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Franciszek Chmielowski *3

DO WIADCZENIE SZTUKI – EMPIRIA CZY EKSPERYMENT?

We wspó czesnej estetyce panuje na ogó  zgodne przekonanie, e do wiadczenie sztuki jest faktem pierwot-
nym, inicjuj cym i reguluj cym przebieg teoretycznej o niej refl eksji, stanowi równie  podstaw  jej tworze-
nia, warto ciowania i oceny. Niniejszy tekst jest prób fi lozofi cznego rozpoznania zwi zku mi dzy dziedzin
wytworów nowej sztuki oraz kontekstem kszta tuj cych je do wiadcze . Autor uzasadnia tez , e radykalne 
zmiany w sztuce wspó czesnej maj  swoje ród o w zmianach znacze  sk adaj cych si  na pierwotne poj cie
do wiadczenia. Wspó czesna praktyka artystyczna odchodzi od do wiadczenia estetycznego jako kontempla-
cyjnie zorientowanej empirii na rzecz nowo ytnej odmiany do wiadczenia jako eksperymentu i badania, co 
oddala sztuk  od jej w a ciwych funkcji i zbli a do agresywnej ideologii przedawnionego ju  dzi  scjentyzmu. 
Rozpoznanie przemiany znacze  w funduj cym sztuk  poj ciu do wiadczenia posiada wa ne konsekwencje 
zarówno dla rozumienia wspó czesnej sztuki, jak i dla opisuj cej j  teorii. 

S owa kluczowe: sztuka, do wiadczenie, empiria, eksperyment, warto  estetyczna

Zawarte w tytule eseju pytanie wskazuje na pewien problem we wspó czesnej estetyce, 
który domaga si fi lozofi cznego rozpoznania. Utrzymuj ca si  niejasno  sytuacji w sprawie 
bli szego okre lenia charakteru do wiadczenia sztuki, a zw aszcza niedostrzeganie zwi zku 
mi dzy sztuk  a rodzajem funduj cego j ród owego kontaktu ze wiatem – doprowadzi o
do obecnego dzi  stanu powszechnej dezorientacji w teorii, krytyce i praktyce sztuki. 

Na pytanie – co jest dzi  sztuk  – trudno szuka  zadowalaj cej i sensownej odpowie-
dzi. Jest tak mi dzy innymi, dlatego e – jak twierdzi znany ameryka ski estetyk, Joseph 
Margolis – „wyró niaj c  cech  wspó cze nie tworzonej sztuki jest niemo no  bli szego
jej okre lenia” (Margolis 1999: 27–28). Zawik an  sytuacj  dzisiejszej praktyki artystycz-
nej w sposób lapidarny podsumowa  Artur Tajber, znany artysta performer i teoretyk sztuki 
w tek cie East-Etyka (East-Ethics), którego fragment warto w tym miejscu zacytowa :

Wspó czesna nam sztuka (w ogólnym rozumieniu) jest konglomeratem w tków o z o onej natu-
rze lub raczej kompleksem ró nych, pochodz cych z ró nych etapów swej ewolucji pomys ów
na sztuk  oraz ich ró nie zaawansowanych skutków. Zwa ywszy szeroki plan zjawiska (wszak 
mówimy teraz o zjawisku ogólno wiatowym), jego relatywn  demokratyzacj  i decentralizacj ,
nawet bez praktycznej analizy atwo sobie wyobrazi  dodatkowe procesy, które musz  zachodzi
w tak pojemnym zbiorze: przejmowanie skutków przy zapominaniu przyczyn, sk onno  do wie-
lokrotnego odkrywania tych samych prawd, wynajdywanie wcze niej dokonanych wynalazków, 
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ideologizacj  racji, komercjalizacj  idei, wszystkie procesy korupcji wynikaj ce z ludzkiej pró no-
ci i gier interesów. Oczywi cie jest to tylko jeden z mo liwych punktów widzenia – równie dobrze 

mo na by powiedzie , e cho  wci  jest zauwa alne roszczenie „jednej sztuki” (sztuki wysokiej 
lub formacji wiod cej, a zatem hierarchii warto ci obejmuj cej wszystkie zjawiska artystyczne), to 
nie ma ju  dzisiaj jednej wizji sztuki – lecz otwarty konkurs na pretenduj ce do tego miana: osoby, 
teorie i praktyki. Rzecz w tym, e w naszym wiecie taka rywalizacja nie ma adnego mo liwego
do zaakceptowania, „prawomocnego” arbitra (Tajber 2006: 2).

Otó  to w a nie: brak mo liwego do zaakceptowania prawomocnego arbitra i – mo na 
by jeszcze doda  – brak wiarygodnych kryteriów opisu, analizy i oceny rozgrywaj cych si
artystycznych zjawisk. Autor zacytowanej powy ej opinii, poszukuj c rozwi zania trudno ci, 
si ga do aksjologicznie zinterpretowanej przez Hermanna Brocha kategorii kiczu, jako zaprze-
czenia artystycznej prawdy, co pozwala mu na wzgl dne uporz dkowanie artystycznej sceny. 

