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Baldini Andrea, Identity and Interpretation of Public Artworks: A Challenge to Intentionalism [Tożsamość oraz interpretacja publicznych
dzieł sztuki: wyzwanie dla intencjonalizmu]. Kultura – Społeczeństwo
– Edukacja nr 2(8) 2015, Poznań 2015, pp. 9–26, Adam Mickiewicz
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This paper explores whether MT and IT apply to public artworks. In
particular, it discusses whether a public artwork can acquire through
time a property that cannot possibly accord with the artist’s intentions,
and consequently, whether an interpretation that attributes that “new”
property to that public artwork can be legitimate. It also clarifies when
an artwork is public and introduces the example of a public artwork
that seems to have acquired a property at odds with the artist’s intentions. It discusses and argues that Carroll’s intentionalist account of
conversation is insufficient. Conversations, like public artworks, possess
perlocutionary features that, at least sometimes, cannot be explained on
intentionalist grounds.

1. Introduction
Noel Carroll’s modest actual intentionalism (MAI) argues for (at least) the two
following theses about the artist’s intentions (Carroll, 1992: 97–131) Call the first
one metaphysical thesis (MT): the artist’s intentions are relevant to fixing the
artistically salient properties that an artwork has, that is, its identity (Carroll,
1995: 257.). Call the second one interpretational thesis (IT): the artist’s intentions
are relevant to constraining an artwork’s possible interpretation(s) (Carroll,
1997: 305).
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As a consequence of MT, an artwork cannot acquire through time an artistically salient property that exceeds the expected possibilities that an artist could
have intended (e.g., an “anachronistic” stylistic property). In effect, Carroll says,
to admit a change in an artwork’s properties would entail to accept the possibility of backward causation – a “commitment” that seems “problematic in and of
itself” (Carroll, 1995: 256).
And as a consequence of IT, one cannot consider as legitimate those interpretations imputing “newly acquired” properties that cannot be possibly reconciled with the artist’s intentions. In Carroll’s view, those are, at best, metaphorical and heuristic discourses that are psychologically valuable, and that do not
play any “probative” function in determining the “real properties of artworks”
(Carroll, 1995: 257).
This paper explores whether MT and IT apply to public artworks. In particular, it discusses whether a public artwork can acquire through time a property
that cannot possibly accord with the artist’s intentions, and consequently,
whether an interpretation that attributes that “new” property to that public artwork can be legitimate. Contra MAI, I argue that, as a consequence of a change
in its context of reception, a public artwork can acquire a property that the artist
could not have foreseen. I also suggest that interpretations at odds with the artist’s intentions can be legitimate. Therefore, I hold that MT and IT do not apply
to public artworks.
I develop my argument by discussing Carroll’s original defense of MAI.
There, Carroll develops an argument from analogy that I call “conversational
hypothesis” (CH). CH argues that, when engaging an artwork, we enter a relationship with the artist that is “roughly analogous” to having a conversation with
her (Carroll, 1992: 117). I accept CH as instructive.1 However, by drawing on
recent developments in linguistic anthropology and conversational analysis,
I argue that the intentionalist account of conversation falls short when considering perlocutionary acts and their effects. Analogically, intentionalism does not
have the resources to explain what I call a public artwork’s perlocutionary properties.
Before continuing, let me make explicit why I focus on public art. First,
I choose public art since I believe that no artistic practice is actively shaping our
_______________
1

Some philosophers challenge intentionalism on the basis, among other things, of the inadequacy
of the conversational model. See: Davies, 2006: 223–247; Dickie, 2006: 70–81; Margolis, 2010; Wilson,
1997: 309–311.
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world as that art form is doing. For instance, a decision in public art matters can
result in an action that could change forever the plaza where one lives, or the
street where one has her office. Second, as a public phenomenon, public art is at
odds with dominant aesthetic theories, which sees art as “the product of an individual and autonomous act of expression, and its appreciation [as], likewise,
a private act of contemplation” (Hein, 1996: 1). As such, it help us consider new
possibilities in terms of aesthetics inquiries.
Section 2 clarifies when an artwork is public and introduces the example of
a public artwork that seems to have acquired a property at odds with the artist’s
intentions. Section 3 discusses CH, and argues that Carroll’s intentionalist account of conversation is insufficient. Conversations, like public artworks, possess
perlocutionary features that, at least sometimes, cannot be explained on intentionalist grounds. Section 4 discusses a possible objection to my account.

2. Removing a Public Artwork:
Silva’s Rock Steady Gravity Sketch
Realized by Brazilian artist Artur Silva, Rock Steady Gravity Sketch is a sculpture
that was installed outside The Avenue apartments building, near 10th Street and
Indiana Avenue in Indianapolis, IN.2 It was inaugurated on Friday, August 24,
2012. Sized 6′ 7′′ × 6′ 2′′, the sculpture is in aluminum and vinyl on steel with
internal LED lights. It represents in full-scale an African American “b-boy” –
that is, a male breakdancer – wearing blue pants and a bright yellow long sleeve
shirt. The b-boy is represented in the act of performing a particular dance move
called “handstand.” When performing the handstand, a dancer stands on his
hands with his feet in the air. With his piece, Silva intended to celebrate publicly
African-American culture. In particular, Silva’s desire was to connect two fundamental achievements in African-American history, that is, the Jazz Age and
the hip-hop “revolution.” Such a connection was made possible by the nature of
the location where the piece was installed. During the Jazz Age (1920s), the area
around Indiana Avenue was a center of African American night life (Taflinger,
2012).

_______________
2

See <http://artursilva.com/section/318204_Rock_Steady_Gravity_Sketch.html>.
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Silva’s Rock Steady is a public artwork. By following a dominant strand in the
studies of public art, one can characterize public artworks (whose extension includes, though not exclusively, things like monuments, memorials, public sculptures, and so on) in terms of their context of reception.3 In effect, when we consider non-public artworks, their reception takes place within a specific context,
the artworld, whose features are generally determined by art historical considerations. On the contrary, public artworks are received primarily within a more
general and unspecialized context. Public artworks are in fact received within
a “public sphere.”4 Public art scholarship borrows the notion of a public sphere
from the work of German philosopher Jürgen Habermas.5 By drawing on
Habermas’ view, we can characterize a public sphere as the discursive space constituted by private individuals debating rationally (or perhaps reasonably) issues
related to the public good.6
By drawing on Michael Warner’s work on public and counter-publics, Jennifer Mikulay suggests that public art addresses and constitutes multiple publics
rather than a single and overarching unity (see Warner, 2002: 49–90). The publics of public art, Mikulay writes, are “best not reduced to ‘the public,’ ‘the community,’ or ‘the audience.’” (Mikulay, 2011: 5–23). In this sense, one could also
add that public artworks are not received within a public sphere, but within different public spheres.7 Those public spheres are the multiple discursive spaces
where different publics debate issues related to the presentation of distinct public
artworks.
As Arthur Danto and Harriet Senie independently argue, when discussing
artworks in a public sphere, aesthetic concerns are irrelevant (Danto, 1998: 147–
151; Senie, 1992: 173). Political, social, and economic issues related to the public
good are the focus of those discussions. In fact, discussions about public artworks build up around questions such as “How does the public artwork relate to
the identity of its site and relative communities?”, “Does it suit the identity of
_______________
3

See, for instance, Knight, Senie, 2012: 1–2.
See, for instance, Mitchell, 1992a: 1–5; Mitchell, 1992b: 29–48; Senie, 2002: 102–103; Knight, 2008;
Zuidervaart, 2011).
5
See Habermas, 1989. The original version, published in German, is an adaptation from Habermas’
Habilitationsschrifts at the University of Marburg. See Habermas, 1962.
6
As many theorists suggest, Habermas’ conception of rationality is too narrow for capturing the
logic of public discourse. In particular, it seems incapable of understanding the role emotions. See,
among others, Gardiner, 2004: 28–48.
7
See, for instance, Rospocher, 2012: 9–28; Eager et al (eds.), 2001; Eager, 2001; Landes, 1988.
4
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those communities?”, “Was the monetary budget appropriate?”, “Was the budget
well administered?”, “Does the public artwork have a negative environmental
impact?”, and other questions directly related to a relevant issue explicitly addressed by the content of the artwork.8 One should emphasize that those questions address actual issues that interest the members of a public artwork’s public,
and answers to those questions are meant to have practical consequences.
By appreciating the preceding, one should emphasize that art historical considerations do not have priority in determining the features of a public artwork’s
context of reception. In effect, because of the intimate relationship that connects
a public artwork to its public(s), the features of a public artwork’s context of
reception (a public sphere) are much more likely to be determined by the history(-ies) of those who participate in its discussions, that is, the members of its
public(s). In this sense, the features of a public artwork’s context of reception are
not generally determined by art historical considerations, but rather (though not
exclusively) by considerations of the history of that artwork’s public(s).
With these notions in mind, let me go back to Rock Steady.9 Unfortunately, a few
days after the installation of Rock Steady, on September 3, a tragic event occurred.
A Purdue University freshman, Xavier Somerville, fell from a fifth-floor balcony
trying to evade police during a rowdy party, and died in the proximity of Silva’s
statue. In the aftermath of this event, some have started recognizing a close resemblance between the dancer represented in Rock Steady and a young man falling.
Because of this possible resemblance, some started to question whether it was appropriate to keep the statue in its original location. Some believed that it was not
appropriate, and asked for the relocation of Silva’s work.10
_______________
8

Questions of monetary budget were at the core of the debates generated respectively by Noguchi’s
Landscape of Time (1977) and Michael Heizer’s Adjacent, Against, Upon (1977). Questions of identitarian appropriateness were fundamental in the debates generated by Pablo Picasso’s Untitled (1967), also
referred to as “Chicago Picasso,” and Robert Graham’s Monument to Joe Louis (1986). Questions of
environmental sustainability are, among others, the critical focus of the still on-going debate generated
by Pino Castagna’s In pietra alpestra e dura (2009). Questions about the issues related to the Vietnam
War and its consequences on veterans were and still are the very focus of the reception of Maya Lin’s
Vietnam Veterans Memorial Wall (1982). Other socially relevant issues that have been addressed explicitly by public artworks include women’s and minorities’ rights, HIV/AIDS research and care, and
environmental awareness.
9
See AA.VV. “Storm Over Statue Highlights Angst Over Indy Art,” (October 6, 2012) <http://
www.courierpress.com/news/2012/oct/06/storm-over-statue-highlights-angst-over-indy-art/>.
10
In a private conversation, Arthur Silva suggested me that journalists from FOX news were instrumental in creating the controversy.
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Others opposed that proposal by pointing to the fact that all the evidence we
have indicated that Arthur Silva did not have the intention to make his statue as
resembling a young man falling. Those opposing relocation believed that the
interpretation invoked by those asking for removal was incorrect, and argued
that one should not remove the artwork on the basis of such a mistaken reading.
When asked about his opinion on the proposal of removing the statue, Bryan
Cahen, a retired art administrator living in Indianapolis, replied quite colorfully
that its resembling a young man falling was an “idiotic reason to remove a piece
of artwork [sic].”11
After a few weeks of harsh controversy, the proposal to relocate the statue
prevailed, and Rock Steady has been removed from its original location since
then. But were those opposing Rock Steady’s relocation correct? Was the interpretation attributing “resembling a young man falling” to Silva’s statue unwarranted? Was that resemblance a mere psychological association, or did it belong
to the real properties of Rock Steady’s properties? And more generally, do artistic
intentions constrain the identity and interpretation of public artworks?
In the following section, I consider the previous questions. I suggest that “resembling a young man falling” should be considered as a perlocutionary property of Rock Steady. Perlocutionary properties are among the real properties of
an artwork, and partly determine its meaning. Artworks’ perlocutionary properties are analogous to the perlocutionary acts that one performs in a conversation.
Since one cannot fully explain conversations’ perlocutionary acts in terms of the
speaker’s intentions, I argue that the same holds for artworks’ perlocutionary
properties. In this sense, there are plausible grounds for considering “resembling
a young man falling” as among Rock Steady’s properties, and the interpretation
attributing that property to the statue as legitimate. As a further consequence,
I also contend that the proposal to relocate Rock Steady was not unreasonable.
More in general, I suggest that MT and IT do not (strictly) apply when considering public artworks.
Before continuing I want to emphasize that I remain neutral about whether
removing Silva’s statue was the optimal choice. This paper does not pick a side in
the controversy. Its aim is to unpack those philosophical complications that
emerge when considering Rock Steady’s controversial case.12
_______________
11

“Storm Over Statue Highlights Angst Over Indy Art.”
At the IAS meeting in Krakow, where an earlier version of this paper was presented, some participants suggested – I believe correctly – that my model would support an argument against Rock Steady’s
12
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3. Intentions, Conversations, and Perlocutions
In How to Do Things with Words, Austin argues that a fundamental aspect of the
“meaning” of an expression is what it is used to do, that is, what kind of act(ion)
one performs when one says something (Austin, 1962). What kind of act(ion)
one performs when one says something is the speech act aspect of language. Austin distinguishes between three kinds (or levels) of speech acts: locutionary acts,
illocutionary acts, and perlocutionary acts. First, a locutionary act is the performance of a basic linguistic action of uttering sounds that have meaning or
definite reference.13 Second, an illocutionary act is the act of determining “in
what way we are using” a locutionary act (Austin, 1962: 98). In other words, the
illocutionary act specifies the act that one is performing in saying something
such as asking or answering a question, giving an assurance or a warning, making an appeal or a criticism. (Those are only a few examples of this kind of
speech acts.) (Austin, 1962: 102). Third, a perlocutionary act is the act of bringing about specific effects on the feelings, thoughts, or behavior of the hearers, for
example, persuading or convincing someone to do something. Call perlocutionary effect as the effect of generating particular consequences on the feelings, attitudes, and subsequent behavior of the hearers such as “being convinced that,”
“being persuaded that,” „being surprised that,” or “being mislead that.”
Carroll believes that illocutionary acts consist characteristically in uttering
words in sentences with certain intentions, and illocutionary effects are always
produced as a consequence of particular (intentional) illocutionary acts. In this
sense, he argues that the meaning of an illocutionary act depends on and can be
interpreted by means of the speaker’s intention. In a conversation, Carroll writes,
“the meaning of an utterance is explicated in terms of the speaker’s intention to
reveal to an auditor that the speaker intends the auditor to respond in a certain
way.” (Carroll, 1992: 97).
Many would agree that Carroll (and intentionalists in general) is correct
about illocutionary acts.14 However, normal (and perhaps one could say mean_______________

removal. By resembling a young man falling, Silva’s statue could be thought as a way to honor Somerville’s memory.
13
Austin further distinguishes between three kinds of locutionary acts: phonetic acts, which are
mere emissions of noises; phatic acts, which are utterances of grammatical sentences; and rhetic acts,
which utterances of a sentence with a definite sense and reference. Austin writes that the “pheme is
a unit of language [but] the rheme is a unit of speech” (Austin, 1962: 98).
14
Carroll’s account comes directly from Grice’s account of meaning, which is widely accepted in
philosophy of language. See Grice, 1957: 377–388; Grice, 1968: 225–242. However, Duranti challenges
the view that a distinction between illocutionary and perlocutionary aspects can be applied to utterances
in real-life conversations. He suggests that, in many cases, whether an utterance p is an illocutionary act
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ingful) conversations include also perlocutionary acts and effects. (I start a conversation with you because I want to convince you not to ask for a divorce.) But,
as Alessandro Duranti suggests, intentionalism’s shortcomings clearly appear
when trying to explain the perlocutionary dimension that normally characterizes
conversations (Duranti, 1993: 14).
For instance, I can promise you that p by merely saying “I am promising you
that p,” and, plausibly, the meaning of my utterance is determined by my intention to promise you that p. But I cannot convince you that p by merely telling
you: “I am convincing you that p.” (After our conversation, you could still want
a divorce.) Whether my attempt to convince you that p is successful depends on
how you respond to my words, not on my intention to do so. And, plausibly, by
trying to convince you that p, my words may very well have the unintentional
effect of convincing you that non-p. (Perhaps, my words convinced you even
more that you want a divorce!)
Then, if not in terms of the speaker’s intention, how should we explain the
perlocutionary dimension of a conversation, with particular reference to its perlocutionary effects? By drawing on linguistic anthropology,15 interactionist approaches to the study of language,16 and empirical researches in the social sciences (Bourdieu, 1977; Kochman, 1983: 329–337; Schegloff, Sacks, 1973: 289–
327; Streek, 1980: 133–154). I propose an answer that echoes “hermeneutic”
approaches to interpretation such as one can find in thinkers like Bakhtin,
Gadamer, and Wittgenstein (Bakhtin, 1981; Gadamer, 1976; Wittgenstein, 1953).
Rather than in terms of the speaker’s intention, one could better explain perlocutionary effects in terms of socially available criteria, which one might also call as
“grammatical rules” or “local norms” (Duranti, 2009: 14).
One cannot determine a priori which criteria apply in interpreting the perlocutionary aspects of real-life conversation (Duranti, 1986: 241). Criteria are implicitly negotiated by those conversing while conversing. Conversations are,
I believe, similar to those games where we “make up the rules as we go along.”17
_______________

of a particular type is partly determined by how the audience reacts. However, here I do not discuss this
possibility. See, for instance, Duranti, 1993: 26.
15
For a introduction to Linguistic Anthropology, see Duranti, 2005. For a useful overview of the
field and its debates, see Duranti, 2009. See also Duranti, 1986: 239–247.
16
See, among others, Goodwin, 1981.
17
At § 83 of the Philosophical Investigations, Wittgenstein writes: “And is there not also the case
where we play and – make up the rules as we go along? And there is one where we alter them – as we go
along.”
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Such a selection is significantly influenced by “the dynamics between the
speaker’s words and the ensuing circumstances (audience’s response included)”
(Duranti, 1986: 241). As Duranti puts it:
interpretations [of perlocutionary effects are] defined by the kind of norms and social world
that the participants in the interaction are able to evoke at a given time and place. Furthermore,
there are many cases in daily life in which the meaning of a given act is not defined until the
recipient of that act has replied.18

In order to clarify this point, I should add few remarks. I am arguing that
perlocutionary effects of conversations and their interpretations cannot be explained solely in terms of the speaker’s intention. They are primarily explained
in terms of contextual considerations about the larger socio-historical setting
within which the conversation is taking place, the relations between the speaker
and the audience, and the psychological dispositions of the interlocutors.19 Those
considerations concur significantly to determine what kind of perlocutionary
effects an utterance brings about.
In this sense, one should not rule out the possibility that uttering in different
contexts – where different “local” norms are at play – the very same words with
the same intention (that is, the same locutionary and illocutionary acts) may very
well generate very different perlocutionary effects. Thus, one cannot fully determine the “meaning” of utterances in a conversation, in particular with respect to
their perlocutionary effects, in terms of a speaker’s intention. As a consequence,
when considering conversations, their interpretation cannot be constrained by
the speaker’s intention.
I should also emphasize the following crucial point. The context of a conversation is not a “static container” for utterances. It is dynamic and receptive, and
cannot be determined and known by interlocutors before the conversation starts,
neither under idealized conditions. Moreover, context is continually produced
_______________
18

Ivi. Emphasis added.
Here, I want to emphasize a point. I have a sense that both Gadamer’s and Wittgenstein’s theory
of interpretation generally focus on “intersubjective” (e.g., socio-historical and interactional) aspects,
while often overlooking the importance of psychological dispositions as important contextual elements.
I find Bakhtin’s view more accurate in this regard. He writes: “In the actual life of speech, every concrete
act of understanding … assimilates the word to be understood into its own conceptual system filled with
specific objects and emotional expressions… [P]rimacy belongs to the response as the activating principle:
it creates the ground for understanding.” (Bakhtin, 1981: 282. Emphasis in the original).
19
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through the same conversational interactions.20 It is influenced by what is uttered when uttered, and conversational interactions continually redefine it.21
Consider the following example. My friend Gino used to tell a (supposedly)
true story of a poorly performed “party trick” at a wedding ceremony. According
to the story, a wedding guest opens a bottle of champagne with a saber. The
guest does not control the just broken neck of the bottle, which flies across the
room and hits the bride in her left eye. The story, and the way Gino was able to
tell it, used to generate humorous laughs among those who heard it. (I must admit that I found it somewhat cruel, but nonetheless funny.) With the same intention of generating laugh, Gino told the story one more time. However, he told
the story to a man whose bride underwent a similar accident. Of course, this
man reacted with visible distress rather than with laughter.
One could interpret that conversation as follows. The context within which
the interaction between Gino and this man took place changed, in a way that
cannot be explained in terms of Gino’s intention, some properties of his utterances. In particular, it changed the nature of some of its perlocutionary acts,
which became acts of mocking, disrespecting, and insulting rather than of bantering. Those perlocutionary acts had the (unintended) perlocutionary effect of
distress in Gino’s interlocutor. (That night, Gino felt as embarrassed as one
could imagine, and apologized sincerely to the man and his wife. He never told
that story again.)22
By appreciating the preceding, I argue that public artworks are analogous to
conversations, but to conversations that include perlocutionary acts – as virtually
every real-life conversation does. In this sense, like utterances, public artworks
possess (sometimes intentionally) what some philosophers call “perlocutionary
_______________
20

This thesis is also at the core of Paul Dourish’s work on information theory in Where the Action
Is: The Foundations of Embodied Interaction (Cambridge, MA: MIT Press, 2001).
21
See Duranti, 2012: 12–23. Context has been re-examined along these lines in Duranti, Goodwin,
1992.
22
One cannot dismiss this example by suggesting that this is a case of “failed communication,” and
that in cases of successful communication perlocutionary effects comply with those intended. In effect, if
one would be willing to define all those cases where unintended perlocutionary effects obtain as cases of
failed communication, one should also maintain that most cases (perhaps virtually all cases) of human
communication are cases of failed communication. It seems to me obvious that, most of the times, our
words generate unintended reactions. For instance, since in virtually every philosophical conversation
not all the participants are convinced by the same claims, then philosophical conversations would be
examples of failed communication. I take this consequence as a reductio ad absurdum of this objection.
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properties,” that is, “potentials for performing acts and achieving effects”.23 In
suggesting that public artworks have perlocutionary properties, I am drawing on
works by David Goldblatt and Arthur Danto. Goldblatt argues that what I define
as an artwork’s perlocutionary properties are sometimes “integral to the meaning
of the work” (Goldblatt, 2011.) ‘ On his part, Danto writes that public artworks
are perlocutionary since they “do more than convey information” (Danto, 1998:
149).
As I have argued in the case of perlocutionary effects, the perlocutionary
properties that a public artwork has cannot be explained in terms of the artist’s
intention. In effect, perlocutionary properties and, a fortiori, a public artwork’s
identity are determined significantly by considerations of the context within
which the metaphorical conversation between an artist and members of its public(s) obtains. The features of that context of conversation are determined by
a number of factors, including the interaction among members of the artwork’s
public(s), their collective history(-ies), and so on. Changes in those factors may
very well modify the perlocutionary aspects of an artist’s “utterance,” that is, of
her artwork. Thus, if a public artwork can have properties that do not comply
with the artist’s intention, then a public artwork’s interpretation cannot be constrained by that intention. In this sense, MT and IT as developed by MAI do not
apply in the case of public artworks.
Let us reconsider by means of the conceptual resources developed in this section Rock Steady’s case. One could assume that the original context within which
the metaphorical conversation between Silva and members of Rock Steady’s public(s) evoked a social world and local norms such that the perlocutionary acts
and effects that the sculpture engendered matched those intended by the author.
However, a relevant change in that context, that is, Somerville’s tragic death,
modified the social world and the norms that the conversation between Silva and
the members of Rock Steady’s public(s) could evoke. As a consequence of that
change, Silva’s “utterance,” that is, Rock Steady, acquired the perlocutionary
property of “bringing to mind the forms of someone’s falling.” According to the
local norms that the context evoked, some found the likeness suggested by the
image as inappropriate and, as a perlocutionary effect, experienced a feeling of
discomfort.
_______________
23

M. Richard, When Truth Gives Out (Oxford, UK and New York, NY: Oxford University Press,
2008, 12). David Davies uses the term “perlocutionary property” when discussing artworks. See Davies,
2004: 91.
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I should emphasize that the above discussion of how Rock Steady acquired
the new property “resembling a young man falling” follows analogically the
rather un-controversial idea that the same words uttered in different contexts
may very well mean different things, and may very well generate justified diverging reactions in those participating in the conversation. Of course, intentionalists
might object that one should “freeze” the context within which the conversation
between an artist and members of its public(s) takes place, while maintaining
that only contextual considerations relative to the moment when the artwork
was firstly presented are acceptable. One could answer intentionalists that what
they are describing, then, is not a conversation. In this sense, they cannot defend
their views in terms of a conversationalist model. The burden of the proof is
theirs.

4. An Objection Considered: Meaning and Significance
At this point, Carroll could defend his view by claiming that my argument about
perlocutionary properties is not a threat to intentionalism. In effect, he could
suggest that my argument is concerned with what one might call Rock Steady’s
significance, and not with its meaning. Hirsch first introduced such a distinction.24 According to that distinction, meaning is “what the author meant by his
use of a particular sign sequence, it is what the sign represents” (Hirsch, 1966: 8).
By being determined by the artist’s intention, meaning is fixed and immutable.
Significance, on the contrary depends on the present use of the artwork, and is
therefore changeable. In effect, significance “names a relationship between that
meaning and a person, or a conception, or a situation, or indeed anything imaginable” (Hirsch, 1966: 8). Whereas meaning is the “exclusive object” of interpretation, significance “is the proper object of criticism” (Hirsch, 1966: 57).
In “Artworks and the Future,” Jerrold Levinson uses Hirsch’s distinction between meaning and significance in order to deny that the real properties of an
artwork can change over time (Levinson, 2011: 210 and ff). Meaning, Levinson
argues, has to do with what he calls the “content” of an artwork, which includes
its “aesthetics properties…, artistic properties…, representational properties, and
_______________
24

See Hirsch, 1960: 463–479; Hirsch, 1966; Hirsch, 1984: 202–225. The distinction appears extensively in the intentionalist literature. See, among others, Carrol, 1995; Levinson, 2011: 179–214; and,
Stecker, 1994: 193–206.
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meaning properties.” (Levinson, 2011: 182). Significance captures instead all
those relational features that are „outside the sphere of proper understanding of
[an] artwork” (Levinson, 2011: 190). In other words, according to Levinson,
when we speak about an artwork’s significance, we refer to those “salient similarities, echoes, or parallelism discernible between the given work and the external matter with which it is brought into comparative relation” (Levinson, 2011:
190). And yet, those relations do not posses a constitutive function, and do not
modify the content of the artwork, that is, its meaning.
Carroll could then say that “resembling a young man falling” is part of Rock
Steady’s significance, but not of its meaning. Accordingly, his view could accommodate the perceived resemblance between Silva’s statue and a young man
falling while denying that “resembling a young man falling” is a real property of
Rock Steady. In this sense, Carroll could allow the critical discourse that sees the
sculpture as echoing the death of Somerville without undermining MT or IT. In
brief, on the light of this distinction, Carroll could conclude, MAI seems to apply
to public art as well.
There are at least two ways to meet the potential challenge discussed in
above. The first response is to bite the bullet and accept that “resembling a young
man falling” is part of Rock Steady’s significance, and to further press the point
by asking what are the practical consequences of introducing such a distinction
at the level of public discourse. By considering such a resemblance as part of
Rock Steady’s significance, would a person be justified in asking for the removal
of the statue? Would that request be reasonable once we consider “resembling
a young man falling” as an aspect of that sculpture’s significance? Hirsch’s discussion of meaning and significance, I believe, offers a suitable starting point for
answering these questions.
When introducing the analytic distinction between meaning and significance, Hirsch’s intent was not to dismiss the relevance of the latter. According to
Hirsch, in effect, significance as the object of criticism is more “valuable and
useful” than meaning (Hirsch, 1966: 190). “[Significance,” he writes, “changeable
or not, is the more valuable object of interpretation, because it typically embraces
the present use of texts, and present use is present value” (Hirsch, 1984, 203).
Therefore, if one accepts Hirsch’s point about significance’s greater value, then
one seems also committed to accept as most valuable the critical assessment according to which Rock Steady evokes the forms of a young man falling. In other
words, to say that “resembling a young man falling” belongs to the sculpture’s
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significance does not imply the dismissal of those readings that refer to that resemblance. Quite the contrary, it seems to suggest that such a reading is more
valuable than an interpretation that depends on the sculpture’s meaning, or, at
least, that they are both acceptable. In this sense, by considering “resembling
a young man falling” as an aspect of Rock Steady’s significance, one seems committed to accept as reasonable the request to remove the statue. If my analysis is
correct, then, Carroll and I might have reached some sort of agreement. Though
still differing in principle, pragmatically both views allow for that open debate
that essentially characterizes the appreciation of Rock Steady as public art.
Some might find this pragmatic agreement satisfactory. However, I think
that there is a second, and more radical, response to Carroll’s possible objection.
This second response questions the possibility of fully vindicating the distinction
between meaning and significance in public art. As we have seen, such a distinction presupposes that only the context of creation determines the real properties
of an artwork. The context of reception, on its part, plays only a secondary role:
it merely broadens the possible associations between that artwork and a given
cultural milieu that differs from the original one, while not affecting that artwork’s identity. This point, I believe, disregards the nature of our appreciation of
an artwork as public art and, therefore, should be rejected. In effect, public art is
essentially relational: public art, many agree, is art received within the public
sphere. It seems to me that confining the context of reception to a secondary role
is to neglect this essential feature of public art. In other words, considering the
relational properties that emerge as a function of a public artwork’s reception as
extrinsic to that artwork’s nature is to treat it, I believe, as non-public art.
Let me put this point in a slightly different way. According to Hirsch, the object of “historical scholarship” is meaning (Hirsch, 1984: 203). That is, the aim of
scholars involved in literary or, one might plausibly add, artistic interpretation is
to reconstruct the intentions of the author. As such, an accurate interpretation of
a literary text or, more in general, an artwork requires historical knowledge
about the creation of those cultural artifacts. Plausibly, this understanding of
historical interpretation captures what scholars interested in forms of non-public
art do. For instance, as object generally separated from other domains of human
life, artworks in museums function primarily as historical testimonies of the
creativity of some extraordinary individuals from the past. An accurate interpretation of that type of artworks, one might say, has to do with a rigorous reconstruction of the historical conditions of their respective origin, with particular
reference to the author’s intentions.
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However, Hirsch’s view does not apply to scholarly interpretation of public
artworks. In effect, public artworks are not separated from other domains of
human life. As I have already suggested, public art intersects with social, political, and economic aspects of our communities. It is a part of our social world: in
Danto’s words, “it is us, in the medium of artistic transformation” (Danto, 1998:
151). Thus, the relationships between a public artwork, the cultural milieu of its
reception, and its public do not exceed the proper understanding of that artwork:
those relationships are an essential feature of its nature as public art. In this
sense, no accurate scholarly interpretation of a public artwork can ignore the
history of its reception. As a living aspect of ongoing public life, there is no principled disjunction between the authorial meaning and the relational significance
that a public artwork can acquire over time: those relations are an intrinsic aspect of its nature as public art.25 For instance, an interpretation of the Vietnam
Veterans Memorial in Washington DC ignoring the controversies that surrounded its installation, which eventually led to the addition of Frederick Hart’s
The Three Soldiers to Maya Lin’s wall, is not an interpretation of it as public art.26
Similarly, an interpretation of Rock Steady as public art cannot ignore the controversy surrounding Somerville’s death. For this reason, it seems that the distinction between meaning and significance that Hirsch originally developed and
many intentionalists accept does not apply. To talk about how an artwork relates
to its cultural milieu is necessary in order to interpret it as public art.27
Before concluding, I want to add a qualification. The above discussion
merely suggests that there is no supreme authority in public art, not even artists
themselves – or their intentions. Of course, the claim that the artists’ intentions
have no supreme authority in determining the properties of a public artwork
should not be taken as implying that they have no role whatsoever in those matters. Simply the artist’s intentions are not overriding reasons for deciding
whether a property belongs to public artwork, and, a fortiori, cannot constrain
their interpretations. An accurate interpretation of a public artwork generally
exceeds the boundaries set by intentional readings.
_______________
25
Glenn Parsons and Allen Calrson raise a similar point when arguing that the nature and function
of a plaza may very well change over time in ways that contradict the designer’s intention. See Parsons,
Carlson, 2008: 64.
26
For a sympathetic discussion of the Vietnam Veterans Memorial, see Blair, Jeppeson, Pucci Jr,
1991: 263–288.
27
Of course, not all opinions about an artwork influence its nature as public art. However, publicly
acceptable interpretations generally do it.
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5. Conclusion
In this paper, I have discussed some aspects of public artworks. I have characterized public artworks as those artworks received within a public sphere, rather
then within artworld institutions. I have added that there is a multiplicity of public spheres within which public artworks can be received, and a plurality of publics that those artworks can address. I have suggested that, contrary to what happens in the case of a non-public artwork, the features of a public artwork’s
context of reception is determined significantly by considerations of the history
of its public(s). I have then emphasized that notable events in the history of
a public artwork’s public can change that artwork’s context of reception. As
a consequence of those changes, an artwork may very well acquire some perlocutionary properties that the artist did not intend it to have. In this sense, I have
concluded that IT and MT do not apply when considering public artworks.
Though I believe that one should not treat the artist’s intentions as irrelevant in
public art matters, a public artwork’s identity or its interpretation(s) need not be
explained in terms of those intentions.28
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This paper deals with the issue of definition of art and artwork in the
sense of functionalist approach. It critically argues with the existing
terms and meanings of artwork in that sense and presents them as
insufficient and inadequate when speaking of modern art. Furthermore
functionalism assumes that a great deal of artworks has a specific function, what we cannot say about a large number of contemporary artistic
endeavors. Therefore it is being argued here that this approach, how
popular it might have been in the past, must be replaced with a new
paradigm of comprehension of esthetics.

