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DOĝWIADCZENIE SZTUKI – EMPIRIA CZY EKSPERYMENT?

We wspóáczesnej estetyce panuje na ogóá zgodne przekonanie, Īe doĞwiadczenie sztuki jest faktem pierwotnym, inicjującym i regulującym przebieg teoretycznej o niej reﬂeksji, stanowi równieĪ podstawĊ jej tworzenia, wartoĞciowania i oceny. Niniejszy tekst jest próbą ﬁlozoﬁcznego rozpoznania związku miĊdzy dziedziną
wytworów nowej sztuki oraz kontekstem ksztaátujących je doĞwiadczeĔ. Autor uzasadnia tezĊ, Īe radykalne
zmiany w sztuce wspóáczesnej mają swoje Ĩródáo w zmianach znaczeĔ skáadających siĊ na pierwotne pojĊcie
doĞwiadczenia. Wspóáczesna praktyka artystyczna odchodzi od doĞwiadczenia estetycznego jako kontemplacyjnie zorientowanej empirii na rzecz nowoĪytnej odmiany doĞwiadczenia jako eksperymentu i badania, co
oddala sztukĊ od jej wáaĞciwych funkcji i zbliĪa do agresywnej ideologii przedawnionego juĪ dziĞ scjentyzmu.
Rozpoznanie przemiany znaczeĔ w fundującym sztukĊ pojĊciu doĞwiadczenia posiada waĪne konsekwencje
zarówno dla rozumienia wspóáczesnej sztuki, jak i dla opisującej ją teorii.
Sáowa kluczowe: sztuka, doĞwiadczenie, empiria, eksperyment, wartoĞü estetyczna

Zawarte w tytule eseju pytanie wskazuje na pewien problem we wspóáczesnej estetyce,
który domaga siĊ ﬁlozoﬁcznego rozpoznania. Utrzymująca siĊ niejasnoĞü sytuacji w sprawie
bliĪszego okreĞlenia charakteru doĞwiadczenia sztuki, a zwáaszcza niedostrzeganie związku
miĊdzy sztuką a rodzajem fundującego ją Ĩródáowego kontaktu ze Ğwiatem – doprowadziáo
do obecnego dziĞ stanu powszechnej dezorientacji w teorii, krytyce i praktyce sztuki.
Na pytanie – co jest dziĞ sztuką – trudno szukaü zadowalającej i sensownej odpowiedzi. Jest tak miĊdzy innymi, dlatego Īe – jak twierdzi znany amerykaĔski estetyk, Joseph
Margolis – „wyróĪniającą cechą wspóáczeĞnie tworzonej sztuki jest niemoĪnoĞü bliĪszego
jej okreĞlenia” (Margolis 1999: 27–28). Zawikáaną sytuacjĊ dzisiejszej praktyki artystycznej w sposób lapidarny podsumowaá Artur Tajber, znany artysta performer i teoretyk sztuki
w tekĞcie East-Etyka (East-Ethics), którego fragment warto w tym miejscu zacytowaü:
Wspóáczesna nam sztuka (w ogólnym rozumieniu) jest konglomeratem wątków o záoĪonej naturze lub raczej kompleksem róĪnych, pochodzących z róĪnych etapów swej ewolucji pomysáów
na sztukĊ oraz ich róĪnie zaawansowanych skutków. ZwaĪywszy szeroki plan zjawiska (wszak
mówimy teraz o zjawisku ogólnoĞwiatowym), jego relatywną demokratyzacjĊ i decentralizacjĊ,
nawet bez praktycznej analizy áatwo sobie wyobraziü dodatkowe procesy, które muszą zachodziü
w tak pojemnym zbiorze: przejmowanie skutków przy zapominaniu przyczyn, skáonnoĞü do wielokrotnego odkrywania tych samych prawd, wynajdywanie wczeĞniej dokonanych wynalazków,
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ideologizacjĊ racji, komercjalizacjĊ idei, wszystkie procesy korupcji wynikające z ludzkiej próĪnoĞci i gier interesów. OczywiĞcie jest to tylko jeden z moĪliwych punktów widzenia – równie dobrze
moĪna by powiedzieü, Īe choü wciąĪ jest zauwaĪalne roszczenie „jednej sztuki” (sztuki wysokiej
lub formacji wiodącej, a zatem hierarchii wartoĞci obejmującej wszystkie zjawiska artystyczne), to
nie ma juĪ dzisiaj jednej wizji sztuki – lecz otwarty konkurs na pretendujące do tego miana: osoby,
teorie i praktyki. Rzecz w tym, Īe w naszym Ğwiecie taka rywalizacja nie ma Īadnego moĪliwego
do zaakceptowania, „prawomocnego” arbitra (Tajber 2006: 2).

OtóĪ to wáaĞnie: brak moĪliwego do zaakceptowania prawomocnego arbitra i – moĪna
by jeszcze dodaü – brak wiarygodnych kryteriów opisu, analizy i oceny rozgrywających siĊ
artystycznych zjawisk. Autor zacytowanej powyĪej opinii, poszukując rozwiązania trudnoĞci,
siĊga do aksjologicznie zinterpretowanej przez Hermanna Brocha kategorii kiczu, jako zaprzeczenia artystycznej prawdy, co pozwala mu na wzglĊdne uporządkowanie artystycznej sceny.