Przedstawiaj c swoj  propozycj  rozpoznania z o onej sytuacji, odwo am si  do in-
nych narz dzi poj ciowych, szczególnie do wspomnianej na wst pie kategorii do wiad-
czenia sztuki, co posiada t  zalet , e pozwoli mi na pewien stopie  obiektywizmu i bez-
pieczny dystans wobec analizowanych zjawisk, a przynajmniej na unikni cie potrzeby 
pospiesznego kojarzenia opisu z ocen . Oczywi cie, kwestia warto ciowania jest w sztuce 
nie do pomini cia, powinna by  jednak przygotowana mo liwie po dok adnym rozpozna-
niu sytuacji i przebadaniu zaistnia ych faktów. 

Wydaje si , e we wspó czesnym wiecie sztuki mo na zauwa y  dwie wy ra nie okre lo-
ne i przeciwstawne tendencje, przebiegaj ce w poprzek historycz nych i stylistycznych rozró -
nie . Z jednej strony – ci gle istnieje sztuka zdolna ewokowa  refl eksyjn  i kontemplatywn
postaw , cho  niekoniecznie zaw on  tylko do skupienia si  na estetycznych jako ciach 
artystycznego przedmiotu. Neoawangardowa i postawangardowa praktyka, odsuwaj ca na 
dalszy plan kwestie Ingardenowskich „jako ci estetycznie donio s ych” b d  nawet rezygnu-
j ca z nich, nie zawsze oznacza a odej cie od kontemplatywnego charakteru i metafi zycznych 
warto ci sztuki. Dobrym przyk adem kontynuacji tego rodzaju dzia a  mog  by  wieloznacz-
ne, pe ne tajemnicy i podatne na g bok  interpretacj  instalacje oraz aran acje przestrzeni, 
które prezentuje np. Bill Viola, Christian Boltansky lub Bob Wilson czy James Turrell.

Równolegle, obok tego rodzaju sztuki, pocz wszy od lat osiemdzie si tych i dziewi -
dziesi tych ubieg ego wieku, mamy do czynienia z now  odmian  artystycznej prakty-
ki, któr  Arthur Coleman Danto okre li  nazw  „sztuki zaburzaj cej” ustalony porz dek
(disturbatory Art) (Danto 1997: 300–301). W tej mutacji artystycznych dzia a  nie idzie 
bynajmniej o rady kalnie nowatorsk  tre  lub form  przedstawie , bo takie zjawiska mo -
na by o spotka  tak e w wielu nurtach dawnej sztuki i wielu dzie ach klasyków, jak np. 
w obrazach Rembrandta, Velasqueza, Goi i wielu innych. Animatorzy nowej artystycznej 
praktyki pragn  czego  innego, chc , aby przez oddzia ywanie ich wytworów dosz o do 
gruntownej przemiany mentalno ci tego, kto ich do wiadcza. Nie wchodz  tu w gr  jedynie 
zmiany ilo ciowe lub ewolucyjne, które mog yby prowadzi  do pog bienia b d  wzbo-
gacenia osobowo ci odbiorców, lecz nag e zmiany rewolucyjne, obliczone na radykalne 
przekszta cenie struktury psychiki osób bior cych udzia  w artystycznej grze. 

Zdaniem Arthura C. Danto, twórcy nowej generacji zdecydowanie odchodz  od roli 
kon struktorów b d  wytwórców z o onych, wielopoziomowych struktur arty stycznych 
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i si gaj  po wzory pochodz ce z najstarszych róde  cywili zacji. Nawi zuj  do zespo-
lonych z magi  i religi  form sztuki archaicznej, gdzie artysta pe ni  rol  szamana b d
kap ana; wci gaj c publiczno  do wspó uczestnictwa w prowadzonej grze, oddzia ywa
na podstawowe ukonstytuowanie ich osobowo ci, a przez to prowadzi  do przemiany ich 
wra liwo ci i sposobu postrzegania wiata. Animato rzy nowej formacji artystycznych 
dzia a  proponuj  co , co daleko wy kracza poza funkcje sztuki postrzegane z perspekty-
wy tradycyjnej es tetyki i stawia pod znakiem zapytania sensowno  istnienia jej kluczo-
wej kategorii, któr  jest niew tpliwie poj cie dzie a sztuki. Je eli to si  zdarza – powiada 
Danto – to nie ma potrzeby, aby dzie o sztuki musia o d u ej ist nie , a jego opinia w tej 
sprawie nie nale y do od osobnionych. Wielu wspó czesnych estetyków wskazuje na zani-
kanie i zmierzch poj cia dzie a sztuki w dyskursie interpretatorów szukaj cych w a ciwych
okre le  do opisania nowego rodzaju funkcjonowania arty stycznej praktyki. W Polsce in-
teresuj co na ten temat pisa a Teresa Kostyrko (Kostyrko 2003: 36–42). 

