To właśnie, według omawianego autora, jest droga ku estetyce aktywnej: zbli
żenie zagadnień życia praktycznego i swoistych problemów estetyki, traktując je 
równorzędnie. Konieczne jest zarazem zbliżenie estetyki do czegoś, co jest poza 
nią: prawodawstwa, planowania i projektowania, edukacji i administracji. Estety
cy powinni poszukiwać kontaktów z tymi dziedzinami, aby z nimi współdziałać; 
obok kontaktów profesjonalnych, ważne są kontakty z potocznym życiem, z co
dziennymi doznaniami estetycznymi, z nieprofesjonalną sztuką oraz nieprofesjo
nalnym otoczeniem.

Od 1983 roku Sepänmaa jest profesorem uniwersytetu w Joensuu w Finlandii, 
w Instytucie Fińskich i Kulturowych Badań (Department of Finnish and Cultural 
Research). Był przewodniczącym XIII Światowego Kongresu Estetycznego 
w Lahti w roku 1995. Jego książka The Beauty of Environment miała dwa wyda
nia (1986, 1993). Uczestniczył w wielu spotkaniach międzynarodowych w Grecji 
i Ameryce. Jego publikacje dotyczą estetyki środowiska oraz estetyki stosowanej 
(Aesthetics in Practice - takie też było hasło wspomnianego Międzynarodowego 
Kongresu Estetycznego w Lahti w 1995). Zorganizował kilka międzynarodowych 
konferencji, tematycznie związanych z estetyką naturalnego otoczenia (estetyka 
krajobrazu, estetyka lasów, estetyka bagien, estetyka wody - planowana jest kon
ferencja na temat estetyki otwartych przestrzeni i pól uprawnych).

Głównym polem zainteresowań omawianego autora jest estetyka środowiska 
naturalnego człowieka, we wszelkich jego aspektach - zarówno krajobrazu, bez
pośrednio doznawanego piękna przyrody, jak również żywiołów i ukrytych mocy 
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Natury. Estetyka otoczenia obejmuje podstawy teoretyczne, przypadki szczegóło
we oraz zastosowania praktyczne.

Przedmiotem estetyki otoczenia jest jego piękno: jego cechy istotne i sposób, 
w jaki je oceniamy. Składa się na nią estetyka teoretyczna i stosowana. Pierwsza 
dąży do wykrycia estetycznej strony przedmiotu czy zjawiska; są to badania onto- 
logiczne, związane z metakrytyką. Funkcją stosowanej estetyki otoczenia jest do
starczenie podstaw dla praktycznego działania: przemiany otoczenia i pogłębienie 
naszego sposobu rozumienia i oceniania jego piękna.

Istnieje więc wzajemne oddziaływanie między tworzeniem teorii a operacjami 
praktycznymi. Mają tu miejsce próby rozwiązania problemów praktycznych 
w odniesieniu do piękna i brzydoty za pomocą estetycznego poznania (wiedzy) 
i umiejętności (skill) w celu promowania piękna i poszerzania zakresu tego, co 
estetyczne. Muszą być stworzone struktury, w które można by włączyć wiedzę 
i doświadczenie estetyka w podejmowaniu decyzji - z uwagi na fakt, że nawet 
w tej dziedzinie decyzje nie muszą być podejmowane przypadkowo, lecz w spo
sób uzasadniony i zgodnie z zamierzeniem.

Stosowana estetyka otoczenia dostarcza narzędzi dla konserwatorów, proje
ktantów przemysłowych, planistów urbanistycznych, architektów krajobrazu 
i projektantów. Jest ona również przydatna na przykład w leśnictwie i rolnictwie, 
w ochronie zasobów naturalnych i kształtowaniu otoczenia oraz w różnego rodza
ju konstrukcjach. Potrzebna jest wiedza estetyczna, by dostarczyć podstawy dla 
działalności, zmierzającej do zachowania i ulepszania środowiska i do racjonal
nego rozstrzygania sporów, dotyczących piękna.

W książce The Beauty of Environment. A General Model for Environmental 
Aesthetics punktem wyjścia jest teoretyczna estetyka otoczenia, gdzie dyskutowa
ne są zagadnienia metakrytyczne - opisu, interpretacji i ewaluacji, a w oparciu 
o rozważania teoretyczne została określona struktura estetyki otoczenia, otaczają
cego świata, czyli ekoświata.

Teoretyczną strukturę estetyki otoczenia Sepanmaa zarysował na zasadzie 
analogii z instytucją sztuki. W tym samym znaczeniu jak sztuka jest instytucją, 
„światem sztuki”, tworzona jest instytucja naszego otoczenia, ekoświat. Tworzą 
one razem kulturę estetyczną. Zarówno w jednym, jak i w drugim są wytwórcy 
i odbiorcy, a także pośrednicy. Od kwestii ontologicznych następuje przejście do 
metakrytyki: do problemów opisu, interpretacji i ewaluacji. Występuje tu odwoła
nie do takich sztuk, jak fotografia i filmy krajobrazowe, sztuka kształtowania oto
czenia, architektura (zwłaszcza związana z krajobrazem), sztuka ogrodów. Za
mierzeniem jest połączenie modelu teoretycznego z praktyką i wskazanie dróg 
utylizacji - oznacza to przejście od opisowej, biernej estetyki, do estetyki czyn
nej, oddziałującej i uczestniczącej. Estetyka stosowana stanowi logiczną kontynu
ację teoretycznej estetyki otoczenia. Tak więc powstaje pytanie, jak rozwijać pra
ktykę wytwarzania, przekazywania i oceniania tak, by kultura estetyczna rozwija
ła się we właściwym kierunku. Przypadki te Sepanmaa analizował w rozprawach 
i artykułach, w których rozważał na przykład architekturę, wspomaganą kompu
terowo, prawo rozważające ochronę żwirowisk i korzystanie z substancji mineral
nych, wartości pejzaży rolniczych, norm i wytycznych dla wycinania lasów, wy
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mogów estetycznych dla wytyczania dróg, sposobów estetycznego wychowania, 
dotyczącego otoczenia. Zagadnienia te omawia Sepanmaa w swoich rozprawach, 
opublikowanych głównie w języku fińskim.

W rozwijaniu estetyki otoczenia istotnym czynnikiem jest związek między 
studiami teoretycznymi a spotkaniami kongresowymi, publikacjami, lekturami, 
nauczaniem akademickim itp. Czysto poszukiwawczy, „pasywny” aspekt uzupeł
niony jest w estetyce otoczenia aspektem „aktywnym”, który przenosi wyniki do 
praktyki. Ideą omawianego filozofa jest wzbudzanie zainteresowania estetyków 
i innych uczonych problemami środowiska, nawiązanie kontaktu nie tylko mię
dzy akademickimi uczonymi, lecz także między nimi i profesjonalistami a prakty
kami oraz zwykłymi ludźmi żyjącymi na co dzień w swoim otoczeniu, gdzie da 
się odnaleźć „ukrytą estetykę”. Sam estetyk nie może orzec, jakie pasmo górskie 
czy wybrzeże winno być pod ochroną, w jaki sposób las może być przerzedzany, 
czy też jak ziemia ma być uprawiana. Krytyka środowiska na najniższym pozio
mie rozszerza się ku krytyce kultury, naszych sposobów życia i dążeń do życia 
dostatniego.

Międzynarodowe konferencje, organizowane przez Sepanmaa, już w samym 
wyborze tematu świadczą o jego wielkiej wrażliwości na piękno natury, którego 
różne aspekty stawały się zarówno tematem konferencji, jak jego osobistych a za
razem teoretycznych refleksji, dotyczących owych aspektów natury z uwagi na 
jej piękno. Każde zjawisko, wzięte pod uwagę jako główny temat kongresów - 
krajobraz, las, bagna, woda - zostało zanalizowane w sposób wszechstronny, za
równo od strony fizyko-meteorologicznej, jak też danej w bezpośredniej perce
pcji, zarówno od strony zagrożeń (żywioł wody, zabłąkanie w bagnach, groza la
su), jak też sprzyjania życiu i rozwojowi człowieka. W wypowiedzi na kongresie 
„Aesthetics of Water” stwierdza w zakończeniu: „Co znaczy woda dla estetyka 
i estetyki? Woda oddziałuje na wszystkie zmysły: widzenie, słyszenie, powonie
nie, smak i dotyk. We wszystkich tych przypadkach mogą to być doznania pozy
tywne albo negatywne (woda za gorąca albo za zimna)”. A jednocześnie woda 
stanowi, w wielości jej przejawów, ogromne bogactwo aspektów dostarczających 
silnych i głębokich przeżyć estetycznych.

Można powiedzieć, że to nie przypadek, iż w Finlandii, w fińskiej estetyce 
i filozofii rozwinęła się estetyka ekologiczna - kraj ten jest wzorem ochrony przy
rody, czystości pod każdym względem, od ulic miast i wiosek począwszy do bu
dynków użyteczności publicznej. Yijó Sepanmaa włączył się w nurt teoretycz
nych rozważań nad pięknem i niezastąpionym niczym urokiem przyrody, jak 
również w aplikacje praktyczne, które z owych teoretycznych rozważań można 
wysnuć. Ekoestetyka, estetyka ekologiczna, ma przed sobą przyszłość, zarówno 
na planie teoretycznym, jak praktycznych implikacji i zastosowań.
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8. George Dickie

George Dickie, ur. 1926, amerykański filozof sztuki, urodzony w Palmetto na 
Florydzie; uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie w Kalifornii w 1959, na 
podstawie pracy o teorii etycznej Francisa Hutchesona. Był jednym ze współwy- 
dawców Aesthetics: A Critical Anthology (1977), jest profesorem filozofii na Uni
wersytecie Illinois, Chicago. Jego prace dotyczą osiemnastowiecznych teorii smaku, 
zwłaszcza Hutchesona, Aleksandra Gerarda, Archibalda Alisona i Kanta. W 1990 
został wiceprzewodniczącym Amerykańskiego Towarzystwa Estetycznego.

Niewątpliwy jest wkład Dickiego do takich zagadnień, jak ewaluacja i inten- 
cjonalizm. Kontrowersje wokół tych zagadnień oddziałały szczególnie na estety
kę i teorię sztuki.