Przedstawiając swoją propozycjĊ rozpoznania záoĪonej sytuacji, odwoáam siĊ do innych narzĊdzi pojĊciowych, szczególnie do wspomnianej na wstĊpie kategorii doĞwiadczenia sztuki, co posiada tĊ zaletĊ, Īe pozwoli mi na pewien stopieĔ obiektywizmu i bezpieczny dystans wobec analizowanych zjawisk, a przynajmniej na unikniĊcie potrzeby
pospiesznego kojarzenia opisu z oceną. OczywiĞcie, kwestia wartoĞciowania jest w sztuce
nie do pominiĊcia, powinna byü jednak przygotowana moĪliwie po dokáadnym rozpoznaniu sytuacji i przebadaniu zaistniaáych faktów.
Wydaje siĊ, Īe we wspóáczesnym Ğwiecie sztuki moĪna zauwaĪyü dwie wyraĨnie okreĞlone i przeciwstawne tendencje, przebiegające w poprzek historycznych i stylistycznych rozróĪnieĔ. Z jednej strony – ciągle istnieje sztuka zdolna ewokowaü reﬂeksyjną i kontemplatywną
postawĊ, choü niekoniecznie zawĊĪoną tylko do skupienia siĊ na estetycznych jakoĞciach
artystycznego przedmiotu. Neoawangardowa i postawangardowa praktyka, odsuwająca na
dalszy plan kwestie Ingardenowskich „jakoĞci estetycznie doniosáych” bądĨ nawet rezygnująca z nich, nie zawsze oznaczaáa odejĞcie od kontemplatywnego charakteru i metaﬁzycznych
wartoĞci sztuki. Dobrym przykáadem kontynuacji tego rodzaju dziaáaĔ mogą byü wieloznaczne, peáne tajemnicy i podatne na gáĊboką interpretacjĊ instalacje oraz aranĪacje przestrzeni,
które prezentuje np. Bill Viola, Christian Boltansky lub Bob Wilson czy James Turrell.
Równolegle, obok tego rodzaju sztuki, począwszy od lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku, mamy do czynienia z nową odmianą artystycznej praktyki, którą Arthur Coleman Danto okreĞliá nazwą „sztuki zaburzającej” ustalony porządek
(disturbatory Art) (Danto 1997: 300–301). W tej mutacji artystycznych dziaáaĔ nie idzie
bynajmniej o radykalnie nowatorską treĞü lub formĊ przedstawieĔ, bo takie zjawiska moĪna byáo spotkaü takĪe w wielu nurtach dawnej sztuki i wielu dzieáach klasyków, jak np.
w obrazach Rembrandta, Velasqueza, Goi i wielu innych. Animatorzy nowej artystycznej
praktyki pragną czegoĞ innego, chcą, aby przez oddziaáywanie ich wytworów doszáo do
gruntownej przemiany mentalnoĞci tego, kto ich doĞwiadcza. Nie wchodzą tu w grĊ jedynie
zmiany iloĞciowe lub ewolucyjne, które mogáyby prowadziü do pogáĊbienia bądĨ wzbogacenia osobowoĞci odbiorców, lecz nagáe zmiany rewolucyjne, obliczone na radykalne
przeksztaácenie struktury psychiki osób biorących udziaá w artystycznej grze.
Zdaniem Arthura C. Danto, twórcy nowej generacji zdecydowanie odchodzą od roli
konstruktorów bądĨ wytwórców záoĪonych, wielopoziomowych struktur artystycznych
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i siĊgają po wzory pochodzące z najstarszych Ĩródeá cywilizacji. Nawiązują do zespolonych z magią i religią form sztuki archaicznej, gdzie artysta peániá rolĊ szamana bądĨ
kapáana; wciągając publicznoĞü do wspóáuczestnictwa w prowadzonej grze, oddziaáywaá
na podstawowe ukonstytuowanie ich osobowoĞci, a przez to prowadziá do przemiany ich
wraĪliwoĞci i sposobu postrzegania Ğwiata. Animatorzy nowej formacji artystycznych
dziaáaĔ proponują coĞ, co daleko wykracza poza funkcje sztuki postrzegane z perspektywy tradycyjnej estetyki i stawia pod znakiem zapytania sensownoĞü istnienia jej kluczowej kategorii, którą jest niewątpliwie pojĊcie dzieáa sztuki. JeĪeli to siĊ zdarza – powiada
Danto – to nie ma potrzeby, aby dzieáo sztuki musiaáo dáuĪej istnieü, a jego opinia w tej
sprawie nie naleĪy do odosobnionych. Wielu wspóáczesnych estetyków wskazuje na zanikanie i zmierzch pojĊcia dzieáa sztuki w dyskursie interpretatorów szukających wáaĞciwych
okreĞleĔ do opisania nowego rodzaju funkcjonowania artystycznej praktyki. W Polsce interesująco na ten temat pisaáa Teresa Kostyrko (Kostyrko 2003: 36–42).
Zmiana artystycznego paradygmatu dokonuje siĊ w sposób gruntowny i kompleksowy.
ObecnoĞü artystycznych przedmiotów w galeriach sztuki naleĪy dziĞ do rzadkoĞci, a jeĞli
juĪ są – to przewaĪnie jako funkcjonalny element wiĊkszej caáoĞci, efemerycznej akcji
bądĨ aranĪacji przestrzeni, okazjonalnie bądĨ instrumentalnie motywowanych „instalacji”,
które na ogóá wczeĞniej są planowane, obmyĞlane i uzgadniane w ramach „strategii” albo
„kampanii” prowadzonych przez „kuratorów” i „komisarzy” organizowanych ekspozycji.