Zmiana artystycznego paradygmatu dokonuje si  w sposób grun towny i kompleksowy. 
Obecno  artystycznych przedmiotów w galeriach sztuki nale y dzi  do rzad ko ci, a je li
ju  s  – to przewa nie jako funkcjonalny element wi kszej ca o ci, efemerycznej akcji 
b d  aran acji przestrzeni, okazjo nalnie b d  instrumentalnie motywowanych „instalacji”, 
które na ogó  wcze niej s  planowane, obmy lane i uzgadniane w ramach „strategii” albo 
„kampanii” prowadzonych przez „kuratorów” i „komisarzy” organizowanych ekspozycji. 

Militarne konotacje kluczowych terminów okre laj cych funkcjonowanie sztuki mimo-
wolnie zdradzaj  rzeczywiste intencje jej animatorów: prowadzona gra jest w istocie walk ,
która to czy si  ju  nie o dzie o ani artystyczn qualitas, lecz o utwierdzenie w asnej domi-
nacji i „woli mocy” w ofi cjalnych strukturach ycia artystycznego. S owa „kurator” i „ko-
misarz” dobrze z tymi intencjami wspó graj : kurator to wszak e osoba, której zadaniem 
jest sprawowa nie dozoru i opieki nad kim  pozbawionym wolno ci oraz samostano wienia, 
za  komisarz to sta y lub wyznaczony czasowo przedstawiciel w adzy, maj cy do spe nienia 
okre lon  misj . Sami arty ci odgrywaj  w tych procesach przemian rol  drugorz dn  i z re-
gu y przedmiotow , utracili dawn  autonomi  i wyró nion  pozycj  twórczych podmiotów na 
rzecz podporz dkowania arbitralnym decyzjom i koniunkturalnej pragmatyce „urz dników 
sztuki”. Umocowani administracyjnie, biegli w socjotech nice zarz dcy artystycznego ycia, 
wyprowadzili kra cowe wnioski z modnej dzi  w estetyce instytucjonalnej defi nicji sztuki: 
zaj li najwa niejsze pozycje w pro wadzonej grze, przyznali samym sobie rang  najwy szej 
instancji, de cyduj cej o kierunku, sensie i warto ci artystycznych dzia a .

Nowa sytuacja w sztuce stanowi powa ne wyzwanie dla fi lozofi i sztuki, której zada-
niem jest skonstruowanie odpowiednich poj  w celu intelektu alnego uj cia i wyja nie-
nia rozpoznanych stanów rzeczy. Filozofi czne projekty odczytywania zawartych w sztuce 
znacze , ci gle ponawiane próby ich zrozumienia i w a ciwej interpretacji podejmowane 
s  dzi  zarówno w ukszta towanej przez nowo ytn  tradycj  estetyce, jak i w ró nych od-
mianach wspó czesnej fi lozofi i, zw aszcza w nurtach fenomenologii, fi lozofi cznej herme-
neutyki, neopragmatyzmu i niektórych w tkach postmoderny. Prawie ka da z tych opcji 
proponuje rozpocz  cie fi lozofi cznego namys u nad sensem sztuki od kategorii do wiadcze-
nia jako ród owego kontaktu z pierwotn  sfer  artystycznych faktów. Postulat powrotu 
do do wiadczenia pojawia si  nawet w kontek cie tych nurtów fi lozofi i, które dotychczas 
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uznawa y to poj cie za bezu y teczne (Kmita i Pa ubicka 1992: 149–182), czego przyk a-
dem s  deklaracje niektórych przedstawicieli neopragmatyzmu, mocno uwik anych w prze-
s dy i za o enia postmo derny (Shusterman 2005: 1–2). 

Jednak e ów, regulowany bez ma a neopozytywistyczn  intencj , postulat powrotu do 
empirii jako podstawy i gwarancji obiektywno ci oraz pewno ci estetycznego poznania, 
cho  s uszny, mo e okaza  si  niewystarczaj cy i ma o skuteczny b d  zgo a zawodny, 
je eli nie zo stanie dope niony rozpoznaniem znacze  konstytuuj cych kluczowe poj cie
do wiadczenia. Potwierdza to teoria i praktyka interpretacji nowych zjawisk sztuki wspó -
czesnej, która odwo uj c si  do empirii, wcale nie prowadzi do porozumienia ani nawet 
uzgodnienia wspól nych p aszczyzn po ród ró nych perspektyw badawczych, lecz raczej 
przeciwnie – ujawnia ich wielo  i fundamentalne poró nienie. To sa mo dotyczy zró ni-
cowania twórczych postaw, zobiektywizowanych w artystycznych wytworach oraz towa-
rzysz cych im autorskich ko mentarzach b d  manifestach. 

Szczególnie wyra ny i akcentowany w sztuce wspó czesnej od dru giej po owy ubieg ego 
wieku skrajny pluralizm artystycznych zachowa  oraz granicz ca z dowolno ci  swoboda 
interpretacji podwa aj  Kan towsk  zasad  „subiektywnej konieczno ci” jako regulatywnej 
idei two rzenia i odbioru sztuki, a wraz z ni  nowo ytny mit o autonomicznym i autotelicz-
nym charakterze artystycznej twórczo ci, piel gnowany w tradycji pokantowskiej estetyki. 