Tradycyjnie estetyka zajmowała się reakcjami na piękno natury i sztukę. Za
daniem jej- co najmniej od XVIII wieku-było określenie udziału odbiorcy 
w naszym obcowaniu z naturą i sztuką oraz wskazanie na wyróżniający i unikato
wy sposób doświadczania czy też percepcji, dla których postulowano swoistą, 
wyróżniającą postawę i odrębną zdolność. Estetyka dążyła do zdefiniowania dzie
dziny specyficznie estetycznego obcowania odbiorcy ze sztuką i naturą, to znaczy 
takiego, który da się odróżnić od każdego innego rodzaju doświadczenia, jak na 
przykład religijne, praktyczne, moralne.

Historycznie rzecz biorąc, estetyka włączała w zakres swoich zainteresowań 
problemy takie, jak doświadczenia, zdolności, postawy i spostrzeżenia, wiążące 
się z doznaniami przyjemności, dystansu, zainteresowania. Wkład Dickiego do 
tych rozważań polegał na stwierdzeniu, że wyznaczenie dla estetyki odrębnej 
dziedziny, takiej jak doświadczenie estetyczne, jest mitem. Nie da się stwierdzić 
żadnej zasadniczej różnicy między tak zwaną estetyczną percepcją a percepcją 
zwykłą. Przyjmowanie swoistych zdolności, jak smak albo postawa estetyczna, 
jest pozbawione racji.

Dickie atakował wiele różnych prób formułowania teorii estetycznej. 
W szczególności przeciwstawiał się stosowaniu pojęcia bezinteresowności, które 
występuje w wielu teoriach estetycznych. Na przykład Stolnitz definiuje postawę 
estetyczną jako bezinteresowne i rozumiejące skupienie uwagi na jakimś przed
miocie świadomości ze względu na niego samego. Zakłada się tu, że to, co estety
czne, jest dostrzegane w specyficzny sposób, to znaczy w sposób bezinteresowny. 
„Bezinteresowność” z kolei zakłada brak jakiegoś uprzedniego celu. Dickie za
uważa, że bezinteresowność mówi nam coś o motywach odbiorcy, nie wskazuje 
zaś na żaden czynnik aktu jego uwagi. Jeśli dwu ludzi słucha nagrania symfonii - 
jeden jako przygotowanie do egzaminu z muzyki, drugi dla przyjemności - zakła
da się, że jeden czyni to z uwagi na interes, drugi jest bezinteresowny. Lecz słu
chając muzyki, obaj mogą jej słuchać dokładnie w ten sam sposób. Obaj mogą 
wysłuchiwać tych samych składników muzyki i oceniać ich strukturę ze względu 
na te same walory muzyczne. Jest tylko jeden sposób wysłuchania muzyki, cho
ciaż różne mogą być motywy naszego słuchania, naszej skupionej uwagi. Tak 
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więc pojęcia takie, jak interesowność i bezinteresowność nie specyfikują naszego 
sposobu słuchania. Co więcej, nie ma żadnego powodu przywoływania tych po
jęć, aby wyjaśnić, dlaczego producent teatralny, który ogląda swoją produkcję 
z uwagi na kasę teatralną, nie reaguje w sposób właściwy. Raczej w ogóle nie 
zwraca uwagi na sztukę.

Niechęć Dickiego do konstruowania rzeczywistej albo istotnościowej definicji 
sztuki stanowi jego znaczący wkład do estetyki analitycznej. Wzbogacił on teorię 
sztuki, wprowadzając to, co nazwał „instytucjonalną teorią sztuki”. Wcześniej niż 
stanowisko Dickiego w tej debacie estetycy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
byli przekonani argumentami neo-Wittgensteinowskich filozofów, jak Morris 
Weitz, który utrzymywał, że: 1) sztuka nie może być zdefiniowana, ponieważ jest 
pojęciem otwartym; 2) że brak rzeczywistej definicji sztuki winien budzić niepo
kój, ponieważ alternatywą jest określanie sztuki metodą podobieństw rodzinnych.

Dickie odrzuca pojęcie podobieństw rodzinnych. Jednym z jego decydujących 
zarzutów było, iż pojęcie podobieństw rodzinnych jest ostatecznie tylko ideą po
dobieństwa, a ponieważ wszystko jest podobne do czegokolwiek innego pod 
pewnym względem, tak zwane podobieństwa rodzinne nie upoważniają nas do 
zaliczania czegoś do sztuki. Co więcej, skoro ujęcie podobieństwa rodzinnego jest 
w sposób oczywisty nieoperatywną metodą dla identyfikowania sztuki, bierze się 
pod uwagę drugą rywalizującą metodę identyfikowania sztuki za pomocą defini
cji, zawierającej warunek konieczny. Weitz twierdził, że definicja taka byłaby nie
dopuszczalna, ponieważ sztuka jest pojęciem otwartym. Rzeczywista definicja 
wykluczałaby możliwość oryginalności i kreatywności w sztuce. Dickie pokazał, 
że obawa ta jest bezpodstawna - tworzenie definicji sztuki, która by nie stawiała 
żadnych ograniczeń kreatywności artystycznej ze względu na artefakty, jest mo
żliwa. Definicję tę, „instytucjonalną teorię sztuki”, formułuje w jednej ze swoich 
prac:

„Dzieło sztuki w sensie klasyfikacyjnym jest (1) artefaktem, (2) zestawem aspektów, 
którym został nadany status kandydata do oceny przez jakąś osobę lub osoby działające 
w imieniu pewnej instytucji społecznej” (G. Dickie, 1974, s. 34).

Tak więc, przeciwnie niż u Weitza, mamy definicję, która pozwala na to, że 
dzieło sztuki może być czymkolwiek - nawet topniejącym śniegiem - dopóki ar
tefakt nie jest wprowadzony w świat sztuki środkami właściwej procedury: to 
znaczy, przez posiadanie statusu nadanego przez właściwą osobę.

Instytucjonalna teoria sztuki była poddana ostrej krytyce. Jedna z nich głosi, 
że definicja ta jest błędnym kołem, ponieważ sztuka (świat sztuki) jest niedają- 
cym się wyeliminować elementem definiensu. Dickie przyznaję, że jest to koło, 
lecz cyrkulamość nie jest błędna. Innym zarzutem wobec jego teorii jest, że zało
żona analogia z instytucjami formalnymi, takimi jak prawo i religia wykracza po
za to zagadnienie. Wymienione instytucje formalne mają swoiste kryteria, rządzą
ce tym, co może być kandydatem do pewnej pozycji (np. ziemniak nie może być 
kandydatem na prezydenta USA), tak jak są swoiste kryteria co do tego, kto może 
pełnić określony urząd (np. jedynie biskup może ustalać święte obrządki). Świat 
sztuki nie ma tego rodzaju kryteriów. Wobec tego świat sztuki nie jest instytucją 
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w sensie rygorystycznym. Innymi słowy, drugi warunek teorii Dickiego polega na 
domniemanym istnieniu łącznie nieprawdziwych ról i procedur.

Czując presję tej linii argumentacji, Dickie porzucił mówienie o instytucjach 
na korzyść mówienia o kręgu sztuki, praktyce, zawierającej ustrukturowane sto
sunki między artystami i ich odbiorcami. W tym kontekście, identyfikuje on ko
nieczny warunek z tym, co ma być dziełem sztuki.

„Dzieło sztuki ma być czymś, co jest zaprezentowane publicznemu światu sztuki”.

A to z kolei jest objaśnione następującymi czterema propozycjami:
„Publiczność jest zespołem osób stanowiących tych, którzy są w pewnym stopniu przy

gotowani do zrozumienia przedmiotu, który jest im przedstawiony”; „System świata sztuki 
jest zrębem (szkieletem) dla przedstawienia dzieła sztuki przez artystę publiczności świata 
sztuki”; „Artysta jest osobą, która uczestniczy w rozumieniu w wykonywaniu dzieła sztu
ki”; „Świat sztuki jest całością (totalnością) systemów świata sztuki” (G. Dickie, 1984, 
ss. 80—82).

Jednakże, nawet gdyby koło teorii sztuki oddaliło pewne zarzuty, podnoszone 
wobec instytucjonalnej teorii sztuki, mogłoby stworzyć pewne własne problemy. 
Jest istotnym pytaniem, na przykład, czy teoria ta jest rzeczywiście teorią sztuki. 
Chociaż zestaw niewłaściwych definicji Dickiego mówi o „sztuce” jako najważ
niejszym ich łączniku, cały zrąb (szkielet) może być wypełniony nazwami innych 
złożonych całości, współdziałających, komunikatywnych praktyk, takich jak filo
zofia. Na przykład, możemy powiedzieć, że „dzieło filozoficzne jest dyskursem 
wytworzonym, by być zaprezentowanym światowej filozofii publiczności” 
i usprawiedliwia niesłuszne (inflected) twierdzenia, systematycznie podstawiając 
słowo „sztuka” pod słowo „filozofia”, słowo „artysta” pod słowo „filozof’ i sło
wo „świat sztuki” pod słowo „świat filozofii”. Lecz powstaje pytanie, czy Dickie 
powiedział coś szczególnego na temat sztuki jako przeciwieństwa do produkcji 
czegoś takiego, jak konieczny szkielet równorzędnych, komunikatywnych pra
ktyk pewnego stopnia złożoności, gdzie praktyki te nie mogą zostać identyfiko
wane (rozpoznane) w kategoriach ich zawartości. Sztuka jest jednym z przykła
dów tego rodzaju praktyki. Dickie nie powiedział niczego o sztuce jako sztuce; 
raczej założył, że sztuka należy do rodzaju złożonych, uzgodnionych, komunika
tywnych praktyk, wraz z ukazaniem, na przykładzie, pewnych współzależnych 
struktur tych praktyk. Analiza ta nie jest bez znaczenia. Lecz nie wydaje się, by 
można ją było zakwalifikować jako definicję sztuki - istotą rzeczy, w którą on 
wierzy, jest teoria sztuki.

Choć wkład Dickiego do estetyki i teorii sztuki może wydawać się niezależny, 
to jednak tak nie jest. Aby porzucić zmienność pojęcia estetyczności, zakłada mo
żliwość estetycznych teorii sztuki - teorii takich, które utrzymują, że dzieła sztuki 
są artefaktami, wytworzonymi po to, aby wywołać przeżycie estetyczne. W miarę 
jak estetyczne teorie sztuki rywalizują z instytucjonalnymi teoriami, odrzucenie 
przez Dickiego estetyczności może być uważane za dialektyczny sprzeciw wobec 
większości współzawodniczących teorii.