Militarne konotacje kluczowych terminów okreĞlających funkcjonowanie sztuki mimowolnie zdradzają rzeczywiste intencje jej animatorów: prowadzona gra jest w istocie walką,
która toczy siĊ juĪ nie o dzieáo ani artystyczną qualitas, lecz o utwierdzenie wáasnej dominacji i „woli mocy” w oﬁcjalnych strukturach Īycia artystycznego. Sáowa „kurator” i „komisarz” dobrze z tymi intencjami wspóágrają: kurator to wszakĪe osoba, której zadaniem
jest sprawowanie dozoru i opieki nad kimĞ pozbawionym wolnoĞci oraz samostanowienia,
zaĞ komisarz to staáy lub wyznaczony czasowo przedstawiciel wáadzy, mający do speánienia
okreĞloną misjĊ. Sami artyĞci odgrywają w tych procesach przemian rolĊ drugorzĊdną i z reguáy przedmiotową, utracili dawną autonomiĊ i wyróĪnioną pozycjĊ twórczych podmiotów na
rzecz podporządkowania arbitralnym decyzjom i koniunkturalnej pragmatyce „urzĊdników
sztuki”. Umocowani administracyjnie, biegli w socjotechnice zarządcy artystycznego Īycia,
wyprowadzili kraĔcowe wnioski z modnej dziĞ w estetyce instytucjonalnej deﬁnicji sztuki:
zajĊli najwaĪniejsze pozycje w prowadzonej grze, przyznali samym sobie rangĊ najwyĪszej
instancji, decydującej o kierunku, sensie i wartoĞci artystycznych dziaáaĔ.
Nowa sytuacja w sztuce stanowi powaĪne wyzwanie dla ﬁlozoﬁi sztuki, której zadaniem jest skonstruowanie odpowiednich pojĊü w celu intelektualnego ujĊcia i wyjaĞnienia rozpoznanych stanów rzeczy. Filozoﬁczne projekty odczytywania zawartych w sztuce
znaczeĔ, ciągle ponawiane próby ich zrozumienia i wáaĞciwej interpretacji podejmowane
są dziĞ zarówno w uksztaátowanej przez nowoĪytną tradycjĊ estetyce, jak i w róĪnych odmianach wspóáczesnej ﬁlozoﬁi, zwáaszcza w nurtach fenomenologii, ﬁlozoﬁcznej hermeneutyki, neopragmatyzmu i niektórych wątkach postmoderny. Prawie kaĪda z tych opcji
proponuje rozpoczĊcie ﬁlozoﬁcznego namysáu nad sensem sztuki od kategorii doĞwiadczenia jako Ĩródáowego kontaktu z pierwotną sferą artystycznych faktów. Postulat powrotu
do doĞwiadczenia pojawia siĊ nawet w kontekĞcie tych nurtów ﬁlozoﬁi, które dotychczas
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uznawaáy to pojĊcie za bezuĪyteczne (Kmita i Paáubicka 1992: 149–182), czego przykáadem są deklaracje niektórych przedstawicieli neopragmatyzmu, mocno uwikáanych w przesądy i zaáoĪenia postmoderny (Shusterman 2005: 1–2).
JednakĪe ów, regulowany bez maáa neopozytywistyczną intencją, postulat powrotu do
empirii jako podstawy i gwarancji obiektywnoĞci oraz pewnoĞci estetycznego poznania,
choü sáuszny, moĪe okazaü siĊ niewystarczający i maáo skuteczny bądĨ zgoáa zawodny,
jeĪeli nie zostanie dopeániony rozpoznaniem znaczeĔ konstytuujących kluczowe pojĊcie
doĞwiadczenia. Potwierdza to teoria i praktyka interpretacji nowych zjawisk sztuki wspóáczesnej, która odwoáując siĊ do empirii, wcale nie prowadzi do porozumienia ani nawet
uzgodnienia wspólnych páaszczyzn poĞród róĪnych perspektyw badawczych, lecz raczej
przeciwnie – ujawnia ich wieloĞü i fundamentalne poróĪnienie. To samo dotyczy zróĪnicowania twórczych postaw, zobiektywizowanych w artystycznych wytworach oraz towarzyszących im autorskich komentarzach bądĨ manifestach.
Szczególnie wyraĨny i akcentowany w sztuce wspóáczesnej od drugiej poáowy ubiegáego
wieku skrajny pluralizm artystycznych zachowaĔ oraz granicząca z dowolnoĞcią swoboda
interpretacji podwaĪają Kantowską zasadĊ „subiektywnej koniecznoĞci” jako regulatywnej
idei tworzenia i odbioru sztuki, a wraz z nią nowoĪytny mit o autonomicznym i autotelicznym charakterze artystycznej twórczoĞci, pielĊgnowany w tradycji pokantowskiej estetyki.
MnogoĞü przekonaĔ i niemoĪliwych do uzgodnienia opinii w kwestii semantyki artystycznych dziaáaĔ, akcentowanie znaczeĔ desygnowanych nie tyle przez artystyczne
struktury, ile przez otaczające je spoáeczno-ﬁlozoﬁczne konteksty, Ğwiadczą dziĞ raczej
o nie-autonomicznym i nie-autotelicznym charakterze sztuki. Wskazują takĪe na jej zaleĪnoĞü od szerszego (niĪ tylko estetyczny) horyzontu ludzkiego rozumienia.