Mnogo  przekona  i niemo liwych do uzgodnienia opinii w kwestii semantyki ar-
tystycznych dzia a , ak centowanie znacze  desygnowanych nie tyle przez artystyczne 
struktu ry, ile przez otaczaj ce je spo eczno-fi lozofi czne konteksty, wiadcz  dzi  raczej 
o nie-autonomicznym i nie-autotelicznym charakterze sztuki. Wskazuj  tak e na jej zale -
no  od szerszego (ni  tylko estetyczny) horyzontu ludzkiego rozumienia. 

Wydaje si  równie , e samo poj cie do wiadczenia, cho  s u y okre leniu elemen-
tarnych zjawisk i stanów rzeczowych, maj cych by  podstaw  i gwarancj  prawdziwo ci
oraz pewno ci poznania, nie jest poj ciem jasno okre lonym ani jednoznacznym. Mimo 
pozorów bezpo rednio ci, oczywisto ci i ród owo ci, jest ono raczej poj ciem teore-
tycznym i systemowym, czyli nabiera konkretnej tre ci dopiero w ramach okre lonej
perspektywy fi lozofi cznej i wiatopogl dowej. Dlatego mówi c o do wiadczeniu este-
tycznym b d  o do wiadczeniu sztuki, warto zda  sobie spraw  z tego, jakiego rodzaju 
do wiadczenie mamy na uwadze. Mo na bowiem mówi  o wielo ci egzystencjalnych 
do wiadcze  zarów no motywuj cych twórcze intencje, jak i kszta tu j cych pojmowanie 
sensu artystycznych wytworów.

W ród wielu mo liwych rodzajów do wiadczenia, jakie spotykamy (b d  ono spotyka 
nas) w kontaktach ze sztuk  wspó czesn  – dwie jego postacie rysuj  si  jednak najwyra -
niej, a mianowicie: 
1. Ci gle jeszcze obecne do wiad czenie otwarcia, w którym dominuje postawa kontem-

placyjna i recep tywna, b d ca odpowiedzi  na aktywnie oddzia uj c  warto  obecn
w artystycznej strukturze, oraz coraz cz ciej dzi  spotykany w sztuce inny rodzaj 
do wiadczenia.

2. Artystyczna strategia prowadz ca do (ukszta towa nego w duchu nowo ytnej nauki 
i techniki) zaplanowanego i zorgani zowanego dzia ania oraz badania, maj cego na celu 
opanowanie i przekszta cenie przedmiotowo potraktowanej rzeczywisto ci.
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Pierwszy rodzaj do wiadczenia jest konsekwencj  afi rmacji i zgody na obecno wia-
ta i drugiego cz owieka, wyrazem uznania i respektu dla ich autonomii w istnieniu oraz 
posiadanej warto ci. Do wiadczaj cy w ten sposób podmiot uczestniczy w szczególnym 
spotkaniu z czym ród owym, co ro ci sobie prawo do bycia prawd . Obecne w fi lozo-
fi i europejskiej od czasów staro ytnych poj cie do wiadczenia jako empi rii oznacza o
w pierwszej kolejno ci w a nie ów bezpo redni, wra e niowy kontakt z ró n  od do wiad-
czaj cego podmiotu rzeczywisto ci  i by o odpowiedzialne za kszta towanie si  na jej 
temat najbardziej podstawowej i ogólnej wiedzy. 

Opis takiej sytuacji poznawczego otwarcia wobec wiata jako ród a prawdziwie fi lo-
zofi cznej wiedzy znajdujemy w s ynnym fragmencie tekstu Diogenesa Laertiosa:

Pitagoras, gdy zapyta  go Leon, tyran Fliuntu, kim jest, rzek  w odpowiedzi, e jest fi lozofem. 
Mówi , e ycie jest podobne do wi ta ludowego; jedni id  na nie, eby wzi  udzia  w igrzy-
skach, inni – eby handlowa , a jeszcze inni, i to najlepsi – jako widzowie; podobnie jest w yciu,
jedni s  niewolnikami s awy, inni w adzy, inni s  natomiast fi lozofami i szukaj  prawdy (Diogenes 
Laertios 1982: 474–475). 

Pierwotne poj cie do wiadczenia wskazuje zatem w pierwszej ko lejno ci na jego re-
ceptywny i zdarzeniowy charakter. Cz owiek do wiadczaj cy czego  jest zarazem sam 
do wiadczany, wychodzi naprzeciw zdarzeniom wiata bez strategicznego przygotowania 
i taktycznych re gu , nie narzuca im swoich subiektywnych oczekiwa , wyobra e  ani po-
j ciowych schematów. Raczej przeciwnie, stara si  dopasowa  w a sne kategorie poj ciowe
do rozpoznawanych stanów rzeczy jako cze go , co przychodzi z zewn trz i radykalnie 
przekracza horyzont jego subiektywno ci.