Innym liczącym się współzawodnikiem wobec instytucjonalnej teorii sztuki 
była po-Wittgensteinowska koncepcja, że sztuka może być określona na mocy 
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podobieństw rodzinnych. Jednym ze znaczących tematów jego teoretycznych wy
borów w przeciwstawieniu do tendencji estetycznych teorii sztuki i po-Wittgen- 
steinowskich koncepcjach podobieństw rodzinnych jest doniosłość, jaką przyzna
ję kontekstowi społecznemu dla teorii sztuki. Główni współzawodnicy Dickiego 
- estetyczne teorie sztuki i po-Wittgensteinizm à la Weitz - ignorują doniosłość 
społecznego kontekstu dla zdefiniowania sztuki. Niezależnie od tego, czy teorie 
Dickiego są ostatecznie poprawne, jest faktem, iż on to, razem z Arturem Danto, 
uwzględnił znaczącą rolę kontekstu społecznego we współczesnej filozofii sztuki.

[Opracowane w oparciu o Compagnion to Aesthetics, ed. by David E. Cooper, 
USA, 1992, opr. Noel Carroll, ss. 122-124].

9. Wolfgang Welsch

Wolfgang Welsch, niemiecki filozof i estetyk z formacji postmodernistycznej. 
Urodzony w 1946 w Steinhausen. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich w za
kresie filozofii, historii sztuki, psychologii i archeologii rozpoczyna intensywną 
działalność jako specjalista w dziedzinach antropologii filozoficznej oraz estety
ki. Karierę wykładowcy uniwersyteckiego inicjuje na stanowisku asystenta 
(1974), a następnie starszego radcy akademickiego w Wiirzburgu. Do ważniej
szych etapów działalności naukowej Welscha należały liczne gościnne wykłady 
na uniwersytetach w Niemczech i Ameryce. W 1988 objął katedrę filozofii na 
Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, od 1993 - katedrę filozofii na Uniwersyte
cie Otto von Guericke w Magdeburgu. W 1992 otrzymał nagrodę badawczą im. 
Maxa Plancka.

Do ważniejszych publikacji W. Welscha z zakresu estetyki należą: Aisthesis. 
Grundzüge und Perspektiven der Aristotelischen Sinneslehre, Stuttgart 1987 
(Podstawy i perspektywy Arystotelesa nauki o zmysłach), Unsere postmoderne 
Moderne (1987, polski przekład Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 
1998, tłum. R. Kubicki i A. Zeidler-Janiszewska), Ästhetisches Denken, Stuttgart 
1990 (Myślenie estetyczne), Ästhetische Zeiten? Zwei Wege der Ästhetisiegung, 
Stuttgart 1992 (Czasy estetyczne? Dwie drogi estetyzacji), Grenzgänge der 
Ästhetik, Stuttgart 1996 (Granice estetyki), praca zbiorowa Ästhetik im Wider
streit, wspólnie z Ch. Pries Die Aktualität des Ästhetischen (1993, red.).

Welsch - filozof. Swoje poglądy filozoficzne przedstawił Welsch głównie 
w książce Unsere postmoderne Moderne, Weinheim 1987, pięć wydań (wyd. pol
skie jw.). Określenie „postmodernizm” obejmuje szeroki nurt w kulturze myśle
nia, pewien styl uprawiania filozofii, który odnaleźć można, bodaj w wersji ślado
wej, nawet u starożytnych Greków (np. sofiści), zaś termin „moderna” oznacza 
określony czasowo i pojęciowo ruch umysłowy, który zapoczątkowany został 
w trzeciej dekadzie XX w. Welsch wychodzi od ukazania potocznego uzusu owe



248 ESTETYKA WSPÓŁCZESNOŚCI

go określenia-klucza. Czyni to w myśl zasady fenomenologicznej, by badania 
teoretyczne rozpocząć od bezpośredniego oglądu zjawisk bez otoczki uprzedzeń 
systemowych. Welsch w pewnej mierze swe poglądy łączy ze stanowiskiem filo
zofii fenomenologicznej. Pisze on w Naszej postmodernistycznej modernie:

„Wyrażenie «postmodema» jest kontrowersyjne (...) z uwagi na jego obszar zastosowa
nia. Pojęcie to bowiem coraz bardziej się dewaluuje. Niegdyś termin z zakresu literaturo
znawstwa, sukcesywnie obejmował inne dziedziny, najpierw architekturę, ale i malarstwo, 
potem rozszerzył się na socjologię, dobrą koniunkturę osiągnął w filozofii, a dziś żaden 
sektor nie wydaje się wolny od zakażenia tym wirusem. W roku 1984 ukazała się w USA 
książka o teologii postmodernistycznej, w roku 1985 o postmodernistycznych podróżach, 
w 1986 o postmodernistycznych pacjentach. Na rok 1987 zapowiedziano postmodernisty
czną kulturę fizyczną i postmodernistyczną księgę medytacji. Nietrudno przedłużyć w my
ślach tę linię: od stosunków partnerskich w postmodemie (o czym już mówi się przez ra
dio) przez postmodernistycznych mistrzów gastronomii aż po postmodernistyczną miłość. 
Pominęliśmy przy tym nieżyczliwe skojarzenia. Sięgają one od postmodemy fircykowatej 
przez postmodernę salonową po postmodemę oborową - wszystko udowodnione i udoku
mentowane” (s. 15).

Fragment ten mówi o swoistym humorystyczno-krytycznym dystansie wobec 
tego, o czego słuszności jest się głęboko przekonanym i co się uprawia - jeszcze 
jeden rys postawy postmodernistycznej. Nadto Welsch zwraca uwagę na estetyzu- 
jące strukturowanie rzeczywistości, życia społecznego.

Welsch dokonał porządkującego przeglądu stanowisk czołowych przedstawi
cieli postmodernizmu, stosując wnikliwą analizę tekstów wraz z krytyczną rein- 
terpretacją zorientowaną na własną koncepcję transwersalności, wieloaspektowej 
przemienności myślenia, .języków” każdej struktury filozoficznej, ogólnoteo- 
retycznej. Nie jest to postawa krytyczno-wartościująca, lecz próba prezentacji ca
łości myśli postmodernistycznej, widzianej oczyma postmodemisty. W tych ana
lizach Welsch niejako zilustrował swą tezę o transwersalności - władzy przecho
dzenia i przekraczania systemów myślenia wewnątrz tożsamego układu.

I tak, G. Vattimo (La fine della moderna, Milano 1985; Koniec modernizmu) 
stawia tezę, iż punktem wyjścia i warunkiem koniecznym, by mógł zaistnieć 
postmodernizm, jest przezwyciężenie idola nowoczesności jako kwintesencji by
cia - kultura nie tyle „przezwyciężyła” nowoczesność, co „przebolała” ją.

Z kolei M. Foucault (Les mots et les choses. Une archeologie des sciences 
humaines, Paris 1966; Pojęcia i rzeczy. Archeologia wiedzy humanistycznej) wy
wołał wśród postmodemistów wysokie napięcie intelektualne, przeciwstawiając 
koncepcję wiedzy jako kontynuacji (zgodnie z matematyzującym porządkiem 
Kartezjusza) koncepcji „dyskontynuacji”, czyli przełomów radykalnych, oraz 
koncepcję strukturalistycznego uporządkowania pluralizmowi, przynoszącego 
myśleniu wolność.

Podstawowe tezy G. Deleuze’a dotyczą „różni” i „kłącza” (Differance et 
repetition, Paris 1968, Różnią i powtórzenie; Rhizome, Paris 1976, wyd. polskie: 
Kłącze, tłum. M. Banasiak, w: „Colloquia Communia”, 1988). Pojęcie „różni” 
przeciwstawione zostało fascynacji identycznością i negacją. Kłącze to schemat 
rzeczywistego stanu wiedzy i myślenia: powstają niesystematyczne i nieoczeki- 
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wane różnice, myślenie wciąż rozpada się, otwiera, bez przerwy zrywa z sobą, 
porzuca i łączy, równocześnie różnicuje i syntetyzuje. Dzięki takiemu ujęciu mo
żliwa stała się postmodernistyczna formuła: „pluralizm = monizm”.

W ten sposób Welsch prezentuje 14 postmodernistów, zaś osobne, naczelne 
wśród nich miejsce wyznacza J.F. Lyotardowi {La condition postmoderne. Rap
port sur le savoir, Paris 1979; tłum, polskie: Kondycja ponowoczesna. Raport 
o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997; La 
différance, Paris 1983, Różnią). W swych analizach i interpretacjach tekstów 
Lyotarda na pierwsze miejsce wysuwa Welsch trzy koncepcje: 1) wielość prze
ciwko absolutyzującej metanarracji; metanarracja to rozległe struktury uogólnia
jące, które mają z założenia obowiązywać czy legitymować z wielką siłą jako 
prawdy nadrzędne i jedynie słuszne (np. metanarracja oświeceniowa o emancypa
cji ludzkości, idealistyczna o teleologii ducha, historyczna o hermeneutyce sensu, 
kapitalistyczna o pieniądzu jako uniwersalnym kryterium wartości, komunistycz
na o totalitamości ideologii); metanarracje należy traktować jako oszustwa cało
ści, przeciwstawiając im wielość kulturową i filozoficzną; 2) zawsze patrzy się 
z jednej perspektywy, na przykład modernistycznej, postmodernistycznej, herme- 
neutycznej, historycznej, matematycznej; żadnej z nich nie należy negować, od
rzucać, lecz raczej wyszukiwać je i wypróbowywać; stąd swoista tęsknota post
modernizmu za całością i zainteresowanie wielością; 3) dawne i nowe utopie - 
dopełnienie określenia „post” było różnie rozumiane, na przykład po modemie, 
po postępie, racjonalności, logocentryzmie i uniwersalizmie, po historii filozofii, 
antropocentryzmie, scjentyzmie, po utopii wyobrażenia jedynej możliwości roz
wiązania problemów ogólnoteoretycznych; postmodernizm zrywa z wszelkimi 
propozycjami jedynego zbawienia, natomiast sam proponuje utopię korygującą, 
przekraczającą dawne utopie, mianowicie utopię wielości, antytotalitamą, anty- 
absolutyzującą. Nowa utopia ma na celu stworzenie konstelacji życia społeczne
go, akceptującej pragnienie sprawiedliwości i pragnienie tego, co nieznane.