Functionalist definitions of art have been discussed for several decades now, and
new versions of functionalism have been offered since Monroe Beardsley’s original formulation. The core of these theories lies in the claim that objects are art in
virtue of a distinctive function they fulfill in the society. The definition of ‘art’ is
thus akin to the definitions of ‘weapon’ or ‘poison’ – a thing can be classified as
a poison regardless of any physical, historical or contextual properties it might
have, as long as it can perform the function of poisoning somebody. The function of art is, broadly speaking, to fulfill people’s aesthetic needs.
Beardsley’s theory was one of the answers to Morris Weitz’s ‘The Role of
Theory in Aesthetics’ (1956). The claim presented by Weitz was very strong –
not only did he criticise existing theories of art, but argued that ‘art’ cannot be
defined, due to its ever-expansive and adventurous nature. Although such antiessentialism seems quite paradoxical (is it essential to art that it has no essence?),
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it was soon seconded by other authors (e.g. Kennick, 1958). Weitz was criticized
on numerous fronts, but while little might be left from his bold anti-essentialist
claims, he managed to point out three important problems: (1) ‘art’ has not yet
been successfully defined, largely because (2) art keeps changing all the time and
pushes its own boundaries, and thus (3) any definition which focuses on art’s
exhibited or intrinsic properties is doomed to soon be out of date. Functionalism
attempts to resolve these issues by focusing not on intrinsic properties of art, but
on the relation between artworks, artists and the audience. I argue that this attempt has failed, and in fact functionalism is guilty of sins very similar to aestheticism or formalism originally criticized by Weitz.
I will discuss some of the most prominent functionalist definitions of art, focusing mainly on the original version offered by Monroe Beardsley, and reviewing offers by Gary Iseminger and Nick Zangwill.1 I will consider functional definitions in their classificatory sense only, even though they derive this sense from
evaluative treatment of artifacts (i.e. something is classified as art if it performs the
aesthetic function well enough, or attains a threshold of merit) (Davi, 1991: 42).

1. The definitions
To begin with the first of those definitions, Beardsley claims that
(…) an artwork is either an arrangement of conditions intended to be capable of affording an
experience with marked aesthetic character or (incidentally) an arrangement belonging to a
class or type of arrangements that is typically intended to have this capacity. (Beardsley, 1982:
299)

I shall briefly focus on the elements of the definition. Firstly, an artwork is an
arrangement of conditions – Beardsley writes that what he means by this term is
somewhat similar to what is often understood by ‘an artefact’, but uses a different term to emphasise that some artworks are not physical objects (Beardsley,
1982: 311–312). The difference seems to be purely terminological, however, and
_______________
1

Very similar criticism is also applicable to Teresa Kostyrko’s definition of art, formulated as follows: ‘Dzieło sztuki struktura znakowa, która przekazuje wartości światopoglądowe dzięki temu, że
zawiera wartości artystyczne, (…) ustrukturalizowana [tak], by sens światopoglądowy właśnie na [tych
ostatnich] się opierał’ (Kostyrko, 1985: 320).
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the terms are in fact coextensive, so in the discussion to come I shall use them
interchangeably.
Secondly, an artwork is an arrangement intended to be capable of affording
an experience with marked aesthetic character. This is the crux of the theory, and
the main difference between functionalism and other views – for example, institutionalists plainly deny that there is any special kind of aesthetic experience, or
that anything aesthetic is relevant to classifying art (Dickie, 1964, 1965), and
historicists seem to agree that giving rise to aesthetic experience might be an
important and even frequent feature of artworks, but it is by no means essential
to them (Levinson, 1979). Similarly, in disjunctive or cluster theories it is merely
one of the features which can afford an artifact the name ‘artwork’ (Gaut, 2000).
The requirement placed on artworks is not that they actually do afford one
aesthetic experiences, but merely that they are capable of doing so. This move
ensures that, say, Beethoven’s 9th is still an artwork even if pop-music fans derive no aesthetic pleasure from listening to it, or indeed even if there is no one
left to appreciate it. As long as the object is capable of providing aesthetic experiences, then, it does not matter that there are no people capable of receiving them.
Thirdly, an artwork is an arrangement that is intended to perform a certain
aesthetic function. The artist can have a number of intentions related to his
works, but ‘what makes them art, on this definition, is that the aesthetic intention… is present and operative’ (Beardsley, 1982: 299). The intention is for an
object to ‘provide a possible source of aesthetically qualified experience’ (Davies,
1991: 52). However, Beardsley realises that sometimes it is impossible to tell what
the author’s intentions were, and in these cases he claims the alternative version
of his definition should be used (Beardsley, 1982: 305–306).
Thus fourthly, an artwork can be an arrangement which belongs to a class or
type of arrangements which are typically intended to have a capacity to elicit
aesthetic experiences. If an archaeologist finds an ancient sculpture, he does not
need to wonder what were the intentions of its creator, because clearly being
a sculpture places the artefact in a class of objects (sculptures) which were typically intended to provide aesthetic experiences, and thus it is an artwork.

Iseminger’s definition
Gary Iseminger, after reviewing Beardsley’s view and addressing several objections, argued that functionalism would be more plausible if it were more related
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to the artworld and the actual practice of art. He hopes that by removing the
necessary and sufficient conditions and adding institutionalist elements the definition will lose the remains of essentialism. He claims that:
The function of the artworld and practice of art is to promote aesthetic communication.
(Iseminger, 2004: 23)

And supplements it by a valuational thesis which is remarkably similar to
Beardsley’s own:
A work of art is a good work of art to the extent that it has the capacity to afford appreciation.
(Iseminger, 2004: 23)

Iseminger assumes a slightly more naturalistic definition of a ‘function’, and
ties his definition together with the idea of the artworld. His understanding of
the artworld is similar to Dickie’s, or possibly even more permissive – a person
can become a member of the artworld simply because she wants to, but also because others generally view her as one. However, he claims that what makes objects artworks is still the function they have in our society, rather than the society
itself. While artistic communication does presuppose the existence of the artworld, aesthetic communication can do without it. Because the definition is
given in terms of aesthetic communication, it is not essentially institutional.
Aesthetic communication, the most important element of the definition,
typically occurs when a person creates something while intending it to be aesthetically appreciated by someone else and is met with success. However, art is
not required for aesthetic communication to occur, as one can appreciate nonart artefacts for their aesthetic properties.
I generally agree with many points of Iseminger’s definition, but not with his
ultimate conclusion. I will try to show that while it is true that the function of art
as it is described by Iseminger is indeed very important, possibly even one of the
most important reasons for certain objects to possess the status of art, it does not
play the decisive role in them acquiring this status.2

_______________
2

It seems that in his more recent research Iseminger has started to see the institutional element of
the definition as more important, and he prefers now to talk about ‘institutionalism aestheticised’.
A symposium organised by Iseminger at the 2012 Americal Society for Aesthetics Eastern Division
Meeting, had exactly this title.
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Because, as Iseminger claims, his theory shares all the advantages of
Beardsley’s view while escaping its problems, I will review them jointly, pointing
out where the refined theory should be treated differently from the original view.

Zangwill’s definition
The most recent of the functional definitions is Nick Zangwill’s. He first presents
the following formulation:
(1) Being a work of art is having an aesthetic function; and (2) each work of art has some specific aesthetic function that is essential to its being the particular work of art it is. (Zangwill
2007: 99)

Following a discussion concerning aesthetic function being dependant on
the aesthetic properties of an object, this definition is transformed into a normative one:
(1) Being a work of art is being such that there are some aesthetic properties that it should
have; and (2) it is essential to being each particular work that there are some specific aesthetic
properties that it should have. (Zangwill 2007: 104)

The definition is somewhat puzzling because it is remarkably similar to
Beardsley’s, and seems to fall into exactly the same problems as the twenty-five
years older original.3
Moreover, Zangwill presents a normative account suspiciously close to traditional definitions of art, which were criticised precisely for the fact that through
trying to define what art should be they fail to provide an account of what art
actually is.
In the following discussion I will not distinguish Zangwill’s definition from
Beardsley’s as, save for some minor details, both can be criticised in the same
way.
_______________
3

Perhaps most puzzling is the fact that while Iseminger tried to specifically address issues which
were problematic for the original functionalism and offer a definition which would not fall in the same
traps, Zangwill does not even mention Beardsley’s name, in fact ‘Redefining Art’ is not even included in
his bibliography.
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2. (Questionable) advantages of functionalism
There are several meta-aesthetic aims which functionalism tries to achieve.
Firstly, Beardsley claims that a valid definition of art ‘should mark a distinction
that is theoretically significant’ (Beardsley: 1982: 299). He claims that his view,
unlike for example institutionalism, has the advantage of clearly stating what is
art and what is not, and how people can err by calling an object an artwork.
Beardsley admits that it is perfectly possible to ‘get along’ without any proper
definition of art, and indeed that there are some extra-artistic interests in ascribing objects the status of art, but argues that such ordinary use of the term ‘art’
should not be a matter of philosophical enquiry. Thus while the institutionalists
are happy to admit that there is no difference between what is called ‘art’ and
what is art, functionalism is said to be able to capture the difference and show
how these two sorts of things can fail to coincide.
I completely agree with Beardsley that our ordinary use of the term ‘art’ in its
classificatory sense is of less interest to philosophy than is generally thought. But
the conclusion I draw from this is not that we need a theory which uses the term
in a more defined way, but that philosophers should keep working on the concept as it is actually used, and accept that what is art is largely determined by
culture and society, not philosophical reflection. In my criticism I will show that
a rigid application of functionalism gets many things quite wildly wrong. While
we can continue to produce definitions which have all the virtues of a good philosophical theory, but little reference to reality, it might be a better idea to focus
on what actually exists in the world, and admit that art is a rather messy phenomenon which might require a similarly messy definition. After all, a vague
distinction which is mostly right is better than a clear distinction that is mostly
wrong.
Secondly, Beardsley wants his definition to ‘capture reasonably well a use [of
the term ‘art’] that has been prominent for some centuries and still persists quite
widely today’ (Beardsley, 1982: 300). I believe that this is one of the greatest advantages any theory concerning social phenomena can have – capturing and
explaining theoretically the pre-theoretical beliefs widely shared in the society.
And arguably functionalism does that really well: while it is true that within the
artworld anything goes, and that it might be difficult to defend the thesis that all
modern audiences expect of artworks is an aesthetic experience, it is also true
that a substantial part, or even the majority of the society has serious doubts

A Critique of Functionalist Definitions of Art

33

about whether even century-old works such as Duchamp’s Fountain or Cage’s
4′33′′′ are in fact art. It is very common for the public to shake their heads and
decline them the status of artworks. Indeed, there are examples, with Duchamp
being probably the most prominent one, of artists who themselves claimed that
their creation is not art but a joke played on those who believe in anything artists
tell them (Camfield, 1989).
I believe that such a judgemental approach, as opposed to the more promiscuous proceduralist views, is most appropriate and worth developing. However,
as my discussion of functionalism’s over-exclusiveness below shows, it has to be
taken cautiously.
Finally, Beardsley lists some features of his theory which he believes to be
virtues, which nonetheless I would describe as inaccuracies or flaws. Functionalism is said to expose and depend on the link that art has with the aesthetic,
which is said to be intuitive. It also aims to provide an account which would
explain why things cannot become art in ‘midlife’ – works do not become art
when someone finds them and calls them art, they are either created as art, or
they are not art at all. Below I will show that these are in fact very problematic
claims, which the functionalist should defend rather than boast of.

3. Objections to functionalism
3.1. Aesthetic experiences and their correctness

The simplest way to challenge functionalism is to deny that what it prescribes as
the function of art actually exists. If there is no special kind of aesthetic experience, or a specifically aesthetic way of attending to or appreciating things, then
art cannot have a function which would depend on them (Davies, 1991: 62;
Dickie, 1964, 1965, 1997: 85). If this were the case, the experiencing of artworks
would not be qualitatively different from the experiencing of other things, and
thus no distinctions could be made on the basis of it. I will not discuss this issue
in much detail here, as although I am inclined to agree with Davies and Dickie,
I believe that it is extremely difficult to actually prove that experiences of this or
that kind exist without detailed psychological studies.4
_______________
4

It also seems that Iseminger and Zangwill could avoid this issue, since even if aesthetic experience
turned out to be a myth, aesthetic properties can still exist.
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But assuming that there is something special about aesthetic experiences, it
seems that we should now be told a somewhat more detailed story about when
this experience is of the right kind. Surely the facts that a group of people under
the influence of drugs can perceive a plastic fork as extremely aesthetically pleasing, and that the manufacturer intended this product to look good, do not
thereby make the fork capable of affording aesthetic experiences, or promoting
aesthetic communication – and thus an artwork. Are functionalists able to account for whether the person experiencing something aesthetically does that
correctly? We should certainly rule out aesthetic experiences under the influence
of drugs, but how can we tell the borderline at which we decide whether a person
experiences objects correctly? To quote Davies, how many gins is a theatre-goer
allowed in the interval (Davies, 1991: 63)?
One solution might be to claim that the borderline is at the point at which
the receiver is able to correctly recognise the work’s non-aesthetic properties.5 It
seems quite intuitive to say that a person who is not able to recognise the colours
on a given painting will not be able to correctly experience it, or judge whether it
is aesthetically pleasing or not.

(a) 1899, oil on canvas,
National Gallery, London;
painted before any symptoms
of the cataracts developed

(b) 1918-24, oil on canvas, The
Minneapolis
Institute of Arts; painted
about the time of most severe
disability

(c) 1918-24, oil on canvas,
Musée
Marmottan, Paris; painted
after
the cataracts were removed

Fig. 1: Claude Monet, The Japanese Bridge at Giverny

But is this really so? Famously, Claude Monet suffered from cataracts in his
later life, and the paintings he created in that time were affected by his incorrect
_______________
5

I am grateful to Berys Gaut for this suggestion.
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experience of the world, his inability to distinguish more vivid colours. Since his
paintings from this period have a noticeable reddish tone, present in the vision
of people suffering from cataracts, it seems more than probable that they have
been affected by his deteriorated sight, and the fact that Monet destroyed most of
his works from that time after his cataracts were removed in 1923 suggests that
even the author realised they were a result of impaired perception.6 Thus if
Monet himself was unable to correctly recognise the non-aesthetic properties
of his Japanese Bridges (Fig. 1), how could he experience them aesthetically, or
intend them to be experienced aesthetically by others? He was unaware that he
was seeing the world differently from other people, so he must have intended his
works to be seen as he saw them. Should a functionalist deny a famous painter
the ability to aesthetically experience his own works? Or should he suggest that
either we all see these paintings incorrectly, or we should all develop cataracts
before we can truly aesthetically experience them?
However, even if this puzzle can be answered, a more difficult one needs to
be faced. An aesthetic experience of a given object is not based on its physical or
even contextual properties, but (mainly) on its aesthetic properties. But while it
is easy to check whether a given person is correctly ascribing non-aesthetic properties to the work, it is a quite different thing to give criteria of correctness for
the ascription of aesthetic properties. And even omitting the discussion of
whether aesthetic properties can be properly ascribed to objects, such solution
would assume that correct recognition of non-aesthetic properties of works is
similar to the correct recognition of their aesthetic properties. But since there
most likely are no necessary or universal connections between non-aesthetic and
aesthetic properties (Sibley 1959), this cannot be that easy. While it might be true
that a person unable to tell the colours of a painting could not correctly judge
and experience its aesthetic value, it is a different thing to say that a person who
can tell colours can thereby give correct aesthetic judgements or have the correct
experience.
It seems that a borderline between correct and incorrect experience would
have to be drawn arbitrarily, and I agree with Davies that functionalism does not
provide a convincing account of how such an arbitrary decision should be in_______________
6

A recent simulation study suggests that the distinctive character of Monet’s late works did not result as much from his impressionistic imagination – it was just the way he saw the world (Marmor,
2006).
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formed by ‘attending to aspects of the individual’s experience and attentiveness’
(Davies, 1991: 63). But if one cannot tell what kind of aesthetic experiences are
relevant for art, one cannot really tell what is art.

3.2. Exclusions

My main thesis is this: in its attempt to be discriminative and draw clear distinctions between art and non-art, functionalism becomes extensionally inadequate.
Following the conditions for arthood offered by the discussed theories would
lead to both including too much and excluding too much. This means that functionalism falls under the same criticism it was designed to avoid – it does not
stand against Weitz’s objections to the classical definitions.7
The conditions which objects need to satisfy in order to be art are: being (intended to be) capable of affording aesthetic experiences; or, for Iseminger, promoting aesthetic communication; or, for Zangwill, being such that there are
some aesthetic properties that it should have. Are these good as necessary conditions?
A large amount of conceptual art or politically involved art does not have the
capability to afford us any aesthetic experiences at all, has no more aesthetic
properties, and promotes aesthetic communication no more than a political
speech would.8 Moreover, it is quite clear that in many cases the artists do not in
fact intend their works to be in any way related to the aesthetic – they are only
interested in expressing a message. According to functionalists, we are mistaken
in calling such works art.
While Iseminger claims that his theory is free of the issues related to necessary and sufficient conditions because it is not an essentialist definition (Iseminger, 2004: 24), it does seem that it saliently requires artworks to perform some
sort of function (be it aesthetic, artistic, or otherwise) which would amount to
promoting aesthetic communication. However, a fair amount of artworks, notably conceptual and political art as mentioned above, may not actually present
anything that would promote specifically aesthetic communication. Once again,
_______________
7

This point has been raised though not fully discussed in (Kamber, 1998).
The ‘expansive, adventurous character of art’ has been pointed out by Weitz (Weitz 1956: 32), and
the fact that artists are free to completely disregard whatever we claim the essential property of art
should be has been also commented on by other authors (cf. Cohen, 1962: 486)
8
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the comments made by Weitz about the ever-changing nature of art are relevant
– it might be historically correct, as Iseminger claims, that Diderot and Batteux
set up the artworld as an aesthetic institution (Iseminger, 2004: 106ff.), but that
does not mean that the artworld is not free to change its function, or acquire
more than one function.9
Naturally, functionalists are happy to admit that their definitions may not
capture the common usage of the term ‘art,’ and to claim that we are often wrong
when we call something art. But this position has force mainly when applied to
truly controversial pieces of modern art. It is much less persuasive if it can be
shown that the theory would exclude some of the most revered and established
artworks, or include some wildly problematic objects. It is hard to disagree that
a good theory should provide us with a means of saying that some things are
classified as art wrongly, but as I will show, the functionalists draw the line in the
wrong place, or for wrong reasons.
Following this, it seems that the functionalist definitions are heading close to
becoming normative, rather than descriptive in nature, i.e. they attempt to say
not what art is, but what art should be. The defenders of the view would certainly
claim that there are functional definitions of other things, e.g. weapons, which
are clearly not normative, and so is the definition of art. However, there seems to
be a vital difference here: determining the function of art is more arbitrary than
in the case of weapons. The definition of ‘a weapon’ requires that objects called
‘weapons’ are efficient in harming and destroying persons and things, similarly
to how ‘artworks’ are meant to be those objects which efficiently bring about
aesthetic experiences, promote aesthetic communication, or embody aesthetic
properties. But while the definition of a weapon does include all the objects
which are commonly referred to as weapons, the functional definition of art does
not encompass all things that we call artworks, notably readymades, conceptual
art, etc. It simply seems that the definition wrongly recognises the actual function of art, or instead of recognising it tries to impose one which does not necessarily fit the actual artistic practice as well as the definition of weapons fits combative practice. There is a fine line between being very discriminatory and simply
being wrong – theories defining art in terms of beauty or expression clearly
_______________
9

A similar thought has been expressed by Robert Stecker in his review of The Aesthetic Function of
Art, (Stecker, 2007: 116–117), and explored in detail in Stecker’s own historical-functional definition of
art, which cannot be discussed here in detail; (Stecker, 1996).
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crossed that line, and I fear that the functionalists may be following them quite
closely.
Let me now focus on the details. The sort of works which functionalism excludes from the domain of art are those which have been created with no intention of making them aesthetic (or with the explicit intention of making them
anti-aesthetic), or, were intentionalism dropped, those which have no capacity to
afford the audience any aesthetic experiences (or do not promote aesthetic
communication, or are not such that they should have aesthetic properties). This
has several implications: (1) it excludes anti-art which explicitly tries not to be
aesthetic; (2) it excludes readymades, because they were not initially created as
artworks, and an object cannot acquire the status of art ‘midlife’ – it either is art
from beginning to end, or it is not art at all; (3) it excludes a lot of conceptual
and politically or socially involved art for which the main aim is to shock or pass
on a message, in which case the aesthetic function may be insignificant or nonexistent. Only the last of these points fully applies to Iseminger’s version of the
theory, and in what follows I will discuss this part in most detail.
Holding (1–3) excludes much more than just a few borderline examples of
modern art. (3) entails that a large amount of religious, political, or tribal works
are not art, because they were created to serve a religious, etc., rather than an
aesthetic function, and their ability to promote aesthetic communication or possession of aesthetic properties is rather contingent or incidental. It might turn
out that such works have about as much aesthetic value as plastic cutlery or political speeches.
A typical functionalist answer to this issue is: although secondary or subordinate, the aesthetic function was still present in religious, etc. art, unlike in some
modern works. However, this claim is misguided and easily falsified with historical examples, and likely rests on an unjustified premise which attributes modern
aesthetic attitudes to the people of the past. Up until the 18th century (and certainly in Antiquity and the Middle Ages) art served primarily religious, political,
social and economic functions, and what could be called the ‘aesthetic’ experience the contemporaries had of it was quite unlike the aesthetic experience
a functionalist requires (Shiner, 2001: 4, 24–7, 34 etc.). Sculptures, paintings and
poems were treated with appreciation, but exactly the same sort of appreciation
that was given to political speeches, athletic competitions and virtuous persons.
There is a great body of evidence showing that the experience of art prevalent up
until the 18th Century was nothing like the aesthetic attitude praised by the Ro-
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mantics, and that even if art’s function was tied with what we would call its aesthetic properties, this function was not to elicit the sort of aesthetic response or
experience we typically have. Similarly, a great deal of primitive art completely
disregards the aesthetic function – the sculptures of the Kalahari of southern
Nigeria are valued for their capacity to contain spirits, and ‘some evidence suggests that as visual objects, [they] tend to evoke not merely apathy but actual
repulsion’ (Horton, 1965: 12). For another African people, the Lega, ‘carvings are
apparently usedsimply as vehicles for communication and not valued for their intrinsic form.’ Moreover, ‘if a carving is broken or lost, or taken by an outsider, most
initiates are not unduly worried, replacing it with “something that is functional and
… is the semantic equivalent”‘ (Layton, 1991: 10; after Biebuyck, 1973: 164)

(a) Kalabari Memorial Screen 'Ijaw Duein

(b) Lega human figure 'Kakulu ka Mpito', pri-

Fubara', late 19th century, Minneapolis Insti-

vate collection, example from Sotheby's Kuhn

tute of Arts

Collection of African Art, 1991 Auction Katalog
Fig. 2: Sculptures of the African tribes

This applies not only to some selected primitive sculptures. Most of the inscriptions, icons, etc. created within the worlds’ greatest religious systems were
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clearly not intended as much to please the eye as to pass on some sort of message, or to lead the soul to God(s). The writers of icons were not concerned
about whether their works looked good, i.e. that they were aesthetically pleasing
to humans or God – instead the colours, shapes, composition, virtually every
aspect of the work, was determined by the religious message it was to convey.
This is why the creation of icons was referred to as ‘writing’ rather than ‘painting’. In fact, similarly to many early Christian artworks, they were judged ugly by
the people of the Renaissance precisely because they did not attempt to aesthetically please, but to express a symbolic meaning, or to focus presumed magical or
religious powers. It is very revealing to read Vasari expressing his disappointment at Mediaeval and late Roman works, which ‘entirely lost all [the] perfection
of design’ of ancient art, and his disgust for the ‘Goths and other barbarous and
foreign nations who combined to destroy all the superior arts’ (Vasari, 1963: vol.
1, pp. 6–7).
Similarly, the religious function of sacred music in the Middle Ages completely trumped its aesthetic function. To be sure, the Fathers of the Church
whose theory determined the shape of art at the time were fully aware that music
could be aesthetically pleasing – they actually explicitly did what they could to
make sure that sacred music is not, because it was meant to convey meanings
and direct the soul to God, not to worldly pleasures. Knowing full well that music can change one’s mood, please and impress (after all, they read Plato), they
specifically forbade what is merely aesthetically pleasant – thus sacred music
could use no instruments (which can produce beautiful sounds, but are unable to
word a message), could not be composed in the locrian modus (because its root
note together with the root note of its plagal modus did not form a perfect fourth
or fifth, but a tritone, or diabolus in musica), had to be set in a form defined to
suit the type of text expressed, etc. (Harman 1988: 2–21). Boethius in his De institutione musica did not even consider what he called musica instrumentalis
(the sounds music makes) as a thing worth enquiring into, almost entirely focusing on the theological and mathematical theory behind it – he did not care what
music sounded like, just what meanings it embodied (McKinnon 1990: 85). Such
an approach is very akin to (1) – modern anti-art, or at least (3) – political or
social art. Especially the latter seems to aim at exactly what St. Basil recommended: ‘God blended the delight of melody with doctrines in order that
through the pleasantness and softness of the sound we might unawares receive
what was useful in words’ (Harman, 1988: 2). He clearly conceived of music as
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simply a form of propaganda, in which the aesthetic attractiveness is merely
a convenient aid to passing on a religious message. All this was followed by composers, shaping Mediaeval and influencing Renaissance music – all of which
functionalists would certainly include in their canon. Yet while we might praise
medieval Christian artworks for their aesthetic value, they were created with no
more thought directed towards it than religious sermons which could just as well
employ aesthetic means to convey their messages.
What are the consequences for a functionalist, given that past attitudes toward paintings, sculptures, music etc., were not meant, and had no ability, to
elicit aesthetic experiences in the modern sense of the word, no more than political speeches, magic rituals and a person’s virtue did? To remain consistent,
a functionalist would need to either accept that all things which elicited aesthetic
experiences in the old sense are art, and thereby become vastly over-inclusive, or
if they wish to stick with the modern sense, admit that old and primitive paintings, sculptures and music are not art at all, or became art mid-life, mostly
around the 18th Century.
While functionalism might be right in wanting to exclude some objects
popularly thought of as artworks from the domain of art, the theory itself does
not provide tools good enough to draw the line in the right place. Exclusion of
much of pre-18th Century art is simply unacceptable.