W staro ytnym opisie do wiadczenia jako ród a rzetelnej wiedzy wyra nie wida
zbie no  i praktyczn  nieodró nialno  mi dzy po znaniem i  doznaniem: tym, co posiada 
charakter poznawczy, i tym, co ma walor estetyczny. Obie postawy charakteryzuj  si
otwarciem i bezinteresowno ci , obie maj  posta  receptywn  i zawieszaj  po spieszny os d
subiektywno ci na rzecz dopuszczenia do g osu prawdy maj cej swoje siedlisko w szeroko 
pojmowanym zdarzeniu. W takiej perspektywie rozumienia nie istnieje zasadnicza ró nica
mi dzy do wiadczaniem faktów artystycznych, dziejowych wydarze  kulturowych i wiata
na tury jako przedmiotu poznawczej refl eksji. 

Sytuacja uleg a zmianie dopiero w kontek cie mentalno ci nowo ytnej, która ukszta -
towa a now  koncepcj  wiedzy, motywowanej nie tyle bezinte resown  kontemplacj
wiata, ile jej praktyczn  u yteczno ci . Nowo ytne poznanie naukowe od pocz tku jasno 

okre li o cel i charakter swoich poszukiwa , jako zorientowanych instrumentalnie, prak-
tycznie i przedmiotowo. Sterowa a nimi idea systematycznego opanowania wiata natury 
(i samego cz owieka) za pomoc  metodycznie planowa nych i zorganizowanych operacji. 
Odkrycia nauki ustala y prawid owo ci przyrody, a te z kolei umo liwia y skuteczne po-
szukiwanie wyna lazków technicznych.

Nowa koncepcja wiedzy by a ci le skorelowana z przekszta ceniem znacze  sk adaj -
cych si  na samo poj cie do wiad czenia. Utrwalona w fi lozofi cznej tradycji od czasów staro-
ytnych po stawa bezinteresownej ciekawo ci, zdziwienia (atopon) i receptywnego otwarcia 
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na sens rzeczywistych zdarze , jako konstytutywna dla poj cia empirii, zosta a poddana su-
rowej ocenie. Twórcy nowo ytnego paradygmatu wiedzy naukowej od pocz tku podkre lali 
aktywn  rol  do wiadczaj  cego podmiotu. Franciszek Bacon w miejsce empirii zapropono-
wa eksperyment (jako zasad  ustalania faktów) oraz metod  indukcji elimi nacyjnej (jako 
zasad  uogólniania faktów), czyli opracowa  odpowied ni  strategi  i taktyk  egzaminowania 
do wiadczanej rzeczywisto ci. W jego uj ciu postawa czysto receptywna, pozbawiona testu-
j cej roli podmiotowego rozumu, jest dla naukowego poznania zupe nie bez warto ci.

Czyste do wiadczenie, je li samo si  nastr cza – nazywa si  przypadkiem, je li si  go poszukuje – 
eksperymentem. Pierwszy rodzaj do wiadczenia to nic innego jak przys owiowy groch z kapust
oraz chodzenie po omacku, jakie ludzie stosuj  w nocy – dotykaj c wszystkiego, czy przypadkiem 
nie uda im si  wpa  na w a ciw  drog . Ale by oby z ich strony o wiele lepiej i rozwa niej po-
czeka  do dnia albo zapali wiat o, a potem dopiero uda  si  w drog  (Bacon 1955: 107–108). 

Nowo ytne pojmowanie do wiadczenia zredukowa o bogat  tre  staro ytnej empirii
jako ród a wiedzy – do sumy wolnych od mentalnego wspó  czynnika, zmys owych spo-
strze e , b d cych tylko surowym i usytuowanym po stronie przedmiotowej materia em
poznawczym, który dopiero w dalszej kolejno ci by  przetwarzany przez ludzki rozum, do 
postaci zasobu gotowej, systematycznie uporz dkowanej wiedzy. Jednostkowe i konkretne 
do wiadczenie zosta o ostro przeciwstawione ogólnej i abstrakcyjnej teor ii, a spontaniczne, 
bezpo rednie i osobiste doznanie wiata – zorgani zowanym, zaplanowanym i ponadindy-
widualnym formom poznania. 

W ten sposób rozesz y si  drogi do wiadczenia naukowego i este tycznego, ekspery-
mentalnie sprawdzalnej wiedzy i niepoddaj cej si  metodycznym unormowaniom arty-
stycznej wiadomo ci.

Nowo ytna mentalno , w której zasi gu znalaz a si  tak e ukszta towana wówczas 
(jako nowa dyscyplina fi lozofi czna) estetyka – pozbawi a pi kno (i inne warto ci estetycz-
ne) wymiaru prawdziwo ci, a sztuk  i artystyczne my lenie, do tej pory ci le zwi zane
z ontologicznie poj tym byciem (jako Sein), usytuowa a w wyizolowanej od rzeczywistych 
powi za  ze wiatem, sztucznej przestrzeni fantazji i estetycznego pozoru (jako Schein).
Sukcesy naukowego my lenia i jego zastosowanie w dziedzinie techniki utrwali y presti
scjentystycznego pojmowania do wiadczenia, lecz zarazem doprowa dzi y do niezwyk ego
zubo enia jego tre ci. Wa ne sta o si  tylko to, co zosta o zaprojektowane w pragmatycznie 
zorientowanym badaniu. Podobnie uleg  zniekszta ceniu sens do wiadczenia (b d  prze y-
cia) estetycznego, które – pozbawione obiektywnych odniesie  – zosta o zredukowane do 
sfery subiektywnych i prywatnych dozna  jednostki. 