Welsch ukuł termin „transwersalność”. Pojęciem kluczowym jest tu „rozum”. 
Stoi ono w opozycji do inteligencji, która zdolna jest objąć tylko jeden „sektor”, 
dziedzinę wiedzy czy rzeczywistości realnej. Rozum, w odniesieniu do wielości, 
jest zdolnością łączenia i przechodzenia pomiędzy formami racjonalności, pomię
dzy racjonalnie sformalizowanymi sektorami bytu; w innym języku nazwaliby
śmy ową zdolność rozumu do transwersalności „transcendowaniem”. Na przy
kład wartości estetyczne transcendują ku poznawcznym lub etycznym, to znaczy: 
nie tracąc własnej tożsamości, wkraczają w obręb innych. Rozum realizuje się za 
pomocą powiązań i przejść, stąd określenie „rozum uniwersalny”. Zaś jedną z za
sadniczych form tego rozumu jest pluralizm. I tak na przykład w estetyce pojmo
wanie intelektualne zamkniętej racjonalizacji to l’art pour / ’art - sztuka dla sztu
ki, zaś opcja „sztuka i życie” przełamuje zamkniętą estetyczność, transcendując 
ku życiu. W sztuce owe przejścia i przekroczenia dokonują się na trzech pozio
mach: 1) każde dzieło posiada swe artystyczne priora, 2) zachodzi zjawisko prze- 
kładalności sztuk, 3) przejścia transmedialne (na scenie i w TV).

Rozum transwersalny broni się przed uprzedmiotowieniem, reifikacją, uzna
niem go za „przedmiot” jak każde opisane i zdefiniowane zjawisko; jako swoista 
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„władza sądzenia” poszukuje on tego co wspólne w zróżnicowanej wielości, sto
sując mechanizm intelektualny „przejścia” od jednej formy do drugiej na zasadzie 
różnic i podobieństw, poznanie rozumowe nigdy nie jest pełne - są w nim strefy 
jasności i zaciemnień.

Rozum transwersalny stanowi też podstawową właściwość ponowoczesnego 
sposobu życia: dokonują się ustawiczne przejścia pomiędzy różnymi systemami 
sensu i racjonalności (np. wzbogacenie się nie musi być sprzeczne z uduchowie
niem, potrzebami estetycznymi, może ono ułatwiać kontakty ze sztuką i przyro
dą). Welsch piszę: „W ponowoczesności wielość coraz bardziej staje się oczywi
stością, a transwersalność właściwym osiągnięciem. To również ma na uwadze 
koncepcja rozumu transwersalnego”2 3.

2 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, s. 440.
3W. Welsch. Die Geburt der postmodernen Philosophie aus dem Geist der modernen Kunst, 

w: Ästhetisches Denken, Stuttgart 1990 (Narodziny filozofii z ducha sztuki modernistycznej).

Welsch - estetyk. Jako estetyk Welsch przejawia skłonności absolutyzujące: 
podobnie jak ongiś angielski filozof A.A.C. Shaftesbury (1671-1713), który uwa
żał myślenie estetyczne jako modelowe dla wszelkiego myślenia, tak i Welsch 
uznaje estetyczne myślenie za fundamentalne dla zrozumienia, czym jest byt, 
świat, ludzka kondycja. Chodzi o rehabilitację momentu poznania sensorycznego, 
zdominowanego przez myślenie abstrakcyjne. Pisze o tym Welsch w rozprawie 
Die Geburt der postmodernen Philosophie aus dem Geist der modernen Kunst\ 
W rozważaniach Welscha przeplatają się momenty filozofii estetyki z estetyką 
sensu stricto - stąd aby w pełni zrozumieć jego estetykę, konieczne jest zapozna
nie się z jego filozofią czy też, ogólniej, z nurtem filozoficznym postmodemy.

Oto podstawowe tezy wprowadzone do filozofii postmodernistycznej ze sztu
ki i estetyki awangardowej, a są to reinterpretacje treści ogólnych dzieł malar
skich J. Dubuffeta oraz jego tekstów teoretyzujących (Positions anticulturelles, 
Paris 1973; Stanowiska antykulturalne; Prospectus et tous écrits suivantes, Paris 
1967, Przegląd dalszych pism): odrzucamy antropocentryzm wraz z jego samo
stanowieniem; odrzucona zostaje koncepcja prymatu intelektualizmu zlogizowa- 
nego; sztuka nie jest jednoznaczna, lecz z natury wieloznaczna; sztuka nie ozna
cza wyłącznie dzieł realizujących piękno, mające zadowolić wzrok, lecz ma ono 
sięgać do najgłębszych doznań estetycznych, związanych z duchowością.

Sztuka i myśl filozoficzna postmodernizmu dokonała reinterpretacji progra
mów artystycznych awangardy, dokonując nowego przełomu, nie w sensie rady
kalnego odrzucenia tego, co było, lecz postulując przekroczenie, transcendencję 
form artystycznych i stylu myślenia. Welsch wymienia pięć wyróżniających cech 
awangardy: 1) dekompozycja, koncepcja niezbornego dzieła sztuki; 2) refleksyj- 
ność, łączenie twórczości z programowaniem artystycznym, układaniem manife
stów - wyznań wiary intelektualnej; 3) wzniosłość, porzucenie estetyki piękna, 
przyjęcie tezy, iż sztuka w warstwie idei ogólnych pełni ważną funkcję (np. tra
ktaty Kandinskyego o duchowości sztuki); 4) eksperymentowanie, ostatnim eks
perymentem awangardy była sztuka konceptualna, zaś twórcy postmodemistycz- 
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ni dokonali jeszcze dalej idącego eksperymentu, mianowicie odrzucili ekspery
ment oraz postulat nowości, oryginalności; 5) pluralizm, przyjmujący jako obo
wiązującą zasadę możliwości, z tym że postmodernizm uznał status możliwości 
w sztuce, filozofii i życiu jako jedynie rozsądny.

Szczególną rolę w postmodemizacji sztuki i życia przypisuje Welsch archite
kturze. Zagadnieniu temu poświęcił on rozdział Postmoderna dla wszystkich: 
postmodernistyczna architektura (Nasza postmodernistyczna moderna, ss. 
121 n.). Stwierdza on tam: „Architektura i spór wokół niej przekonują nas, że pro
gram postmodemy istnieje dzisiaj nie tylko jako idea, ale jako rzeczywistość” (s. 
129). Zaś cechami szczególnie charakterystycznymi i istotnymi tej nowej archite
ktury są: postawa prospołeczna i pluralizm w miejsce zamknięcia w sobie naka- 
zowości; w swych założeniach i dokonaniach realizatorskich zwraca się do kon
kretnej, realnej publiczności, użytkowników, zarzuca przepisy, a przyznając pra
wo do udziału w kształtowaniu architektonicznym, zezwala też poszczególnym 
osobom i zbiorowościom społecznym kształtować konwencję artystyczną; nawią
zanie do tradycji i przyzwyczajeń osobistych i społecznych. Architektura właśnie 
unaocznia, iż postmoderna nie jest antymodemą ani transmodemą, lecz moderną, 
która wykracza poza samoograniczenia i rygoryzmy, jest skierowaną w przy
szłość transformacją modemy (Nasza postmodernistyczna moderna, s. 149). 
Welsch analizuje i interpretuje dwa adekwatne przykłady zrealizowanej archite
ktury postmodernistycznej: Ch. Moorea Piazza d'Italia w Nowym Orleanie 
(1979) oraz J. Stirlinga Nowa Galeria Miejska w Stuttgarcie (1984). Plac włoski 
znajduje się we włoskiej dzielnicy amerykańskiego miasta. Projektant stworzył 
nieco Disneylandowską scenerię dla italo-amerykanów. Dominującym elementem 
są kolumny i łuki. Moment awangardowości przejawia się w zastosowaniu wielo
ści kolumn różnych stylów (toskańskie, doryckie, jońskie, korynckie), a także na 
nowo projektowane składające się z rozciętych metalowych trzonów, na przemian 
otoczonych aureolą bądź oświetlonych neonówką, czy kolumna „delikatesowa” 
przy wejściu do delikatesów - są to kolumny prysznicowe, u których głowic try
skają strumienie wody. Z kolei Muzeum w Stuttgarcie jest apoteozą wysokiej te
chniki z odwołaniami do odważnych konstrukcji metalowych i form roślinnych, 
a także do wielu historycznych form.

Najdalej idąca koncepcja estetyczna Welscha, „estetyka po estetyce”, nawią
zuje, zgodnie z postulatem otwarcia na wielość inwencji, do Arystotelesa i jego 
słów: „Wszystko musi być ujmowane poprzez spostrzeżenie, co obejmuje rów
nież doświadczenie wewnętrzne, intuicyjne, duchowe” (Etyka Nikomachejska). 
W innej terminologii problematyka granic, struktury i sensu estetyczności i este
tyki określana jest jako „estetyka sensu largo” (estetyka w szerokim tego słowa 
znaczeniu).

Pojęciem najszerszym jest tu aisthesis (wiedza uzyskiwana poprzez bezpo
średnie wrażenia), mające charakter na poły doznaniowy, na poły dyskursywny. 
Welsch nawet stosując termin „estetyka po estetyce”, nie zamierza negować jej in 
genere, pragnie zaś dokonać tu transformacji. Wedle jego propozycji, nowa este
tyka, uzupełniająca dotychczasową, opiera się na następujących kluczowych te
zach:
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- przeniesienie akcentu dotyczącego estetyczności z filozofii piękna na głębo
kie doznania autentycznej rzeczywistości (np. satysfakcja typu zmysłowo-estety- 
cznego z wielości barw, z erotyki, dobrego wykonania obowiązku);

- odejście od traktowania sztuki jako jedynego pola analiz i interpretacji este
tycznych;

- nakazowy postulat estetyczności prowadzi do upiększania otoczenia, co po
ciąga za sobą jego wynaturzenia, okaleczenia;

- estetyka winna także analizować takie dziedziny, jak otoczenie życiowe, po
lityka, gospodarka, ekologia, etyka, nauka;

- estetyka postmodernistyczna zwraca baczną uwagę na przejawy współczes
ności, takie jak działalność multimedialna urządzeń elektronicznych, jak telewizja 
-następuje odrealnienie realności; rzeczywistość staje się jakby zależna od tele
wizji, a nawet jest przez nią kreowana (np. poprzez Internet);

- aisthetis, spostrzeganie, uległo rekonfiguracji; dominował dotychczas wzrok 
- okazuje się, że bardziej wiarygodne są słuch i dotyk;

- miast dążyć do stworzenia jednego, powszechnie akceptowanego rozumie
nia terminu „estetyka”, przyjmuje się, iż wszystkie koncepcje estetyczności i este
tyki tworzą swoistą „rodzinę” znaczeń, są ze sobą spokrewnione;

- wystąpiła też rekonfiguracja sztuki: Duchamp zakwestionował absolutyza- 
cję widzialności, Joyce obalił „powieściowość” powieści, Kandinsky przesunął 
granice malarstwa, a Schónberg i Cage ukazali nowe horyzonty muzyki;

-estetykę, opartą na spostrzeganiu zmysłowym i doznaniu, uzupełnia inna 
dziedzina odtwarzania i rozumienia świata, mianowicie „anestetyka” - bezczucie, 
czyli niepoddawanie się doznaniom estetycznym; może ono być spowodowane 
przemianami w stylu życia współczesności, a może też oznaczać świadome, po
zytywne odejście od estetyczności ku zwykłości, potoczności, odpoczynku w nu
dzie; anestetyka to dział estetyki, analizujący i interpretujący bez-czucie.