3.3. Inclusions

More problems arise with relation to sufficiency. Assuming that art does serve
the function of affording us an aesthetic experiences, promoting aesthetic communication, or embodying aesthetic properties it seems that it is not the only
source of such experiences.10 Clearly we can have aesthetic experiences by looking at landscapes, flowers, etc. To avoid this problem, Beardsley limits the sort of
objects which should be taken into account to man-made objects, artefacts.
However, even with this qualification there is a whole host of non-artwork artefacts which serve the function of giving us aesthetic experiences, and moreover
that are created with the very intention of giving us such experiences. Classical
furniture, jewellery, lingerie, interfaces of computer programs, horses’ gait in
_______________
10

A similar argument has been presented by Stephen Davies, who points out that there are better
means to the effects Beardsley says art has on us (Davies, 1991: 57).
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military parades – some claim that even certain chess moves or mathematical
proofs can be elegant or beautiful. We are aesthetically impressed by all these
things, and yet there seems to be no temptation to include them in the domain of
art. Not only can these things be created with the explicit intention of making
them aesthetically pleasing, they also often belong to a kind which is typically
intended to have this exact function (e.g. most jewellery is there primarily to be
aesthetically pleasing). Needless to say, they do have and should have aesthetic
properties to serve their function well.
A similar objection can be raised against Iseminger’s modification of the
theory. He claims that his definition does not mention sufficient conditions,
however if this is the case then the charge of indeterminacy against his view is
even stronger. If his ‘aesthetic communication’ is to be understood purely in
terms of creating something with the intention of its being appreciated by others,
i.e. if ‘aesthetic communication’ stands for ‘communication via aesthetic means’,
then the above criticism still applies to his theory. An alternative would be to
allow the communication to go beyond creating and aesthetically appreciating,
and to accept a more common understanding of the term, i.e. ‘aesthetic communication’ could stand for ‘communication about aesthetic facts’ via any means.
Then the above problem might be solved, as the members of the artworld do not
typically discuss cavalry parades and lingerie.11 But instead it now seems very
difficult to tell the difference between objects which are artworks and other objects which amount to aesthetic communication and yet are not artworks, e.g.
critical articles on art, photographic reproductions of paintings, or even Iseminger’s own book. The issue is further complicated by the fact that there can be
artworks which are commentaries on other artworks – thus the escape route
through distinguishing the object of aesthetic communication from the tools of
communication is inadequate, as some objects can be both. It is very easy to refer
to the artworld here and say that aesthetic communication within the artworld is
such that it simply distinguishes objects worth appreciating and discussing
about. This, however, would make the definition essentially institutional, not
functionalist.
_______________
11

While Iseminger never explicitly states that the communication must happen between artworld
members, he writes that it is a ‘function of the artworld’ and ‘consists in someone designing and making an
artifact with the aim and effect that it be appreciated by someone else,’ suggesting that the people communicating are artists and public, who definitely are artworld members (Iseminger, 2004: 23, 25–26).
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A possible solution to this problem is naturally to agree that all the abovementioned practices are in fact art, and so that bracelets and computer programs
should be grouped together with paintings and theatrical performances. Indeed,
the artists of the Art Nouveau movement did actually create jewellery and furniture specifically intending it to be art, as did the artists of the Bauhaus movement
— Xenakis, too, composed music which represented mathematical equations,
and there could be plenty of modern art found which tries to express aesthetic
qualities through the medium of computer presentations, performances similar
to military parades, and the like. Thus maybe the solution is to accept those practices and their products as art after all?
However, there are numerous problems with such a move. First of all, there
is the issue of counterintuitive over-inclusiveness – while we might agree that
Mackintosh’s chairs are art, it is very unintuitive to thereby extend the term art
to encompass just about any chair. It might be argued that Mackintosh’s chairs
are different because, unlike our everyday chairs, apart from providing a sitting
surface they attempt to bring about an aesthetic experience, and this is why they
should be considered art. Iseminger’s theory would sort this problem out easily –
clearly normal chairs do not promote aesthetic communication (assuming that
the chair can communicate aesthetic ideas, or that its aesthetic qualities can be
an object of communication). However, the problem is not removed here, but
merely relegated – we may be able to distinguish between Mackintosh’s chair
and another chair, but not between Mackintosh’s chair and its photo, a book that
discusses it, etc.
And yet as a matter of fact there are other chairs which are usually regarded
as artworks – e.g. chairs produced after Bauhaus designs – which do not attempt
to be particularly aesthetically pleasing, but merely functional. They might be far
less aesthetically pleasing than many Victorian chairs which were made by ‘mere’
artisans and which, although appreciated, are not treated as artworks (Fig. 3).
While it seems possible that Beardsley might simply say that Bauhaus chairs are
treated as art unjustifiably, the example shows an important problem – there is
a continuum of how much aesthetic experience certain objects can give us, and it
is very hard to pinpoint the place in which objects of a certain kind which were
not always regarded as art stop being art. Such pinpointing would be actually
very easy were one to accept a proceduralist view – then the reason why some
chairs are art and others are not is simply because ‘it just turned out that way’
(Dickie 2000: 100); chair-making began to count as an artistic genre (or an artworld system) after the Art Nouveau movement. Such a simple solution is, however, unavailable to the functionalist.
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(a) A victorian chair by F.N.

(b) Charles Rennie Mack-

(c) Marcel Breuer, Wassily Chair

Otremba, ordered by the

intosh, Ingram Street Tea-

(Model B3 chair), 1925, designed

Hawaii Promotion Commit-

rooms chair, 1900, Kelvin-

in Bauhaus and exhibited e.g. at

tee for Mark Twain's new

grove Art Galery and

the The Museum of Modern Art,

home, 'Stormfield', 1908

Museum, Glasgow

New York

Fig. 3: Art chairs and non-art chairs

Finally, and perhaps most importantly, such an inclusive treatment is in deep
disagreement with Beardsley’s most basic aims. His theory was thought of specifically as being able to exclude some objects from the domain of art, and
Beardsley was notably quite keen on excluding a fair amount of objects produced
by modern artists. Yet the above all-encompassing solution not only allows the
inclusion of all of modern art into the domain, it actually extends it even further,
into regions questionable even for the most permissive institutionalists, such as
lingerie-making and military parades. It seems quite unlikely that Beardsley himself would wish to follow that path.
Functionalist definitions capture a great deal of common intuitions about
art, and are definitely an improvement on traditional theories. These theories
were clearly extensionally inadequate – a great deal of what we consider art is not
representative (virtually all music and architecture), not beautiful (from Peter
Brueghel to Andres Serrano artists explored the ugly), and does not convey emo-
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tions (Bach’s fugues or Kandinsky’s abstractions come to mind). Functionalism
fares better than that, but not much better. It is probably true that most paradigmatic works of the 18th and 19th Century art had the aesthetic function the
theory prescribes, and perhaps even that the artworld, as set up then, had exactly
this function. But art is adventurous and keeps changing, as Weitz pointed out,
and the exceptions to the rule seem too many to simply ignore them. Further,
rigid application of functionalism would mean that a great deal of objects which
have an aesthetic function but are not normally treated as art, would be art.
Functionalists might say that what is treated as art and what actually is art are
two different things, but I believe that at the point in which the differences become so vast as to exclude a great deal of pre-17th Century and modern art, yet
to include fancy lingerie and military parades, their theories are no longer discriminatory, they are just wrong. In the end, it seems that functionalists tell us
not what is art, but what functionalists would like art to be.
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Contemporary aesthetic thought, especially that rooted in the pragmatist tradition and apologetic for the environmental experience, tends to
situate form oriented aesthetics in juxtaposition to the concept of the
aesthetic engagement. In particular the notion of disinterestedness is
often brought to the forefront as connected to the concept of psychic
distance and disdain for the surrounding reality. This essay attempts to
revise two theories strongly promoting the importance of the physical
form of the objects inspiring the aesthetic experience of the artist,
namely that of Clive Bell and that of Maurice Merleau-Ponty, in order to
respond to the aforementioned criticisms of formalism. In particular, the
concept of the perception of the form as an end-in-itself rather than as
a means to a heterogenous end is analyzed with reference to its engaging character.

I.
Do pojęć z zakresu estetyki, wokół których już od półwiecza nieustająco toczą się
spory, zaliczamy odziedziczone po kantowskiej filozofii smaku bezinteresowność
i powiązany z nią emocjonalny czy też psychiczny dystans (por. Dickie, 1961:
233–238; Foster, 2010: 14–26). Oba te zagadnienia stawiane są, szczególnie za
oceanem, na gruncie neopragmatyzmu, choć nie tylko, pod gradem oskarżeń
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o ekskluzywizm i normatywność wobec poszczególnych dziedzin sztuki z jednej
strony (Crowther, 2007: 15 i nast.), oraz o wpływ na wykluczenie sztuki z dziedziny życia i służących mu rozmaitych ról (por. Welsch, 2005: 113–119) z drugiej. „Bezinteresowność” postawy estetycznej (the aesthetic attitude) bywa przy
tym utożsamiana z obojętnością, brakiem emocjonalnego i wolitywnego „zaangażowania” w odbiór sztuki, a co za tym idzie – także z brakiem wrażliwości
i reaktywności na otaczającą rzeczywistość, włączając środowisko architektoniczne, przyrodnicze i społeczne człowieka (por. Berleant, 2007: 54–71; Berleant,
2012: 39–46). Wypracowane przez Kanta i za nim przez myślicieli dziewiętnastowiecznych (z wyłączeniem nurtu romantycznego) oraz przez brytyjski estetycyzm i modernizm rozumienie postawy estetycznej jawi się z perspektywy pragmatycznej jako skrajnie konceptualne i oparte, z jednej strony, na założeniu
o bierności i obojętności podmiotu wobec percypowalnej rzeczywistości, a z
drugiej na uprzywilejowaniu podmiotu względem rzeczywistości, która jest jego
domeną.
W niniejszym szkicu proponuję powrócić do myśli formalistycznej Clive’a
Bella, podjętej i poprowadzonej dalej przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego, aby
przyjrzeć się jeszcze raz koncepcji „bezinteresowności” doświadczenia estetycznego z perspektywy wyżej zasygnalizowanych zarzutów. Posłuży temu celowi
prześledzenie relacji pomiędzy artystą jako podmiotem a przedmiotami, których
formy inspirują go do tworzenia, w ujęciu wymienionych myślicieli.

II.
Według Bella, chociaż twórczość artystyczna odróżnia się dość wyraźnie od
przeżycia mistycznego, u swoich źródeł jest jednak do niego nieco zbliżona.
Wspólnym źródłem przeżycia mistycznego i inspiracji artystycznej ma być stosunek do rzeczywistości, jaki żywią mistycy i artyści, a który wyrasta z ich zainteresowania rzeczywistością jako taką, s a m ą d l a s i e b i e , co Bell określa „bezinteresownością”. Mistyk i artysta w tym ujęciu staje przed rzeczywistością
i s t n i e j ą c ą, niewymagającą uzasadnienia ani rozumowego określenia.
Clive Bell określa ten stosunek jednym wspólnym mianem „ducha religijnego”, który ma charakteryzować się zdolnością do dostrzegania w świecie przedmiotów w ich b e z w z g l ę d n e j f o r m i e i odróżniania ich od podobnych im,
względnych. Bezwzględność przedmiotów charakteryzuje się tym, że traktowane
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są one jako cel sam w sobie. Przeciwieństwem tego jest traktowanie utylitarne,
które występuje w stosunku do przedmiotów używanych w większości codziennych aktywności ludzkich. Przedmiotami względnymi są narzędzia, ponieważ
zmieniają swoje funkcje zgodnie z zastosowaniem. Zastosowanie z kolei zmienia
się zależnie od potrzeb użytkownika. Na gruncie tego stanowiska każdy przedmiot można więc traktować bądź utylitarnie (i widzieć go tylko zgodnie z jego
konkretnym zastosowaniem), bądź jako element rzeczywistości samej w sobie,
niezależnie od niczego (jedynie, co stało się przedmiotem badań Romana Ingardena nad percepcją estetyczną, zależnie od punktu patrzenia i warunków zewnętrznych przedmiotu, które wpływają na jego wygląd). Zdolność do rozróżniania pierwszej z wymienionych warstw istnienia przedmiotów od drugiej
powoduje dalej odczuwanie większego związku z przedmiotami w ich warstwie
bezwzględnej (Bell, 1958: 63, 67)1.
Związek mistyków i artystów z przedmiotami ich otaczającymi widzianymi
przez nich w ich ostatecznej rzeczywistości określić można jako pewien rodzaj
szacunku i zachwytu. Przy tym szacunek, jako odpowiednik maiestas i tremendum, przeważa w przeżyciu mistycznym, jako kontakcie z tajemnicą numinosum,
gdy tymczasem zachwyt, jako odpowiednik fascinans, przepełnia przeżycie inspiracji artystycznej, choć oczywiście wszystkie trzy elementy występują w obu rodzajach doświadczenia, a w przypadku doświadczenia dzieł odnoszących do
uczucia wzniosłości, w znacznym stopniu2. Uczucie zachwytu rozbudza
w mistyku i artyście potrzebę bezpośredniego kontaktu z przedmiotami go
wywołującymi. Kontakt ten polega na specyficznie rozumianym oddawaniu się
im w służbę.
_______________
1

Por. There are things in life the worth of which cannot be related to the physical universe, things
of which the worth is not relative but absolute. [63] It is a consciousness of the unconditioned and universal that makes people religious; and it is this consciousness or, at least, a conviction that some things
are unconditioned and universal, that makes their attitude towards the conditioned a little unsympathetic. [67]
2
W ujęciu Otto przytoczone kategorie przysługują raczej wyłącznie przeżyciu mistycznemu jako
uprzywilejowanemu kontaktowi z Numinosum. Sztuka poprzez takie środki wyrazu, jak wzniosłość,
ogrom, wyższość, świetlistość itp. bywa dla Otto skutkiem i przyczynkiem dla przeżycia mistycznego
[por. Otto, 1999: 84–90]. My staramy się powiedzieć tu co innego, a mianowicie to, że istnieje pewna
istotna analogia pomiędzy obu zagadnieniami, która wymaga przywołania określeń: szacunek i zachwyt.
Ta analogia zasadza się w absolutnej inności przedmiotu, z którym zarówno mistyk, jak i artysta wchodzi
w kontakt. Ta inność, jak zostanie dalej pokazane, stanowi trzon podejścia artysty do rzeczywistości
i wynikającej z niej twórczości.
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W przypadku świętego, mistyka, oddanie się w służbę przedmiotowi jego zachwytu, Bogu, polega na kontemplacji i ekstazie, czyli bezpośrednim przekroczeniu swej dotychczasowej kondycji bytu cielesnego i wejściu w kontakt z Bogiem. Zachwyt jego odbiega od f o r m y przedmiotów, których postrzeżenie do
tego przeżycia prowadzą, i dociera do zachwytu Bogiem jako Istnieniem Samym,
istniejącym mimo formy.
W przypadku artysty jest inaczej. Tym, co według Clive’a Bella w przedmiocie pozostaje stałe, bezwzględne, jest dla artysty i s t n i e n i e przedmiotu takim,
jakim on jest w s w e j f o r m i e . Bell pisze:
Mistyk odczuwa rzeczy jako „cele” a nie jako „środki do celów”. Pośród przedmiotów poszukuje owej rzeczywistości ostatecznej, która wywołuje uniesienie emocjonalne i jeśli nie dochodzi do niej poprzez czystą formę, istnieją wszak, jak wspominałem, również inne drogi do tej
krainy. (Bell, 1958: 62)3

Dostrzeżenie f o r m y jako dominującej w k a ż d y m przedmiocie, analogicznie do inspiracji mistycznej, jest także źródłem inspiracji artystycznej. Artysta zaczyna od dostrzeżenia p o s t a c i p r z e d m i o t ó w ś w i a t a i pozostaje
przy niej. Kontemplacja f o r m y wydobywa z niej oczywistość istnienia świata
i podobnie jak w przypadku doświadczenia religijnego, w ujęciu Bella chroni ją,
jak i sam świat, przed uprzedmiotowieniem właściwym zarówno stosunkowi
utylitarnemu, jak i naukowemu.
Kontakt artysty z formą przedmiotów otaczających go odbywa się poprzez
patrzenie. Jest to patrzenie „czyste” odpowiadające pojęciu chaste, czyli wynikające nie z imperatywu zaspokojenia własnej lub czyjejś potrzeby takiej czy innej –
także potrzeby przyjemności zmysłowej lub intelektualnej – ale z odkrycia wartości formalnej przedmiotu w oderwaniu od jego potencjalnych zastosowań (por.
Bell, 2007: 80–84)4. Doświadczenie formy jako znaczącej i przeżycie emocji estetycznej nią inspirowanej polega zatem na uwolnieniu stosunku do przedmiotu
od instrumentalności względem celu zewnętrznego wobec przedmiotu samego
i postrzeżenia jego obecnej postaci. Bell explicite odnosi się wykluczająco do celów, które na przykład w klasycznej teorii estetycznej Edmunda Burke’a stanowi_______________
3

Por. The mystic feels things as „ends” instead of seeing them as „means”. He seeks within all
things that ultimate reality which provokes emotional exaltation and, if he does not come at it through
pure form, there are as I have said, more roads to that country.
4
Autor jednoznacznie definiuje doświadczenie estetyczne jako takie, które abstrahuje na przykład
od miłości, lub innych doświadczeń życia codziennego, takich jak pragnienie podniesienia własnej pozycji społecznej, pragnienie zapewnienia sobie bezpieczeństwa itp.
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ły podstawę celów biologicznych, zarówno w ich wersji negatywnej, stwarzając
zagrożenie życia, jak w wersji pozytywnej, dając powód dla pomnożenia życia
(por. Burke, 1968: 42–46).
Patrzenie „bezinteresowne” rejestruje, ale nie nazywa, nazywanie bowiem
uprzedmiotawia to, co nazywa, automatycznie przypisując rzeczy funkcję. Jedynie powstrzymanie się od nazywania, wejście p o m i ę d z y to, co widziane,
i przebywanie w ś r ó d tego, co widziane, umożliwia dotarcie do granicy własnej podmiotowości i przedmiotowości źródła doznań. Patrzenie utylitarne,
tak, jak jego ideał, czyli patrzenie naukowe, jest związane z automatycznym
nazywaniem.
Patrzenie artysty, aby ulec inspiracji, musi uwolnić się od wszystkiego, co
„manipuluje rzeczami i wcale nie chce wśród nich przebywać” (Merleau-Ponty,
1996: 16). Przebywanie w ś r ó d r z e c z y musi przekroczyć bycie o b o k w takim sensie, w jakim o b o k przedmiotu jest podmiot nastawiony naukowo. Ten
ostatni jest bowiem, według fenomenologa, nie tyle o b o k , co w o b e c przedmiotu. Pozycja w o b e c implikuje w dalszej kolejności bycie p o n a d, p o s i a d a n i e. Podmiot, podchodząc do przedmiotu naukowo, bierze go we władanie,
a narzędziem jego władzy są nazwy. Mniej lub bardziej skomplikowane – aż po
komplikację na poziomie teorii – są one zawsze konstruktami, niekoniecznie
przystającymi do świata takiego, jaki on rzeczywiście jest, ale do świata takiego,
jakiego pragnie bądź potrzebuje podmiot. Nazwa, w tym toku myślenia, jako
twór umysłu stojący w relacji funkcjonalnej do rzeczywistości, narzucana jest
przedmiotom w oparciu o ich zastosowanie.
Na gruncie fenomenologii wynikiem tego mechanizmu jest relacja, można
rzec, zwrotna, poprzez którą następnie nazwy narzucają ludziom nastawionym
do rzeczywistości funkcjonalnie widzenie w przedmiotach jedynie tego, o czym
one (nazwy) mówią. A ponieważ nazwy najczęściej odnoszą się do zastosowań,
jakie spełniają przedmioty – sprowadzają obserwowane elementy do narzędzi.
Odkąd kufer nazywa się kufrem, osobę, która powie o nim „zielona bryła z wybrzuszoną górą odbijająca się żółto na tle fioletowych zasłon”, rozpoznaje się
jako estetę lub artystę; większość ludzi będzie w kufrze widziała przede wszystkim pojemnik na pościel czy rzeczy cenne – co, jak argumentuje Clive Bell –
blokuje impuls inspirujący do tworzenia pod wpływem obecności danego
przedmiotu.
Dla większości ludzi p r z e k r o c z e n i e tej narzucającej się usilnie funkcji
przedmiotów jest na tyle nieosiągalne, że zwykle nie są oni w stanie od razu za-
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mienić jednej funkcji przedmiotu na inną, a przedmioty wielofunkcyjne należą
w stechnicyzowanej rzeczywistości do rzadkości (a we wzornictwie ostatnich
dekad do awangardy). Spowodowane jest to wieloma czynnikami, w tym marketingowym – większy zysk można osiągnąć, sprzedając serię kolejnych produktów
o osobnych funkcjach niż jeden wielofunkcyjny. Propozycje rynku propagujące
wielofunkcyjność i wielowymiarowość należą więc raczej do marginesu gospodarki, do „alternatywnych” stylów życia i przywiązania do prostoty, oszczędności
i naturalności. Jednym z nielicznych przykładów wielofunkcyjności jest współczesny telefon, pełniący zarazem funkcję aparatu fotograficznego, punktu dostępu do płatności bankowych, nawigatora, dyktafonu, edytora tekstów, poczty,
wagi, latarki itd. Ten rodzaj wielofunkcyjności – nowy w gospodarce – przybliża
do opisywanego „alternatywnego” sposobu życia, ale ponieważ ogranicza go
marketing, w innych sferach niż telekomunikacja jest on procesem powolnym,
dotyczy raczej doraźnie dawkowanych „odkryć”.
Skutek przeważająco monofunkcjonego nastawienia utylitarnego jest taki, że
przyswoiwszy sobie nazwy jako „ludzką” część świata, wśród p r z e d m i o t ó w
s a m y c h, niekoniecznie podlegających „unarzędziowieniu”, szczególnie elementów przyrody pozostających poza kontrolą lub przydatnością do życia, przeciętny człowiek czuje się obco (nie dotyczy to przyrody poddanej przemysłowi
turystycznemu, rekreacyjnemu i sportowemu, który „ufunkcyjnia” naturę).
Paradoksalnie, kultury, w których iunctium pomiędzy przedmiotem a jego
nazwą przyjmowane jest za ontologiczne (por. Frazer, 1965: 221–231), bliższe są
w swoim doświadczeniu rzeczywistości postrzeganiu p r z e d m i o t ó w s a m y ch, czyli ich formy. Nawet badając świat, ludzie należący do tych kultur są
(lub byli, w przypadku kultur już nieistniejących) w stanie przebywać w ś r ó d
przedmiotów w znaczeniu bliskim opisanemu wcześniej. Świadczą o tym liczne
ustalenia dotyczące światopoglądów wyznawców religii archaicznych, którzy
pozaludzkim elementom świata przypisują intencjonalność, a nawet numinotyczność – niekoniecznie na zasadzie hierofanii, ale wprost. To same elementy
świata narzucają ludziom należącym do danej kultury archaicznej sposoby postrzegania ich, jako równych ludziom lub nawet ważniejszych od ludzi i przekraczających funkcjonalność pochodzenia od-człowieczego (por. e.g. Eliade, 1966:
156–187; Eliade, 1994: 78–104; Eliade, 1970: 56 i nast., 132 i nast.). Heidegger,
przypominając o presokratejskim pozwoleniu rzeczom wy-darzać się, nawołuje
właśnie do powrotu do pierwotnej relacji z rzeczywistością, która istniejąc –
znajdując się w zasięgu poznającego umysłu – od-daje się mu, a więc oddziaływa
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i przekracza alienację i obcość. „Ze wszystkich bytów jedynie człowiek doświadcza, gdy woła doń głos bycia, cudu nad cudy: ż e b y t j e s t . Powołany przeto
w swej istocie do prawdy bycia, człowiek jest zatem zawsze w pewien istotny
sposób nastrojony” (Heidegger, 1999: 226). Tym nastrojeniem, prócz trwogi, na
którą zwraca uwagę Heidegger, jest towarzyszące trwodze fascinans. Przekładając
myśl Heideggera na relację estetyczną, nastrojenie człowieka odpowiadającego na
głos bycia prowadzi poprzez zachwyt do usunięcia siebie jako operującego na
przedmiotach podmiotu na drugi plan, w tło. Z praktycznego subiectum, w skutek doświadczenia estetycznego na powrót staje się upokeimenon – „leżącym
w t l e ” rzeczywistości, którą postrzega (Heidegger, 1997: 76–77).
W nowożytności premodernistycznej artysta jest osobą, która praktykuje tego typu obecność w ś r ó d i, odwrotnie niż potem oświeceniowy podmiot, staje
się dla rzeczywistości upokeimenon. Artysta postrzega rzeczywistość jako owo
Heideggerowskie „wołanie głosu bycia” i, nastrajając się pod wpływem jego sensu, z e s t r a j a się z rzeczywistością. W ten sposób, według filozofa, artysta pozwala światu pozostać światem i obrazem czyni jedynie obraz. Twórca nie stara
się, jak naukowiec, obejmować rzeczywistości w pojęciach, co sprowadza jego
rolę do „tworzenia światoobrazu”. Malarz lub rzeźbiarz wchodzi w nową relację
z rzeczywistością otaczającą, polegającą na kontakcie przedpojęciowym z przedmiotami. Maurice Merleau-Ponty opisuje tę relację w następujący sposób, odnosząc się do jednego ze skutków omawianego nastawienia, mianowicie zdystanowania się także od emocji i postaw związanych z praktycznym, zaangażowanym
funkcjonowaniem człowieka w świecie:
bez jakiejkolwiek innej „techniki” poza tą, jakiej sobie użyczają jego oczy i jego ręce wskutek
nieustającego patrzenia, nieustającego malowania, wydobywający zawzięcie ze świata, w którym głośno od skandali i glorii historii, płótna, które nie dodają nic ani do złości, ani do nadziei ludzkich. (Merleau-Ponty, 1996: 20)

Aby tego dokonać, artysta musi uwolnić się od postawy badacza kartezjańskiego. Nie może po kartezjańsku wątpić w swoje doznania i szukać dla nich
uprzedniej podstawy racjonalnej. Operacje, jakich dopuszcza się na przedmiocie
kartezjański podmiot, polegające na uznaniu jedynie tych jakości przedmiotu,
które widziane, mogą zostać „potwierdzone” przez matematykę – jak rozciągłość, tekstura itp. – po pierwsze, odmawiają przedmiotowi jego niezawisłego
istnienia jako niezależny byt, sprowadzając go do pozycji korelatu poznania intelektualnego, a po drugie, jak zauważa Merleau-Ponty, odbierają wzrokowi zdolność widzenia głębi (Merleau-Ponty, 1996: 33–37). Według niego od czasów
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Kartezjusza świat dla nauki, choć jest trójwymiarowy, nie udostępnia tej zdolności wzrokowi. W nowożytności wzrok widzi płasko i dopiero użycie innych zmysłów oraz rekonstrukcja w umyśle danych pochodzących od nich, umożliwia
dotarcie do bryły i przestrzeni.
Patrzenie naukowe stawia więc p a t r z ą c e g o przed p ł a s z c z y z n ą świata w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, trójwymiarowość bez udziału rozumu
staje się niedostępna zmysłom. Po drugie, świat zostaje sprowadzony do korelatu „x” manipulacji intelektualnych – dopełnienia Levinasowskiej całości5, co
Heidegger określa światoobrazem.
Wzrok artysty, w argumentacji Merleau-Ponty’ego, przerywa całość złożoną
z podmiotu i świata jako jego negatywności. Wzrok artysty burzy światoobraz.
Mówi o tym, że przebywa się w świecie, a nie przed światem. Świat tym samym
staje w o k ó ł artysty, a nie tylko p r z e d nim (Merleau-Ponty, 1996: 47).
Zadaniem artysty jest również przywrócić wzrokowi jego pierwotną moc patrzenia i widzenia wszystkich aspektów formy, które niesie i daje świat materialny. W swoim patrzeniu na przedmioty, aby w i d z i e ć kompletnie, artysta musi
p r z e w i d y w a ć, a n t y c y p o w a ć wiele jakości w pierwszym spojrzeniu niedostępnych. Gdyby tych jakości chciał doznać za pomocą dotyku, musiałby zbliżać się do obserwowanego przedmiotu w n i e s k o ń c z o n o ś ć bliskości i nigdy
nie osiągnąłby, nie objąłby swoich doznań.
Na przykład, patrzący w naturalnym (nie-estetycznym) nastawieniu nie jest
w stanie doświadczyć gładzi liści gałęzi, tak samo jak nie jest w stanie doznać
gęstości chmur czy sprężystości włosów modelki, ponieważ przypisuje je zmysłowi kontaktu, dotykowi. Wymienione jakości tworzą tymczasem f o r m ę, która
jako całość i sama w sobie interesuje artystę. Artysta, patrząc jedynie za pomocą
oczu, w i d z i nie tylko nimi, ale całym swoim ciałem, dla niego „nie istnieje
rozróżnienie dotyku i wzroku. (…) W i d z i [ – ] głębię, aksamitność, miękkość,
twardość przedmiotów. Cezanne mówił nawet – ich zapach” (Merleau-Ponty,
1996: 81). Dzięki światłu, które działa na odległość, już nie sprowadzone do działania opartego na kontakcie (Merleau-Ponty, 1996: 47), artysta, choć nadal jest
_______________
5

Całość w ujęciu Levinasa obejmuje podmiot jako przeciwstawny światu kraniec relacji obejmowania, obiektywizacji świata. To powoduje, że „(…) terminy można ujmować bez różnicy od strony lewej
do prawej albo od prawej do lewej [co] tworzy z nich, z jednego i drugiego parę. Dopełniają się one
wówczas w obrębie widzialnego z zewnątrz systemu”. Oznacza to zatracenie statusu Ja jako autonomicznego bytu w równej mierze, co ogranicza inność innego. Zatem nie tylko inne, ale oba krańce relacji stają
się negatywnościami (por. Levinas, 1998, 21).
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skazany na wzrok, potrafi dostrzegać i skupiać w sobie również wszystkie inne
jakości – w ten sposób wzrok transcenduje sam siebie.
Przed artystą otwiera się swego rodzaju nieskończoność świata, którą on
swoim wzrokiem penetruje i podziwia, nie starając się jej ujmować w c a ł o ś ć
za pomocą umysłu. Dzieje się to za przyczyną wyobraźni, która z b i e r a jakości
świata w pierwotnym znaczeniu zbierania (lego) – zanim słowo to zaczęło oznaczać również mówienie i wyrastające zeń nazywanie6. Z b i e r a n i e jakości formalnych rzeczywistości przez wyobraźnię artysty tu jest bowiem rozpisane na
czasową nieskończoność, przez co wykracza poza jednostkowe uczestnictwo
artysty w danym środowisku. Tym samym transcenduje również życie w jego
przekroju czasowym.
„Rozpisane na wieczność” doświadczanie zmysłowe przestaje być doznawaniem zakładającym bierność zmysłów – a szczególnie zmysłu wzroku, utożsamianego przez pragmatystów z dystansem. Siła wzroku artysty polega w tym
ujęciu na wprawieniu zmysłów i wyobraźni w r u c h, w działanie. W oświeceniowo-naukowym rozumieniu roli zmysłów, a przede wszystkim wzroku, w poznawaniu świata rzeczywiście krył się paradoks: zarówno według racjonalistów,
jak i empirystów, wzrok i inne zmysły biernie „czekały” na to, by przedmioty
dostarczyły im d a n y c h 7. Same nieruchome, na podobieństwo wosku odbierały
odcisk kształtów świata. Jednak świat przedmiotów również określany był jako
bierny, oddziaływał nie dzięki swojej zdolności oddziaływania, ale przygodnie, ze
względu na tak, a nie inaczej przez umysł ustalone rozumienie struktury zmysłów. To sprawiało, że podmiot nie był podmiotem intencjonalnym, ale podmiotem skazanym na odbiór przygodnie dochodzących do niego treści. Przedmioty
natomiast pozostawały dla doznającego podmiotu jedynie korelatami jego doświadczenia, a nie autonomicznymi elementami świata. Zatem doświadczenie
świata przechodzące przez zmysły polegało na bierności obu stron – tak przedmiotów, jak i zmysłów. Aktywny pozostawał jedynie umysł pracujący nad obiema stronami: doświadczaniem świata przez zmysły i konstrukcją przedmiotów.
_______________
6

Nie chodzi tu o nazywanie w sensie ekspresji pierwotnej (por. Merleau-Ponty, 1999: 108) ale o nazywanie, które zapomniało wspólne wszystkim Grekom pojęcie en, zamienione na łacińską actualitas
(por. Heidegger, 1997: 300).
7
Wyjątkiem być może są teorie – wywodzące się głównie ze średniowiecznych interpretacji Platońskiego Timaiosa – o wewnętrznym świetle wychodzącym z oka na świat i łączącym się ze światłem zewnętrznym. Podobne teorie królowały w średniowieczu; jednak od czasu Leonarda i innych badaczy
renesansowych oko „czeka” na „wchodzące” doń obrazy.
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Artysta na gruncie formalizmu i Merleau-Ponty’ańskiej fenomenologii funkcjonuje natomiast w świecie przedmiotów podobnie, można powiedzieć, do
władcy w społeczeństwie. Artysta doznaje inspiracji, gdy nakaże swojemu umysłowi porzucić jego nadrzędne stanowisko „oczekującego wizyty [pod]d a n y c h
(objects) monarchy”, i „wyjdzie im na spotkanie”. Aby „wybrać się na spotkanie”
swych [pod]d a n y c h rozproszonych po świecie i dostrzec najprawdziwszy modus ich funkcjonowania w rzeczywistości, zasadę ich istnienia, umysł-monarcha
musi się do nich upodobnić, nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim wewnętrznie – musi porzucić wszystkie swoje dotychczasowe przekonania
o [pod]d a n y c h. W ten sposób pozna siebie jako jednego z nich. Ich zaś pozna
już nie jako swoich [pod]d a n y c h, ale jako obiektywnych w s p ó ł - d a n y c h.
Wracając ze swej „wędrówki” na „tron”, będzie „monarchą” podmiotów – wzorem władców brytyjskich którzy swoich poddanych określają mianem „subjects”.
Podobnie zachowuje się bellowski i merleau-ponty’ański artysta. Aby przekroczyć swoją cielesność, twórca musi najpierw poznać siebie jako c i a ł o
w ś r ó d i n n y c h c i a ł. Pozostając, wzorem postulatów ontologii kartezjańskiej, umysłem wśród ciał, nie „zstąpi z tronu”. Poznanie poprzez ciało umożliwia artyście dalej dostrzeżenie innych ciał jako współ-ciał i danych o nich jako
współ-danych. Aktywny podmiot staje wobec przedmiotu, który pozostając
w centrum, nieruchomy, prawdziwie działa i w ten sposób już nie jest tylko
przedmiotem ale przekracza przedmiotowość i staje w prawdziwej relacji obustronnej; jak pisze Merleau-Ponty: „rzeczy postrzeganej nie odnajdujemy ani nie
rekonstruujemy na podstawie danych zmysłowych, lecz istnieje ona jako centrum, z którego promieniują bodźce zmysłowe” (Merleau-Ponty, 1999: 108).
Świat i n s p i r u j e, tj. „użycza siebie”, swoich jakości, za sprawą tego, że artysta
użycza światu swego ciała. Na tym polega służba artysty.
Jak zostało zasygnalizowane wcześniej, według Bella poznanie jakości cielesnych jest poznaniem świata prezentującego się jako forma, która jest znacząca.
Oznacza to, że gdy zmysły, za przyczyną wyobraźni, uaktywniają się i spotykają
przedmiot, pozwalają mu oddziaływać poprzez t o, ż e j e s t oraz to, j a k i j e s t,
nie zaś przez to, d o c z e g o s ł u ż y. Owo j e s t uobecniające się w przedmiocie
za pomocą jego widzialnej postaci stanowi dla artysty granicę widzialnego i niewidzialnego, którą przekracza, tworząc dzieło, ciągnąc niejako owo j e s t w nową widzialną formę. W tym momencie jednak proces się zaczyna, nie kończy.
Artysta nie jest w stanie w żadnym dziele oddać obecności przedmiotu postrzeganej w jego formie, ale ciągle go poszukuje i nieustannie je przekracza w kolejnych
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pracach. Przed artystą otwiera się w ten sposób otwarty projekt, a jego „zetknięcia
z przestrzenią są też zetknięciami z trwaniem” (Merleau-Ponty, 1996: 59).