Dopiero fi lozofowie XX wieku, tacy jak Edmund Husserl, John Dewey, Hans-Georg 
Gadamer, upomnieli si  o pierwotne i autentyczne tre ci przys ugu j ce poj ciu do wiadcze-
nia, dostrzegli te  faktyczn  blisko  generowanej przez nie perspektywy poznawczej i es-
tetycznej. Gadamer rozpozna  rzeczy wist  i niezubo on  posta  ludzkiego do wiadczenia
oraz rozumienia wiata w a nie w do wiadczeniu sztuki. W pierwszej cz ci Wahrheit und 
Methode, zatytu owanej Erfahrung der Kunst (Gadamer 1986: 9–172) dokona  szczegó-
owej analizy tego poj cia, wyka zuj c, e – wbrew scjentystycznemu empiryzmowi – de-

notuje ono przede wszystkim postaw  receptywn  i oznacza jednostkowe, niepo wtarzalne 
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i niemo liwe do przewidzenia zdarzenie, które posiada cha rakter otwarty (jest otwarte na 
dalszy ci g zdarze ). Podstawowa forma do wiadczenia, okre lonego przez Gadamera jako 
Erfahrung, realizuje si  przede wszystkim w spotkaniu cz owieka z wytworami sztuki, lecz 
zarazem stanowi strukturalny model rozumiej cego spotkania cz owie ka z ca  dost pn
mu rzeczywisto ci : przestrzeni  dziejów, tradycji i szeroko poj tej kultury. 

Rzeczywi ste do wiadczenie zawsze posiada charakter ca o ciowy i nieprzewi dywalny, 
absorbuje ca  sfer  duchowo ci cz owieka i apeluje nie tylko do jego ratio, lecz tak e
do wielu innych poziomów psychiki. W odró nie niu od metodycznie zorganizowanego 
eksperymentu nie daje si  ono w pe ni zaplanowa , tak jak nie daje si  zaplanowa  ani 
przewidzie  rezultat oddzia ywania dzie a sztuki na psychik  odbiorcy. 

Gadamer podda  krytyce nowo ytn  koncepcj  do wiadczenia i opart  na nim wiedz
jako efekt poznania podporz dkowanego re stryktywnej metodzie naukowej. Sprzeciwi  si
tak e scjentystycznej wierze w nauk , jak równie  motywowanej ni  próbie rozci gania
metod naukowych na wszystkie dziedziny poznania. Wykaza , e za rzucenie staro ytne-
go poj cia teorii jako bezinteresownego ogl du na rzecz czysto pragmatycznych znacze
doprowadzi o do zaniku ca o ciowego widzenia wiata we wspó czesnej nauce, czego 
skutkiem jest brak odpowiedzi na najwa niejsze dla cz owieka pytania natury moral nej, 
wiatopogl dowej i egzystencjalnej. 

Filozofi czna hermeneutyka podwa y a jedynow adztwo nowo ytnej koncepcji do-
wiadczenia. W kontek cie wspó czesnej fi lozofi i, tak e w obr bie innych nurtów, inspiro-

wanych fenomenologi , egzystencjalizmem, personali zmem i my leniem ekologicznym, 
nast pi a wyra na zmiana w ocenie s uszno ci perspektywy scjentyzmu i scjentystycznej 
koncepcji do wiadczenia. Nowo ytnej koncepcji do wiadczenia jako eksperymentu i to-
warzysz cej jej bezwarunkowej wierze w nauk  nie otacza ju  dzi  atmosfera fi lozofi cznej 
aprobaty, przeciwnie, z ró nych stron dochodz  g osy krytyki, których ród o znajduje si
tak e w nurtach generalnie przychylnych o wieceniowej ideologii. 

W ród wielu opinii znacz c  jest tu wypowied  Jürgena Habermasa, znanego obro -
cy idei o wieceniowych i paradygmatu nowo ytno ci jako „niedoko czonego projektu”. 
Przypomnia  on wspó czesnym fi lozofom niezbywalno  podstawowych kategorii antropo-
logicznych: wa no  kategorii osoby, wspó uczestnictwa i „odpowiedzialnego sprawstwa” 
(zw aszcza w perspektywie potocznej wiadomo ci) jako kategorii niedaj cych si  zredu-
kowa  si  do poziomu naturalistycznego „czystego opisu” i wyja niania. Stwierdzi  on, e:

wiadomo  odpowiedzialnego sprawstwa jest j drem samowiedzy, która od s ania si  tylko w per-
spektywie uczestnika, a jest niedost pna dla weryfi kuj cej obserwacji naukowej. Scjentystyczna 
wiara w nauk , która pewnego dnia nie tylko uzupe ni, ale zast pi osobow  samowiedz  przez 
obiektywizuj cy opis, nie jest nauk , lecz kiepsk fi lozofi  (Habermas 2002: 8–21). 