Welsch proponuje nową „estetykę po estetyce”. Ma ona być interdyscyplinar
na, obejmująca wszystkie dyscypliny, związane z badaniem aisthetis, zmysłowo
ści i czucia - filozofię, socjologię, historię sztuki, psychologię, antropologię, neu
rologię itp. Być może, iż z czasem tak rozumiana estetyka - wiedza o ludzkim 
aisthesis - stanowić będzie naukę scalającą naukę.



Próba syntezy

Logika i stylistyka metamorphosis

Syntetyzując to, co powiedzieliśmy o permanentnej awangardzie XX wieku, 
przedstawimy raz jeszcze ustrukturowane w myśl estetyki naukowej zasadnicze 
rysy przemian w sztuce tego czasu-już strukturowanie faktów, wydarzeń ma 
w sobie znamię estetyki rzeczywistości, gdy rzeczywistość sztuki ujęta zostanie 
jako tworzywo obrazu antroposfery w określonym przedziale czasowym.

Estetyka przemian

Grecki wyraz metamorphosis oznacza przekształcenie się jednej formy w dru
gą, zmianę postaci. W zastosowaniu do zmian zachodzących w sztuce rozpatry
wanej temporalnie jest on trafniejszy niż inne możliwe tutaj: rozwój czy postęp. 
Mianowicie metamorfoza - przemiana - nie zawiera w sobie momentu warto
ściowania, gradacji, doskonalenia czy cofania się w rozwoju. Przyjmujemy bo
wiem, iż w sztuce dokonują się głębokie, a nieraz gwałtowne zmiany, nie ozna
czają one jednak ani jej doskonalenia, ani upadku, wiodącego aż do śmierci i za
niku. Sztuka oraz postawa artystyczna (dążność do kreacji artystycznej) i estety
czna (kalotropizm - instynktowne, wrodzone poszukiwanie piękna) pojawiają się 
w antroposferze wraz z ukształtowaniem się gatunku homo sapiens.

A jednak przemiany w sztuce to zjawisko o zasadniczym znaczeniu, interesu
jące, a nieraz wręcz fascynujące zarówno filozofów sztuki, jak też krytyków i hi
storyków. Istota zagadnienia, jak się wydaje, leży tu w ewidentnym paralelizmie 
sztuki i rzeczywistości realnej - bowiem owa przemienność fundamentalna leży 
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w naturze otaczającego nas świata i stanowi jeden z zasadniczych przedmiotów 
badań nauki. Oczywiście, ten sam motyw przedostaje się do wierzeń religijnych, 
głównie jako przeciwstawienie pozatemporalnej niezmienności Boga zmiennemu 
światu.

1. Przemiana in genere: Czym jest zatem przemiana w rozumieniu ogólnym? 
Można ją określić jako restrukturyzację określonej sytuacji czy zbioru stanowią
cego całość - restrukturyzację systemu. Zapewne każdą zmianę położenia ele
mentu systemu można nazwać przemianą, restrukturyzacją; gdy jakiś element zo
stanie do systemu dołączony, gdy zostanie od niego odłączony, a także gdy zmie
ni swoją pozycję w stosunku do całości. Jednakże zachodzi tu zjawisko zmian 
krytycznych sytuacji: mają one charakter ilościowy, jak ma to miejsce przy re
akcjach atomowych, lecz także w życiu społecznym oraz jednostkowym (np. nad
miar czynników frustrujących powoduje głęboką zmianę osobowości, przejawia
jąc się w chorobie psychicznej). Istnieją też sytuacje krytyczne w przestrukturo- 
wy waniu systemu, spowodowane zmianąmi jakościowymi jednego czy kilku ele
mentów - są to wówczas elementy ważne, znaczące, doniosłe dla systemu. Przy
kładem może być, iż ktoś popełnia zbrodnię i jego osobowość doznaje radykalnej 
przemiany przez jakościową zmianę moralnego fundamentu osoby. W dziele sztu
ki, w toku jego powstawania, zmieniona zostaje konwencja artystyczna; w sztuce 
jako całości zostaje w pewnym momencie porzucona zasada przedstawiania na 
rzecz abstrakcji.

2. Schemat przemiany: Biorąc pod uwagę temporalny charakter zjawiska 
przemian, musimy uznać też temporalność zjawisk, czyli potraktować je jako pro
cesy. Proces przemian, genetycznie, w rozumieniu ogólnym wywodzi się od total
nego amorfizmu, czyli braku ustrukturowania elementów stanowiących chaos. 
Kolejne fazy przestrukturyzowania elementów: faza pierwotna - powstanie sche
matu, stereotypu strukturalnego - rozbicie schematu - powstanie nowej struktury. 
Spór o śmierć sztuki tkwi w rozważaniu możliwości tak daleko idącego rozbicia 
jej struktury, że następuje jej zanik, anihilacja, nie zaś restrukturyzacja.

3. Mistrzowie przemian: Przykładem na tak rozumiany proces przemian 
w sztuce może być postępowanie średniowiecznych malarzy japońskich. Otóż, po 
uzyskaniu wstępnej nauki malarstwa usamodzielniali się oni, tworząc własny 
warsztat czy szkołę; gdy osiągnęli mistrzostwo, szli na służbę do szoguna i tu sta
wali się wielkimi artystami, by w pewnym momencie odejść od swego szoguna 
i w samotności tworzyć nowy styl w swej sztuce.

Podobnie w Europie postępował Picasso, zmieniając co pewien czas konwe
ncję artystyczną (okres błękitny, różowy, kubizm oraz „klasyczny”); także Igor 
Strawiński przechodził burzliwe przemiany w swej twórczości - styl przedklasy- 
czny, klasycyzujący, romantyzujący, dodekafonia.

4. W poszukiwaniu nowej konwencji artystycznej: Co powoduje, że artysta 
porzuca doskonałość, by szukać nowej konwencji artystycznej? Można mówić 
o trzech przyczynach generalnych. Po pierwsze, osiągnięcie optimum czy maksi
mum możliwości, jakie stwarza dany styl czy konwencja. W momencie, gdy po
wstał „idealny schemat stylistyczny”, dalsze tworzenie wedle tego stereotypu sta
je się popadaniem w manierę, powielaniem rzemieślniczym tego, co się osiągnę-



Próba syntezy. Logika i stylistyka metamorphosis 255

ło. Po drugie, w charakterze osobowości twórczej leży naturalne dążenie do ory
ginalności, do tworzenia wciąż czegoś nowego, czego przedtem nie było. Po trze
cie, twórca idzie tu za naturą rzeczywistości realnej: nowe stosunki polityczno- 
kulturalne każą zmienić postawę wobec świata i dostosować środki wyrazu arty
stycznego do tej nowej sytuacji ogólnej.

5. Zatrzymanie w czasie: Są też w sztuce zjawiska „zatrzymania w czasie”. 
Mianowicie, istnieją style wielkie, które trwały bardzo długo i wolno przekształ
cały się, przestrukturowywały w nowy styl. Najbardziej przekonujące przykłady 
to klasyczne style starogreckie: dorycki, joński, koryncki. Podobnie sztuka rene
sansu zaczynała od nowej strukturalizacji stylów starożytnej Grecji i Rzymu, po 
czym przechodziła w barok i rokoko, by raz jeszcze pojawić się jako neoklasy- 
cyzm (mowa tu głównie o architekturze).

Przykładami artystów, którzy zatrzymali czas, by osiągnąć pełnię mistrzostwa, 
mogą być wielcy muzycy: Haydn, Bach, Haendel, Mozart. Ich schematy artysty
czne są tak nośne, że choć są autorami wielkiej liczby dzieł, są to dzieła na tyle 
zróżnicowane i bogate, iż nie można tu mówić o popadaniu w manierę czy auto- 
plagiatach.

6. Artysta: Spójrzmy na problem przemian w sztuce od strony estetyki, to 
znaczy uwzględniając wszystkie elementy sytuacji estetycznej (artysta, dzieło 
sztuki, odbiorca, wartość estetyczna). Artysta, jak mogłoby się zdawać, ulega 
przemianom w minimalnym stopniu, sam wywołując przemiany. A jednak w wy
miarze czasowym macro (historycznym) zmieniała się wielokrotnie koncepcja ar
tysty, poczynając od starożytnego bezimiennego rzemieślnika z nielicznymi po
staciami wyjątkowymi, jak Homer, Fidiasz czy greccy dramatopisarze (Ajschy- 
los, Sofokles, Eurypides, Arystofanes), poprzez średniowiecznego sługę Boga 
i bogatych panów, poprzez romantyczny mit geniusza, późniejsze powstanie za
wodu artysty, aż po współczesną koncepcję artysty jako swoistego dzieła sztuki 
(Ben Vautier) czy konceptualistycznego artysty bez dzieła.