III.
Jak nietrudno zauważyć z powyższej rekonstrukcji, postawa estetyczna, oparta na
oderwaniu doświadczenia z jednej strony od emocji egzystencjalnych, jak argumentował Bell, a z drugiej strony od postulatów kartezjańskiego racjonalizmu,
jak proponował Merleau-Ponty, nie prowadzi do zobojętnienia podmiotu na
rzeczywistość. Krytykowana przez Dickiego w teorii Bullougha „bezinteresowność” nie polega na gruncie formalizmu i fenomenologii na anestetyzacji czy
znieczuleniu lub otępieniu wrażliwości zmysłowej lub emotywnej – ale na selekcji specyficznych emocji bądź przestawieniu ich wektora wolitywnego.
O ile pragmatyści domagają się zaangażowania artystów i ludzi nastawionych
estetycznie „w sprawy tego świata”, domagają się oni – w kategoriach wyżej
omawianych teorii – pozaestetycznego zaangażowania w owe sprawy. Z drugiej
strony, formaliści i fenomenologowie postulujący to, co nazywają dystansem
bądź bezinteresownością, domagają się autentycznego, wręcz zupełnego i wszechogarniającego zaangażowania podmiotu w doświadczenie odbieranej rzeczywistości8, włączając „sprawy tego świata”, z tym zastrzeżeniem, że zaangażowanie estetyczne czyni z postrzeganych przedmiotów (także spraw, sytuacji, problemów
itp.) cel postrzeżenia, nie zaś środek do rozwiązania jednej z rzeczonych „spraw
tego świata”. Opisaną postawę określić by należało „bezinteresownym zaangażowaniem” i odróżnić zarówno od skrajnie jej przeciwnej (a zarazem nacechowanej skrajnie anty-aksjologicznie) postawy „interesownej obojętności”, jak i od
postawy „bezinteresownej obojętności”, z którą pragmatyści omawianą postawę
formalistów mylą, a także od postawy „interesownego zaangażowania”, które
sami pragmatyści propagują jako postawę najwłaściwszą nastawieniu estetycznemu do rzeczywistości i środowiska.

_______________
8

Myśliciele z kręgu pragmatystów nierzadko przywołują sztuki performatywne, a szczególnie muzykę, jako sferę twórczości zapoznaną przez formalistów, a również jako tę, która najwyraźniej wymaga
zaangażowania. Warto przy tym przypomnieć, że dla Bella odbiór muzyki wymagał szczególnego estetycznego zaangażowania i „oczyszczenia” doświadczenia z nacechowania pozaestetycznego, stawiając to
doświadczenie na wyróżnionym piedestale estetyczności (por. Bell, 2007: 86).
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The contemporary anthropology seems to be extremely superficial.
Anthropologists do not pay attention to how the studied artifacts arise
in the human mind. They tend to watch communities associate with
these artifacts, analyze customs, religion, inventions, and other artifacts,
but it is not sufficient to achieve the effect of objectivity. Cultural relativism is chosen as a tool to deal with them. It seems that the starting
point for a complete rejection of ethnocentrism is the distinction between the cultural sphere praxis and fitness. In turn, in order to achieve
the cultural unification one should pay close attention to the so-called
first principles. The aim of this article is to prove the existence of the
first principles as indicators of how do they work in culture. Rules are
independent of space and time, and, moreover, they are based in our
culture and how we perceive the world around us. We may observe
that these rules have existed in human culture from its beginning due to
the fact that it was based on them.

Zdaniem większości antropologów kultura jest czymś wyuczonym, niedziedziczonym. Opiera się na wychowaniu, percepcji i naśladownictwie. Poprzez percepcję obserwator ludzki wpisuje zaobserwowane cechy kulturowe do świadomościowych map mentalnych jako elementy osobistego JA kulturowego,
będącego jednocześnie wytworem i częścią kultury społeczności, w której żyje.
Jak pisze Wojciech Burszta: „Teoria poznania i teoria kultury stale na siebie oddziałują, wzajemnie się warunkując i przenikając” (Burszta, 1998: 11). Obserwa-
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tor z czasem traktuje kulturę, w której funkcjonuje, jako coś uniwersalnego
względem wszystkich ludzi. Rodzący się w ten sposób etnocentryzm kulturowy,
zagrażający preferowanemu relatywizmowi, nadaje społeczeństwu, z którego
wywodzi się obserwator, uprzywilejowane miejsce we wszechświecie. Tym samym dochodzi do powstania bariery kulturowej, która tak naprawdę jest wytworem sztucznym. Ustanawianie centrum świata w obrębie jakiegoś obszaru prowadzi do wykreowania w mentalności ludzi zamieszkujących ten obszar figury
ludzi prawdziwych oraz tzw. barbaros (my i oni, ludzie i nieludzie). Jak udowadnia chociażby współczesna fizyka, jest to postawa zupełnie nieuzasadniona, ponieważ żadna pozycja obserwatora nie jest uprzywilejowana, a wszystko zależy
od punktu odniesienia.
Jak pisze Sławomir Kufel, zgodnie z teorią kognitywną kultura „to ogół wytworów mentalnych obecnych w ludzkich umysłach” (Kufel, 2011: 192). Wytwory mentalne rozumiane są jako wszelkie dzieła ludzkiego umysłu. Wpisują się
w pola kulturowe zawarte w mapach mentalnych wraz z drugim zbiorem mieszczącym wszystkie cechy kulturowe. Pola kulturowe w różnych kulturach mogą
być identyczne, z kolei sam zbiór cech kulturowych, za pomocą których dany
obserwator ludzki opisuje artefakty z pól kulturowych, przeważnie bywa odmienny. Jak stwierdza Kufel:
Okazuje się, że istnieją ścisłe, fizyczne prawa regulujące istnienie kultury w społeczeństwie.
Prawa te opisują na przykład kwestię przenikania kultur i ich unifikacji. Pola kulturowe zawierają więc określoną liczbę elementów (na przykład zachowania grupowe, specyficzne artefakty
itp.) oraz określoną wagę cech kulturowych (na przykład wspólne jest zachowanie instytucji
małżeństwa, ale w jednej kulturze jest ono nierozerwalne, w innej zaś stosunkowo luźne). (Kufel, 2011: 79)

Kultura jest fizykalna (poprzez zachowane artefakty) oraz mentalna, ale nie
archetypiczna. Archetyp to pojęcie cywilizacyjne. Odnosi się tylko do zewnętrznego stanu kultury. Zadaniem nowoczesnej antropologii nie może być jedynie
poszukiwanie archetypów, rozumianych jako znaczenie pierwotne czy też gromadzenie artefaktów, ponieważ należy definitywnie odróżnić kulturę od cywilizacji. Antropologia od początku swego istnienia patrzy niemal wyłącznie na
aspekty cywilizacyjne rozumiane jako postęp uwidoczniony w artefaktach kulturowych. Nie zwraca się przy tym uwagi na to, w jaki sposób owe artefakty powstają w ludzkim umyśle. Wprawdzie obserwuje się rozmaite społeczności, obcuje się z nimi i skrupulatnie analizuje, lecz wydaje się, że jest to działanie
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niewystarczające dla osiągnięcia pełnego obiektywizmu. Antropolog powinien
posiadać zdolność odczytywania mentalnych pól kulturowych i tu dopatrywać
się punktu wyjścia względem tak zwanych zachowań kulturowych, jak i powstających w ich konsekwencji artefaktów. Pola kulturowe wiążą się z pojęciem zasady pierwszej, na której obudowuje się archetyp kulturowy. Zasada wynika każdorazowo z mentalności człowieka i to ona powinna być obiektem badań
antropologii, jako element sprawczy artefaktu. Aby tego typu antropologia kulturowa była możliwa, należy wyjść poza antropocentryczny punkt odniesienia
oraz przyjąć perspektywę zewnętrznego obserwatora. Nie dziedziczymy kultury,
ale również nie uczymy się jej. Nie nabywamy kultury oraz nie wytwarzamy jej
pochodnych poprzez naukę, lecz na drodze scalania pól map mentalnych – percepcji pól generycznych. Obserwator poza antropią ma mieć świadomość tego,
że istnieje tak cywilizacja, jak i kultura, lecz nie powinien faworyzować żadnej
z nich. Istnieje znaczenie kulturowe oraz znaczenie cywilizacyjne.
W myśl tak postrzeganej kultury należy dokonać rozróżnienia na percepcyjny odbiór estetyczny i odbiór praktyczny wytworów mentalnych, oraz określić
ich stopień uzgodnienia. Praxis to pojęcie kulturowe związane z cywilizacją, którego stopień uzgodnienia bywa identyczny w każdej kulturze, umożliwiając unifikację w ramach relatywizmu kulturowego. Dla praxis nie są istotne walory estetyczne, lecz praktyczne. Z kolei estetyka wiąże się z tak zwanym fitness jednostki
(zadowoleniem), a jego uzgodnienie jest w pełni mentalne i zależne od danej
kultury. Powyższe rozróżnienie pozwala nam przeanalizować pewne grupy wytworów kulturowych pod kątem kulturowej unifikacji. W związku z powyższym
na dalszym etapie rozważań przybliżymy pochodzenie i znaczenie wszystkich
wskazanych pojęć w celu wykazania, że punktem wyjścia dla osiągnięcia właściwego stopnia relatywizmu kulturowego jest dokonanie rozróżnienia na kulturową sferę praxis i fitness, oraz że w celu osiągnięcia unifikacji kulturowej należy
zwrócić baczną uwagę na tak zwane zasady pierwsze.

Piętno etnocentryzmu
Poprzez rozróżnienie kultur na podstawie cech kulturowych dochodzi do konfliktu w momencie, kiedy obserwator podporządkowany jednej kulturze wnika
w obszar drugiej. Tym samym często mówimy o braku kultury, społecznościach
tak zwanych niskorozwiniętych, posługujących się prostymi narzędziami, żyją-
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cych zgodnie z cyklami przyrody oraz skłonnych do konserwatyzmu. Za objaw
braku kultury uważamy również niski poziom rozwoju urbanizacyjnego. Zapominamy przy tym, iż obecnie uważa się, że pierwotne ludy zbieracko-łowieckie
mogły wykształcić kulturę wyższą niż jakakolwiek znana nam współcześnie.
Współczesny światopogląd europejski i po części religia buduje w świadomości
ludzkiej nową wieżę Babel, stawiając własną kulturę i religię w roli nadrzędnej,
niepodważalnej, jedynej słusznej i właściwej wszystkim ludziom. Popełniamy
w ten sposób grzech etnocentryzmu, a jak wskazują współczesne badania antropologiczne – to kultury pierwotne wykształciły podstawowe wzorce zachowań.
Etnocentryzm europejski osiągnął swoje apogeum pod koniec XV wieku, za
sprawą odkryć geograficznych. Jak pisze Burszta: „Lokalny wymiar przeciwstawiania «my» – «oni» stał się wymiarem globalnym” (Burszta, 1998: 16). Od roku
1507, za sprawą mapy Martina Waldseemüllera, pojawiało się ostatecznie określenie mundus novus (nowy świat), zastępując otro mundo (inny świat). Oznaczało to automatycznie pojawienie się kolejnego problemu: czy „dzicy” to w ogóle
ludzie? Wynikało to w dużej mierze z problemu postrzegania czasu przez Europejczyków, który nie był w pełni linearny, a więc uniwersalny, lecz sekwencyjny.
Czas dotyczył wybranych, tych którzy obcowali z biblijnym przedstawieniem,
dotyczył tylko tych, którzy mieścili się w granicach przestrzeni objętej Bożą opieką (Burszta, 1998: 17). Stanowiło to barierę teologiczną, ponieważ „oni” nie mieli
prawa istnieć w tym samym czasie co „my”. Dopiero Oświecenie dokonało pełnej uniwersalizacji czasu. Było to możliwe, ponieważ, jak stwierdza Burszta: „antropologia biblijna przestała już być jedyną wykładnią dziejów człowieka”
(Burszta, 1998: 21). Filozofia oświeceniowa udowodniła, że:
Po pierwsze jest on [czas] immanentną cechą natury, względnie wszechświata, nie jest czasem
„tu i teraz”, ale atrybutem przynależnym wszystkim zjawiskom. Po drugie, związki pomiędzy
różnymi częściami świata, w tym – co istotne dla nas szczególnie – pomiędzy jednostkami
społeczno-kulturowymi, a więc szczególnymi kulturami, mogą być rozumiane jako związki
o charakterze czasowym. (Burszta, 1998: 22)

Obserwator ludzki, żyjący w określonej kulturze, posiadający określony zbiór
cech jej właściwych, chcąc nie chcąc, kategoryzuje. Europejczycy żyli w przekonaniu o „wyjątkowości własnej kultury i światopoglądu ludzi, którzy zasługują
na miano najbardziej światłych i rozwiniętych” (Burszta, 1998: 18). Tym samym
narzucano „nieludziom” ludzkie, bo europejskie wzorce zachowań, czyniono ich
na własne podobieństwo w myśl uczynienia z obcych ludzi, żyjących w zgodzie
z naukami Kościoła, wbrew temu, jak dotychczas żyli i żyć chcieli. Kościół
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w roku 1493 roku nakazał chrzcić „dzikich”, dając tym samym ciche przyzwolenie na przymusową agresywną chrystianizację. Etnocentryzm przeradzał się
w megalomanię, czyniącą z „dzikich” istoty niekompletne, bo nieznające pojęcia
samostanowienia. Spotykano się również z konserwatywnym stanowiskiem, że
„dzicy” nie posiadają duszy, stąd też „można ich było uznać za zwierzęta – (wierzono, że nie mają one duszy) i traktować jak zwierzęta – przepędzać, uprowadzać, niewolić lub zabijać – tak jak odpowiadało zdobywcom” (Eller, 2012: 78).
Choć w 1537 roku Kościół uznał „dzikich” za ludzi, zakorzeniony w świadomości osadników etnocentryzm utrzymał fale przemocy sięgającą swoim zasięgiem
nawet początków XX wieku. Zachowanie wielu dziewiętnastowiecznych antropologów, którzy wykazywali się barbarzyństwem w trakcie badania zwłok tubylców, podważa ideę postępu mającą stanowić dowód o prymacie kultury europejskiej. Pisze o tym Richard Rudgley, stwierdzając:
Antropolog, jako emisariusz człowieka cywilizowanego, może dopuścić się aktów grabieży
grobów w imię nauki, ponieważ ma do czynienia ze szczątkami „dzikich”. (…) Jeśli nasza moralna wyższość nad ludźmi „prymitywnymi” i prehistorycznymi jaskiniowcami staje pod znakiem zapytania, gdy ujawni się takie nikczemne postępowanie naukowców, co począć z pojęciem społecznego postępu i rozwoju? (Rudgley 1999: 12)

Rudgley przytacza wiele dowodów na to, że coś takiego jak postęp cywilizacyjny wynikający z wytwarzania prymatów kulturowych jest pojęciem względnym i tak naprawdę nigdy nie mającym miejsca w rzeczywistości. Znajduje poparcie swoich tez w poglądach znanych antropologów. Udowadnia między
innymi, „iż początków naukowych obserwacji i modeli myślenia trzeba szukać
w odległych czasach, a rozwój prostej mechaniki oraz zróżnicowanie technologiczne obecne były nawet w starszej epoce kamienia” (Rudgley, 1999: 14). To, co
było, i to, co jest, wzajemnie się przenika, również w sferze magii, przypisywanej
poprzez europejski punkt odniesienia społecznościom zacofanym, a objawiającej
się obecnie w środowiskach tzw. wysoce rozwiniętych w postaci wiary w zabobon, np. przynoszącego pecha czarnego kota, przechodzenie pod drabiną, zbite
lustro, horoskopy itp. Nie istnieje tym samym nagły skok cywilizacyjny (tzw.
wielki wybuch kulturowy), kojarzony z momentem pojawienia się cywilizacji
egipskiej około 3 tysiące lat p.n.e. Istniały inne cywilizacje rozwinięte długo
przed dynastycznym Egiptem, jak chociażby obszar Çatal Hüyük1 w obecnej
_______________
1

Çatal Hüyük (rozdwojone wzgórze) – osada ludzka z neolitu, odkryta pod koniec latach 50.
XX wieku, położona na południowy wschód od miasta Konya w Anatolii w centralnej Turcji, świadczące
o istnieniu tam cywilizacji.
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Turcji (powstała około 7 tys. lat p.n.e.). Wiara w postęp i przyjęte wraz z nim
przekonanie o wyższości cywilizacyjnej związanej z okiełznaniem żelaza w epoce
faraonów doprowadziła do wyparcia się wszystkiego, co zdaniem obserwatora
ludzkiego określano mianem „barbarzyńskie”, a co nadal jest obecne we współczesnym świecie. Postęp, inaczej rozwój, transformacja, doskonalenie, modernizacja, opiera się na następstwie czasowym (po-), zatem coś niedoskonałego
z przeszłości zostało udoskonalone lub zastąpione nowym, precyzyjniejszym
i doskonalszym. Potocznie jest to przejście od niższego do wyższego etapu. Postęp istnieje, ale tylko w kategoriach poprawienia i ulepszenia czegoś, co już raz
było nam dane w przeszłości, na drodze mentalnych eksperymentów. Nie ma
przy tym żadnego znaczenia, jak odległa jest to przeszłość.
Takie pojmowanie etnocentryzmu tłumaczy wiele historycznych nonsensów,
jak na przykład nazywanie przez Rzymian i Greków ludzi niewierzących w ich
bóstwa i mieszkających w szałasach barbarzyńcami. Zdaniem wielu antropologów cywilizacja zaczyna się tam, gdzie zaczyna się pismo, barbarzyństwo tam,
gdzie zaczyna się obróbka metalu. Określenie „dziki” znika wraz z nastaniem
barbarzyństwa. Jest to podział zbliżony do kolejności stadiów ewolucji kultury
zaproponowanej przez Lewisa Henry’ego Morgana. Jak pisze Eller:
(…) Lewis Henry Morgan (1877) wyodrębnił, patrząc wstecz, trzy stadia ewolucji kultury –
„dzikość”, „barbarzyństwo” (każde z tych stadiów dzieliło się dalej na etap niższy, średni
i wyższy) oraz „cywilizację” – charakteryzujące się pewnymi diagnostycznymi cechami kulturowymi (na przykład łuk i strzała, rolnictwo, pismo). „Postęp” bazował na osiągnięciach technicznych (progiem między stadium dzikości a stadium barbarzyństwa było wynalezienie garncarstwa), co było dla ludzi Zachodu miarą ważną i dającą im przewagę. „Cywilizację”
reprezentowało, rzecz jasna, społeczeństwo własne Morgana, czyli dziewiętnastowieczna kultura euro-amerykańska. (Eller, 2012: 87–88)

W myśl tego poglądu zarówno Rzymianie, jak i Grecy nadal pozostawali barbarzyńcami. Można więc przypuszczać, że miało to być barbarzyństwo postępu –
społeczeństwo pozostające tym, od czego tak bardzo się odcinało. Etnocentryzm
kulturowy jest domeną każdego narodu, bez względu na czasoprzestrzeń, jaką
zamieszkuje. Zaczyna się już w momencie zaistnienia kultury archaicznej,
w obrębie której istnieje „my” – prawdziwi ludzie oraz „obcy” – nieludzie. Etnocentryzm to niebezpieczna iluzja kulturowa, przez pryzmat której oceniamy innych. Wydaje się ponadto, że w myśl wspomnianej na wstępie propozycji percepcji pozaantropicznej, opartej na zasadach pierwszych, nonsensem wydaje się
podział na dzikich, barbarzyńców oraz cywilizowanych. Nie jest istotne, jak wy-
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gląda dany artefakt kulturowy oraz jaki na jego podstawie może powstać archetyp. Należy zadać pytanie – czemu służy? W ten sposób na jednej zunifikowanej
zasadzie kulturowej można oprzeć wiele elementów pozornie niemających ze
sobą nic wspólnego.

W stronę relatywizmu kulturowego
Pierwsze kroki w stronę relatywizmu kulturowego poczynił Michel de Montaigne. Zanegował roszczenia Europy do dominacji moralnej, podając w wątpliwość rolę przywódczą własnego światopoglądu społecznego. Zaznaczał również
stanowczo, że „zachowania ludzi powinny być analizowane w kontekście kultury, w której mają określone znaczenie, a nie z perspektywy wobec nich zewnętrznej” (Burszta 1998: 19). Barbarzyństwo jest, jego zdaniem, określeniem nadużywanym, ponieważ charakteryzuje się jego mianem to, co odróżniające od
obyczaju obserwatora. Inność to naturalność, szlachetność i harmonijność. Wiąże się to z modelem tzw. szlachetnego dzikusa związanym z Janem Jakubem Rousseau. Rousseau stworzył archetyp człowieka natury poprzez porównanie społeczeństwa sobie współczesnego z ludźmi „dzikimi”. Porównanie to stało się
przyczyną dla rozwinięcia przez niego filozofii człowieka. Zasługą Oświecenia
jest nadanie czasowi statusu uniwersalnego i uogólnionego, co przyczyniło się do
właściwego rozwoju nauk społecznych. Rousseau mógł dzięki temu otwarcie
realizować przyjęte założenia filozoficzne. Podstawowym problemem, który postulował, był rozdźwięk między naturą a kulturą. Na opozycji tej opierało się
stwierdzenia, że „życie umysłowe, na którym bazuje cywilizacja, i życie uczuciowe, w którym zatopione są ludy «dzikie», są tak samo przeciwstawne jak porządki kultury i natury” (Burszta 1998: 23). Człowiek w stanie natury miał, jego zdaniem, żyć w stanie czystych wrażeń zmysłowych. Tymczasem stan psychiczny
człowieka ma, według niego, naturę dwoistą – uczuciową i intelektualną. To
zdolność rozumnego myślenia odróżnia ludzi od zwierząt. „Dzicy”, poprzez zahamowanie popędów intelektualnych do postępu, zachowali jedność z naturą
i wolność uczucia, z kolei cywilizacja realizowana w ramach społeczeństwa (które Rousseau krytykuje), przekraczając stan pierwotny, doprowadziła do upadku
wartości podstawowych. Od społeczności pierwotnych powinniśmy na nowo
uczyć się natury. Dalszy rozwój antropologii kulturowej udowodnił ostatecznie,
że etnocentryzm to zjawisko szkodliwe w naukach społecznych. Dopuszczony do
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głosu holizm, świadczący na rzecz globalnej wioski, doprowadził do utwierdzenia się w przekonaniu, że należy obserwować i analizować każdą kulturę w możliwie najbardziej szczegółowy sposób, a każdy jej element odnosić do kontekstu
całości (Eller, 2012: 89). Należy ponadto doświadczać danej kultury i gromadzić
w ten sposób materiały w celu jej obiektywnego określenia. Jeśli badamy kulturę,
możemy to robić tylko w ramach struktury społecznej, w której się realizuje. Jak
pisze Burszta, przywołując poglądy Franza Boasa:
O różnicach w sposobach myślenia ludzi decyduje więc przede wszystkim kontekst kulturowy,
z którego się oni wywodzą. Pierwszym zadaniem antropologii jest drobiazgowy opis całokształtu każdej konkretnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem jej języka. (…) W najogólniejszym brzmieniu teza relatywizmu kulturowego zakłada, że kultury są ze sobą nieporównywalne, gdyż każda z nich tworzy swoisty i niepowtarzalny układ odniesienia dla
żyjących w niej jednostek. (…) Dla tak rozumującego relatywizmu nie ma konkretnych i uniwersalnych norm lub wartości, ponieważ nie ma obiektywnych wartości absolutnych. (Buszta,
1998: 84–86)

Niepowtarzalny układ odniesienia jednostek w danej kulturze dotyczy jedynie sfery fitness jednostkowego. Należy zadać sobie pytanie: jak wobec powyższego funkcjonuje kultura względem sfery praxis? Tego typu ustalenia postulują,
że nie jesteśmy w stanie wypracować zwartej metodologii zdolnej doprowadzić
do ujednolicenia lub chociażby przybliżenia kultur do kategorii jednej wielkiej
uniwersalnej kultury globalnej.
W antropologii wyodrębniono dwie wersje tezy relatywistycznej. Jak stwierdza Burszta: „pierwsza z nich odnosi się do sądów wartościujących, chodzi więc
o relatywizm kulturowy w sensie względności etycznej; druga do aspektu pojęciowo-poznawczego – dotyczy zatem relatywizmu poznawczego w sensie względności
poznawania świata” (Burszta, 1998: 88). Relatywizm etyczny dotyczyć może zarówno sfery sacrum, jak i odnosić się do fitness jednostki. Relatywizm poznawczy dotyczyć może na równi sfery profanum oraz praxis kulturowego. To sfera
praxis wydaje się być właściwym spoiwem unifikującym.