Wydaje siĊ równieĪ, Īe samo pojĊcie doĞwiadczenia, choü sáuĪy okreĞleniu elementarnych zjawisk i stanów rzeczowych, mających byü podstawą i gwarancją prawdziwoĞci
oraz pewnoĞci poznania, nie jest pojĊciem jasno okreĞlonym ani jednoznacznym. Mimo
pozorów bezpoĞrednioĞci, oczywistoĞci i ĨródáowoĞci, jest ono raczej pojĊciem teoretycznym i systemowym, czyli nabiera konkretnej treĞci dopiero w ramach okreĞlonej
perspektywy ﬁlozoﬁcznej i Ğwiatopoglądowej. Dlatego mówiąc o doĞwiadczeniu estetycznym bądĨ o doĞwiadczeniu sztuki, warto zdaü sobie sprawĊ z tego, jakiego rodzaju
doĞwiadczenie mamy na uwadze. MoĪna bowiem mówiü o wieloĞci egzystencjalnych
doĞwiadczeĔ zarówno motywujących twórcze intencje, jak i ksztaátujących pojmowanie
sensu artystycznych wytworów.
WĞród wielu moĪliwych rodzajów doĞwiadczenia, jakie spotykamy (bądĨ ono spotyka
nas) w kontaktach ze sztuką wspóáczesną – dwie jego postacie rysują siĊ jednak najwyraĨniej, a mianowicie:
1. Ciągle jeszcze obecne doĞwiadczenie otwarcia, w którym dominuje postawa kontemplacyjna i receptywna, bĊdąca odpowiedzią na aktywnie oddziaáującą wartoĞü obecną
w artystycznej strukturze, oraz coraz czĊĞciej dziĞ spotykany w sztuce inny rodzaj
doĞwiadczenia.
2. Artystyczna strategia prowadząca do (uksztaátowanego w duchu nowoĪytnej nauki
i techniki) zaplanowanego i zorganizowanego dziaáania oraz badania, mającego na celu
opanowanie i przeksztaácenie przedmiotowo potraktowanej rzeczywistoĞci.
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Pierwszy rodzaj doĞwiadczenia jest konsekwencją aﬁrmacji i zgody na obecnoĞü Ğwiata i drugiego czáowieka, wyrazem uznania i respektu dla ich autonomii w istnieniu oraz
posiadanej wartoĞci. DoĞwiadczający w ten sposób podmiot uczestniczy w szczególnym
spotkaniu z czymĞ Ĩródáowym, co roĞci sobie prawo do bycia prawdą. Obecne w ﬁlozoﬁi europejskiej od czasów staroĪytnych pojĊcie doĞwiadczenia jako empirii oznaczaáo
w pierwszej kolejnoĞci wáaĞnie ów bezpoĞredni, wraĪeniowy kontakt z róĪną od doĞwiadczającego podmiotu rzeczywistoĞcią i byáo odpowiedzialne za ksztaátowanie siĊ na jej
temat najbardziej podstawowej i ogólnej wiedzy.
Opis takiej sytuacji poznawczego otwarcia wobec Ğwiata jako Ĩródáa prawdziwie ﬁlozoﬁcznej wiedzy znajdujemy w sáynnym fragmencie tekstu Diogenesa Laertiosa:
Pitagoras, gdy zapytaá go Leon, tyran Fliuntu, kim jest, rzeká w odpowiedzi, Īe jest ﬁlozofem.
Mówiá, Īe Īycie jest podobne do ĞwiĊta ludowego; jedni idą na nie, Īeby wziąü udziaá w igrzyskach, inni – Īeby handlowaü, a jeszcze inni, i to najlepsi – jako widzowie; podobnie jest w Īyciu,
jedni są niewolnikami sáawy, inni wáadzy, inni są natomiast ﬁlozofami i szukają prawdy (Diogenes
Laertios 1982: 474–475).

Pierwotne pojĊcie doĞwiadczenia wskazuje zatem w pierwszej kolejnoĞci na jego receptywny i zdarzeniowy charakter. Czáowiek doĞwiadczający czegoĞ jest zarazem sam
doĞwiadczany, wychodzi naprzeciw zdarzeniom Ğwiata bez strategicznego przygotowania
i taktycznych reguá, nie narzuca im swoich subiektywnych oczekiwaĔ, wyobraĪeĔ ani pojĊciowych schematów. Raczej przeciwnie, stara siĊ dopasowaü wáasne kategorie pojĊciowe
do rozpoznawanych stanów rzeczy jako czegoĞ, co przychodzi z zewnątrz i radykalnie
przekracza horyzont jego subiektywnoĞci.
W staroĪytnym opisie doĞwiadczenia jako Ĩródáa rzetelnej wiedzy wyraĨnie widaü
zbieĪnoĞü i praktyczną nieodróĪnialnoĞü miĊdzy poznaniem i doznaniem: tym, co posiada
charakter poznawczy, i tym, co ma walor estetyczny. Obie postawy charakteryzują siĊ
otwarciem i bezinteresownoĞcią, obie mają postaü receptywną i zawieszają pospieszny osąd
subiektywnoĞci na rzecz dopuszczenia do gáosu prawdy mającej swoje siedlisko w szeroko
pojmowanym zdarzeniu. W takiej perspektywie rozumienia nie istnieje zasadnicza róĪnica
miĊdzy doĞwiadczaniem faktów artystycznych, dziejowych wydarzeĔ kulturowych i Ğwiata
natury jako przedmiotu poznawczej reﬂeksji.