7. Dzieło: Dzieło sztuki, centralny element sytuacji estetycznej a zarazem 
sztuki, uległo bodaj najdalej idącym i najistotniejszym przemianom. Zmieniło się 
właściwie wszystko i we wszystkich rodzajach sztuki. We współczesności ta 
gruntowna zmiana polegała, np. w malarstwie, na odrzuceniu figuratywności 
przedstawiania na rzecz abstrakcji oraz na nowej definicji dzieła sztuki, wywo
dzącej się od Duchampa i konceptualistów. Zmiany te poszły tak daleko, że po
wstało pytanie, czy współczesna sztuka czasów Wielkiej Awangardy (lata pięć
dziesiąte XX wieku) jest jeszcze w ogóle sztuką, czy tylko jakimś działaniem 
paraartystycznym.

8. Odbiorca: Generalizując przemiany w zakresie odbioru sztuki, wymienić 
można następujące zjawiska: przejście od kontemplacji estetycznej do przeżycia 
estetycznego zaktywizowanego (np. w happeningu zaciera się różnica między ar
tystą a odbiorcą); zanik względu na odbiorcę - od tezy, że artysta tworzy dla dzie
sięciu odbiorców, po tezę o odbiorcy abstrakcyjnym, idealnym. Wydaje się jed
nak, że każdy twórca liczy na to, że jego sztuka wejdzie w obieg społeczny, stąd 
najradykalniejszą postawę całkowitego ignorowania publiczności przez artystów 
można uznać za przejaw kabotyństwa.
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9. Przewartościowanie wartości: Wartość estetyczna to pojęcie wieloznacz
ne, dotychczas dostatecznie niewyjaśnione, stąd wielość i różnorodność podejść 
do niej zarówno w estetyce, jak też u artystów i odbiorców sztuki. Niemniej, ist
nieje powszechnie funkcjonujące intuicyjne rozumienie, czym jest wartość estety
czna, jak też jest pewien kanon wartości (piękno, tragizm, komizm, wzniosłość, 
trywialność, poetyczność itp.). Jednym z najbardziej interesujących przejawów 
przemian w tym zakresie jest wprowadzenie pluralizmu wartości w miejsce kla
sycznego przyjmowania jedynie piękna. Owo klasyczne piękno (harmonia ele
mentów) zostało współcześnie zdewaluowane, natomiast akceptację uzyskała 
brzydota jako pozytywna wartość estetyczna.

10. Estetyka rzeczywistości. Jeśli przejdziemy na teren estetyki uogólnionej, 
wówczas jej przedmiot - sytuacja estetyczna - zostaje uzupełniony estetyką rze
czywistości. Jest to ujęcie natury (przyrody) i zdarzeń w postawie estetycznej. 
Pojęciem centralnym jest tu „estetyzacja rzeczywistości”, czyli „porządkowanie” 
zjawisk przyrody i życia ludzkiego w struktury artystyczne ujmowanie właściwe 
dla sztuki. Gdy ktoś opowiada swój życiorys, strukturalizuje go na sposób fabuły 
powieściowej. Podobnie, mówiąc o przyrodzie jako całości, strukturalizujemy na
szą relację w postać katastroficzną wobec globalnych zagrożeń ekologicznych - a 
jeszcze w XIX wieku opanowanie przyrody przez człowieka za pomocą techniki 
uznawano za wspaniałe zwycięstwo geniuszu ludzkiego.

11. Matematyzacja. Zapewne, zmatematyzowanie sztuki i estetyki to jeszcze 
jeden przejaw przemian w sztuce. Impulsem była tu głównie filozofia neopozyty- 
wistyczna wraz z jej postulatem i metodą całkowitej wymiemości, mierzalności 
wszystkiego, co istnieje. W estetyce pojawiły się teorie fizykalistyczne, z których 
estetyka fizykalistyczna Bensego ma charakter najbardziej filozoficzny. Nato
miast w sztuce wystąpiły pewne kierunki nawiązujące do matematyzacji jak np. 
OP-ART, a przede wszystkim zaś poszła w tym kierunku sztuka komputerowa.

12. Komputeryzacja: I właśnie komputeryzacja sztuki jest tym trendem arty
stycznym, który stanowi najdalej idącą konsekwencję matematyzacji jako prze
miany paralelnej do przemian w świecie myśli i organizacji społeczeństw. Mecha
nizacja, automatyzacja, komputeryzacja opanowały współczesność - objęły też 
sztukę. Powstały nowe zjawiska, nowe problemy i nowe próby ich rozwiązywa
nia.

13. Pytanie o mierzalność sztuki: Jednym z zagadnień, sięgających podstaw 
strukturalnych rzeczywistości a zarazem sztuki, jest pytanie o wymiemość (mie
rzalność). Wydaje się, że prawo struktury jest uniwersalne - wszystko, co istnieje, 
posiada swoistą dla swego sposobu istnienia strukturę. Wprawdzie amorfizm nie 
oznacza anihilacji przedmiotu, lecz określa jedynie jego stan gotowości do stru- 
kturowania lub może jest to „struktura zerowa”, odznaczająca się dyspersją ele
mentów całości. Amorfizm, stan ustrukturowania nieokreślonego, oznaczać może 
stan krytyczny układu, gdy grozi mu rozbicie, czyli anihilacja, i jest to „struktura 
krytyczna”, podobnie jak strukturą krytyczną jest układ, składający się z jednego 
elementu.

Słuszna wydaje się teza, iż wszystko, co jest ustrukturowane, jest też mierzal
ne - da się policzyć elementy i określić ich wzajemne położenie. Gdy jednak te 
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ogólne, uniwersalne prawa próbuje się zastosować do konkretnych zjawisk, wów
czas powstają dodatkowe trudności, takie jak kwestia systemu miar, sposobów 
pomiaru oraz stosowności pomiaru w przypadku zjawisk kultury, sztuki, religii.

14. Osobowość twórcza komputera: Podnoszony jest problem osobowości 
twórczej w przypadku sztuki komputerowej. Co stało się z artystą, gdy „twórcą” 
jest maszyna? Entuzjaści komputerów skłonni są twierdzić, że i komputery two
rzące sztukę mają swojego rodzaju osobowość - nie ma dwu identycznych kom
puterów, które by identycznie rozwiązywały polecone im zadania artystyczne.

Wokół tej sprawy można rozsnuć całą mitologię osobowości twórczej kompu
terów, stworzyć można całą parapsychologię komputerów. Mianowicie zachodzą 
tu zróżnicowania generacyjne, „międzypokoleniowe”, „rasowe”, czyli sięgające 
koncepcji zadań i możliwości twórczej wewnątrz tej samej generacji - możliwo
ści te rosną wciąż i trudno przewidzieć, jakie jeszcze zadania zdolne będą kompu
tery wykonywać.

15. Twórczość skomputeryzowana: Lecz nawet bez tej problematyki z kręgu 
sciencie-fiction sprawa osobowości twórczej w związku ze sztuką komputerową 
pozostaje otwarta. Wszak powstanie i rozwój komputerów to sprawa osobowości 
twórczej człowieka, a poza tym, w końcu programy, także w przypadku sztuki 
komputerowej, są dziełem człowieka. Wreszcie do uprawiania sztuki komputero
wej jedynie pewien typ artystów ma predyspozycje twórcze, dla innych jest to 
albo margines sztuki, albo wręcz uważają komputeryzację za odejście od sztuki 
sensu stricto.

16. Technizacja sztuki. Mierzalność, intelektualizacja, technicyzacja mają 
znaczny wpływ na przemiany w sztuce, mianowicie w zakresie powstawania no
wych rodzajów sztuk. Mamy tu na uwadze takie dziedziny, jak sztuka fotograficz
na, film, telewizja. Są to zarazem stopniowe etapy przemian w procesie przemia
ny sztuki jako całości. Gdy fotografia osiągnęła maksimum swoich możliwości, 
została przekształcona w „fotografię ruchomą”, czyli film, zaś film po pewnym 
czasie stał się „medium ociężałym”, przeto stworzono telewizję, mającą szansę 
stania się sztuką wszechobecną i kształtującą w masowym wymiarze wyobraźnię, 
myślenie i działanie w skali społecznej.

17. Sztuka TV: Lecz czy telewizja jest rzeczywiście sztuką, jakimś odrębnym 
jej rodzajem, czy też jedynie ułatwia operowanie filmem? Odrębną sztuką nie są 
ani filmy, ani teatr telewizyjny - tutaj spotykamy jedynie przystosowanie dawnej 
sztuki do nowych warunków technicznych. Natomiast telewizja dała nam nowe, 
zupełnie swoiste efekty artystyczne, stojące na pograniczu sztuki i rzeczywistości 
realnej: nową inscenizację wielkich publicznych imprez, takich jak igrzyska spor
towe, uroczystości w plenerze, a nawet wydarzenia polityczne, rozgrywające się 
w salach (np. obrady Okrągłego Stołu, sesje sejmowe itp.). Na czym polega owa 
„sztuka telewizji”, mogliśmy się przekonać w Polsce, oglądając kolejne piel
grzymki Papieża do ojczyzny. Pierwszy pokaz był sprowadzony do wycinków 
z wielkiej manifestacji religijno-patriotycznej (chór dziewcząt, chór zakonnic - 
tylko tyle na wielkich Błoniach Krakowa); druga pielgrzymka już ukazywała nie
zmierzone tłumy wiernych, a trzecia była manifestacją pojednania narodowego.
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Telewizja zatem realizuje niejako zasady estetyki rzeczywistości, estetyzując 
rzeczywistość, nakładając struktury paraartystyczne na rzeczywistość społeczną.

18. Trend przemian: Powróćmy do podstawowego dla naszych rozważań za
gadnienia przemian w sztuce jako całości oraz pojawiających się tu trendów. Do
konamy bardziej szczegółowego opisu i analizy estetycznej jednego ze znaczą
cych zjawisk w sztuce współczesnej okresu Wielkiej Awangardy (lata pięćdzie
siąte XX wieku) - konceptualizm.

19. Konceptualizm przez wieki: Konceptualizm może być traktowany jako 
pewna właściwość stylistyczna, pojawiająca się w sztuce od najdawniejszych cza
sów. Przywoływane są tu uproszczenia, szkice do dzieł, odnajdywane w sztuce 
archaicznej, a także np. notatki Leonarda da Vinci, jego pomysły, zapisywane ja
ko aforyzmy o dziełach, które mogą powstać. Ta tendencja właściwa jest dla teo
retyków sztuki, upatrujących istoty badań nad sztuką w dociekaniach nad jej ge
nezą. Zapewne niektóre momenty konceptualizmu historycznego, powstałego 
w połowie XX wieku, można odnaleźć' w sztuce okresów poprzednich, jest bo
wiem tak, jak to wykrył historyk kultury Burckhardt, iż zalążki nowego stylu 
tkwią już w stylu poprzedzającym jako „preegzystencja nowego”. Estetyk wypro
wadzi z tego wniosek, iż nawet przy oryginalności nie można mówić o creatio ex 
nihilo.