Unifikacja kulturowa wobec praksis
Wszelkie próby wypracowania wspólnego mianownika „kulturowego borykały
się i nadal borykają z paradoksem jednolitości ludzkiej myśli symbolicznej jako
procesu, a różnorodnością efektów tej myśli w postaci odmiennych kultur i spo-
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łeczeństw” (Burszta 1998: 97). Próbą zażegnania poznawczego impasu kulturowego jest wspomniana przez Kufla unifikacja kultur. Odbywa się ona na zasadzie
wyodrębnienia cech kulturowych wspólnych dla opisania określonych elementów z pól kulturowych. Jak pisze Philip Ball:
Im większa liczba kulturowych elementów, tym większe prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden z nich będzie taki sam, jak u sąsiada, a zatem – tym większa będzie szansa na interakcję. Natomiast gdy wzrasta liczba cech, czyli wartości każdego elementu, prawdopodobieństwo, że sąsiedzi będą mieli tę samą cechę, jest mniejsze – tak jak istnieją mniejsze szanse, że
dwoje ludzi wybierze tę samą liczbę z zakresu 1 do 15, niż gdyby wybierali z zakresu od 1 do 5.
Zatem zwiększając liczbę wersji każdego elementu kultury zmniejszamy prawdopodobieństwo
interakcji. (Ball, 2007: 444)

Jak pisze Kufel, działa to na zasadzie „przejścia fazowego2 – najzwyczajniej
w którymś momencie masa krytyczna interakcji sprawia, że nagle zachodzi unifikacja i zamiast dwóch kultur mamy jedną” (Kufel, 2011: 79). Do przejścia fazowego dochodzi wówczas, kiedy „jakiś globalny czynnik, który wpływa na
cząstki, osiąga pewną wartość progową” (Ball 2007: 129). Odniesienie zjawisk
fizycznych do kulturowych, z racji dostrzegalnej matematycznej istoty całej rzeczywistości fizycznej, wydaje się jak najbardziej słuszne. Jak pisze Kufel: „Jak się
zdaje, dla kultury, a zatem dla specyficznego wytworu ludzkiego, przejście fazowe jest koncepcją podstawową. (…) Wygląda bowiem na to, że zachowaniami
każdej społeczności kierują wyliczalne zasady fizyczne, mające swe źródła w fizykalności świata” (Kufel 2011: 76). Zgodnie z poglądem Balla wytwarzane przez
człowieka artefakty kulturowo-cywilizacyjne mogą się stać uniwersaliami dzięki
wspólnej identyfikacji kulturowej. Jak pisze Ball:
Identyfikujemy się na podstawie ogromnej liczby specjalistycznych prac, które wykonujemy,
rodzajów samochodów, którymi jeździmy, wielu typów muzyki, której słuchamy, szerokiego
zakresu dochodów i tak dalej, nie jest jednak wcale jasne, czy – lub jak – rzeczywiste kultury
różnią się pod względem swoich elementów: większość elementów kultury Zachodu, takich
jak muzyka, transport, sztuka, religia i język, ma swoje bezpośrednie odpowiedniki w Bangladeszu czy Kambodży. (Ball, 2007: 444)

Niezależnie od rodzaju artefaktu mamy do czynienia z pracą, środkiem
transportu, twórczością, religią itd. Wszystko wydaje się zdeterminowane po_______________
2

Przejście fazowe (w neurobiologii) to proces scalania bodźców w informacje percepcyjne zgromadzone w mapach mentalnych, doprowadzający do powstania elementów pamięci świadomościowej.
Potocznie jest to przejście jednej informacji w drugą, co w rezultacie daje spójność poznawczą.
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przez przypisane odpowiednie zadanie praktyczne. Załóżmy wstępnie, że odpowiednio: praca umożliwia przetrwanie, środek transportu umożliwia podróżowanie i transport przedmiotów, twórczość oraz religia, mówiąc ogólnie, ułatwia
zrozumienie niezdefiniowanego itp. Nie jest ważne, jak dana rzecz wygląda, jak
jest zbudowana, na jakiej zasadzie funkcjonuje czy też jak dana czynność przebiega, ważne jest, jaką pełni funkcję praktyczną. To zgodność funkcji praktycznych unifikuje kultury. Jest to uzgodnienie w zakresie kulturowej sfery praxis.
Uzgodnienie praxis nie jest archetypowe. To nie archetyp kulturowy3 doprowadza do unifikacji. Jak już wspomnieliśmy, archetyp kulturowy odnosi się do zewnętrznego stanu kultury, zaś zewnętrzny stan kultury obrazuje indywidualizm
każdej z kultur. Określona kultura wytwarza określony archetyp. To samo nazewnictwo nie oznacza tej samej funkcji. Nie istnieje archetyp, który należałby
do zunifikowanego uniwersum. Istnieje tyle wyobrażeń, ile kultur, tyle kultur, ile
społeczeństw, tyle społeczeństw, ilu ludzi. W celu podjęcia próby osiągnięcia
unifikacji antropolog powinien skupić się na wskazaniu elementu, na którym
archetyp się obudowuje – nazywamy go umownie zasadą pierwszą.
Przyjmując założenie o istnieniu zasad pierwszych, możemy zauważyć, że tak
zwana multikulturowość jest sztuczna, ponieważ opiera się na metakodzie. Kod
kojarzony z archetypem nie jest stały w obrębie kultur. W przypadku kulturowego procesu, jakim jest na przykład „oddanie czci zmarłym”, kod kulturowy określa nam, jakimi środkami w danej kulturze możemy osiągnąć realizację procesu.
W kulturze europejskiej będzie to kod: „poprzez światło i kwiaty”. Kod przyjmuje często formę archetypu kulturowego, np. w naszym przypadku archetypu
światła i kwiatów. Dochodzi w ten sposób do zwrotu w stronę fitness kulturowego. Wydaje się, że odpowiedni kod kulturowy realizuje określone fitness kulturowe. Dla jednych zadowolenie wywoła wynikające z kodu złożenie pachnących
kwiatów oraz rozpalenie jaskrawego płomienia świecy, dla innych np. pośmiertne okaleczenie ciała zmarłego. Wskazany proces kulturowy „oddania czci zmarłemu” jest podstawą zasady pierwszej. To on stanowi element unifikujący, ponieważ oddawanie czci zmarłym w taki czy inny sposób wydaje się jednym
_______________
3
Archetyp według Junga to niezmienny stały motyw kulturowy. Jung narzuca pewne myślenie o archetypie. Tymczasem kultura jest wytworem ukształtowanym z map mentalnych pamięci kulturowej.
Pamięć kulturowa stale narasta, nie jest stała, tylko zmienna w czasie, dlatego archetypy nie mogą być
stałe na przestrzeni lat. Podlegają cyklowi znaczeniowemu. Zmienia się sam archetyp i jego rozumienie.
Należałoby więc opisać archetyp na każdym etapie cyklu, aby pojąć jego nowe znaczenie, co pozostaje
zadaniem na tyle trudnym, że nie mającym większego sensu. Należy tym samym przekształcić jego
definicje.

Kultura wobec praksis w ujęciu antropologicznym

69

z ogniw łączących zróżnicowane kultury. Zasada pierwsza łączy się ze zjawiskiem
określanym mianem memu kulturowego. Mem kulturowy, nazywany jednostką
przekazu kulturowego, to proces będący informacją, która nie jest zakodowana.
Kod jest mostem do memu, a nie istotą procesu komunikacji. Mem to proces
modelujący nasze zachowania kulturowe. Zdaniem Susan Blackmore, rozwijającej podstawowe założenia na temat memu Richarda Dawkinsa, mem kulturowy
odwołuje się wprost do biologii, w której występuje naturalny replikator, czyli
obiekt powodujący, że pewne środowisko go kopiuje – GEN. Jest to podstawowy
molekularny fundament życia, tworzący włókna DNA i przechowujący wiedzę
o naszej biologii. Z kolei mem w ślad za swoim biologicznym odpowiednikiem
stanowić może fundament kultury, lecz nie może być traktowany jako czysty
materiał replikujący, jak sugeruje Blackmore. Pojęcie memu do dziś pozostaje
niesprecyzowane w memetyce. Blackmore, definiując go jako element przekazywany przez naśladownictwo, określa jego mianem wszystko, co podlega procesowi kopiowania (Blackmore, 2002: 90), w tym również dowcip czy też zwyczajną plotkę. Tymczasem, jak stwierdza Kufel, „musi wystąpić naśladownictwo, ale
nie jakiekolwiek, tylko motywowane systemowo” (Kufel, 2011: 213). Oznacza to,
że naśladownictwo musi być uświadomione, a to pozostaje dowodem na to, że
mem kulturowy jedynie wynika z genu, bowiem powstaje w ludzkim umyśle, tak
samo jak kultura. Memy pozostają, w myśl Dawkinsa, „nieświadomymi, ślepymi
replikatorami” (Dawkins, 2012: 369). To mózg musi być zdolny do świadomego
naśladownictwa. Jest to warunek konieczny dla prawidłowego funkcjonowania
memu. Jak pisze Dawkins: „Zostaliśmy zbudowani jako maszyny genowe i wychowani jako maszyny memowe, ale dana jest nam siła przeciwstawienia się naszym kreatorom” (Dawkins, 2012: 370). Siłą zdolną przeciwstawić się kreatorowi
jest ludzka świadomość. Memy są zależne od ludzkiego umysłu. Jak pisze Dawkins: „Memy zdają się na maszyny przetrwania [ludzkie ciała, opatrzone centrum
– mózgiem] zbudowane przez geny. (…) Geny budują oprzyrządowanie. Memy
stanowią oprogramowanie” (Dawkins, 2012: 371). Mem nie jest z genem tożsamy ani nie jest względem niego w pełni analogiczny, przez co, jak stwierdza Kufel, „przeniesienie zasad funkcjonowania aparatu genetycznego (a zatem również
konstruktora umysłów) na funkcjonowanie kultury jest błędem kategorialnym
(bo kultura to wytwór umysłu)” (Kufel, 2011: 215). W myśl Dawkinsa mem pozostaje zależny od ludzkiego umysłu. Nośna idea jest propagowana, kiedy zostaje
przeniesiona z mózgu do mózgu. Zatem naturalnym środowiskiem memu jest
ludzki umysł.
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W świetle naszych ustaleń mem jest bezpośrednim wynikiem procesów mentalnych (tak samo jak sama kultura), a procesy te są tożsame u wszystkich homo
sapiens. Dzięki temu pojęcie memu zyskuje silną pozycję w teorii kultury. Co
ważne, memy, zdaniem Dawkinsa,
są przekazywane w postaci zmodyfikowanej. Ani trochę nie przypomina to charakterystycznej
dla genów transmisji typu: wszystko albo nic. Przekazywane memy zdają się podlegać bezustannym mutacjom i mieszaniu. (Dawkins, 2012: 362)

Oznacza to jedynie brak potrzeby przekazywania memu w postaci dosłownej
(cytatu memowego). Ważna jest jedynie jednomyślność idei przewodniej. Idea ta
stanowi wartość uniwersalną względem kulturowych zróżnicowań, na co zwraca
uwagę Dawkins, przywołując myśl Nicholasa Humphreya, że: „Dajmy na to,
mem na «wiarę w życie po śmierci» jest fizycznie urzeczywistniony po milionkroć jako struktura w układach nerwowych ludzi na całym świecie” (Humphrey,
2012: 359). Istnieją zatem silne wspólne mianowniki kulturowe. Mem rozumiany
jako proces, mechanizm, silnik zasady tworzy zasadę, co w dalszej mierze daje
konstrukcję archetypu. Stąd też zasady pierwsze, powstałe na bazie memów, są
niezależne od kulturowych uwarunkowań oraz dają silną podstawę unifikacyjną.
Powstaje więc kolejno: zasada pierwsza oparta na memie kulturowym, kod kulturowy, archetyp kulturowy.
W celu wynalezienia uniwersalnej metody czytania kultury należałoby w takim przypadku ustalić zbiór zasad pierwszych niezależnych od kodu, nie z punktu widzenia antropicznego, lecz ogólnego – zewnętrznego, zmieniając punkty
odniesienia. Tym samym ominiemy niewygodne bariery poznawcze. Uświadomi
to nam ponadto, że memy mogą posiadać również zwierzęta (o czym pisze Dawkins w Rozplątaniu tęczy, s. 267–277). Połączenie antropologii, memetyki i kognitywizmu może doprowadzić do powstania zarysu nowej metody uniwersalnej
na osiągnięcie unifikacji kulturowej. Odmienne realizacje poprzez kod danej
zasady pierwszej opartej na memach kulturowych, warunkujące pozorną odmienność kulturową, to tylko stale powtarzające się w historii ludzkości emanacje. Tym samym mem nie replikuje się, ale emanuje poprzez realizacje zasady
pierwszej. Emanacje (czyli wyłanianie się) podlegają regule typologii. Oznacza to,
że określone emanacje będą się powtarzać na przestrzeni tysięcy lat. Zbiór zasad
pierwszych (zasad absolutnych) nie jest obszerny i prawdopodobnie może zyskać
status zbioru zamkniętego. Elementy zbioru odczytywane są za pomocą kodu
w różnych realizacjach. Na przykład zasada pierwsza opozycji góry i dołu odczy-
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tywana za pomocą kodu kulturowego, np. religii chrześcijańskiej (Biblia), przybierze formę emanacyjną: niebo – dobre, ziemia – padół rozpaczy. W dalszym
etapie powstanie chrześcijański archetyp nieba i ziemi. Każda kultura zawiera
inny kod dla odczytania określonej zasady, jednak ta pozostaje niezmienna
i uniwersalna. Zasady pierwsze powinny dać się odnaleźć w tzw. przestrzeniach
generycznych. Przestrzenie generyczne to zarówno mentalne, jak i fizyczne odniesienia, które należy poddać uzgodnieniu kulturowemu i weryfikacji. W ten
sposób będzie możliwe ustalenie zasady pierwszej oraz typologii określonych
emanacji.
Zasady pierwsze (zasady absolutne) są niezależne od uwarunkowań miejsca
i czasu, są wpisane w naszą genetykę kulturową w postaci dostrzegalnych i wpisanych w świadomość obrazów świata. Pod pojęciem zasad absolutnych ukryte
są na przykład powstałe na drodze podstawowych mentalnych procesów percepcyjnych, niezmienne od początku ewolucji gatunku ludzkiego homo opozycje
pierwotne, np. góry i dołu, strony lewej i prawej, jasności i ciemności itp. Należy
zachować szczególną ostrożność w momencie określenia zasady, ponieważ opozycje takie jak np. opozycja Słońca i Księżyca, dnia i nocy, dobra i zła mają już
nacechowanie archetypowe powstałe na zasadzie pierwszej. Są to już mentalne
procesy archetypowo-emocyjne, a te są wtórne względem podstawowych procesów percepcyjnych. Mieszczą się już w zakresie fitness kulturowego. Reakcje
kulturowe na dane zjawiska są dokładnie takie same na przestrzeni tysiącleci.
Człowiek od zarania dziejów tak samo spogląda w niebo, obserwuje ziemię, dostrzega różnice między kierunkami, bazując na podstawowych procesach percepcyjnych zachodzących w jego umyśle. Ewoluuje natomiast ludzka kultura
poprzez dodawanie w jej obrębie coraz to nowych elementów, natomiast możliwości percepcyjne ludzkiego umysłu są takie same jak kilkanaście tysięcy lat temu. Emanacje zasad istnieją w ludzkiej kulturze od jej początków, ponieważ
ludzka kultura jest na nich ugruntowana. Poprzez emanację zasad pierwszych
w czasie historycznym powstają pod wpływem określonego kodu kulturowego
ich różnorodne realizacje, zwłaszcza te w postaci artefaktów (w tym również
artystycznych). Zadaniem antropologa jest dotarcie do emanacji celem określenia wspólnego mianownika zasady pierwszej. Odnalezienie zasady pierwszej
uzmysłowi nam, że badany artefakt, zachowanie, zwyczaj, wierzenie określonej
kultury posiada swój bezpośredni odpowiednik w innej kulturze, pomimo pozorów całkowitej obcości. Wyjście od podstawy, jaką są mentalne zdolności percepcyjne gatunku homo sapiens, o ile porzucimy wszelkie uprzedzenia i ograni-
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czenia etnocentryczne oraz antropocentryczne, pozwoli nam zauważyć pewne
konsekwencje ciągłości gatunkowej – emanacyjność oraz uniwersalność bodaj
wszelkich aspektów kulturowych.
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Evolutionary aesthetics attempts to explain the human ability to perceive objects, conspecifics and the surrounding environment in an aesthetic manner – i.e. in an emotional and evaluative way resulting in
a positive or negative appraisal – by referring to the evolutionary history of our functional, cognitive make-up. Research has mostly focussed
on aesthetic considerations made during landscape assessment and on
the role of aesthetic elements during mate choice. Criticism has been
expressed repeatedly as to the naturalistic, presumed to be reductionist
methods and outlook of an evolutionary approach to aesthetics. This
paper briefly reviews the outline of evolutionary aesthetics research and
discusses three such critiques – functionality in beauty judgement,
reductionism, and the recognition of cultural and interindividual differences. It argues that philosophical aesthetics is not in danger of being
unjustly reduced to a neurobiological explanation of aesthetic judgement
and experience, and that evolutionary and traditional humanities approaches can be complementary in understanding our sense of beauty.

Introduction
In 1973, the evolutionary biologist Theodosius Dobzhansky uttered the now
famous phrase that “nothing in biology makes sense except in the light of evolution.” In recent decades, humanities departments worldwide have similarly recognized the importance of evolutionary theory and its many applications for
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understanding human nature and its cultural products. While presumably less
rigorous than evolutionary theory’s steady presence in biology departments –
few humanities scholars will argue that their subjects do not make sense at all
when approached from more familiar disciplinary perspectives such as history
and philosophy – bio-evolutionary approaches are nonetheless becoming increasingly prevalent in departments that represent some of the most remarkable
cultural exponents of human nature.
Yet the advent of evolutionary biology and its related fields has not been unnoticed, and has often been met with significant controversy. Critics tend to
focus heavily on the assumption that considering features of biological evolution
is a strongly reductionist method, devaluing elements such as cultural significance and semantics. Such critiques are, however, more often than not a reflection of disciplinary conservatism, sparked by insufficient insight into the theoretical structure and explanatory intent of evolutionary theory. This paper
addresses the common hostility within humanities departments with regard to
biological theorization concerning their subjects by discussing the emergence of
evolutionary aesthetics. After briefly sketching the aims and methods of this
discipline, it mentions three concerns that have been expressed with regard to
evolutionary aesthetics’ methods, aims and findings: research in this field is said
to be at odds with predominantly Kantian thought in western philosophical aesthetics, it is critized for being overly reductionist because of its naturalistic outlook, and finally, it is supposedly unable to account for interindividual differences in aesthetic preference.

Evolutionary aesthetics: the story of an emerging paradigm
Historically, the emergence of evolutionary aesthetics almost coincides with the
formulation of Darwinian evolutionary theory in On the Origin of Species in
1859. In the mid 19th century, the philosopher and scientist Herbert Spencer
already hypothesized that art and aesthetics might have emerged from other,
functional behaviours related to survival and reproduction (Aiken, 1999). Important foundations of the discipline were also laid down in the experimental
psychological research of Gustav Theodor Fechner, who developed an empirical,
bottom-up perspective to aesthetics. His perspective attempted to discover ‘laws
of liking’, focussing on finding objective properties involved in aesthetic judge-
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ment, rather than a definition of beauty, or the normative implications of such
judgements (Allesch, 2001).
Methodologically, evolutionary aesthetics is firmly rooted in the discipline of
evolutionary psychology.1 Researchers in this field argue that the mental structures and operations characteristic of a species, such as humans, have arisen
according to evolutionary processes that are similar, if not the same, than in
biological evolution. During the Pleistocene epoch, spanning the majority of the
evolutionary history of the human lineage, ancestral humans were confronted
with a variety of adaptive problems, ranging from having to find and secure suitable mates, determine whether a new environment was suitable to spend more
time in, map social interactions, assess cooperative and cheater intent in conspecifics, avoid ingesting harmful substances and provide adequate infant care.
These problems created selection pressures which eventually resulted in functional psychological machinery designed to address them. Human nature can,
according to many evolutionary psychologists, be regarded as an evolved, species-typical collection of such mechanisms (e.g. Symons, 1992; Thornhill, 2003).
Generally, evolutionary aesthetics researchers propose that the human aesthetic sense – our ability to express negative or positive evaluative judgement of
the surrounding environment – reflects such innate cognitive machinery that
evolved for a functional purpose (Thornhill, 2003). This function is best understood by referring to evolutionary psychology’s general explanation for the evolution of emotions. Emotions are thought to have evolved as motivational systems for directing behaviour. A particular emotional experience by an individual
is the eventual outcome of an evolved system of neural rewards and punishments
(Orians, 2001; Thornhill, 2003). Throughout evolutionary history, elements in
the environment that were beneficial for survival and reproductive purposes
were endowed with favourable neural response following sensory perception by
an individual, whereas elements that were potentially harmful resulted in neural
_______________
1
Evolutionary psychology refers here to the classic Santa Barbara account, endorsed by authors
such as John Tooby, Leda Cosmides, Steven Pinker, Donald Symons, etc. (See, for example, Cosmides,
Tooby & Barkow, 1992). Other authors have criticized some of the premises of this classic version of
evolutionary psychology, such as the emphasis on massive mental modularity, and the concept of the
Environment of Evolutionary Adaptedness (EEA), and the role of culture in psychological and behavioural evolution (Dunbar & Barrett, 2007; Bolhuis, Brown, Richardson and Laland, 2011). Due to limits
of space in this paper these accounts are not discussed further, as the field of evolutionary aesthetics is
most rooted in the classic and foundational interpretation of evolutionary psychology, as described in
the main text.
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and thus emotional responses that motivated the individual concerned to remove itself from the threat (Pinker, 1997). One of the most fundamental emotional responses is the experience of beauty – where favourable conditions are
present – and ugliness as its reverse – when environmental stimuli are perceived
as harmful or threatening. Thornhill has concisely summarized this point as
follows: “Beauty experiences are unconsciously realized avenues to high fitness
in human evolutionary history. Ugliness defines just the reverse.” (Thornhill,
2003: 9). Wilson similarly stated that human aesthetic propensities “play upon
the circuitry of the brain’s limbic system in a way that ultimately promotes survival and reproduction.” (Wilson, 1984: 61).
The element of functionality with regard to environmental perception and
affective experience is a recurring feature. Ruso and colleagues write that “human evolutionary aesthetics is in many ways the study of humble everyday lifepreferences and feelings evoked by a stimulus without self-conscious thought,
and yet prevalent on an almost daily basis.” (Ruso, 2003: 279). Kaplan similarly
states that “aesthetics in this perspective is a functionally based way of responding to the environment.” (Kaplan, 1992: 585) Such definitions make abundantly
clear that research in evolutionary aesthetics inevitably involves a joint examination of cognition and emotion. Gazzaniga concisely summarized this as follows:
“Aesthetics is a special class of experience, neither a type of response nor an
emotion, but a modus operandi of “knowing about” the world. It is a sensation
with an attached positive or negative evaluation.” (Gazzaniga, 2009: 208).
Within evolutionary aesthetics, interest has focussed on two main subjects:
aesthetic considerations made during mate choice, and evaluating habitats in
terms of their suitability for prolonged occupation, often summarized under the
subfield of environmental aesthetics. In both cases, immediately perceivable
characteristics of an environment – including conspecifics present in it – can be
indicators of more fundamental properties that may or may not be fitnessenhancing. Researchers in evolutionary aesthetics have tended to focus almost
exclusively on the importance of visual perception, which explains why the vast
majority of available theoretical and empirical studies also investigates this sensory modality.2

_______________
2

But see e.g. Milinski, 2003 for an olfactory perspective.
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Researchers in environmental aesthetics are interested in uncovering which
environments as a whole, or which particular features elicit favourable responses
in observers, assuming that such positive appraisals are the product of evolved
cognition, indicative of selection pressures during the Pleistocene. Three main
hypotheses have dominated this field of research. In the savanna hypothesis,
Orians and Heerwagen (1992, 1993) propose that the significant part of human
Prehistory that was spent in the savanna environment of Eastern Africa is still
reflected in current aesthetic preferences for landscape features. They describe
the most essential human needs, at least during the Pleistocene, as having “to
find adequate food and water and to protect themselves from the physical environment, predators, and hostile conspecifics.” (1993: 140–141) Savanna environments are well suited for fulfilling these needs, as they often contain features
like large trees, plant growth, water, focal points in semi-open spaces with
changes in elevation and relatively unobstructed views of the horizon, which
would have enabled a clear view of risks and opportunities in the immediate
surroundings, as well as providing a degree of protection against possible harm
(Orians 1980). Another notable hypothesis in the field is the prospect-refuge
theory (Appleton 1975). It predicts that humans should seek out environments
that provide a maximal balance of prospect – environmental features that enable,
for example, spotting resources from a distance – and refuge – shelter opportunities in view of potential danger. Finally, Kaplan (1989, 1992) developed an
information gathering model of environmental aesthetics, addressing the basic
need to be able to extract relevant information from the surrounding environment while at the same time avoiding the risks that accompany treading in unknown territories. Based on a matrix of structural properties of an environment,
such as coherence, complexity, legibility and mystery, it is argued that by assessing these properties, one should be able to understand an environment, as well as
determine its exploratory potential.
Several features of these hypotheses have been tested empirically. In an
analysis of recurrent features in western landscape painting and garden architecture, Orians and Heerwagen (1993) found preferences that are strongly consistent with the predictions made by the savanna hypothesis. In addition, they
found that prospect-refuge imagery is related to the time of day depicted in
a particular painting, with a stronger emphasis on refuge elements present when
the scene was set during dusk or nightfall. Additionally, recent research has assessed the abovementioned and other findings from environmental aesthetics in
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contemporary contexts and in an applied manner, such as the role of nature
imagery in advertising (Hartmann & Apaolaza-Ibáñez 2010), and psychophysiological and behavioural effects of exposure to natural stimuli (e.g. Bringslimark,
Hartig & Patil, 2011, Donovan & Prestemon, 2010, Nielsen & Hansen, 2007).
The second main interest in evolutionary aesthetics is the process of sexual
selection, and in particular the role of aesthetic considerations during courtship
display and mate choice. Observations across a wide range of species yield numerous examples of sexually dimorphic traits, or phenotypic characteristics that
differ between male and female organisms within a species. In practice, the males
of a species are often the ones that possess complex, costly traits that appear
paradoxical and even harmful from a survival perspective, but can relatively easily be explained as products of sexual selection (Miller, 2001).3
Two general frameworks have been proposed to account for the evolution of
signalling traits as well as discriminatory abilities for assessing these traits (Barber, 1995, Miller, 2001). Good genes sexual selection encompasses a variety of
ideas such as the handicap principle (Zahavi, 1975), parasite resistance theory
(Hamilton & Zuk, 1982) and perceivable developmental stability as the outcome
of immunocompetence (Gangestad, Thornhill & Yeo, 1994, Thornhill & Gangestad, 1993, Watson & Thornhill, 1994). The general argument is that phenotypic traits, such as morphological properties of an organism, can be indicative
of underlying genetic quality and overall health. Two frequently studied phenotypic features in this regard are symmetry and averageness. The absence of
symmetry in human bodies and faces is often indicative of developmental normalcy, and therefore the absence of parasites, bacteria and viruses that might
interfere with regular development (Gangestad, Thornhill & Yeo 1994). Averageness, most clearly recognizable in facial anatomy, is linked to heterozygosity
which in turn correlates with better immunocompetence (Thornhill & Gangestad, 1993, Watson & Thornhill, 1994).
A second possibility would be to explain phenotypic traits as the outcome
of a process of runaway selection (Fisher, 1930). Maintaining the gender bias of
male display and female choice, this theory predicts that a preference arising in
a female, in response to a male trait, can become caught in a feedback loop that
_______________
3

The bias of display traits among males and choice by females is explained by Trivers’ parental investment theory (1972), which states that females’ greater investment in gestation and childcare predicts
greater choosiness when selecting mating partners, as insufficient partners entail much greater reproductive costs than for males, whose investment is a lot smaller.
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drives both the development of the trait in future generations of males, as well as
the preference for this trait in female offspring.4 The original preference can be
arbitrary, with no link between the trait and any underlying genetic quality or
health, but runaway selection can also occur based on a pre-existing, functional
preference such as the ones predicted by good genes sexual selection (Barber,
1995). Naturally, such a feedback loop comes to an end and stabilizes both the trait
and the preference once they become harmful to the organisms’ survival chances.
Along the lines of evolutionary psychological thinking on emotions as motivational agents for behavioural choices (e.g. Orians, 2001), evolutionary aesthetics research on mating generally proposes that aesthetic preferences for features
such as symmetry and averageness of facial and bodily traits are in fact unconscious choices for health, developmental stability and good genes, as choices for
these features result in higher-quality offspring, and thus would have gradually
become endowed with neural rewards over the course of evolution. Since these
are functional rather than arbitrary choices, the emphasis tends to be on good
genes sexual selection.
In sum, research in evolutionary aesthetics can explain, through references to
the evolution of adaptive neurocognitive mechanisms in mating and habitat
contexts, why some structural properties appear to elicit neural reward and thus
positive aesthetic appraisal in the form of beauty judgements. It then becomes
possible to extent this research to art, or more specifically, to particular features
that appear to be universally recurrent in terms of their aesthetic appeal. One way
of doing so would be to map apparently universal aesthetic principles, such as
symmetry, novelty and moderate complexity, and clarity (van Damme 1996). Additionally, it is possible to extend the signalling interpretation of human aesthetic
features to artefacts, such as experiencing these as beautiful by – unconsciously –
assessing the resources and time spent on their creation (Voland, 2003).

Evolutionary and philosophical aesthetics:
the scene of a heated debate
In a discussion of Nietzsche’s biologically based aesthetics, Moore (2002) reconstructs how the latter’s views did not constitute a major break with previous
_______________
4

In line with this, Fisher developed the sexy son hypothesis, which states that a female’s optimal
mate choice may not be directly related to the immediate benefits she would receive from a male, such as
resource provision, but may be aimed at producing sons with the highest chance of reproductive success.
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thought in philosophical aesthetics. In the mid 18th century, key figures such as
Burke already investigated how aesthetic emotion may be explained by psychological and physiological principles. The turning point in this naturalistic approach came with the writings of Kant, who proposed a transcendental, idealistic
aesthetic as opposed to a psychophysiological based one. Among the main elements of his aesthetic is the required disinterestedness of beauty judgements,
referring to the absence of any interest in the functionality of a perceived object.
A new impulse for naturalistic approaches to aesthetics, and eventually evolutionary aesthetics, did not arrive until the publication of Darwin’s evolutionary
theory in the mid 19th century (Moore, 2002).5
Despite the presence of naturalistic views on aesthetics in the history of this
still predominantly philosophical discipline, researchers in the field often reluctantly respond to the advent of contemporary scientific theories and methods,
such as those from evolutionary biology and psychology. The predominance of
Kantian thought in philosophical aesthetics in particular seems to spark resistance against the evolutionary approach, as these two apparently conflict at various points. In the remainder of this paper, I will address three critiques sometimes uttered towards evolutionary aesthetics, and I will argue that evolutionary
and more traditional approaches are not at odds, and even necessarily complementary. Content-wise, the focus will be on sexual selection related aesthetics
rather than environmental aesthetics, as the former is predominant in current
evolutionary aesthetics research.