Tak e wspó czesna fi lozofi a nauki odchodzi zatem od nowo ytnego paradyg matu do-
wiadczenia jako eksperymentu motywowanego ch ci  pano wania nad przyrod  i spo e-

cze stwem. Przyjmuje tak e do wiadomo ci prawd  przypomnian  przez Gadamera, e
istniej  wymiary do wiad czenia bardziej podstawowe od respektowanych w nauce i reali-
zuj ce si  poza nauk  – w dziedzinie sztuki, religii, rozumiej cym uczestnic twie w tradycji 
i we wspólnotowych formach ycia. Tak e samo poj cie naukowego do wiadczenia jako 
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sterowanego metod  zaplanowanego eksperymentu wiele straci o na ostro ci. Wiadomo 
dzi  w fi lozofi i i naukach szczegó owych, e nie istnieje jedna standardowa metoda na-
ukowa (o jakiej rozmy lali Bacon i Kartezjusz), zapewniaj ca prawdziwo , obiektyw no
i racjonalno  poznania. Spe niaj ca takie wymogi metoda jest mitem stworzonym przez 
naukowców, fi lozofów i popularyzatorów nauki (Bronk 2004: 45–60). Wiadomo te , e
wi kszo  metod naukowych (takich jak ob serwacja, metoda prób i b dów) nie ró ni si
w istotny sposób od sposobów poznania potocznego. Przyjmuje si  tak e, i  decyduj ce
znaczenie w rozwoju nauki posiada trudna do racjonalnego wyja nie nia genialno  i kre-
atywno  jej twórców, a wi c kategorie, które od dawna by y znane tak e twórcom sztuki. 

Wspomniana na pocz tku tych rozwa a  nowa mutacja artystycznej praktyki, okre lona
przez Arthura C. Danto jako disturbatory Art, przynios a w istocie zmiany, które nie tylko 
uniewa ni y zasady dawnej sztuki, lecz zakwestionowa y tak e model do wiadczenia jako 
empirii, spe niaj cy si  dotychczas najpe niej w a nie w jej obr bie. W praktyce artystycznej 
drugiej po owy XX wieku sta a si  rzecz szczególna: oto prze zwyci ona w fi lozofi i nauki 
i samej nauce posta  scjentystycznego do wiadczenia (jako metodycznie zorganizowanego 
eksperymentu) po wróci a w artystycznym przebraniu ponownie, jako wiod ca idea nowej 
sztuki. Empiryczny kontekst tworzenia i odbioru wytworów „sztuki krytycz nej”, „sztuki 
szoku”, ró nych rodzajów „antysztuki”, „posztuki” i „metasztuki”, którego pocz tki si -
gaj  „prze omowych” eksperymentów utopijnej i dadaistycznej awangardy, posiada wi cej
cech wspólnych ze scjentystyczn  kalkulacj  i pragmatycznie zorientowan  manipulacj  ni
z bezinteresownym i zbli onym do kontemplacji do wiadczeniem jako empiri .

Sugerowana przez Arthura Danto wyk adnia, jakoby disturbatory Art odnawia a archa-
iczny model sztuki jako magiczno-religijnej obrz  dowo ci, jest g boko nietrafna, wiele ar-
gumentów przemawia za tym, e animatorzy ponowoczesnych form liberalnej, zlaicyzowanej 
i odcza rowanej sztuki ameryka skiej i europejskiej ko ca XX wieku si  gn li do znacznie 
m odszych róde  inspiracji, szczególnie do podszytej dyskursem w adzy nowo ytnej idei 
metodycznego poznania oraz do wzorów artystycznych zachowa , wykoncypowanych 
w labo ratoriach rewolucyjnych ideologów awangardy. Progresywnie zorien towanej sztuce 
przy wieca nie tyle mistyczno-magiczna idea powrotu do róde  archaicznej wspólnoty, ile 
zach caj ca do rewolucyjnego aktywi zmu jedenasta teza o Feuerbachu Karola Marksa. No-
wo ytne poj cie do wiadczenia pozostawi o wyra ny lad we wszystkich segmentach szero-
ko rozumianej artystycznej praktyki: w okre leniu twórczego podmiotu, znaczenia artystycz-
nych wytworów i ich ak sjologicznej kwalifi kacji, jak równie  w zachowaniach odbiorców 
no wej sztuki. Zmiany te mo na przedstawi  w kilku skrótowo uj tych okre leniach:

1. Twórcza postawa artysty przesta a oznacza  studiowanie este tycznie nacechowanych 
form natury, ewokacj  duchowych b d  psy chicznych tre ci albo konstruowanie misternych 
i niespotykanych w naturze kszta tów. Arty ci, a w a ciwie roztaczaj cy nad nimi ideolo-
giczn  opiek  kuratorzy i komisarze, w pierwszej kolejno ci zacz li koncentrowa  uwag  na 
starannym obmy laniu i projektowaniu odpo wiedniej strategii dzia a , maj cych na celu wy-
wo anie odpowiednich reakcji w ród odbiorców, do których owe dzia ania by y adresowane. 