Sytuacja ulegáa zmianie dopiero w kontekĞcie mentalnoĞci nowoĪytnej, która uksztaátowaáa nową koncepcjĊ wiedzy, motywowanej nie tyle bezinteresowną kontemplacją
Ğwiata, ile jej praktyczną uĪytecznoĞcią. NowoĪytne poznanie naukowe od początku jasno
okreĞliáo cel i charakter swoich poszukiwaĔ, jako zorientowanych instrumentalnie, praktycznie i przedmiotowo. Sterowaáa nimi idea systematycznego opanowania Ğwiata natury
(i samego czáowieka) za pomocą metodycznie planowanych i zorganizowanych operacji.
Odkrycia nauki ustalaáy prawidáowoĞci przyrody, a te z kolei umoĪliwiaáy skuteczne poszukiwanie wynalazków technicznych.
Nowa koncepcja wiedzy byáa ĞciĞle skorelowana z przeksztaáceniem znaczeĔ skáadających siĊ na samo pojĊcie doĞwiadczenia. Utrwalona w ﬁlozoﬁcznej tradycji od czasów staroĪytnych postawa bezinteresownej ciekawoĞci, zdziwienia (atopon) i receptywnego otwarcia
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na sens rzeczywistych zdarzeĔ, jako konstytutywna dla pojĊcia empirii, zostaáa poddana surowej ocenie. Twórcy nowoĪytnego paradygmatu wiedzy naukowej od początku podkreĞlali
aktywną rolĊ doĞwiadczającego podmiotu. Franciszek Bacon w miejsce empirii zaproponowaá eksperyment (jako zasadĊ ustalania faktów) oraz metodĊ indukcji eliminacyjnej (jako
zasadĊ uogólniania faktów), czyli opracowaá odpowiednią strategiĊ i taktykĊ egzaminowania
doĞwiadczanej rzeczywistoĞci. W jego ujĊciu postawa czysto receptywna, pozbawiona testującej roli podmiotowego rozumu, jest dla naukowego poznania zupeánie bez wartoĞci.
Czyste doĞwiadczenie, jeĞli samo siĊ nastrĊcza – nazywa siĊ przypadkiem, jeĞli siĊ go poszukuje –
eksperymentem. Pierwszy rodzaj doĞwiadczenia to nic innego jak przysáowiowy groch z kapustą
oraz chodzenie po omacku, jakie ludzie stosują w nocy – dotykając wszystkiego, czy przypadkiem
nie uda im siĊ wpaĞü na wáaĞciwą drogĊ. Ale byáoby z ich strony o wiele lepiej i rozwaĪniej poczekaü do dnia albo zapaliü Ğwiatáo, a potem dopiero udaü siĊ w drogĊ (Bacon 1955: 107–108).

NowoĪytne pojmowanie doĞwiadczenia zredukowaáo bogatą treĞü staroĪytnej empirii
jako Ĩródáa wiedzy – do sumy wolnych od mentalnego wspóáczynnika, zmysáowych spostrzeĪeĔ, bĊdących tylko surowym i usytuowanym po stronie przedmiotowej materiaáem
poznawczym, który dopiero w dalszej kolejnoĞci byá przetwarzany przez ludzki rozum, do
postaci zasobu gotowej, systematycznie uporządkowanej wiedzy. Jednostkowe i konkretne
doĞwiadczenie zostaáo ostro przeciwstawione ogólnej i abstrakcyjnej teorii, a spontaniczne,
bezpoĞrednie i osobiste doznanie Ğwiata – zorganizowanym, zaplanowanym i ponadindywidualnym formom poznania.
W ten sposób rozeszáy siĊ drogi doĞwiadczenia naukowego i estetycznego, eksperymentalnie sprawdzalnej wiedzy i niepoddającej siĊ metodycznym unormowaniom artystycznej ĞwiadomoĞci.
NowoĪytna mentalnoĞü, w której zasiĊgu znalazáa siĊ takĪe uksztaátowana wówczas
(jako nowa dyscyplina ﬁlozoﬁczna) estetyka – pozbawiáa piĊkno (i inne wartoĞci estetyczne) wymiaru prawdziwoĞci, a sztukĊ i artystyczne myĞlenie, do tej pory ĞciĞle związane
z ontologicznie pojĊtym byciem (jako Sein), usytuowaáa w wyizolowanej od rzeczywistych
powiązaĔ ze Ğwiatem, sztucznej przestrzeni fantazji i estetycznego pozoru (jako Schein).
Sukcesy naukowego myĞlenia i jego zastosowanie w dziedzinie techniki utrwaliáy prestiĪ
scjentystycznego pojmowania doĞwiadczenia, lecz zarazem doprowadziáy do niezwykáego
zuboĪenia jego treĞci. WaĪne staáo siĊ tylko to, co zostaáo zaprojektowane w pragmatycznie
zorientowanym badaniu. Podobnie ulegá znieksztaáceniu sens doĞwiadczenia (bądĨ przeĪycia) estetycznego, które – pozbawione obiektywnych odniesieĔ – zostaáo zredukowane do
sfery subiektywnych i prywatnych doznaĔ jednostki.