Functionality and aesthetic judgement
In The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, originally published in
1871, Darwin addressed the study of beauty in evolutionary terms by drawing
parallels between humans and what appears to be aesthetic experience or judgement in the animal world. Upon tackling this subject, he writes:
This sense has been declared to be peculiar to man. I refer here only to the pleasure given by
certain colours, forms, and sounds, and which may fairly be called a sense of the beautiful;
with cultivated men such sensations are, however, intimately associated with complex ideas
and trains of thought. When we behold a male bird elaborately displaying his graceful plumes
or splendid colours before the female, while other birds, not thus decorated, make no such
_______________
5

For a comprehensive overview of naturalism in the history of aesthetics, see Kreft 2007.
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display, it is impossible to doubt that she admires the beauty of her male partner. As women
everywhere deck themselves with these plumes, the beauty of such ornaments cannot be disputed. As we shall see later, the nests of humming-birds and the playing passages of bowerbirds are tastefully ornamented with gayly coloured objects; and this shows that they must receive some kind of pleasure from the sight of such things. (1896: 92)

Darwin noted that seemingly aesthetic phenotypic features in the animal
world are probably closely intertwined with the process of sexual selection,
which creates selection pressures for, among other things, traits that are relevant
for signalling reproductive quality to conspecifics of the opposite sex:
The sweet strains poured forth by many male birds during the season of love are certainly admired by the females, of which fact evidence will hereafter be given. If female birds had been
incapable of appreciating the beautiful colours, the ornaments and voices of their male partners, all the labour and anxiety exhibited by the latter in displaying their charms before the
females would have been thrown away; and this it is impossible to admit. (1896: 92)

Darwin’s views are neatly in accordance with the present-day emphasis of
evolutionary aesthetics on the emergence of the human aesthetic sense through
mate choice. Research on this subject still tends to study the perception of physical attractiveness in conspecifics by making reference to unconscious yet innate
discriminatory abilities to discern high quality mates from less suitable ones,
such as the ones implied by the aforementioned process of good genes sexual
selection, or by the handicap principle.6 While writing works such as On the
Origin of Species (1859) and The Descent of Man (1871) Darwin himself was
however unaware of the connection between processes such as natural and sexual selection, and their genetic substrates. He postulated the major theoretical
principles of natural selection such as random variation, inheritance and selection, but did not possess sufficient knowledge of the mechanisms that were necessary for transmitting biological traits to future generations. He did however
understand the possibility of a runaway process of sexual selection, where male
display traits and female preferences for these traits evolve jointly and mutually
strengthening, and thus co-evolve (Miller 2001).
_______________
6

Good genes selection should be regarded as the predominant framework for understanding the
functionality of aesthetic preferences, as a process such as runaway selection does not require a correlation between phenotypic traits observed and any corresponding genetic quality, although it could be
equally responsible for the gradual evolution of aesthetic traits. See, for example, Boyd & Richerson
1985, and Verpooten and Nelissen 2010, 2012.
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Darwin’s uncertainty concerning the mechanisms that created male display
traits in response to female aesthetic-like choice has been taken by critics to reveal a significant weakness in evolutionary aesthetics research proposing that
females make aesthetic choices. Assuming that the absence of a clear explanation
in The Descent of Man is suggestive of a faulty understanding of the potential
aesthetic nature of female choice, O’Hear explores whether this aesthetic motivation is indeed invalid, or in other words, “the possibility that beauty is linked to
other more clearly adaptive properties.” (1997: 179) Specifically, he thinks female
preferences may be directed towards favourable qualities such as strength and
superiority. Striking ornamental display, for example, could be linked to territorial dominance, which would be the females’ actual interest, rather than the aesthetic properties of any corresponding display traits.7 Famous cases such as the
peacock’s tail for example, typically explained as a good genes sexual selection
motivation aesthetic choice, are regarded by critics as perhaps merely a fuctional
preference for underlying health. O’Hear supports this argument by making
reference to the work of Darwin’s contemporary, the evolutionary biologist Alfred Russell Wallace.
Wallace developed a similar trajectory of evolutionary thought to account for
the origin and development of species, but differed notably in opinion when it
came to the principles of sexual selection. When discussing ornamentation, he
distinguished between ornaments present in all organisms of a species, and ornaments present only in males. The first category was described as being a means
for species recognition, thus explaining them independent of the mechanism of
sexual selection. Predominantly male ornaments in turn, Wallace thought, were
non-functional side-effects of an animal physiology aimed at bright colours and
sounds, only constrained by natural selection. The increasingly outspoken presence of such ornaments during mating seasons or rituals was explained as the
outcome of a stored surplus of energy. Females supposedly did not possess such
ornaments as they needed to be a lot more camouflaged around their vulnerable
offspring (Miller, 2001). Additionally, Wallace hypothesized that female choice
was not actually based on aesthetic considerations, but rather on utilitarian motivations such as finding healthy partners.
_______________
7

“How might it be possible to decide between the view that aesthetic preference in animals is purely
aesthetic or that what looks like aesthetic preference to us is really a preference for other qualities which
go along with the aesthetic and are not chosen via any aesthetic appreciation?” (O’Hear, 1997: 180).
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In addition to sexual selectionist theory, it is necessary to consider the emergence of knowledge on genetics and inheritance. Unknown to Darwin, the basic
rules of inheritance on a genetic level were established during his lifetime by the
Czech friar and scientist Gregor Mendel, but it would take until the fourth and
fifth decade of the twentieth century before these revolutionary paths of scientific discovery were joined together in what is now widely known as ‘the modern
synthesis’ (e.g. Fisher, 1930). From an evolutionary aesthetics perspective, this
synthesis allows for understanding aesthetic experiences and preferences in
a functional way, as was described earlier. Any preference observed need not be
arbitrary – although this may still be the case – but is potentially a naturally selected emotional, affective experience acting as a motivational agent for making
functional choices.
These two considerations – functionality in aesthetic judgement and genetics
at the basis of natural selection – make for a serious readjustment of original
Darwinian thought on possible aesthetic motivations in non-human animal female choice for male ornamentation and display. As a consequence, what appears to be lacking in O’Hear’s critique of Darwinian-based evolutionary aesthetics, is the recognition that good genes sexual selection explains how an
aesthetic preference is linked to a more functional choice such as overall health
and strength. While it is a fact that Darwin was not fully aware of such an unconscious motivation, this does not refute his suggestion that beauty judgement
plays a role in display and mate choice, nor is it necessary to revive Wallace’s
views on sexual selection. Trying to do this is also not advisable in itself, given
the numerous inconsistencies between Wallace’s writings and what is currently
known about the processes and mechanisms involved in the evolution and development of reproductively linked traits (Miller, 2001).
Of course the option still remains that elaborate peacocks’ tails evolved
through runaway sexual selection, which can in principle act upon arbitrary,
non-fitness related traits. In this case, it could be true that the female preference
for such tails can be sustained after accidentally arising – such as in the case of
a mutation – if the preference is not harmful, i.e. if it doesn’t correspond to
a property in a male organisms that is severaly disadvantageous for survival and
reproductive purposes (O’Hear, 1997). Yet this possibility overlooks the body of
research providing insight into the precise connections between male phenotypic
traits and their overall reproductive quality, as is evident from the aforementioned research on, for example, immunocompetence theory (see Barber, 1995).
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Such research indicates that it is unlikely that costly preferences for equally
costly traits would persist if they were not compensated by functional benefits.

Reductionism and the levels of explanation
In The Descent of Man, Darwin acknowledged that a significant part of human
aesthetic experience and judgement depends on elements of semantics, education and culture. While “man and many of the lower animals are alike pleased by
the same colours, graceful shading and forms, and the same sounds,” (1896: 93)
he also thought that “no animal would be capable of admiring such scenes as the
heavens at night, a beautiful landscape, or refined music; but such high tastes are
acquired through culture, and depend on complex associations; they are not
enjoyed by barbarians or by uneducated persons.” (1896: 93) Indeed, “with cultivated men such sensations are, however, intimately associated with complex
ideas and trains of thought.” (1896: 93) Darwin thus recognized that human
aesthetic experience is often, yet not always, tied up with rationality and cultivation, but precisely this element has been regarded by critics as conflicting with
Kantian aesthetics. Scruton writes:
And one thing is surely right in Kant’s argument, which is that the experience of beauty, like
the judgement in which it issues, is the prerogative of rational beings. Only creatures like us –
with language, self-consciousness, practical reason, and moral judgement – can look on the
world in this alert and disinterested way, so as to seize on the presented object and take pleasure in it. (2009: 33, original emphasis)

As such – at least if Kantian aesthetics is taken as a default position – it appears that Darwin surpasses the importance of rationality in human aesthetic
judgement, thus making his parallels with the non-human world of animals apparently illegitimate. In this sense, evolutionary aesthetics is thought to be reductionist because it unjustly parallels humans with sometimes very distant animal
relatives. A way out of this can perhaps be found in Davies’s compromise position on the phylogenetic roots of the aesthetic, i.e. the extent to which we share
our ability to aesthetically appreciate the outside world with non-human species.
He rejects on the one hand the liberal position that all “pleasurable or unpleasurable perceptual experience” can be regarded as aesthetic, which would almost
automatically equate that non-human animal aesthetic-like responses are the
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same as human ones (2012: 15).8 The other extreme take on aesthetic experience
is the 18th century Enlightenment view, endorsed by Kant and others, which
basically states that an aesthetic experience is contemplative, largely if not completely detached from utilitarian motivations, often directed towards the perception of formalist properties, and requiring a particular kind of interaction between imagination and understanding (Davies, 2012).
According to Davies, neither of these two positions appears sufficient to account for both non-human animal aesthetic-like responses, as well as human
aesthetic experience that has been commonly described in philosophical aesthetics as being complemented with cognitive sophistication. Instead, seemingly
aesthetic responses in birds, non-human primates and other species might perhaps be regarded as “affective states that are action-motivating” as “protoaesthetic, at least in the sense that human aesthetic responses arose from that
kind of reaction.” (2012: 10-11). This way, Davies acknowledges the phylogenetic
roots of the human ability for aesthetic appreciation, while at the same time allowing for a distinction between the human and non-human animal nature of
such appreciation – including the possibility, but not the necessity, of highly
advanced cognitive involvement or detached contemplation in humans.
Another way of describing evolutionary aesthetics as reductionist is nature,
is to regard the explanation of cultural and mental phenomena in biological
terms as overly simplifying. More specifically, human aesthetic experience is
often thought to be so complex that it cannot possibly be grasped in biological
terms. Attempting to explain aesthetic experience and judgement by making
reference to features such as neural reward mechanisms and psychological adaptations reduces, according to some, unjustly its cognitive and semantic richness
(e.g. Van Gerwen, 2011).
Such concerns can relatively easily be addressed by describing an indeed very
complex phenomenon such as aesthetic experience in terms of different explanatory levels. Reductionism is then not an attempt to reduce for example cultural
or semantic elements to a biological level, but tries to account for these experiences with the help of more basic levels of explanation, in addition to higherlevel explanations. One such way of looking at a phenomenon at different levels
_______________
8

When discussing aesthetic adaptations in humans, Symons has voiced a similarly liberal position
when stating: “All adaptations are aesthetic adaptations, because all adaptations interact in some way
with the environment, external or internal, and prefer certain states to others.” (Symons pers. comm. In
Thornhill, 2003: 9)
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is by studying aesthetic experience and judgement both in a cultural and philosophical way – focussing on individual experience, semantic content, imagination, etc. – as well as with bio-evolutionary methods – analyzing the neurobiological structure of the ability to appreciate objects, other individuals and the
surrounding environment in terms of beauty and ugliness.9

Cultural and interindividual differences
in aesthetic preferences
An evolutionary approach to aesthetics suggests that the human ability to appreciate objects, physical environments and animate beings in terms of beauty or
ugliness is a universal propensity. However, this does not mean that all cultures
must have the same aesthetic preferences. In a parallel with language, Davies
(2012) explains that while our capacity for language learning and speaking is
very likely an adaptation, this doesn’t necessarily imply that all people worldwide
must speak the same language. Instead, “we should be looking for widespread
consensus over at least some aesthetic assessments within a culture and the possibility of coming to understand the different aesthetic preferences of other
groups.” (2012: 48) Aside from such a consensus – which may be a set of basic,
universal aesthetic principles10 – evolution thus also allows for cultural variation.
Cultural differences in aesthetic preference may in itself rely on an evolved
propensity to seek variation. In The Descent of Man, Darwin wrote:
As the great anatomist Bichat long ago said, if every one were cast in the same mould, there
would be no such thing as beauty. If all our women were to become as beautiful as the Venus
de’ Medici, we should for a time be charmed; but we should soon wish for variety; and as soon
as we had obtained variety, we should wish to see certain characters a little exaggerated beyond the then existing common standard. (1896: 585)
_______________
9
Within evolutionary research on human and non-human animal behaviour, the explanatory
framework often used to integrate different levels of explanation is Tinbergen’s four questions. These
imply that a trait, for example a behaviour, can be studied at both a proximate and an ultimate level. The
proximate level involves ‘how’ questions concerning how the trait develops in an individual, both by
referring to the causal mechanisms and ontogeny, or how the trait develops over the course of an individuals lifetime. The ultimate level, the ‘why’ questions, refer to the phylogenetic history of a trait - how
the presence of the trait within a species is related to its presence in other species - and functional, adaptive explanations for its emergence (Tinbergen, 1963).
10
See, for example, Dutton 2002, van Damme 1996.
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The quest for variation can therefore explain why aesthetic preferences can
change over time or across cultures, without any clear, functional reason (Cunnigham & Shamblen, 2003). In some cases, changing social and ecological circumstances can alter preferences for particular traits, such as evidence of affluence and health in societies where nutritional conditions are poor. Correlations
have also been found between a preference for neonate, softer traits in women’s
faces at times when the economy prospers, whereas opposite traits tend to be
positively assessed during economic downfall (Pettijohn & Tesser, 1999). Another reason that applies more specifically to temporal changes in aesthetic preference can be the tendency of a society’s elite to maintain their external signals of
high status by adopting new and different signals if the previous ones become
increasingly average and are adopted by the society as a whole (Cunningham &
Shamblen, 2003).
In attempting to understand how evolutionary aesthetics can explain interindividual differences, it is relevant to include neurocognitive research on this
subject.11 By studying individuals’ brains in a variety of conditions and with different sets of stimuli, it becomes possible to understand how such differences in
aesthetic appreciation work on a neurobiological level, and consequentially, how
they eventually become clear in aesthetic experience and judgement on a more
conscious level. fMRI research by Kirk and colleagues (2009) with groups of
architects and non-architects found that the level of expertise present influences
the cognitive processing of relevant stimuli, in this case architectural creations,
but also the amount of neural rewards evoked by these stimuli. This means that
an individual more familiar with a particular kind of representations can experience heightened aesthetic responses. Such an effect may be due to the mechanism of neuroplasticity, which broadly refers to the brain’s capacity to establish
new neural connections following new experiences or the perception of representations, while deleting old or less useful ones. In this manner, knowledge is
again joint with emotion in order to produce aesthetic effects (Jacobsen, 2010).

_______________
11

Concerning individual variation, it is important to note that the process of evolution through
natural or sexual selection precisely takes such individual variation as a starting point. If there was no
variation in a particular trait, for example the extent to which an organism is capable of assessing the
reproductive quality of a conspecific in aesthetic terms, evolution could not act upon the trait to select
more successful variations to maintain in future generations.
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Conclusion
In this paper, I outlined the methodological apparatus and thematic focus of
evolutionary aesthetics, describing how it presents the human ability to express
evaluative emotional judgement in terms of beauty and ugliness as an evolved
motivational mechanisms with functional underpinnings. Three important critiques of evolutionary aesthetics were addressed, only representing a limited set
of questions that can be asked at the intersection of evolutionary and more traditional humanities approaches to this subject. I argued that comments such as the
one made by O’Hear concerning the potential functional, rather than aesthetic
motivation at play in female choice reflects a one-sided interpretation of original
Darwinian aesthetics, losing its presumed validity in the light of fundamental
additions to Darwinian thought such as the ones made in the extended synthesis.
Additionally, I pointed out that the often feared reductionist agenda of evolutionary aesthetics is valid in scientific terms, i.e. in trying to approach our ability
for aesthetic judgement on a more fundamental, biological level. Finally, I provided suggestions in support of the idea that looking at the evolutionary foundations of our aesthetic sense does not equal stating that there is no room for cultural or interindividual variation. In this regard, neurocognitive research may
prove to be particularly enligthening for our understanding of aesthetic experience and judgement on multiple levels.

References
Aiken N.E. (1999). Literature of Early “Scientific” and “Evolution” Aesthetics. [In:] B. Cooke,
F. Turner (eds.). Biopoetics. Evolutionary Explorations in the Arts. Kentucky, pp. 417–431.
Allesch C.G. (2001). Fechner’s Aesthetics – a Provocation? Lecture Given at the Symposium in Honour of Gustav Fechner's 200th Anniversary, Leipzig, 19–20 October 2001.
Appleton J. (1975). The Experience of Landscape. London.
Barber N. (1995). The Evolutionary Psychology of Physical Attractiveness: Sexual Selection and
Human Morphology. “Ethology and Sociobiology”, 16, pp. 395–424.
Bolhuis J., Brown G.R., Richardson R.C., Laland K.N. (2011). Darwin in Mind: New Opportunities
for Evolutionary Psychology. “PLoS Biology”, 9, e1001109. doi:10.1371/journal.pbio.1001109.
Boyd R., Richerson P.J. (1985). Culture and the Evolutionary Process. Chicago.
Bringslimark T., Hartig T., Patil G.G. (2011). Adaptation to Windowlessness: Do Office Workers
Compensate for a Lack of Visual Access to the Outdoors? “Environment and Behavior”, 43,
pp. 469–487.

Of Darwin and Other Demons: the Evolutionary Turn in Aesthetics

89

Cosmides L., Tooby J., Barkow J.H. (1992). Introduction: Evolutionary Psychology and Conceptual
Integration. [In:] J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (eds.). The Adapted Mind. Evolutionary
Psychology and the Generation of Culture. New York, pp. 3–18.
Cunningham M.R., Shamblen, S.R. (2003). Beyond Nature Versus Culture: a Multiple Fitness
Analysis of Variations in Grooming. [In:] E. Voland, K. Grammer (eds.). Evolutionary Aesthetics. Berlin, pp. 201–237.
Darwin C. [1859] (1861). On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. New York.
Darwin C. [1871] (1896). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. New York.
Davies S. (2012). The Artful Species. Art, Aesthetics, and Human Evolution. Oxford.
Dobzhansky T. (1973). Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution. “American
Biology Teacher”, 35, pp. 125–129.
Donovan G.H., Prestemon J.P. (2012). The Effect of Trees on Crime in Portland, Oregon. “Environment and Behavior”, 44, 3–30.
Dunbar R.I.M., Barrett L. (2007). Evolutionary Psychology in the Round. [In:] R.I.M. Dunbar
L. Barrett (eds.). The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology. Oxford, pp. 3–9.
Dutton D. (2002). Aesthetic Universals. [In:] B. Gaut, D. McIver Lopes (eds.). The Routledge Companion to Aesthetics. London, pp. 203–214.
Fisher R.A. (1930). The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford.
Gangestad S.W., Thornhill R., Yeo R.A. (1994). Facial Attractiveness, Developmental Stability, and
Fluctuating Asymmetry. “Ethology and Sociobiology”, 15, pp. 73–85.
Gazzaniga M. (2009). Human. The Science Behind What Makes Us Unique. New York.
Hamilton W.D., Zuk M. (1982). Heritable True Fitness and Bright Birds: A Role for Parasites. “Science”, 218, 384–387.
Hartmann P., Apaolaza-Ilbáñez V. (2010). Beyond Savanna: An Evolutionary and Environmental
Psychology Approach to Behavioral Effects of Nature Scenery in Green Advertising. “Journal of
Environmental Psychology”, 30, pp. 119–128.
Heerwagen J., Orians G. (1993). Humans, Habitats, and Aesthetics. [In:] S.R. Kellert, E.O. Wilson
(eds.). The Biophilia Hypothesis. Washington D.C., pp. 138–172.
Jacobsen T. (2010). Beauty and the Brain: Culture, History and Individual Differences in Aesthetic
Appreciation. “Journal of Anatomy”, 216, pp. 184–191.
Kaplan R., Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature: a Psychological Perspective. Cambridge.
Kaplan S. (1992). Environmental Preference in a Knowledge-seeking, Knowledge-using Organism.
[In:] J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (eds.). The Adapted Mind. Evolutionary Psychology
and the Generation of Culture. New York, pp. 581–600.
Kirk U., Skov M., Christensen M.S., Nygaard N. (2009). Brain Correlates of Aesthetic Expertise:
a Parametric fMRI Study. “Brain and Cognition”, 69, pp. 306–315.
Kreft L. (2007). The Second Modernity of Naturalist Aesthetics. “Filozofski Vestnik”, 18, pp. 83–98.
Milinski M. (2003). Perfumes. [In:] E. Voland, K. Grammer (eds.). Evolutionary Aesthetics. Berlin,
pp. 325–339.
Miller G. (2001). The Mating Mind. How Sexual Selection Shaped the Evolution of Human Nature.
London.
Moore G. (2002). Art and Evolution: Nietzsche’s Philosophical Aesthetics. “British Journal for the
History of Philosophy”, 10, pp. 109–126.

90

EVELINE SEGHERS

Nielsen T.S., Hansen K.B. (2007). Do Green Areas Affect Health? Results from a Danish Survey on
the Use of Green Areas and Health Indicators. “Health & Place”, 13, pp. 839–850.
O’Hear A. (1997). Beyond Evolution. Human Nature and the Limits of Evolutionary Explanation.
Oxford.
Orians G. (1980). Habitat Selection: General Theory And Applications To Human Behavior. [In:]
J.S. Lockard (ed.). The Evolution of Human Social Behavior. Amsterdam, pp. 49–66.
Orians G. (2001). An Evolutionary Perspective on Aesthetics. “Bulletin of Psychology and the Arts”, 2, s.p.
Orians G., Heerwagen J. (1992). Evolved Responses to Landscapes. [In:] J.H. Barkow, L. Cosmides,
J. Tooby (eds.). The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture.
New York, pp. 55–580.
Pettijohn T.F. Tesser A. (1999). Popularity in Environmental Context: Facial Feature Assessment of
American Movie Actresses. “Media Psychology”, 1, pp. 229–247.
Pinker S. (1997). How the Mind Works. London.
Ruso B., Renninger L., Atzwanger K. (2003). Human Habitat Preferences: A Generative Territory
For Evolutionary Aesthetics Research. [In:] E. Voland, K. Grammer (eds.). Evolutionary Aesthetics. Berlin, pp. 279–294.
Scruton R. (2009). Beauty. New York.
Symons D. (1992). On the Use and Misuse of Darwinism in the Study of Human Behavior. [In:]
J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (eds.). The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and
the Generation of Culture. New York, pp. 137–159.
Thornhill R. (2003). Darwinian Aesthetics Informs Traditional Aesthetics. [In:] E. Voland,
K. Grammer (eds.). Evolutionary Aesthetics. Berlin, pp. 9–38.
Thornhill R., Gangestad S.W. (1993). Human Facial Beauty: Averageness, Symmetry, And Parasite
Resistance. “Human Nature”, 4, pp. 237–269.
Tinbergen N. (1963). On Aims and Methods of Ethology. “Zeitschrift für Tierpsychologie“, 20,
pp. 410–433.
Trivers R. (1972). Parental Investment and Sexual Selection. [In:] B. Campbell (ed.). Sexual Selection and the Descent of Man. Chicago, pp. 136–179.
Van Damme W. (1996). Beauty in Context. Towards an Anthropological Approach to Aesthetics.
Leiden.
Van Gerwen, R. (2011). Esthetische normativiteit. Tegen empirische en evolutionaire “verklaringen”.
„Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte“, 103, 126–138.
Verpooten J., Nelissen M. (2010). Sensory Exploitation and Cultural Transmission: The Late Emergence of Iconic Representations in Human Evolution. “Theory in Biosciences”, 129, pp. 211–221.
Verpooten J., Nelissen M. (2012). Sensory Exploitation: Underestimated in the Evolution of Art As
Once in Sexual Selection? [In:] K.S. Plaisance, T.A.C Reydon (eds.). Philosophy of Behavioral
Biology. “Boston Studies in the Philosophy of Science”, 282, pp. 189–216.
Voland E. (2003). Aesthetic Preferences in the World of Artifacts – Adaptations for the Evaluation of
Honest Signals? [In:] E. Voland, K. Grammer (eds.). Evolutionary Aesthetics. Berlin, pp. 239–260.
Watson P.J., Thornhill R. (1994). Fluctuating Asymmetry and Sexual Selection. “Tree”, 9, pp. 21–25.
Wilson E.O. (1984). Biophilia. Cambridge.
Zahavi A. (1975). Mate Selection: a Selection for a Handicap. “Journal of Theoretical Biology”, 53,
pp. 205–214.

Mieczysław Wallis w poszukiwaniu piękna ‒ impresje z podróży

91

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (8) 2015 POZNAŃ

Joanna Zegzuła-Nowak
Uniwersytet Zielonogórski

Mieczysław Wallis w poszukiwaniu piękna ‒
impresje z podróży
KEY WORDS

ABSTRACT

beauty,
Wallis’ archives,
Mieczysław Wallis,
painting, sculpture,
architecture,
manuscript writing

Zegzuła-Nowak Joanna, Mieczysław Wallis w poszukiwaniu piękna ‒
impresje z podróży [Mieczysław Wallis in Search of Beauty – Travel
Impressions]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(8) 2015, Poznań 2015, pp. 91–99, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 97883-232-3004-5. ISSN 2300-0422
The article presents impressions from research expeditions of polish
19th century scholar ‒ Mieczysław Wallis. This aesthetician, philosopher and historian of art was a great beauty lover. So, in his travels
around the country and abroad he searched manifestations of the beauty in: architecture, painting, sculpture and formations of nature as well.
His handwritten notes which contained his memories from these journeys are very important and intellectually atractive reading.

Mieczysław Wallis był nie tylko wybitnym XX-wiecznym filozofem, estetykiem,
krytykiem artystycznym, badaczem i historykiem sztuki, ale przede wszystkim
wielkim miłośnikiem piękna, którego poszukiwał zarówno w dziełach ludzkiej
twórczości (malarstwie, rzeźbie, architekturze), jak i w ukształtowaniu krajobrazu. Piękno stanowiło dlań jedną z niezmiennych i zarazem najwartościowszych
oraz najtrwalszych kategorii, której poświęcił całą swoją aktywność naukowo-badawczą. Pisał o tym następująco: „Dochodzę do coraz bardziej sceptycznych
poglądów na człowieka. Jedynie mój entuzjazm dla piękna ‒ sztuki, przyrody,
czynności i dzieł ludzkich, teorii naukowych, systemów metafizycznych ‒ pozostał bez zmian”1.
_______________
1

Materiały Archiwalne M. Wallisa, Archiwum Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, teczka Rps 8, k. 3.
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Odwiedzając różne urokliwe zakątki zarówno Polski, jak i świata, zapisywał
swoje impresje w licznych wspomnieniach oraz korespondencji. Jego zapiski
stanowią dziś niezrównane świadectwo nieistniejącej już epoki (miejsc, dzieł,
zjawisk, ludzi), a także, a może nawet przede wszystkim, mapę pięknych, wartościowych miejsc, która, mimo upływu czasu, zachowała w znacznym stopniu
swoją ważność i aktualność. Poprzez lekturę Wallisowskich archiwaliów współczesny czytelnik ma możliwość poznać, docenić i zadumać się nad rodzimym
oraz światowym dziedzictwem kultury, sztuki i przestrzeni, którego również jest
sukcesorem, a czego nie zawsze ma świadomość.
Mieczysław Wallis, jako uczony obdarzony wybitnym kunsztem literackim,
w swoich archiwaliach prostym, a zarazem niezwykle plastycznym językiem
przybliża intelektualno-artystyczny czar i magię miejsc, zarówno tych powszechnie uznawanych za atrakcyjne, jak i tych, które często z pozoru wydają się pospolite i nieciekawe. Ta umiejętność stanowi charakterystyczny rys jego rękopiśmiennej twórczości. Co ważne, swoje podróże umiejętnie łączył on z pracą
i pasją badawczą. Stąd też tkwiło w nim przekonanie, że obcując i zapisując swe
wrażenia z podróży, wypełnia jako uczony swego rodzaju misję wobec ludzkości.
Pisał o tym następująco:
Historyk sztuki pragnie poznać dzieje i poszczególne wybitne dzieła sztuki. Dzieła sztuki są
tworzone po to, by dawały ludziom radość. Historyk sztuki, obcując z wybitnymi dziełami
sztuki ‒ z ołtarzem Mariackim Wita Stwosza lub z dziedzińcem arkadowym na Wawelu, z portretem Rodakowskiego lub z kwiatami Wyczółkowskiego – przeżywa przynajmniej cząstkę tej
radości, jaką przeżywali ci, dla których te dzieła były stworzone. Otóż tej radości nie powinien
on chować tylko dla siebie. Powinien on podzielić się nią z innymi, powinien przekazywać ją ‒
przy pomocy słowa mówionego lub pisanego innym. Historyk sztuki powinien starać się przelać w innych entuzjazm dla sztuki, jaki ma sam. Tak przynajmniej pojmuję jedną z misji historyka sztuki. (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, k. 111)

Jak zaznaczał bowiem Jan Białostocki, Wallis: „Uważał bowiem, że każdy
człowiek powinien mieć możliwość obcowania ze światem tworów estetycznych,
a nie tylko wybrańcy, t.j. znawcy i koneserzy sztuki” (Białostocki, 1983: 336).
Stąd sam uczony przekonywał następująco: „Dążmy do tego, by jak najwięcej
_______________

Należy zaznaczyć, że kategorię piękna Wallis pojmował tu bardzo szeroko, utożsamiając ją nie tylko
z pięknem zmysłowym. Podobnie jak H. Elzenberg, który uważał, że „piękne są i postępki, i charaktery, i dusze, i postacie historyczne, i całe historyczne epoki, i budowa matematyki jako całości, a nierzadko i systemom filozoficznym zarzuca się, że są tylko piękne, zamiast być logiczne i ścisłe” (Elzenberg, 1966: 13).
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ludzi umiało dostrzegać piękno, charakter lub wyraz zarówno w dostępnych im
dziełach sztuki, jak w najbardziej pospolitych rzeczach ich powszedniego otoczenia” (Wallis: 1968: 25).
Piękna poszukiwał zarówno w bezpośrednio otaczającej go rzeczywistości,
jak i podczas swych licznych wojaży: w galeriach, muzeach, spacerując po ulicach
miast, podziwiając ich zabytki architektoniczne i monumenty oraz pejzaże.
Należy przy tym podkreślić, że zachwyt, który stanowił dlań jedno z najważniejszych przeżyć duchowych, był uczuciem, do którego dążył stale. Toteż potrafił on odnaleźć piękno także w prozie toczącego się naokoło życia. Pisał o tym
w jednej ze swych notatek następująco:
Chodzę godzinami po mieście i przypatruję się tej wspaniałej książce z obrazkami, temu porywającemu filmowi, jakim jest ulica Warszawy. Gapię się na stragany, na kosze z owocami
i garnki z kwiatami, na wystawy sklepów, na ciężarówki i furmanki, na przechodniów, na
sprzedawców ulicznych, na żołnierzy, na dzieci. I na kobiety. Zachwycają mnie ich kunsztowne fryzury i lekkie stroje, ich spojrzenia, ich uśmiechy, ich śmiech, ich ruchy, ich sposoby
trzymania się i chodzenia. (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, k. 26)