20. Konceptualizm Wielkiej Awangardy: Konceptualizm jako kierunek ar
tystyczny, styl czy konwencja artystyczna, stanowił apogeum Wielkiej Awangar
dy, ów punkt zwrotny, który świadczył o wyczerpaniu potencji kreacyjnych tej 
awangardy. Jednocześnie był on niejako skrystalizowanym doświadczeniem eks
perymentów tamtych czasów, zabarwiając w mniejszym lub większym stopniu 
każdą z występujących wówczas konwencji artystycznych. Idąc jeszcze dalej po
wiemy: konceptualizm nadał Wielkiej Awangardzie sens wielkiego przełomu 
w procesie przemian sztuki jako całości. Mianowicie, przeszedłszy przez apoteo
zę oryginalności oraz przez ogień całkowitego przewartościowania wartości, sztu
ka nie będzie już nigdy taka, jaka była przedtem. Nie o piękno i przyjemność 
estetyczną w niej chodzi, nie o bezinteresowność ani o autonomię, lecz o potra
ktowanie myśli jako tworzywa artystycznego. Konceptualiści obnażyli czysty po
mysł i uznali go za wystarczającą manifestację sztuki. Następne pokolenia arty
stów mogą, choćby ze względu na odbiorcę, uznać konieczność realizacji nowej 
myśli, nowego pomysłu w dziełach sztuki, lecz dzieło będzie zrozumiane jedynie 
jako substrat czystej kreacji.

21. Wejście postmodernizmu: Tym, co zostało w sztuce podjęte po wyczer
paniu się możliwości Wielkiej Awangardy, jest postmodernizm. Podejmuje on 
wątek konceptualizmu à rebours, antytezy: nowy pomysł polega na sztuce cyta
tów. Traktując to wszystko, co dotychczas było w sztuce jako bierny materiał, 
tworzy postmodernizm nowe struktury artystyczne, mające przezwyciężyć tęsk
notę do czystej sztuki bez dzieł, zarazem zdyskredytować dawną sztukę jako ru
pieciarnię oraz ukazać zwycięstwo myśli kreacyjnej, która z antyoryginalności 
uczyniła zaproszenia do gry w odnajdywanie znanych wątków sztuki, rozwiązy
wania rebusu intelektualnego: o co w dziele postmodernistycznym naprawdę mo
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że chodzić, bowiem wieloznaczność została tu podniesiona do piętrowej potęgi; 
nowa wieloznaczność zbudowana jest z wieloznaczności dawnych.

22. Konceptualizm komputerowy: Interesuje nas też sztuka komputerowa, 
zadajemy więc pytanie, czy i w jakim stopniu wiąże się ona z konceptualizmem. 
Można ją wręcz nazwać konceptualizmem sui generis. Tutaj pomysł konceptuali- 
styczny zostaje oddany do realizacji maszynie, za pośrednictwem programu. Li
czy się tylko program. To, co wychodzi z „trybów” maszyny komputerowej, jest 
już tylko wytworem standardowym, tym, co mogłoby nie istnieć, gdyby odbiorca 
posiadał sztukę odczytywania programu. Ale konceptualizm idzie tu jeszcze dalej: 
program wytworzony przez artystę potrafi odczytać tylko komputer, nawet twórca 
programu nie wie, co będzie rezultatem jego pomysłu dla komputera.

23. Wizja New Age: A przyszłość sztuki, czyli jej przemian w dalekim hory
zoncie czasowym? Pomińmy wizję śmierci sztuki, kiedy to miałaby ona wyczer
pać ostatecznie wszystkie swoje możliwości i stać się zbędną społecznie. Nawią
zując do Bensego koncepcji entropii, powiemy, że taki stan całkowitego zaniku 
sztuki oznaczałby zanik napięć intelektualnych i ożywczego działania wyobraźni. 
Nastąpiłaby stabilizacja dopuszczająca ewentualnie tylko ograniczone ruchy na 
najniższym poziomie egzystencji. Antroposfera zacieśniłaby się do zminimali
zowanego bytowania dawnego gatunku pithecantropus.

Przyszłość sztuki, tej żywej, wciąż kreującej oryginalność i skłonnej do prze
mian można sobie wyobrazić hipotetycznie. I tak oto, po sztuce cytatów nastąpić 
może sztuka standardów. W kilku centrach kulturalnych świata nastąpi krystaliza
cja nowych, oryginalnych myśli, co doprowadzi do powstania kilku nowych kon
cepcji artystycznych i one będą funkcjonować jako kreowanie na oczach publicz
ności nowych układów, w których owe skrystalizowane pomysły będą walczyć ze 
sobą i współdziałać, by odkryć, co tkwi poza zasłoną publicznej zabawy w sztu
kę. Oczywiście, nie zostanie to nigdy odkryte nie tylko przez sztukę, ale też ani 
przez filozofię, ani naukę. Jeśli jednak owa sztuka pluralizmu standardów osiąg
nie swe apogeum i wyczerpie swoje możliwości artystyczne, uczyni on w ten 
sposób wolne miejsce dla następnej przemiany. Wydaje się, iż sztuka New Age 
stanowi jedną z takich propozycji w nowym pluralizmie artystycznym i estetycz
nym.

24. Awangarda XX wieku - myślenie postmodernistyczne - New Age
1) Kamień filozoficzno-estetyczny: Sztuka staje się coraz mniej twórczością 

artystyczną, a coraz bardziej wiedzą, filozofią, medytacją.
2) Penetracja wiedzy: Początki nowych przemian to wprowadzenie zdobyczy 

optyki - analizy promienia słonecznego - do malarstwa impresjonistycznego; na
stępnie surrealiści uznali teorię psychologii głębi o nieświadomości; abstrakcja in
formel starała się oddać strukturę materii w jej naturalnych zachowaniach; awan
garda połowy wieku zwróciła się ku logicznym strukturom, traktując sztukę jako 
teorię sztuki (Kosuth); z kolei postmodernizm potraktował sztukę jako dzieło an
tropologii filozoficznej; a wreszcie sztuka New Age zagłębiła się w medytacjach 
i wiedzy tajemnej.

3) Legenda progu: Za ostateczny próg prowadzący poza sztukę mimetyczną, 
owo wielkie otwarcie wrót, za którymi pojawiła się Awangarda XX wieku, uznaje 
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się powszechnie Kandinsky’ego, jego pierwszy obraz nieprzedstawiający z roku 
1911 ; lecz z drugiej strony przecież już Cézanne uznał, że malarstwo to płaszczy
zna płótna zapełniona plamami barwnymi, zorganizowanymi wedle przyjętych 
zasad kompozycji - Góra Sainte Victoire z roku 1898. Sprawa nie była jednak 
prosta ani łatwa, skoro jeszcze Witkacy, głoszący program „Czystej Formy”, 
czystych napięć artystycznych, przedstawiał wciąż jednak jakieś postaci, fanta
zyjne stwory, ciała, rośliny, twarze.

4) Na szczytach: Ostatecznie ostała się w bojach Awangardy jedna wartość: 
oryginalność. Miała ona początkowo wymiar jedynie artystyczny. Jej prorokiem 
był Duchamp. Przeżyła ona swe apogeum, kiedy stała się wartością estetyczną - 
to znaczy okazało się, że doznanie oryginalności zostało uznane za wspaniałe, 
wielce pożądane i dające najwyższą satysfakcję estetyczną awangardowego pola 
walki.

5) Oryginalność za wszelką cenę: Potem oryginalność była obrażana jako 
„za wszelką cenę”, jako coś paradoksalnie wtórnego, powtarzanego za innymi 
i w końcu zbyt łatwego do osiągnięcia, skoro „wszystko wolno”.

Lecz prawdziwym, nie ulegającym stępieniu osiągnięciem okazał się koncep
tualizm - może nie w dokonaniach artystycznych, bo jakże trudno o „wielkie my
śli”, które mogłyby się stać jedynym tworzywem artystycznym - ale jako pro
gram. Uznano, że były to, na razie, jedynie „pomysły” i szukano dalej, porzucając 
„styl Wielkiej Awangardy” dla świadomej bezstylowości synkretyzmu artystycz
nego.

Konceptualizm jednak wywalczył właściwą pozycję twórczej inwencji arty
stycznej, otwierając niezliczone możliwości rozwoju, zapładniając wszystko, co 
zdarzyło się później.

6) Poetyka cudzysłowu: Postmodernizm pojawił się z potrzeby ratowania 
twarzy sztuki XX wieku. Skoro nastąpiła dewaluacja oryginalności, na pierwszy 
plan wysunięte zostały cytaty ujmowane w cudzysłów - czyli nawrót do dawnego 
w nowej funkcji artystycznej i estetycznej. Pewnym ustępstwem na rzecz koncep
tualizmu jest koncepcja tworzenia dzieła „niemożliwego”, wbrew wszelkim na
wykom i utylitaryzmowi. Reperkusją awangardowej kontestacji jest ekologiczny 
bunt postmodernizmu.

Spektakularnym przejawem poetyki cudzysłowu i doktryny „niemożliwego” 
było wybudowanie w centrum Wiednia domu mieszkalnego, zaprojektowanego 
przez wiedeńskiego artystę czeskiego pochodzenia, o nazwisku Hundertwasser 
(czeskie Stowoda). Czym jest ta budowla? postmodernistycznym koszmarkiem 
architektonicznym wielkich rozmiarów, urzekającym estetycznie wyrafinowaną 
pogardą dla wszelkich smaków na piękno, powtórzeniem wszystkiego, co się dało 
zebrać z dawnej architektury, w nowym jednak ujęciu. Cudzysłów polega na 
przykład na tym, że jest wprawdzie wprowadzona kolumna, ale nie smukła, asce
tyczna, lecz pękata, różnokolorowa, a do tego w pozycji ukośnej, niczego bo
wiem nie dźwiga.