Dopiero ﬁlozofowie XX wieku, tacy jak Edmund Husserl, John Dewey, Hans-Georg
Gadamer, upomnieli siĊ o pierwotne i autentyczne treĞci przysáugujące pojĊciu doĞwiadczenia, dostrzegli teĪ faktyczną bliskoĞü generowanej przez nie perspektywy poznawczej i estetycznej. Gadamer rozpoznaá rzeczywistą i niezuboĪoną postaü ludzkiego doĞwiadczenia
oraz rozumienia Ğwiata wáaĞnie w doĞwiadczeniu sztuki. W pierwszej czĊĞci Wahrheit und
Methode, zatytuáowanej Erfahrung der Kunst (Gadamer 1986: 9–172) dokonaá szczegóáowej analizy tego pojĊcia, wykazując, Īe – wbrew scjentystycznemu empiryzmowi – denotuje ono przede wszystkim postawĊ receptywną i oznacza jednostkowe, niepowtarzalne
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i niemoĪliwe do przewidzenia zdarzenie, które posiada charakter otwarty (jest otwarte na
dalszy ciąg zdarzeĔ). Podstawowa forma doĞwiadczenia, okreĞlonego przez Gadamera jako
Erfahrung, realizuje siĊ przede wszystkim w spotkaniu czáowieka z wytworami sztuki, lecz
zarazem stanowi strukturalny model rozumiejącego spotkania czáowieka z caáą dostĊpną
mu rzeczywistoĞcią: przestrzenią dziejów, tradycji i szeroko pojĊtej kultury.
Rzeczywiste doĞwiadczenie zawsze posiada charakter caáoĞciowy i nieprzewidywalny,
absorbuje caáą sferĊ duchowoĞci czáowieka i apeluje nie tylko do jego ratio, lecz takĪe
do wielu innych poziomów psychiki. W odróĪnieniu od metodycznie zorganizowanego
eksperymentu nie daje siĊ ono w peáni zaplanowaü, tak jak nie daje siĊ zaplanowaü ani
przewidzieü rezultat oddziaáywania dzieáa sztuki na psychikĊ odbiorcy.
Gadamer poddaá krytyce nowoĪytną koncepcjĊ doĞwiadczenia i opartą na nim wiedzĊ
jako efekt poznania podporządkowanego restryktywnej metodzie naukowej. Sprzeciwiá siĊ
takĪe scjentystycznej wierze w naukĊ, jak równieĪ motywowanej nią próbie rozciągania
metod naukowych na wszystkie dziedziny poznania. Wykazaá, Īe zarzucenie staroĪytnego pojĊcia teorii jako bezinteresownego oglądu na rzecz czysto pragmatycznych znaczeĔ
doprowadziáo do zaniku caáoĞciowego widzenia Ğwiata we wspóáczesnej nauce, czego
skutkiem jest brak odpowiedzi na najwaĪniejsze dla czáowieka pytania natury moralnej,
Ğwiatopoglądowej i egzystencjalnej.
Filozoﬁczna hermeneutyka podwaĪyáa jedynowáadztwo nowoĪytnej koncepcji doĞwiadczenia. W kontekĞcie wspóáczesnej ﬁlozoﬁi, takĪe w obrĊbie innych nurtów, inspirowanych fenomenologią, egzystencjalizmem, personalizmem i myĞleniem ekologicznym,
nastąpiáa wyraĨna zmiana w ocenie sáusznoĞci perspektywy scjentyzmu i scjentystycznej
koncepcji doĞwiadczenia. NowoĪytnej koncepcji doĞwiadczenia jako eksperymentu i towarzyszącej jej bezwarunkowej wierze w naukĊ nie otacza juĪ dziĞ atmosfera ﬁlozoﬁcznej
aprobaty, przeciwnie, z róĪnych stron dochodzą gáosy krytyki, których Ĩródáo znajduje siĊ
takĪe w nurtach generalnie przychylnych oĞwieceniowej ideologii.
WĞród wielu opinii znaczącą jest tu wypowiedĨ Jürgena Habermasa, znanego obroĔcy idei oĞwieceniowych i paradygmatu nowoĪytnoĞci jako „niedokoĔczonego projektu”.
Przypomniaá on wspóáczesnym ﬁlozofom niezbywalnoĞü podstawowych kategorii antropologicznych: waĪnoĞü kategorii osoby, wspóáuczestnictwa i „odpowiedzialnego sprawstwa”
(zwáaszcza w perspektywie potocznej ĞwiadomoĞci) jako kategorii niedających siĊ zredukowaü siĊ do poziomu naturalistycznego „czystego opisu” i wyjaĞniania. Stwierdziá on, Īe:
ĝwiadomoĞü odpowiedzialnego sprawstwa jest jądrem samowiedzy, która odsáania siĊ tylko w perspektywie uczestnika, a jest niedostĊpna dla weryﬁkującej obserwacji naukowej. Scjentystyczna
wiara w naukĊ, która pewnego dnia nie tylko uzupeáni, ale zastąpi osobową samowiedzĊ przez
obiektywizujący opis, nie jest nauką, lecz kiepską ﬁlozoﬁą (Habermas 2002: 8–21).