Z kolei podczas licznych podróży ujawniała się jego niezwykle wyczulona
wrażliwość estetyczna. Wallis potrafił chłonąć całym sobą klimat odwiedzanych
miejsc, podziwiać ich architekturę i krajobrazy, stanowiące dlań każdorazowo
źródło wielu różnorodnych doznań natury estetycznej. Co ważne, w jego relacjach ujawniały się zarówno impresje zwykłego turysty, jak i wytrawnego znawcy
zagadnień estetycznych i sztuki.
Na przykład w swych Wspomnieniach pod datą 29 X 1959 zawarł następujący
opis Tarnowa i jego zabytków:
Miasteczko śliczne. Malownicze, kręte uliczki, biegnące w dół i pod górę. Ratusz z piękną renesansową attyką (znany ze znaczków pocztowych za 60 groszy). Dużo ładnych sklepów. Hotel, jakiego nie powstydziłaby się Warszawa. (…) Katedra, w której części barokową i renesansową zastąpiono w końcu XIX wieku lub na początku XX wieku częściami w szablonowym
stylu pseudogotyckim, zregotyzowano, sprawia rozczarowanie. Ciekawy nagrobek damy
z Rożnowa, mieszaniec gotycko-wczesnorenesansowy i Padovana szlachetny nagrobek. Natomiast nagrobki Tarnowskich piętrzące się pod sam strop prezbiterium, przeładowane architektonicznie i rzeźbiarsko, barbarzyńskie, wyraz urojeń wielkościowych ówczesnej magnaterii
budzą niesmak. (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, k. 157)

Ten wybitny historyk sztuki potrafił także w sposób profesjonalny opisać
i podkreślić najważniejsze walory oglądanych zabytków architektonicznych,
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które stanowić mogą dziś pewien punkt wyjścia, przewodnik dla współczesnych
badaczy sztuki. Na przykład w notatce poświęconej wycieczce Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, któremu przez wiele lat przewodniczył,
znajdujemy takie wypisy z tego, co charakterystyczne (choć nie zawsze piękne)
i warte uwagi pod względem sztuki i architektury w odwiedzanych kościołach:
Piotrków: Bernardyni (piękna krata) dobudówki neogotyckie, Fara (wieża gotycka, kaplice barokowe, polichromia secesyjna). ‒ Jezuici (wnętrze, polichromia…), zamek (okna, portale).
Sulejów, Opactwo cystersów: Kościół (portal romański, tablica z krukiem, krzyżem, słońcem
i półksiężycem, wnętrze bar.[okowe]2 z kolorowych marmurów, stalle i konfesjonały rokokowe, siedem różnej wielkości średniowiecznych lwów drewnianych. Kapitularz (wnętrze wsparte na jednej kolumnie, lapidarium, obrazy, barokowy drewniany posąg świętego; zbiory regionalne). Mur z romańskimi oknami bliźniaczymi. Brama wjazdowa: gotycka z wieżą
o barokowym hełmie. Paradyż: Kościół barokowy ‒ ładna fasada dwuwiekowa. Obejście (klasycystyczne?) ‒ we wnętrzu barokowe ołtarze i okropna polichromia z początku XX w. (?) ‒
dziedzińczyk ze stacjami Męki Pańskiej ‒ ohydne bohomazy (ok. 1950?). (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, k. 138)

Warto podkreślić, że uczony, mimo prostoty i braku przesadnej egzaltacji
wypowiedzi, przejawiał niezwykłą dbałość o poprawność języka i piękno stylu.
Stąd jego relacje przywodzą czytelnika do chęci ujrzenia opisywanych miejsc.
Taki charakter można przypisać na przykład jego relacji z wizyty w Muzeum
Czartoryskich w Krakowie, w której czytamy, co następuje: „Kobierce perskie,
bizantyjskie wyroby z kości słoniowej, emalie limuzyjskie, francuskie rękopisy
iluminowane, fajanse hiszpańsko-maurykańskie o cudownie mieniącej się polewie, szkła weneckie, porcelana miśnieńska” (Materiały Archiwalne M. Wallisa…,
k. 158).
W swojej pracy naukowo-badawczej uczony miał także wielokrotnie okazję
odwiedzenia światowych centrów sztuki i kultury, np. Paryża, Londynu czy Aten.
Ich atmosferę również oddawał w pełnych ekspresji, poetyckości i intelektualnej
pasji zapiskach. Na przykład w liście do H. Elzenberga opisywał swe przeżycia
związane z pobytem w Grecji, pisząc, co następuje:
Ja żyję nadal intensywnie Grecją. Rzeźba grecka czyni na miejscu bez porównania większe
wrażenie niż w Luwrze lub Muzeum Brytyjskim. (…) Świątynie greckie są cudownie wkomponowane w pejzaż: żadna reprodukcja nie może dać o tym pojęcia. ‒ no i przezroczystość
powietrza i światło, które opłukuje i miękko modeluje każdą powierzchnię. (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, Rps 16, T. I, k. 255)
_______________
2

Przyp. własny.
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Z kolei o pobycie w Paryżu, kuszącym turystów swą barwnością, poetycznością atmosfery i tętniącym życiem, czytamy taką oto relację:
Pierwsze wrażenia. Rozłożyste autostrady i bulwary: poezja i patos przestrzeni. (…) Paryż jest
bardzo kolorowy. Kolorowa jest architektura nowoczesna. W starych dzielnicach różnobarwne
markizy, plakaty, auta, autobusy. Kolorowy w dzień Paryż jest jeszcze bardziej kolorowy w nocy. Wieczorem bulwary są jedną orgią świateł i barw. (…) w Passy3 jest jeszcze dużo recesji
i neorokoka.

Podsumowując – według Wallisa: „Istnieją miasta udane i nieudane. Paryż
należy do miast, które się udały” (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, Rps 8, k.
160–161).
Stąd pisał on do swego przyjaciela H. Elzenberga następująco: „Paryż jest piękny
jak zawsze, teraz może szczególnie piękny w łagodnym blasku październikowego
słońca” (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, k. 239).
Sporą plastycznością i synkretyzmem wrażeń wyróżnia się także Wallisowski opis
San Francisco, w którym uczony zawarł następującą treść:
Cudowne mosty ponad zatokami. Niezwykłe efekty kolorystyczne o zachodzie słońca. Golden
Gate Park: olbrzymie drzewa iglaste. Śródmieście, Union Square: kakofonia architektoniczna.
Rozkoszne lody w cukierni „Blum’s”. Śliczny, projektowany przez Wrighta magazyn Morrisa na
Maiden Lane ‒ ceramika, szkło szwedzkie, sztućce, z rampą, wznoszącą się spiralnie do góry:
szkic do Guggenheim Museum. North Beach, miejscowy Montparnasse: kudłaci, brodaci,
umorusani „beatnicy”4. China-Town: magazyny z cackami ze słoniowej kości, (…), z laki, nocą
oświetlone a Giono. Kolorowe wywieszki z wielkimi, malowniczymi literami chińskimi. (…)
M H. de Young Memorial Museum: fascynująca sztuka indiańska, meksykańska, polinezyjska.
Obok arcydzieł malarstwa włoskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego. (Materiały Archiwalne
M. Wallisa…, k. 165)

Co ciekawe, autor dzieła Przeżycie i wartość opisywał także krajobrazy mniejszych, acz niezwykle urokliwych zakątków kuli ziemskiej, które stanowią niemal
słowny odpowiednik pocztówek z podróży, pisząc na przykład o miejscowości St.
Ives:
_______________
3

Jedna z dzielnic Paryża.
„Beatnik” to zwrot wywodzący się z „Beat Generation” (inaczej: Renesans z San Francisco), nieformalnego, awangardowego ruchu literacko-kulturowy, powstałego w połowie XX w. W USA, szerzącego hasła anarchistycznego indywidualizmu, nonkonformizmu, swobody twórczej. „Beatnik” to człowiek
buntowniczy, wyróżniający się niechlujnym ubiorem stanowiącym wyraz protestu wobec konsumpcyjnego stylu życia.
4
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Po krótkim lecz pracowitym pobycie w Londynie pojechaliśmy (…) do tej małej miejscowości
w Kornwalii, nad Atlantykiem. Jest tu nieprawdopodobnie pięknie. Morze, przystań rybacka
z łodziami w różnych kolorach, kamienne domki, wspaniała roślinność, wszystko to przypomina francuską Riwierę, ‒ w jakiejś surowej i potężniejszej tonacji. (Materiały Archiwalne
M. Wallisa…, k. 12)

W podobnym tonie sformułowana jest jego wypowiedź opisująca widoki
niewielkiej miejscowości Inowłódz pod Łodzią:
Na wzgórze do kościoła romańskiego, z piaskowca, przeważnie rekonstruowanego w w. XX.
Piękne położenie nad Pilicą. Obejście i cmentarzyk. Piękna bryła budowli. Wnętrze puste i surowe. W ołtarzu stary krucyfiks. Empora. Kolumienki z głowicami wzorowanymi na dawnych
głowicach. Płyty majolikowe również imitujące dawne płyty. W pokoiku przylegającym do nawy (zakrystii) lapidarium. Ćwierkanie ptaków (pisk nietoperzy?) wewnątrz kościoła. Dokoła
świeża zieleń drzew, kwitnąca forsycja, zakwitające dopiero krzewy. (Materiały Archiwalne
M. Wallisa…, k. 139)

Z korespondencji autora dzieła Przeżycie i wartość z Henrykiem Elzenbergiem dowiadujemy się także, że łódzki uczony cenił nie tylko piękno światowych
kurortów i artystyczną maestrię zabytków uznanych centrów kultury, ale także
kojącą moc niewielkich, acz urokliwych rodzimych miejscowości wypoczynkowo-uzdrowiskowych, szczególnie górskich i nadmorskich (był m.in. w Zakopanem, Śródborowie pod Otwockiem, Dusznikach Zdroju, Polanicy Zdroju, Sopocie, Wiśle na Śląsku Cieszyńskim, w Kołobrzegu, Jastrzębiej Górze, Gdańsku,
Kazimierzu Dolnym, na Helu), gdzie wypoczywał wielokrotnie jako kuracjusz
i wczasowicz. Cenił wówczas piękno otaczającej go w tych miejscach przyrody
i terenu, a także wykorzystywał spokojną atmosferę tych miejsc do poszukiwania
inspiracji i pracy twórczej. W liście do swego toruńskiego przyjaciela o pobycie
w Rabce Zdroju pisał na przykład: „Tu jest bardzo dobrze, komfort, spokój, cisza, miłe towarzystwo. Przerabiam studium o Noakowskim, napisane osiem lat
temu, przeważnie jednak wypoczywam i spaceruję” (Materiały Archiwalne
M. Wallisa…, k. 216). W innej wypowiedzi czytamy też: „Kochany Henryku, Od
paru dni jestem z Olkiem5 w Nieborowie. Jest nam tutaj bardzo dobrze. Pogoda
dopisuje. (…) Warunki do wypoczynku i do pracy są tutaj idealne i myślę, że
powinieneś tu kiedyś przyjechać” (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, k. 226).
Opis uroków Nieborowa i jego okolic pojawia się w tej korespondencji również
w następujących słowach:
_______________
5

Uczony pisze tu o swoim synu, Aleksandrze Wallisie.
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W Nieborowie jest spokojnie, wygodnie. Czuję się dobrze w tym pałacu z XVII i XVIII wieku
i w otaczającym go wspaniałym parku. Kilka dni temu byłem, po raz pierwszy, w Żelazowej
Woli. Dworek, w którym urodził się Chopin, jest śliczny i śliczny jest przylegający do niego
ogród, pełen starych kasztanów, wierzb płaczących i klombów z kwiatami. (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, k. 192–193)

We wspomnieniach Wallisa szczególnie często pojawia się także Zakopane,
budzące jego nieustającą fascynację i nęcące swym urokiem. Wallis wielokrotnie
udawał się tam wraz z rodziną (synem i żoną) na letni wypoczynek i zdarzało się,
że gościł wówczas w słynnym pensjonacie wczasowym o nazwie „Witkiewiczówka”6. Miał tam sposobność spotykania się także z innymi wybitnymi osobistościami swoich czasów, które często były jego współpensjonariuszami. Zachwyt
okolicą i specyfikę pensjonatu uczony opisywał w zarówno w swych wspomnieniach, jak i listach do swego przyjaciela Henryka Elzenberga, pisząc następująco:
Jesteśmy tu od 10 dni i jesteśmy zachwyceni Zakopanem. (…) Teraz co do „Witkiewiczówki”.
Willa ta (jej ‒ lakoniczna i skromna nazwa urzędowa brzmi: „Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Kultury Materialnej w Zakopanem”) projektowana przez St. Witkiewicza i mieszcząca różne pamiątki po nim (…) jest pięknie położona na Antałówce i ma
wygodne połączenie autobusowe z miastem. (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, Rps. 16,
T. 1, k. 31)

Natomiast w notatce z 1935 roku zawarł taki oto barwny, malowniczy opis
wrażeń z wycieczki:
Lato. Zakopane. Wycieczka na Spisz i Orawę. Zamki Orawskie. Potężna skała, wysokości około 100 m, otoczona z kilku stron wodą. Na niej wznoszą się, jakby wyrastające z niej trzy zamki, jeden nad drugim, tak, że najwyższe piętro jednego jest jakby podnóżem następnego,
wreszcie zamek najwyższy wystrzela jeszcze w górę okrągłą basztą. Pionowy ruch wzwyż skały
zostaje tutaj podjęty kolejno przez trzy zamki i wreszcie przez basztę najwyższego z nich.
Wspaniałe zestrojenie architektury i góry, sztuki i przyrody. (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, Rps. 10, T. 10, k. 35)

W jego zapiskach możemy przeczytać także o atmosferze artystyczno-naukowej podhalańskiego uzdrowiska. We wspomnieniu zatytułowanym „Zakopane, lata 1935, 1936, 1937” pisał następująco:
_______________
6

Willa „Witkiewiczówka” została wybudowana przez brata Stanisława Witkiewicza, Jana Witkiewicza, na początku XX wieku. Willę tę wyróżnia bogaty i oryginalny styl architektoniczny, charakterystyczny dla stylu zakopiańskiego. W willi tej mieszkał i tworzył sam Witkacy w latach 1931–1939. Por.
http://witkiewiczowka.obitur.pl/.
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Kawiarnia na powietrzu w parku zdrojowym, tzw. „Małpim Gaju”, między Grunwaldzką
a Krupówkami, w której zbierali się intelektualiści. Dwa stoliki. Jeden, „Bystroniowi”. Prezydował mu historyk kultury Bystroń. Siadywali przy nim historyk wojskowości, gen. Marian
Kukiel, Rubel, redaktor „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” i „Ikaca”. Drugiemu stolikowi
prezydował Leon Chwistek ‒ logik, malarz, estetyk, publicysta i ‒ erotoman. Został on wreszcie profesorem logiki na Uniwersytecie Lwowskim, lecz tam, w środowisku swych kolegów
czuł się źle, i zjeżdżał latem do Zakopanego, by się wytańczyć i, może przede wszystkim, wygadać. Wyżywał się on w nieskończonych wielogodzinnych dyskusjach, zachłystywał się nimi.
Owe dyskusje dawały mu, jak się zdaje, poczucie intensywnego, wzmożonego istnienia. (Materiały Archiwalne M. Wallisa…, Rps. 16, T. 1, k. 54)

* * *
Rękopiśmienne zapiski Mieczysława Wallisa ukazujące piękno, czar, malowniczy
urok, harmonię, artyzm, krasę i powab odwiedzanych przezeń miejsc dostarczają
czytelnikowi niezapomnianych doznań zarówno estetycznych, jak i poznawczych, wszak uczony w swych relacjach połączył wiedzę oraz styl wypowiedzi
zarówno badacza, jak i artysty. Obcując z wytworami sztuki (malarstwem, rzeźbą), architektury (budowle, posągi), niezwykłymi tworami przyrody, uczony na
kartach swych rękopiśmiennych zapisków kreśli niczym słowne pejzaże ich urokliwe, choć zarazem pełne prostoty opisy. Świadczy to nie tylko o tym, że potrafił
on upajać się i chłonąć całym sobą pojawiające się przed nim wytwory kunsztu
zarówno ludzkiego, jak i natury, ale także poddać je analizie z punktu widzenia
historii sztuki.
Co ważne, przyświecało mu przy tym przekonanie, że obcując z tymi zjawiskami, mamy możliwość doświadczania przeżyć estetycznych o swoistej mocy
oddziaływania na dusze ludzkie. Moc ta może przejawiać się wielorako, dostarczać rozkoszy, ukojenia, wyzwalać z udręki życia, wzbogacać i zwielokrotniać
życie, rozwijać spostrzegawczość, fantazję, pobudzać kreatywność twórczą, rozpraszać nudę, dostarczać rozrywki, odprężać, a nawet czynić ludzi silniejszymi
do walki ze złem. Najważniejszą jednak potęgą opisywanych przez Wallisa
przedmiotów estetycznych jest to, że
Przedmioty estetyczne dają radość — tym, którzy są zdolni ją odczuć. Jeśli więc pragniemy, by
w świecie, w którym żyjemy, z jego bezmiarem cierpienia i bólu, było więcej radości, starajmy
się szerzyć i podnosić kulturę estetyczną — kształcić umiejętność patrzenia na budowle, posągi lub obrazy, kunszt słuchania muzyki, sztukę słuchania lub czytania utworów poetyckich,
budzić wrażliwość na czar przyrody. (Wallis, 1968: 25)
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Dlatego też w pracy naukowej łódzkiego uczonego zakorzenione było tak silne dążenie, by zjawiska te poznawać, postrzegać, opisywać i przekazywać relacje
o nich dalej. Temu założeniu autor dzieła Przeżycie i wartość poświęcił wszystkie
swoje podróże i ekspedycje badawcze, których wyniki zawarł w prezentowanych
tu archiwaliach, a które dziś, mimo upływu czasu, stanowią tak kuszącą intelektualnie i literacko lekturę.
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Many authors agree that kitsch as an esthetic concept has its roots in the
romanticism. Its negative meaning places kitsch in opposition to high
art and other concepts of beauty. This paper deals with this issue and
puts a significant question on the alleged and paradox conservative
character of this esthetics. Kitsch as a caricature of art itself is here
being analyzed critically on the basis of fundamental theories of modern art and esthetics by Theodor Adorno, Roland Barthes or Milan
Kundera.

Istnieje opinia, iż kicz w obrębie zainteresowań estetyki jest przedmiotem raczej
peryferyjnym i z punktu widzenia sztuki stanowi sytuację graniczną (Kulka,
1994: 155–156), estetyka filozoficzna nie stawia sobie bowiem pytań o kryteria
dyskwalifikacyjne. Znacznie bardziej skłonna jest zajmować się kwestiami „pozytywnymi” – estetyczną pełnią, nie zaś brakami. Ponieważ jednak jest to pojęcie
obarczone wyjątkowym ładunkiem normatywności (jako najczytelniej definiujące rzecz domagającą się oceny negatywnej), stanowiąc w estetycznym dyskursie
głównego adwersarza sztuki wysokiej, uwaga nań zwrócona może zaowocować
pogłębieniem wglądu w istotę dzieła autentycznie artystycznego.
Mimo że niewiele jest terminów estetycznych, których pejoratywny wydźwięk potwierdzany jest tak powszechnie, od dłuższego już czasu mamy do
czynienia również z licznymi wysiłkami rehabilitowania tej kategorii, próbami
będącymi, zdaniem tych, którzy je podejmują, konsekwentną egzekucją wymogów postnowoczesnej fazy kultury. Początek sięga jeszcze pop-artu, który zatarcie
granic między kulturą wysoką a szeroko rozumianą „estetyką mas” uczynił swo-
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im najłatwiej rozpoznawalnym znamieniem. Wśród mechanizmów mających
usprawiedliwić tę absorpcję kiczu zwyczajowo znajdują się również żonglujący
cytatami pastisz, autoparodia i ironia. W większości wypadków powyższa strategia korzysta z haseł, dla wielu fałszywie rozumianego (Adorno), estetycznego
egalitaryzmu. Są to niekiedy jednak próby tak – chciałoby się powiedzieć – infantylne, że sam poziom refleksji, która je przeprowadza, wydaje się wynikiem przeniesienia na poziom dyskursu całej nieskrępowanej naiwności kiczu.
„Kulturalny kołtun żąda zazwyczaj, by dzieło sztuki coś mu dawało” – pisał
Theodor Adorno w 1951 roku (Adorno, 1999: 259). To coś, co daje się w ten
sposób brać, jest przez kicz definiowane zwykle jako piękno1. Jest to szczególna
figura dzisiejszej deprecjacji piękna – dokonującej się na drodze takiego jego
zatrudnienia, które poniża je i aktywnie redukuje do poziomu ckliwego, podatnego instrumentalizacji sentymentu. Istotą kiczu jest zwłaszcza to, że naśladuje
piękno. Paradoksalnie, główną winą obarczony zostaje estetyzm i idea l’art pour
l’art – kicz jawi się tu jako wynik rezygnacji ze zobowiązań pozaestetycznych
sztuki. Jak utrzymuje Hermann Broch, staje się on nieuchronny wszędzie tam,
gdzie mamy do czynienia z estetyzacją etyczności (Broch, 1998: 114–115), tj.
z czynieniem rzeczy wartościową z uwagi na jej zewnętrzne, „figuralne” podobieństwo do tego, co wartościowe autentycznie. Ma to pośredni związek z rodzajem stawianych sobie przez kicz celów:
Artysta zawsze stał na stanowisku, że należy robić dobrze, a nie pięknie; jeśli ktoś pracował, by
stworzyć piękno, we wszystkich epokach z góry skazany był na kicz. Do istoty światopoglądu
mieszczańskiego, czy raczej filisterskiego (…), należy chyba traktowanie dzieła sztuki jako
używki, jako tworu czysto estetycznego, którego kicz jest ucieleśnionym ideałem. (Broch,
1998: 36)

Mamy tu zatem do czynienia z dość specyficzną sytuacją (niezamierzonego)
instrumentalizowania wartości estetycznej, która właśnie przez wywindowanie
jej poza i ponad kontekst np. etyczny (podporządkowując etykę estetyce) zostaje
wyobcowana i uzyskuje charakter narzędziowy; na płaszczyźnie czysto artystycz_______________
1
Możemy w tych obrazach rozpoznać co najmniej „piękną intencję”: „Na pierwszym miejscu należy
wymienić małe pieski i kotki, płaczące dzieci, smukłe damy w woalkach, grające na skrzypcach, na plaży,
na tle zachodzącego słońca, matki z dziećmi na ręku, długonogie dziewczęta o zmysłowych ustach
i oczach, plaże z palmami i kolorowym zachodem słońca, senne wioski szwajcarskie na tle gór; jelenie
pasące się na polankach, zakochane pary przy pełni księżyca, dzikie konie, galopujące wzdłuż wzburzonych morskich fal, cisi żebracy, smutni clowni cyrkowi, wierne stare psy, patrzące w pustkę. Czytelnik
niewątpliwie łatwo uzupełni tę listę” (Kulka, 1994: 163, 165).
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nej znajduje to przejaw w „patosie piękna” przeciwko „skromnemu patosowi
doświadczenia”, żywiołem sztuki staje się „patos tragedii” nie zaś „bolesny komizm żywego stworzenia i poznanie jego istnienia”, „teatralny sztafaż” jak najdalszy od „owej wyższej rzeczywistości, ugruntowanej w wewnętrznym byciu
człowieka” (Broch, 1998: 36).
Być może uprawnione jest mówić o jeszcze drugiej, bardziej gniewnej („bezwzględnej, niesentymentalnej”) stronie kiczu (Adorno, 1994: 572), do której
stosuje się zarzut „pomnażania efektów realności”, jaki stawia Lyotard (1998: 52)
realizmowi kultury masowej: zarówno pornografia, jak i rozpadające się w strugach krwi ludzkie ciało podczas obfitujących w broń palną automobilowych
eskapad z takim zamiłowaniem podejmowanych w produktach przemysłu filmowego służą potwierdzeniu, że rzeczywistość cały czas jest na swoim miejscu
i ma się dobrze (i wciąż jeszcze żyjemy, skoro stać nas na żywą reakcję w jej obliczu). Jednak z zasygnalizowanych powyżej względów obrazy tego typu, jako że
nie stawiają sobie za cel promocji „tego, co dobre”, do kiczu w ścisłym znaczeniu
terminu rzadko są zaliczane, choć mamy tutaj do czynienia z podstawową zbieżnością polegającą na tym, iż w obu wypadkach zjawia się „cała zalecana hierarchia wartości, kanon tego, co niepożądane i co godne naśladowania” (Adorno
1999: 241). Z innych powodów – są to być może dwie strony tego samego zjawiska – piętrzące się okrucieństwo wykazuje ścisły związek z przeplatającymi się
z nim scenami lirycznymi: „zaledwie sadyzm może usprawiedliwić w życiu estetykę melodramatu” konstatował Marcel Proust (1992: 170). Podobne powinowactwa wykazywał „zły i sentymentalny” stary Karamazow. „Tam, gdzie przemawia serce, nie wypada, aby rozum zgłaszał wątpliwości. W krainie kiczu
panuje dyktatura serca” (Kundera, 1996a: 188).
***
Dla większości badaczy tego zjawiska źródła kiczu zaczynają bić już we wczesnym Romantyzmie – tak uważa Broch (1998: 104–105) oraz Dorfles (1969); jak
z kolei utrzymuje Calinescu (1977) – moment ten należy przesunąć na szóstą
i siódmą dekadę XIX wieku, lokalizując go w Monachium. Powszechnie przy
tym uważa się go za zjawisko stosunkowo nowe. Jest ono bowiem związane
z szerokim tłem przemian kulturowych, przez powiązanie z którymi zdaniem
wielu kicz w sztuce należy w znacznej mierze rozumieć jako konsekwencję
„pewnej postawy życiowej” (Broch 1998: 103, Kundera 1996a).
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Historyczną genezę kiczu nader wnikliwie rozpoznaje Hermann Broch, pokazując, jak już eklektyzm pławiącej się w scenograficznej malowniczości romantycznej, neogotyckiej (a następnie neorenesansowej i neobarokowej) architektury
– bezwzględnie ustępującej dziełom klasycystycznym, których ukoronowaniem
jest choćby twórczość K.F. Schinkla – ujawnia „głęboką rysę” poprzez epokę,
rysę, która wprawdzie dzieli, ale i zarazem utrwala sąsiedztwo „kosmicznych
aspiracji”2 genialnych dzieł epoki z popadającą w ewidentny kicz „bombastyczną” dekoracją. By odpowiedzieć na pytanie o zależności między oboma nurtami,
jakimi popłynęła sztuka romantyczna, mianowicie o to, czy zalążków skłonności
do owej eskalacji efektu, niejako uzasadnionego pretekstu do niego, należy doszukiwać się w dziełach Beethovena, Byrona, Schuberta, Stendhala, Turnera,
Chopina, Heinego czy Delacroix, czy też, przeciwnie, są to udane, dumne akty
stawienia czoła estetycznej małości, która rozwijała się równolegle i niezależnie
od wielkiej sztuki romantycznej, Broch rekonstruuje historyczne źródła tego, co
określa mianem „romantycznej postawy duchowej” (1998: 107). Stanowi ona
wypadkową estetyzującej kultury dworskiej i etycznej tradycji mieszczańskiej.
Fuzji tej dokonuje w XIX wieku przejmujące po arystokracji wiodącą rolę społeczną mieszczaństwo, którego pieczęcią tożsamości jest purytańska ascetyczna
niechęć do dystansującej się wobec tego, co etyczne sztuki, tak, jak wcześniej
arystokrację – „skrycie podziwianą” przez mieszczaństwo – charakteryzowała
„uciecha artystyczna libertynów”. Główną przesłanką postawy romantycznej
stają się jednak „tendencje reformacji” i powstała na ich gruncie samowiedza –
świadomość „absolutu, nieskończoności, Boga”, do której otwiera się samodzielny, indywidualny dostęp. Na tę sakralizację świadomości „dusza odpowiedziała
(…) pychą i zuchwałością” (Broch, 1998: 109). Absolutne roszczenia wiążą się
następnie, z jednej strony, z wybujałą, ocierającą się o histerię (wymagającą coraz
częściej stosowania tak popularnych w owym czasie soli trzeźwiących) egzaltacją,
z drugiej natomiast – lękiem przed „ryzykiem”. Antidotum reformacja znajduje
w zakazującej egzaltacji ascezie. Jednak emancypacja odnajdującej tymczasem
w sobie samej podstawę, świadomości od nakazowej strony nauki biblijnej powoduje, że duchowość mieszczańska potrafi już tylko wprząc egzaltację niejako
w służbę etyczności, a zakaz ją obejmujący łamie „rzecz paradoksalna, dla rato_______________
2

Broch, 1998: 105. Na fakt, iż kicz winien być uznany za głównego reprezentanta epoki, wskazywałaby, zdaniem Brocha, nieobecność „wartości pośrednich”. Kultura romantyczna oscyluje między skrajnymi manifestacjami nieskończonych ambicji sztuki oraz kiczu – „Każde ześliźnięcie się ze szczebla
geniuszu oznaczało zjazd z kosmosu prościutko w kicz”.
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wania swej tradycji ascetycznej” (Broch, 1998: 109). Tak rodzi się, zdaniem Brocha, motyw późniejszych neuroz seksualnych. Mają one źródło w (skutkującej
ostatecznie zjawiskiem resentymentu) „eliminacji rozkoszy” (Scheller, 1997) –
w zabiegu sentymentalnym czyniącym ze sfery erotycznej obszar obwarowanej
konwenansem czułostkowości. W pełni zgadza się z tą diagnozą również Milan
Kundera – doskonałą tego ilustracją (niemal stulecie później) jest interpretacyjny
retusz, jaki Max Brod wykonał na literackiej spuściźnie Kafki (cenzurując między
innymi traktujące o seksie fragmenty Dziennika), a czyniący z autora Ameryki
odzmysłowionego proroka idei. Już na stronach własnej powieści: Zaczarowane
królestwo miłości (beznadziejnie konwencjonalnej) Brod daje „pozytywną”, tzn.
egzaltowaną i sentymentalną wykładnię seksualności – fizyczna strona miłości
jest zaledwie symbolem właściwej relacji między kobietą a mężczyzną, nieomal
złem koniecznym lub marginalnym etapem pośrednim, nie zaś „rzeczywistością
tyle banalną, co podstawową w życiu każdego” (Kundera, 1996b: 43–44). Egzaltacja romantyczna (egzaltacja kiczu) dokonuje tutaj, by użyć terminu zaczerpniętego ze słownika psychoanalizy, przeniesienia czy raczej konwersji, będącej nie
tyle służącym zrozumieniu przetworzeniem, co idealizacyjnym, eskapistycznym
odwróceniem uwagi od rzeczywistego: „Purytańską oziębłość przetransponowano na namiętność: wszelka powszednia, przypadkowa kopulacja wyniesiona
zostaje pod niebiosa, urasta do rangi absolutu lub raczej pseudoabsolutu”
(Broch, 1998: 109). Jest to właściwa kolebka przytłaczającej, ślęczącej, przynoszącej zniewolenie miłości Tristana i Izoldy w wersji Wagnerowskiej.
Brochowi oczywiście chodzi jednak nie tyle o samą jałowość biegu – zwróconego bez reszty ku samemu sobie – przeżycia, jaka po części charakteryzuje kicz,
co raczej o błędny splot „ziemi z niebem”, w równym stopniu fałszujący skażone,
skończone ciało, jak i niedosiężność obłoków. Historyczne mechanizmy odsłaniają bowiem podstawową intencję kiczu, znajdującą następnie przełożenie
w samej realizującej go sztuce, w jej strukturze i formach. Intencja owa zmierza
zaś do zaprowadzenia „doczesnej religii piękna” (Broch, 1998: 112); w jej ramach
zapoznany zostaje właściwy sens nauki Platona, w której świetle idea jest stale
oddalającym się horyzontem. Próba pozyskania wartości estetycznej, ten kult
piękna „pozytywnie” obecnego w dziele (jego znamiona Broch odnajduje zwłaszcza w skoncentrowanych na technikach mnożenia efektu utworach Wagnera,
których zresztą Broch nie waha się nazwać „kiczem genialnym”, Czajkowskiego,
płótnach Dalego, czy prerafaelitów) zmierzający do tego, by „uczynić platońską
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ideę sztuki, czyli Piękno, bezpośrednim, uchwytnym celem każdego dzieła sztuki” (Broch, 1998: 114), kończy się ostatecznie jego manipulacją.
Kto szuka wyłącznie nowych dziedzin piękna dla sztuki, stwarza sensację, a nie sztukę; sztuka
powstaje z przeczuć rzeczywistości i jedynie przez to wznosi się ponad kicz. Gdyby było inaczej, można by całkowicie zadowolić się już odkrytymi dziedzinami piękna, na przykład rzeźbą egipską, która jest zresztą nieprześcigniona. (Broch, 1998: 113)