7) Estetyka zawiłości: Przeżyć do końca dzieło Hundertwassera, oddając mu 
sprawiedliwość estetyczną, to dać się wciągnąć w mroczną zawiłość przynależno
ści do świata jako całości - jasna i ciemna strona, duma osiągającego i pokora za
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gubionego, zachwyt nad bogactwem i głębokie zwątpienie egzystencjalne. Jak 
określić wartość estetyczną realizowaną tutaj? Jest w tym moment zastanowienia, 
aż do przestrachu wobec kruchości wszelkich wartości. Powracają starożytne pa
ralele stoików: jest zarazem tak i inaczej, coś jest dawne, przestarzałe, ale zara
zem może być ukazane jako ożywczo nowe, niezwykłe, urzekające. Zamiast wal
czyć o uporządkowanie świata, artysta postmodernistyczny godzi się na jego 
amorficzną zawiłość, nieczytelność - głosi piękno niewiadomego pochodzenia, 
nieczytelnej treści, asymetrycznej formy.

8) Estetyka psychodelicznej nieważkości: W sztuce postmodernistycznej za
znacza się jeszcze jeden nurt: inwersyjna antropologia filozoficzna, a mianowicie 
poetyka psychodeliczna. Najwyraźniej urzeczenie stanami swoistej „nieważko
ści”, „lekkości” bytu spowodowanej upojeniem narkotykami, chorobą psychiczną 
lub ostrym bólem na granicy wytrzymałości widoczne jest w prozie spod znaku 
postmodernizmu. Tutaj wymienić można teksty literackie Antoina Artaud, Susan 
Sontag czy Mario Vargas Llosa (Rozmowa w katedrze, Wojna końca świata). Po
dobne przejawy „hiperświadomości” narkotyczno-psychodelicznej odnajdujemy 
w wielu filmach, gdzie np. nad „światem normalnym” zaczyna dominować świat 
koszmarnych wyobrażeń czy halucynacji zmieniających sens istnienia (Davida 
Lyncha Erase Head oraz Twin Peaks, film Despair w reżyserii Rainera W. Fas- 
sbindera, malarstwo Lebensztajna i teatr Kantora).

9) Desperacja: Berlin, lata trzydzieste. Rosyjski imigrant, Hermann Hermann, 
jest neurotykiem cierpiącym na rozdwojenie jaźni. Kryzys społeczny, polityczny 
i gospodarczy pogłębiają frustrację Hermanna. Kiedy zauważy włóczęgę, którego 
bez żadnych realnych podstaw uzna za swego sobowtóra, postanawia zabić go, 
zamienić się z nim na ubrania i rozpocząć nowe życie... Jest to ekranizacja Vladi- 
mira Nabokova z 1936 roku, dokonana przez Rainera Wernera Fassbindera, czo
łowego reżysera niemieckiego.

Film jest dedykowany trojgu artystom-szaleńcom, którzy ostatnie lata życia 
spędzili w zakładach psychiatrycznych: Antoinowi Artaudowi, Vincentowi van 
Goghowi i Unice Zuem. Samobójcza śmierć Fasbindera w niespełna cztery lata 
po realizacji Desperacji przydaje filmowi dodatkowego wymiaru. Produkcja nie- 
miecko-francuska, 1978. Tytuł oryginalny: Despair.

10) Estetyka piękna in flagranti: Estetykę postmodernizmu określić można 
jako umiejętność zaskakiwania piękna in flagranti, w procesie ciągłego stawania 
się. Takim zjawiskom właściwa jest wieloznaczność, nieokreśloność, dominacja 
pytań nad próbami odpowiedzi. Najbardziej przydają się tu doświadczenia herme
neutyki, lecz hermeneutyki wzbogaconej świadomością, że odpowiedzi nigdy nie 
będzie, skoro wszystko można traktować jako odpowiedź na źle zadane pytanie; 
nie będzie nigdy odpowiedzi w pełni dyskursywnej, jednoznacznej, logicznie po
prawnej. Można powiedzieć, iż właściwa jest tu estetyka domysłów i intuicji, nie- 
mającej zbyt mocnego oparcia ani w programie artystycznym, którego nie ma, ani 
w dziełach, które uchylają się od wszelkich ujednoznaczniających analiz.

11) Młodość ludzkości: „Ludzkość pozostanie młoda, dopóki będą wśród nas 
prorocy, mesjasze, żywi bogowie”. Wbrew najczarniejszym prognozom, głoszą
cym wyczerpanie energii życiowej gatunku ludzkiego i załamanie wszelkiej na
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dziei, wbrew apokaliptycznym wizjom samowyniszczenia ludzkości, oszalałej 
żądzą władzy, dobrobytu za wszelką cenę, obezwładnionej spadkiem wiary - po
jawiły się w końcu stulecia ruchy odnowicielskie, pełne optymizmu, głoszące 
uniwersalne połączenie ku dobru. Jednym z takich uniwersalistycznych ruchów 
światowych jest powstanie w Kalifornii New Age, a ruch ten szybko przeniósł się 
do Skandynawii, a następnie do Europy Zachodniej. Program New Age to stwo
rzenie „Nowego Wspaniałego Świata”, lecz nie w kategoriach prognozy ostrze
gawczej, a bardzo serio, z zaangażowaniem wszystkich sił, wszystkich dotych
czasowych zdobyczy ludzkości w zakresie doświadczenia religijnego, filozofii, 
nauki, techniki i sztuki. Zatem New Age nie jest kontestacją, a raczej rozwiniętą 
kontynuacją myślenia postmodernistycznego w kierunku spirytualizmu, ekume
nizmu, uniwersalizmu i szeroko rozumianej ekologii.

12) Pandeizm: Maksymalizacja irracjonalno-religijnego myślenia i odczuwa
nia doprowadziła do tezy, iż wszystko jest nie tyle boskie, ale wręcz wszystko jest 
Bogiem. Człowiek, przyroda, kosmos' to realne „członki”, części składowe bo
skiej Istoty. Żadna już religia, żadna doktryna czy organizacja kościelna nie może 
zadowolić dziś człowieka wyzwolonego i natchnionego wiarą New Age. Odrzu
cić wszystko w imię boskości, to stać się Bogiem samemu.

Jak wiadomo, kultura ostatniego ćwierćwiecza XX wieku odznacza się swoi
stym nawrotem irracjonalizmu - dotyczy to Europy i Ameryki, ponieważ Azja 
i Afryka są w sposób naturalny irracjonalistyczne, oczywiście z odchyleniami 
w rodzaju chińskiego komunizmu i japońskiego panindustrializmu.

Ów nowy irracjonalizm przybiera różne formy, jak zwrócenie się do tradycyj
nych nauk Dalekiego Wschodu, powstanie nowych religii i sekt, odrodzenie się 
astrologii, wróżbiarstwa i kultu medytacji. Także dawne Kościoły podejmują pró
by pogłębienia doznań religijnych przez nieformalne uprawianie wspólnych mod
litw, medytacji i pracy charytatywnej. Bóg powraca jako bliska człowiekowi Isto
ta Transcendentna, nie zaś tylko zespół doktrynalnych dogmatów czy etycznych 
nakazów lub zakazów.

13) Irracjonalizm temperowany: Krytycy ruchu New Age zarzucają mu syn- 
kretyzm - lecz można też zauważyć, iż w myśli tej przewodzi niezmiennie idea 
prymatu boskości, niezależnie od konkretnych ujęć poszczególnych zagadnień 
w duchu Zen, technokracji, panteizmu czy chrześcijańskiej caritas. Wątpliwości 
budzi też znaczna nieokreśloność, wszystkoizm, chwiejność programu - to znów 
staje się dla New Age cnotą, wynikającą z założeń uniwersalizmu, indywiduali
zmu i szacunku dla wolności.

Nadto ruch New Age nie musi być rozumiany jako zamknięty system czy 
zbiór prawd i wskazań, podanych do ścisłego przestrzegania. Może też być i tak, 
iż każdy bierze to, co mu odpowiada, pozostając jedynie w życzliwej łączności 
z uniwersalizmem otwartym na wszystko i na każdego. Wystarczyć może nawet 
pełna niepewności i ograniczeń tęsknota do pełni, jaką wieści New Age. Tu nie 
ma zbawionych i potępionych.

14) Sztuka i estetyka New Age: Gdy idzie o sztukę z ducha New Age, to 
można tu zaliczyć prekursorskie dzieła, w których pojawia się „statyczna powta
rzalność”, oraz te, które zawierają ideologiczny program „uduchowienia”. Zaś 
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własny program artystyczny New Age, to estetyka „prywatno-ekologiczna”. Pry
watność sztuki polega na odrzuceniu założenia, iż liczą się tylko dzieła, mające 
szansę wejść do powszechnego obiegu społecznego, a więc prezentujące sztukę 
oficjalną. Rzeczywistą funkcją sztuki jest objawienie kosmosu osoby indywidual
nej. Odbiorcami tak powstałego dzieła może być wąski krąg osób o analogicznej 
wrażliwości estetycznej. Ten prywatny charakter sztuki przejawia się też w poszu
kiwaniu piękna codzienności, a więc sposobie zachowania się, ubierania, umeblo
wania, odżywiania. Zaś fundamentem programowym sztuki New Age jest ekolo
giczne rozumienie piękna. Ekologia w tym duchu to, po pierwsze, „duchowość 
kobieca”, a więc doznawanie nowego życia w macierzyństwie. Po drugie, jest to 
ekologia jako świadomość etniczna grup, związanych bezpośrednimi więzami 
społecznymi - tutaj pojawia się moment zaniechania autonomiczności sztuki, zo
staje ona mianowicie sakralizowana albo staje się użytkowa. Po trzecie, jest to 
porzucenie antropocentryzmu na rzecz sztuki, zakorzenionej w świadomości 
kosmocentrycznej - tutaj występuje też moment wsparcia sztuki przez szerszą 
świadomość filozoficzną, naukowo-techniczną oraz technologiczno-praktyczną.

15) Konfesja New Age: Postawa New Age nie ma charakteru profesjonal
nego, lecz konfesjonalny - polega na pełnym zaangażowaniu w procesy przemian 
zarówno osobistych, jak też zbiorowych, aż do skali ludzkości, a nawet kosmosu. 
Przemiany te idą ku osiągnięciu całkowitej wrażliwości na impulsy, płynące 
z kosmosu, tak aby móc pojąć, iż każdy człowiek jest jedną z takich impulsyw
nych fal wszechświata.

Także sztuka ma sens kosmiczny, czyli boski.
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