TakĪe wspóáczesna ﬁlozoﬁa nauki odchodzi zatem od nowoĪytnego paradygmatu doĞwiadczenia jako eksperymentu motywowanego chĊcią panowania nad przyrodą i spoáeczeĔstwem. Przyjmuje takĪe do wiadomoĞci prawdĊ przypomnianą przez Gadamera, Īe
istnieją wymiary doĞwiadczenia bardziej podstawowe od respektowanych w nauce i realizujące siĊ poza nauką – w dziedzinie sztuki, religii, rozumiejącym uczestnictwie w tradycji
i we wspólnotowych formach Īycia. TakĪe samo pojĊcie naukowego doĞwiadczenia jako
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sterowanego metodą zaplanowanego eksperymentu wiele straciáo na ostroĞci. Wiadomo
dziĞ w ﬁlozoﬁi i naukach szczegóáowych, Īe nie istnieje jedna standardowa metoda naukowa (o jakiej rozmyĞlali Bacon i Kartezjusz), zapewniająca prawdziwoĞü, obiektywnoĞü
i racjonalnoĞü poznania. Speániająca takie wymogi metoda jest mitem stworzonym przez
naukowców, ﬁlozofów i popularyzatorów nauki (Bronk 2004: 45–60). Wiadomo teĪ, Īe
wiĊkszoĞü metod naukowych (takich jak obserwacja, metoda prób i báĊdów) nie róĪni siĊ
w istotny sposób od sposobów poznania potocznego. Przyjmuje siĊ takĪe, iĪ decydujące
znaczenie w rozwoju nauki posiada trudna do racjonalnego wyjaĞnienia genialnoĞü i kreatywnoĞü jej twórców, a wiĊc kategorie, które od dawna byáy znane takĪe twórcom sztuki.
Wspomniana na początku tych rozwaĪaĔ nowa mutacja artystycznej praktyki, okreĞlona
przez Arthura C. Danto jako disturbatory Art, przyniosáa w istocie zmiany, które nie tylko
uniewaĪniáy zasady dawnej sztuki, lecz zakwestionowaáy takĪe model doĞwiadczenia jako
empirii, speániający siĊ dotychczas najpeániej wáaĞnie w jej obrĊbie. W praktyce artystycznej
drugiej poáowy XX wieku staáa siĊ rzecz szczególna: oto przezwyciĊĪona w ﬁlozoﬁi nauki
i samej nauce postaü scjentystycznego doĞwiadczenia (jako metodycznie zorganizowanego
eksperymentu) powróciáa w artystycznym przebraniu ponownie, jako wiodąca idea nowej
sztuki. Empiryczny kontekst tworzenia i odbioru wytworów „sztuki krytycznej”, „sztuki
szoku”, róĪnych rodzajów „antysztuki”, „posztuki” i „metasztuki”, którego początki siĊgają „przeáomowych” eksperymentów utopijnej i dadaistycznej awangardy, posiada wiĊcej
cech wspólnych ze scjentystyczną kalkulacją i pragmatycznie zorientowaną manipulacją niĪ
z bezinteresownym i zbliĪonym do kontemplacji doĞwiadczeniem jako empirią.
Sugerowana przez Arthura Danto wykáadnia, jakoby disturbatory Art odnawiaáa archaiczny model sztuki jako magiczno-religijnej obrzĊdowoĞci, jest gáĊboko nietrafna, wiele argumentów przemawia za tym, Īe animatorzy ponowoczesnych form liberalnej, zlaicyzowanej
i odczarowanej sztuki amerykaĔskiej i europejskiej koĔca XX wieku siĊgnĊli do znacznie
máodszych Ĩródeá inspiracji, szczególnie do podszytej dyskursem wáadzy nowoĪytnej idei
metodycznego poznania oraz do wzorów artystycznych zachowaĔ, wykoncypowanych
w laboratoriach rewolucyjnych ideologów awangardy. Progresywnie zorientowanej sztuce
przyĞwieca nie tyle mistyczno-magiczna idea powrotu do Ĩródeá archaicznej wspólnoty, ile
zachĊcająca do rewolucyjnego aktywizmu jedenasta teza o Feuerbachu Karola Marksa. NowoĪytne pojĊcie doĞwiadczenia pozostawiáo wyraĨny Ğlad we wszystkich segmentach szeroko rozumianej artystycznej praktyki: w okreĞleniu twórczego podmiotu, znaczenia artystycznych wytworów i ich aksjologicznej kwaliﬁkacji, jak równieĪ w zachowaniach odbiorców
nowej sztuki. Zmiany te moĪna przedstawiü w kilku skrótowo ujĊtych okreĞleniach:
1. Twórcza postawa artysty przestaáa oznaczaü studiowanie estetycznie nacechowanych
form natury, ewokacjĊ duchowych bądĨ psychicznych treĞci albo konstruowanie misternych
i niespotykanych w naturze ksztaátów. ArtyĞci, a wáaĞciwie roztaczający nad nimi ideologiczną opiekĊ kuratorzy i komisarze, w pierwszej kolejnoĞci zaczĊli koncentrowaü uwagĊ na
starannym obmyĞlaniu i projektowaniu odpowiedniej strategii dziaáaĔ, mających na celu wywoáanie odpowiednich reakcji wĞród odbiorców, do których owe dziaáania byáy adresowane.
2. Przedmioty artystyczne zostaáy pozbawione jakoĞciowo wartoĞciowego uposaĪenia
i wielopoziomowego ustrukturowania, tak charakterystycznego dla dawniejszych dzieá sztuki.
Zostaáa takĪe mocno zredukowana ich bogata polisemia. Artystyczne przesáanie, dotychczas
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wielopoziomowe i zorientowane konotacyjnie, zostaáo zastąpione przekazem nastawionym
na jednoznacznie okreĞloną i skalkulowaną denotacjĊ, przez co zyskaáo charakter ilustracji
wczeĞniej obmyĞlanej treĞci, wytwór zbliĪony raczej do publicystyki niĪ do przekazu sztuki.