2. Przedmioty artystyczne zosta y pozbawione jako ciowo warto ciowego uposa enia 
i wielopoziomowego ustrukturowania, tak cha rakterystycznego dla dawniejszych dzie  sztuki. 
Zosta a tak e mocno zredukowana ich bogata polisemia. Artystyczne przes anie, dotychczas 
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wielopoziomowe i zorientowane konota cyjnie, zosta o zast pione przekazem nastawionym 
na jednoznacznie okre lon  i skalkulowan denotacj , przez co zyska o charakter ilustracji 
wcze niej obmy lanej tre ci, wytwór zbli ony raczej do publi cystyki ni  do przekazu sztuki. 
Ten rodzaj przekszta cenia w znacznej mierze wyja nia proces zanikania poj cia dzie a sztuki 
jako niestosownego w kontek cie nowego paradygmatu artystycznych dzia a .

3. Uleg a tak e zmianie sytuacja odbiorcy, który zosta  pozbawiony mo liwo ci za-
j cia postawy receptywnej i kontemplacyjnej, jako odpo wiedzi na warto  obecn  w arty-
stycznych strukturach. Na jej miejscu pojawi a si  konieczno  ci g ej mobilizacji uwagi 
oraz gotowo ci do odpowiedniej reakcji na niespodziewan  (cz sto agresywn  i szoku-
j c ) ar tystyczn  akcj . Prze ycie estetyczne utraci o swój z o ony, wielopoziomowy 
i wielofazo wy przebieg, staj c si  momentaln  odpowiedzi  na emocjonalne b d  intelek-
tualne pobudzenie. 

4. Obecna w twórczym procesie i w artystycznych strukturach sie  dialektycznych po-
wi za  (takich jak napi cie mi dzy akceptacj  tradycji a innowacyjnym jej przekraczaniem, 
mi dzy determinizmem a wolno ci , konsekwencj  a nieprzewidywalno ci , stwarzaniem 
a odkrywaniem, tworzywem a artystyczn  form  etc.) (Stró ewski 1983: 260–348), któ-
re stanowi y o yciu, wewn trznej dynamice i sile oddzia ywania dzie a sztuki – zosta a
przeniesiona niejako z wn trza na zewn trz wytworów nowej sztuki; animatorzy nowych 
form aktywno ci skupiaj  si  raczej na organizowaniu napi , spi  i konfl ik tów mi dzy
autorem artystycznego projektu a jego odbiorcami. 

Rozwa ane w tym tek cie nurty sztuki „zaburzaj cej”, „krytycznej” i ró nych odmian 
„metasztuki” nie wyczerpuj , rzecz jasna, ca ego spektrum wspó cze snych zjawisk arty-
stycznych, chocia  – jako mocno nag o nione przez rodki masowego przekazu – nadaj
szczególn  tonacj  ca o ci. Do wiadczenie hermeneutyczne (to same z do wiadczeniem
estetycznym) nadal stanowi naturalny kontekst wielu artystycznych dzia a , g ównie tych, 
w których ci gle respektuje si  wa no  – ugruntowanych w tra dycji – kategorii sensu, 
pi kna i znacz cej formy, które zachowuj  dy stans wobec nadmiernych uproszcze  inte-
lektu oraz instytucjonalnych struktur w obr bie wiata sztuki. 

Od ekspansji zubo onych form arty stycznego do wiadczenia jako nowo ytnego ekspe-
rymentu zdaj  si  wolne ró ne odmiany eklektycznej postmoderny, obecne np. w projekcie 
Charlesa Jencksa (Jencks 1990: 8–16), a tak e tworzone wspó cze nie dzie a, inspirowane 
wiatopogl dem ekologicznym, now  niesubstancjaln  metafi zyk , jak równie  twórczo

wielu artystów dzia aj cych w pewnym oddaleniu od „nicuj cej” ideologii mass mediów. 
Mo liwe, e tylko twórcy takich (i podobnych im) dzie  zachowaj  sens sztuki dla przy-
sz ych pokole , gdy  jedynie oni potrafi  skutecznie wymkn  si  ci  gle narastaj cym
tendencjom, s u cym manipulacji oraz uprzedmiotowie niu cz owieka i jego duchowej 
aktywno ci.

„Pierwowzór sztuki mie ci si  w samym procesie ycia” – pisa  John Dewey, fi lozof, 
który najradykalniej zrówna  znaczenie sztuki ze znaczeniem w pe ni uformowanego i g -
bokiego yciowego do wiadczenia (Dewey 1975: XVI). Je eli jest tak, to mo na ywi  na-
dziej , e sztuka przetrwa opresyjn  sytuacj  naporu spó nionej, scjentystycznej ideologii 
wraz z mod  na kluczowe dla niej poj cie eksperymentu – i pozostanie przy koncepcji do-
wiadczenia jako empirii, b d cej w a ciwym ród em i probierzem artystycznych dzia a .
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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 refl ection, 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 fi eld 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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