Ten rodzaj przeksztaácenia w znacznej mierze wyjaĞnia proces zanikania pojĊcia dzieáa sztuki
jako niestosownego w kontekĞcie nowego paradygmatu artystycznych dziaáaĔ.
3. Ulegáa takĪe zmianie sytuacja odbiorcy, który zostaá pozbawiony moĪliwoĞci zajĊcia postawy receptywnej i kontemplacyjnej, jako odpowiedzi na wartoĞü obecną w artystycznych strukturach. Na jej miejscu pojawiáa siĊ koniecznoĞü ciągáej mobilizacji uwagi
oraz gotowoĞci do odpowiedniej reakcji na niespodziewaną (czĊsto agresywną i szokującą) artystyczną akcjĊ. PrzeĪycie estetyczne utraciáo swój záoĪony, wielopoziomowy
i wielofazowy przebieg, stając siĊ momentalną odpowiedzią na emocjonalne bądĨ intelektualne pobudzenie.
4. Obecna w twórczym procesie i w artystycznych strukturach sieü dialektycznych powiązaĔ (takich jak napiĊcie miĊdzy akceptacją tradycji a innowacyjnym jej przekraczaniem,
miĊdzy determinizmem a wolnoĞcią, konsekwencją a nieprzewidywalnoĞcią, stwarzaniem
a odkrywaniem, tworzywem a artystyczną formą etc.) (StróĪewski 1983: 260–348), które stanowiáy o Īyciu, wewnĊtrznej dynamice i sile oddziaáywania dzieáa sztuki – zostaáa
przeniesiona niejako z wnĊtrza na zewnątrz wytworów nowej sztuki; animatorzy nowych
form aktywnoĞci skupiają siĊ raczej na organizowaniu napiĊü, spiĊü i konﬂiktów miĊdzy
autorem artystycznego projektu a jego odbiorcami.
RozwaĪane w tym tekĞcie nurty sztuki „zaburzającej”, „krytycznej” i róĪnych odmian
„metasztuki” nie wyczerpują, rzecz jasna, caáego spektrum wspóáczesnych zjawisk artystycznych, chociaĪ – jako mocno nagáoĞnione przez Ğrodki masowego przekazu – nadają
szczególną tonacjĊ caáoĞci. DoĞwiadczenie hermeneutyczne (toĪsame z doĞwiadczeniem
estetycznym) nadal stanowi naturalny kontekst wielu artystycznych dziaáaĔ, gáównie tych,
w których ciągle respektuje siĊ waĪnoĞü – ugruntowanych w tradycji – kategorii sensu,
piĊkna i znaczącej formy, które zachowują dystans wobec nadmiernych uproszczeĔ intelektu oraz instytucjonalnych struktur w obrĊbie Ğwiata sztuki.
Od ekspansji zuboĪonych form artystycznego doĞwiadczenia jako nowoĪytnego eksperymentu zdają siĊ wolne róĪne odmiany eklektycznej postmoderny, obecne np. w projekcie
Charlesa Jencksa (Jencks 1990: 8–16), a takĪe tworzone wspóáczeĞnie dzieáa, inspirowane
Ğwiatopoglądem ekologicznym, nową niesubstancjalną metaﬁzyką, jak równieĪ twórczoĞü
wielu artystów dziaáających w pewnym oddaleniu od „nicującej” ideologii mass mediów.
MoĪliwe, Īe tylko twórcy takich (i podobnych im) dzieá zachowają sens sztuki dla przyszáych pokoleĔ, gdyĪ jedynie oni potraﬁą skutecznie wymknąü siĊ ciągle narastającym
tendencjom, sáuĪącym manipulacji oraz uprzedmiotowieniu czáowieka i jego duchowej
aktywnoĞci.
„Pierwowzór sztuki mieĞci siĊ w samym procesie Īycia” – pisaá John Dewey, ﬁlozof,
który najradykalniej zrównaá znaczenie sztuki ze znaczeniem w peáni uformowanego i gáĊbokiego Īyciowego doĞwiadczenia (Dewey 1975: XVI). JeĪeli jest tak, to moĪna Īywiü nadziejĊ, Īe sztuka przetrwa opresyjną sytuacjĊ naporu spóĨnionej, scjentystycznej ideologii
wraz z modą na kluczowe dla niej pojĊcie eksperymentu – i pozostanie przy koncepcji doĞwiadczenia jako empirii, bĊdącej wáaĞciwym Ĩródáem i probierzem artystycznych dziaáaĔ.
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THE EXPERIENCE OF ART – THE EMPIRIA OR EXPERIMENT?
In contemporary aesthetics exists an belief, that the experience of art is the primary fact, which initiates and
leads theoretical reﬂection, as also is the state basis of creating, valuing and the opinion on art. Present text
is the test of philosophical recognition of relationship between ﬁeld of products of new art as well as with
context formative it experiences. Author motivates thesis, that radical changes in present art have their source
in of meanings consisting on primary notion of experience changes. The present artistic practice goes away
from aesthetical experience as empiria and the contemplation and used the notion of experience as experiment
and investigation, which dismisses art from her proper functions and brings it rather to aggressive ideology of
scientism. The recognition of this progressive change of meanings in founding the art notion of experience has
the important consequences both for understanding of present art and for describing it theory.
Key words: art, experience, empiria, experiment, aesthetical value
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