Sztuka autentyczna, jak utrzymuje Broch, tworzy zawsze „system otwarty” –
cel jest poza nim i nigdy nie zostaje ostatecznie osiągnięty, zrodzony z postawy
romantycznej kicz natomiast zamyka go i czyni skończonym. Tworzy, literalnie
rzecz ujmując, „antysystem” porównywalny, zdaniem Brocha, z systemem Antychrysta, w którym stopień, w jakim udaje się naśladowczo zdublować rzeczywistą
wartość (Chrystusa), niweluje wszelkie zewnętrzne różnice. Nosi to wszelkie
znamiona „udawania”, z normy tworzenia staje się piękno narzędziem symulowania analogicznego wyglądu3. Chcąca się podobać, imitująca ideał „bogini
piękna jest boginią kiczu” (Broch, 1998: 112).
Różnica jednak jest zasadnicza: podczas gdy system (sztuka) otwarty wyznacza działaniu (artystycznemu formowaniu) „cel aksjologiczny, który nadal majaczy gdzieś hen w nieskończoności, obojętnie, czy nazwiemy go ‘Pięknem’, ‘Harmonią’, czy jeszcze jakoś inaczej” (Broch 1998: 133), kicz redukuje wartość do
zgodności z regułami, którymi gra i porusza się w sferze „symboli czysto konwencjonalnych”. Z tej perspektywy kicz jawi się jako dzieło rąk nie tyle nieudolnych, co kierujących się „złymi”, tj. opacznymi (w dosłownym sensie odwrotności), przesłankami: „Kicz stanowi zło w systemie wartości sztuki” (Broch, 1998:
115). Oznacza on również zerwanie z zasadą rzeczywistości, bynajmniej nie niewinne porzucenie „tego, co jest”4.
_______________
3

Potwierdza to również Th. Adorno: „Jednym z momentów kiczu, które narzucają się jako definicje, byłoby pozorowanie nieistniejących uczuć i tym samym ich neutralizacja, jak też neutralizacja fenomenu estetycznego. Kiczem byłaby sztuka, której ani nie można potraktować poważnie, ani ona tego nie
chce, a która swoim wyglądem postuluje przecież powagę estetyczną” (Adorno 1994: 572).
4
Broch daje wyraźnie do zrozumienia, że ma tu na myśli głębokie powinowactwo kiczu z nerwicą:
„W jaki rodzaj dzieła kicz stara się przekształcić życie ludzkie? Odpowiedź jest prosta: w neurotyczny, to
znaczy taki, który narzuca rzeczywistości konwencję całkowicie nierealną. W romantyzmie roi się od
tragedii miłosnych, samobójstw w pojedynkę i we dwoje, gdyż poruszając się między nierealnymi konwencjami, które nabrały dla niego wartości symbolu, neurotyk nie zauważa, że nieustannie myli ze sobą
kategorie etyczne i estetyczne oraz słucha nakazów, które nakazami nie są. (…) Jest to zło wynikające
z powszechnej hipokryzji, uwikłania się w gąszczu uczuć i konwencji” (1998: 116).
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Z tym zagadnieniem wiąże się, zdaniem wielu, istotowa konwencjonalność
kiczu. Konwencja, standard, ujawnia de facto konserwatyzm kiczu, unikającego
„naruszania utartych kanonów przedstawiania” (Kulka, 1994: 167); jego zadaniem jest natomiast podtrzymywanie ich z całą mocą – wykluczające „kreowanie
nowych potrzeb i oczekiwań, lecz zaspokajanie już istniejących” (Kulka, 1994:
164). Stąd bierze się realistyczność (do rzadkości, chyba jedynie jako ornament,
należy kicz „nieprzedstawiający”), imitatywność i dosłowność kiczu: „ʽRealizm’
kiczu to zgoda na najbezpieczniejsze, powszechnie akceptowane konwencje
przedstawieniowe” (Kulka, 1994: 167). Pewne dopowiedzenie tej sytuacji można
zaczerpnąć z koncepcji „dzieła otwartego” Umberta Eco. W cytowanym przez
niego wywiadzie Roland Barthes, mówiąc o teatrze Brechta, stwierdza: „nie jest
to transmisja pozytywnego przekazu (nie jest to teatr rzeczy oznaczanych), lecz
uświadomienie, że świat jest przedmiotem, który należy rozszyfrować (jest to
teatr rzeczy znaczących)” (Eco, 1972: 11–12). W nawiązaniu do tych sformułowań można pokusić się o zdefiniowanie kiczu jako sprowadzenia wyrazu artystycznego do odtwarzania „gotowej” rzeczywistości; zmierza on ku dosłowności
i bezpośredniej obecności rzeczy (oznaczanych)5, przez to jednak popada
w szczególnego rodzaju życzeniową fantasmagoryczność tak, jak chęć odtworzenia bezpośredniej obecności uczucia, które stara się przekazać, skazuje go na
sentymentalność. Na tę samą, to jest samopotwierdzającą, funkcję kiczu oraz
jego poręczność w zjednywaniu akceptacji wskazuje Hans-Georg Gadamer, dla
którego kicz to drugi, obok snobizmu, gatunek jednego rodzaju:
Pierwszym jest forma satysfakcji związanej ze swojskością rzeczy. Tutaj, jak sądzę, tkwi źródło
kiczu, nie-Sztuki (Unkunst); odróżnia się tu słuchem coś, co się już zna. Wcale nie chcemy
usłyszeć czegoś innego i cieszymy się tym spotkaniem jako czymś, co człowieka nie zmienia,
ale go gnuśnie potwierdza. Jest to równoznaczne z tym, że człowiek nastawiony na mowę
sztuki odczuwa, że takie oddziaływanie jest właśnie pożądane. Łatwo zauważyć, że chce się tutaj coś za pomocą czegoś osiągnąć. Wszelki kicz zawiera w sobie często owe dobre chęci, owo
przyjazne i usłużne staranie, ale to właśnie niszczy sztukę. Sztuką jest tylko coś, co wymaga
konstruowania utworu w procesie uczenia się słownictwa, form i treści, by w ten sposób rzeczywiście spełniła się komunikacja. Drugą formą jest coś skrajnie przeciwstawnego wobec kiczu: estetyczne cmokierstwo. (…) Chodzi tutaj więc o dwie skrajności: o ‘wolę tworzenia sztuki’ (Kunstwollen) skierowaną ku określonym przez manipulację celom, prezentującą się
w kiczu, bądź o całkowite ignorowanie właściwego apelu, który dzieło sztuki kieruje ku nam,
na korzyść drugorzędnej warstwy snobizmu estetycznego. (Gadamer, 1993: 69–70)

_______________
5

„nie ma tu mowy o reprezentacji”; (Morreal, Loy, 1989, cyt. za Kulka, 1995: 167).
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Istnieje jeszcze inny aspekt „postawy romantycznej” oraz owego znamiennego dla kiczu zjednoczenia Nieba i Ziemi, przy czym kicz w sztuce stanowiłby
egzaltowaną (tj. ‘pomimo wszystko’ rozpraszającą nasuwające się wątpliwości)
formę jego demonstrowania. Ta podstawowa sugestia, a zarazem warunek kiczu,
obejmuje wszystkie sfery (polityczną, religijną, obyczajową i oczywiście estetyczną); Milan Kundera nazywa ją „kategoryczną zgodą na byt”, którą jako formułę
bezwzględnej aprobaty sensu ludzkiej egzystencji wyraża „idiotyczna tautologia”
– „niech żyje życie”. Zarzut dotyczy nie samej afirmatywności, ta bowiem może
być trudna, bolesna i ograniczona. Idzie raczej o jednostronność i lęk, na którym
zostaje zbudowana. Polega ona natomiast w tym przypadku na wykluczeniu
z pola widzenia wszelkiego pęknięcia w bycie, niedoskonałości istnienia oraz
nieuleczalnego rozziewu między nim a ideałem (który usiłuje zasypać kicz,
a który z całą siłą przemawia sztuką artystyczną, sztuką piękną):
Jeśli jeszcze do niedawna słowo ‘gówno’ bywało w książkach wykropkowywane, nie działo się
to z powodów moralnych. Nie będziecie przecież twierdzić, że gówno jest niemoralne. Niezgoda na gówno ma charakter metafizyczny. (…) Wynika z tego, że estetycznym ideałem kategorycznej zgody na byt jest świat, w którym gówno jest zanegowane i wszyscy się zachowują,
jakby nie istniało. Ten estetyczny ideał nazywa się k i c z e m (…) kicz jest absolutną negacją
gówna w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu, kicz eliminuje ze swego pola widzenia wszystko, co w ludzkiej egzystencji jest z zasady nie do przyjęcia. (Kundera, 1996a: 186–
–187)

Nietakt mówienia o gównie nie jest związany ze złamaniem zasad dobrego
smaku, lecz z odjęciem istnieniu „maski piękna”; tutaj „wszystko należy traktować ze śmiertelną powagą” (Kundera, 1996a: 189). Nade wszystko zaś wymagane
jest, by „piękno” miało moc idealizującą, zdolność odautentyczniania realnego
świata w imię urojonej autentyczności życzeń. Doskonale stosuje się do tego
uwaga Gombrowicza, który w Sienkiewiczu, szukając dla polskiej literatury recepty na jej notoryczne ocieranie się o kicz, pisał: „prędzej czy później ukaże się
nam prawdziwy diabeł i wówczas dopiero dowiemy się, do jakiego Boga mamy
się modlić” (Gombrowicz, 1988: 363). Kategoryczność, o której mowa wyżej,
stawia wymóg (i poszukuje) akceptacji pojętej już nie tylko jako prosty brak zastrzeżeń, co przede wszystkim jako głos powszechności. Warunkiem poczucia
bezpieczeństwa jest tym samym gremialność doznań, ckliwa potrzeba swojskości, będąca jedynie figurą dekoratywnie usposobionego egocentryzmu, który dla
swego upodobania wymaga sankcji „empirycznej” zgody powszechnej. Jest to
ważny moment; potrzebne jest tutaj bowiem coś na kształt samowiedzy; ta uzy-
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skana, potwierdzona zgoda niejako wraca następnie do odbiorcy i aktywnie
współuczestniczy w przeżyciu estetycznym:
Kicz wyciska dwie łzy wzruszenia. Pierwsza łza mówi: jakie to piękne (…). Druga łza mówi:
jakie to piękne, wzruszać się wraz z całą ludzkością (…). Dopiero ta druga łza robi z kiczu
kicz6.

Do pewnego stopnia możemy jednak mówić o powinowactwie i podobieństwach kiczu oraz sztuki (Grabska, 1981), dzięki którym kicz pozostaje w obrębie
szeroko rozumianej estetyczności, dzieląc ze sztuką mityczne źródła. To, co zawierają najwybitniejsze z dzieł artystycznych, zdaniem Adorna znajdujemy również, choć estetycznie spotworniałe, w ikonach masowej kultury, która uczyniła
je scenografią naszej najbardziej intymnej codzienności. I tam, i tutaj ujawnia się
idealizacyjna intencja zmierzająca do imitatywnej reprodukcji drugiej, tym razem już obłaskawionej natury:
Istnienie kiczu wyraża raczej z głupia frant triumf, że oto ludziom udało się własną mocą raz
jeszcze zrobić to, co przedtem ich ujarzmiało, że łamiąc przymus adaptacji, stworzyli sami to,
czego się przedtem obawiali; echem tego triumfu rozbrzmiewają największe dzieła, choć wypierają się go i chcą być samoistne bez odniesień do naśladowania. (Adorno, 1999: 270)7

W istocie jest to z sukcesem wywarta przemoc na przyrodzie i archaiczna
w swych początkach inscenizacja przezwyciężenia „klątwy istnienia”, które możemy od tej chwili rozdysponować pomiędzy nasze życzenia: „Obrazy i obrazki
mają to wspólnego, że pozwalają manipulować praobrazami” (Adorno, 1999:
270). Stąd zresztą pochodzi irytacja i „oburzenie” kiczem (skądinąd zasadne), iż
jawnie, z pełną impertynencji szczerością odsłania on naczelny zabieg sztuki
sublimowania subiektywnych projekcji w realny porządek świata. Rozpoznanie
Adorna nie oznacza jednak żadnego przyzwolenia – kicz najoczywiściej jest,
w jego ujęciu, karykaturą sztuki – błędnym, gdyż dosłownym realizowaniem
sugerowanej przez sztukę niewinności: „Obraz niespaczonej natury rodzi się
dopiero ze spaczenia, jako opozycja. (…) To, co w kontekście mieszczańskiego
_______________
6
Kundera, 1996: 189. Podobnie uważa np. Kulka: „Typowy odbiorca kiczu czuje się usatysfakcjonowany i uspokojony nie tylko wtedy, gdy reaguje spontanicznie, ale gdy ponadto wie, że taka reakcja
jest właściwa, że jego odczucia są takie, jak u innych ludzi” (1994: 164).
7
„Dzisiejsze archetypy, syntetycznie sporządzane przez film i szlagiery na użytek spustoszonej kontemplacji, nie tylko likwidują sztukę, ale w olśniewającej głupocie objawiają szaleństwo, które w najstarszych dziełach sztuki jest już głęboko skryte i które nawet najbardziej dojrzałym użycza mocy. Groza
końca rzuca jaskrawe światło na oszustwo początku” (Adorno, 1999: 272).

110

JACEK ROGUCKI

zaślepienia zowie się naturą, to tylko blizna społecznego okaleczenia” (Adorno,
1999: 108). Co w tej sytuacji powinna czynić, zdaniem Adorna, sztuka wysoka?
Jedynym wyjściem jest celebracja trudu, a w skrajnych dziełach – klęski wysłowienia; praca nieskończenie odnawiającej się celowości, dla której, jak chciał
Kant, nie potrafi się mimo to podać celu. W odróżnieniu od niej, dla kiczu ów cel
jest oczywisty i zlokalizowany. Na pewno jednak sztuka dążąca do autentyczności nie powinna kierować się postulatem angelizacji, a przeciwstawiać jej „stanowisko realne, władcze i skażone winą” (Adorno, 1999: 271). W kontekście doświadczenia piękna perypetia kiczu rodzi paradoks, pieczętujący poniekąd jego
małe zwycięstwo: kicz twierdzi, że realizuje piękno – odpowiedzią stronnika
sztuki wysokiej niejednokrotnie będzie w tej sytuacji uznanie, że piękno jest tożsame z kiczem (lub nieuchronnie dziś do niego prowadzi).
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The author of the article poses the following question: Why would we
find Dewey's classic pragmatism interesting and is it true that everything that is really important can be found in the works of his followers:
Rorty and Shuterman. The author emphasizes that in her narrative she is
mostly interested in more primal Dewey whose philosophical thoughts,
naturalistic empiricism, as he himself called his philosophy, as well as
the aesthetic concepts are not subject to frequent debates in our country. She indicates that there are certain abuses in the interpretation of
Dewey’s philosophy. One of them is, for example, treating Dewey as a
leftist philosopher who has not had much to offer when it comes to the
approach to tradition and history. The author emphasizes that although
Dewey's point of view was very far from being right-wing or far from
accepting nationalism, he is not a left-wing thinker. Dewey is a philosopher who remains extremely attached to tradition and he believes
that knowledge about history is crucial to understand philosophy and
culture. The author specifically refers to emphasize that Dewey reminds
us of what full of life and contemporary art really is. It stems from the
rhythm and needs of social life and it expresses beliefs of a given community or society.

1.
Dlaczego dzisiaj klasyczny pragmatyzm Deweya miałby nas interesować? Czy nie
wydaje się, że wszystko, co najważniejsze, znajduje się w pracach jego kontynu-
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atorów: Rorty’ego i Shustermana? Prawda jednak wygląda tak, że Dewey Rorty’ego, a przede wszystkim Dewey Shustermana, to Dewey odpowiednio już
przefiltrowany. Dewey bardziej interesuje Shustermana jako ogólna inspiracja
niż jako partner do dyskusji. Shusterman z Deweyem nie prowadzi polemiki
(w krytyce doświadczenia powołuje się na argumentację Rorty'ego; por. Shusterman, 2005: 208–209), wybiera natomiast wątki dla niego atrakcyjne, rozwija
je, by całą resztę, często problematyczną, a jeszcze częściej naprawdę oryginalną,
zbyć milczeniem. Nie jest Shusterman, co wynika z powyższego, badaczem
i interpretatorem filozofii Johna Deweya, a jego bardzo twórczym kontynuatorem.
Nas interesuje Dewey w postaci bardziej pierwotnej, ten Dewey, którego
myśl filozoficzna, empiryzm naturalistyczny, jak sam nazywał swoją filozofię,
oraz koncepcja estetyczna nie jest w zasadzie szeroko znana w naszym kraju.
Śmiem twierdzić nawet, że w powszechnej świadomości Polaków Dewey nie jest
obecny jako klasyk filozofii. Warto tę lukę uzupełnić. Co do Shustermana, nie
stracimy go z oczu – wszak to on był w ostatnim czasie najżarliwszym promotorem autora Sztuki jako doświadczenia.
Nie musimy szukać u innych autorów metody podejścia do Deweya, gdyż jego filozofia zawiera w sobie metodologiczną regułę postępowania z dziełami
klasycznymi i historycznymi. Jednym z głównych pojęć filozofii Deweya jest
pojęcie rekonstrukcji – nieco, jak się wydaje, dzisiaj zapomniane. To właśnie
przy jego użyciu książkę na temat estetyki Deweya napisała propagatorka jego
myśli Krystyna Wilkoszewska. Jest to, niestety, odosobniony przypadek. Badacze
zdają się o tym pojęciu zapominać, co prowadzi do pewnych nadużyć w interpretowaniu jego filozofii. Jednym z nich jest na przykład potraktowanie Deweya
jako filozofa lewicowego, który nie miał wiele do zaproponowania, jeśli chodzi
o podejście do tradycji i historii. Jakkolwiek jego światopogląd był jak najdalszy
od prawicowości czy akceptacji nacjonalizmu1, to jednak nie jest on myślicielem
lewicującym. Pozostaje Dewey filozofem niezmiernie do tradycji przywiązanym
i przekonanym, że poznanie historii jest kluczowe w rozumieniu filozofii i całej
kultury. Tom jego dzieł, zatytułowny Reconstruction in Philosophy and Essays,
_______________
1

Swojej niechęci do nacjonalizmu daje Dewey wyraz w Sztuce jako doświadczeniu. Przejawem postawy nacjonalistycznej jest według niego gromadzenie w muzeach i otaczanie się drogimi przedmiotami, które zostały zagrabione innym narodom: „Większość europejskich muzeów to poza wszystkim
innym pomniki budzącego się nacjonalizmu i imperializmu” (Dewey, 1975). Trudno odmówić tym
słowom trafności, wziąwszy pod uwagę fakt, że był pisane w latach trzydziestych XX wieku.
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poświęcony jest badaniu takich kwestii jak narodziny filozofii2, a także wykładowi historii filozofii w ujęciu kulturowo-antropologicznym. Rekonstrukcja jest
takim podejściem do zagadnień przeszłości, które wybiera z niej wątki i zagadnienia szczególnie ważne dla badacza i czasów jemu współczesnych. Nie jest to
zwykły referat czy prezentacja, ale twórcze wydobycie myśli istotnych dzisiaj.
Rekonstruując, reorganizujemy, przeformułowujemy i zmieniamy akcenty tak,
by przeszłe zagadnienia nabrały nowego znaczenia; chodzi więc w rekonstrukcji
„o nowe uporządkowanie zastanego materiału i w efekcie o modyfikację tradycji”
(Wilkoszewska, 1991: 9–10) pod kątem współczesności.
Z jednej strony kwestia rekonstruowania wydaje się oczywista: zawsze przecież problematyzujemy poglądy klasyka z perspektywy naszej, nie da się tego
uniknąć (nikt nie będzie się dzisiaj na poważne zajmował tym, co np. Schopenhauer sądził na temat biologii czy geologii, gdyż nie mówi to nam nic ważnego).
Z drugiej jednak strony wcale nie jest to kwestia banalna, gdyż wymaga od badacza, co, jak się okazuje, nieraz jest zadaniem nie najłatwiejszym, orientacji
w problemach współczesnych, rozeznania w życiu tu i teraz. Do przeprowadzenia rzetelnej rekonstrukcji potrzeba ostrości widzenia spraw dzisiejszych, a przy
takich ocenach łatwo można się oczywiście pomylić.
Reasumując: w rekonstrukcji kluczowe jest konstruowanie na nowo myśli już
zastanych. Dewey, chociaż jego filozofia ma wydźwięk prospektywny, a więc
nastawiony na rozwiązywanie problemów teraźniejszych i przyszłych, nie odwracał się od historii. Uważał, że historia i tradycja mogą nam coś istotnego powiedzieć o nas samych, ale pod jednym warunkiem, tylko i wyłącznie wtedy,
kiedy zostaną zrekonstruowane, a więc na nowo sproblematyzowane, a co się
z tym wiąże – włączone w żywy nurt życia. W dziele Deweya zawarta jest tym
samym sugestia, żeby myśl jego samego rekonstruować z pożytkiem dla naszej
wiedzy i rozważań.

2.
Badacze lubią ostatnio włączać myśl Deweya w obręb rozważań na temat sztuki
życia, odwołując się do filozofii starożytnej. Celują zatem od jakiegoś czasu
w rekonstruowaniu pragmatyzmu Deweya pod kątem jego korzeni antycznych,
_______________
2

Do tekstu o narodzinach filozofii: Changing Conceptions of Philosophy powrócę jeszcze poniżej.
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przywołując, rzecz jasna, książkę Pierre’a Hadota Filozofia jako ćwiczenie duchowe oraz formułę Jamesa, że pragmatyzm to „nowa nazwa dla starych metod myślenia”3, na uzasadnienie tej właśnie inspiracji4.
Badacze wskazują na to, że praktykowanie wypracowanych (osobiście bądź
przez jakiś nurt myślenia) postaw życiowych i wcielanie przekonań jest tym, co
spaja myślenie filozofów starożytnych, pragmatyzm oraz zaspokaja potrzeby
współczesnego człowieka. W czasach zatem, kiedy specjalizacja poszczególnych
dziedzin życia jest bardzo wąska, pragmatyzm miałby być współczesną realizacją
greckich postulatów dobrego życia.
Jeżeli chodzi o ducha, a nie literę, to analogie między postulatami Deweya
a wspominanymi szkołami są zaskakująco odświeżające i brzmią dość atrakcyjnie. Rzeczywiście, pragmatyzm, podobnie jak filozofowie starożytni, kładzie nacisk na jakość życia, realizację swojego ja i generalnie rzecz ujmując, na to, aby
żyć rozumnie i w harmonii z sobą i otoczeniem. Słowa Hadota brzmią bardzo
pragmatystycznie:
Z ich punktu widzenia [chodzi oczywiście o hellenistyczne i rzymskie szkoły filozoficzne] filozofia nie polega na nauczaniu oderwanej teorii ani tym bardziej na egzegezie tekstów, ale na
sztuce życia, na konkretnej postawie, na określonym stylu życia, angażującym całą egzystencję.
Akt filozoficzny nie jest umieszczony jedynie w porządku poznania, lecz równie w porządku
„samego siebie” i w porządku istnienia; to akt postępu, który sprawia, że bardziej jesteśmy;
który czyni nas lepszymi. (Hadot, 1992: 14)

I dalej:
Celem, do którego zmierzają wszystkie szkoły filozoficzne – [jest] ulepszenie, realizacja
siebie5.

Podejście Hadota było rewolucją w myśleniu o filozofii starożytnej, pokazało
bowiem z niesłychaną dobitnością, że nie tworzenie systemów i rozumowań
samych w sobie, a ćwiczenie się w mądrym życiu było jądrem działalności szkół
greckich. Było to odkrycie, którym deweiści się zachwycili. Wszak dokładnie o to
samo chodzi w rodzimej filozofii amerykańskiej, jeżeli tak oczywiście można
_______________
3

Tak brzmi podtytuł dzieła W. Jamesa Pragmatyzm.
Tak czyni R. Shusterman w Praktyce filozofii, s. 7.
5
Hadot, 1992: 45. Wspomiana przez Hadota realizacja siebie nasuwa analogie z koncepcjami psychologicznymi, szczególnie z psychologią humanistyczną Abrahama Maslowa. Szerzej te kwestie omawia
Beata Szymańska w Co to znaczy być sobą? Filozoficzne aspekty pojęcia samorealizacji, inspirując się
również Hadotem.
4
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nazwać pragmatyzm. Okazało się tym samym, że pragmatyści mają swoich poprzedników w osobach starożytnych myślicieli oraz że, innymi słowy, ich intuicja
obecna była w kulturze Zachodu u samych początków. Jedność wyznawanych
przekonań i sposobu funkcjonowania, całkowita zgodność między rodzajem
podejmowanej refleksji a działaniami – czy jeszcze szerzej: zgodność między
myśleniem a działaniem – stanowi podwaliny filozofii Johna Deweya i całego
pragmatyzmu. Te przekonania mają swą dojrzałą realizację w późnej filozofii
Johna Deweya (lata trzydzieste XX wieku) na nieco innej niż dotychczas, bo estetycznej, płaszczyźnie.
Jeżeli jednak przyjrzymy się bliżej postulatom starożytnych i pragmatyzmowi
Deweya, możemy zauważyć dość istotne różnice, których kontynuatorzy pragmatyzmu, a szczególnie chodzi mi tutaj o Shustermana, nie są skłonni zauważać.
Różnice te dotyczą takich kwestii jak: a) generalny charakter propozycji Johna
Deweya i przedstawicieli szkół antycznych, b) podejście do materii i natury; rola
życia codziennego, c) koncepcja jaźni, d) podejście do kwestii społecznych –
w tym przypadku Shusterman wiernie oddaje Deweyowską ideę zatracania czy
tłumienia własnego ja w imię wyższych celów społecznych (por. Shusterman,
2005: 38), e) koncepcja przyjemności, f) rozumienie estetyczności. Gdy weźmiemy pod uwagę wymienione powyżej obszary różniące oba nurty myślenia, zobaczymy, że pragmatyzm nie tylko nie jest współczesną realizacją postulatów antycznych, ale że ma coś innego i nowego do zaproponowania. Zajmę się, oprócz
przedstawienia powyższych punktów, również pewnymi tezami Shustermana,
które nie zawsze wydają mi się trafne w odniesieniu do Deweya. Dotyczyć to
będzie przede wszystkim potraktowanie propozycji Deweya jako estetycznej
odmiany życia filozoficznego (por. Shusterman, 2005: 34). W ujęciu Shustermana istnieje również odmiana medyczna.
Wszystkie wspomniane w punktach kwestie analizować będę na podstawie
Sztuki jako doświadczenia, jedynego dzieła Deweya, które przedstawia jego dojrzałą wizję życia ludzkiego w całej złożoności problemu. Pod wieloma względami
jest to praca, którą możemy potraktować jako traktat o życiu ludzkim. Koncentruje się w nim Dewey na pokazaniu życia ludzkiego jako potoku doświadczeń
oraz na jego zakorzenieniu w naturze. Jest to jedno z jego nielicznych dzieł,
w którym w całości zajmuje się on problematyką życia ludzkiego – pomijam
w tym miejscu dzieła pedagogiczne filozofa. W swoim głównym dziele Experience and Nature Dewey bardziej był skoncentrowany na przedstawieniu swojej
wizji natury i życia w sensie biologicznym. Zainteresowania antropologiczne,
a następnie refleksja nad sztuką zdominowały natomiast Sztukę jako doświadczenie.
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3.
W tym miejscu powrócić musimy do wyjaśnienia, dlaczego według nas rekonstruowanie filozofii człowieka Deweya i jego estetyki pod kątem filozofii starożytnej nie jest do końca trafne. Przede wszystkim chodzi o charakter niektórych
dzieł starożytnych i o wydźwięk Sztuki jako doświadczenia. Dzieło Deweya,
w przeciwieństwie do tekstów starożytnych przedstawicieli różnorakich szkół
mądrego życia, nie ma charakteru postulatywnego, mądrościowego, nie jest,
innymi słowy, przewodnikiem czy poradnikiem, jak żyć dobrze. Dewey nie odpowiada na żadne pytanie w rodzaju: jak żyć? Filozof amerykański życie po prostu opisuje. Przedstawia w wielu miejscach swoje przekonanie co do ciągłego
i rytmicznego charakteru potoku życia, a następnie jasno formułuje przeświadczenie o jego zakorzenieniu w przyrodzie, a także o cechach charakterystycznych, które dzielimy ze zwierzętami – chodzi przede wszystkim o całkowitą jedność zmysłów, czucia, wyobraźni, intelektu i działania. Odwołuje się na poparcie
niektórych swoich tez do utworów poetyckich, snuje interesujące metafory itd.,
ale nigdy nie wskazuje, co mamy robić, żeby osiągnąć radość, szczęście i mądrość
itd. Idźmy jednak dalej. Ogólny wydźwięk nie decyduje ostatecznie o tym, że
filozofia Deweya nie jest współczesną realizacją myślenia antycznego.
Główną sprawą, która różni Deweya od filozofów starożytnych, jest podejście
do spraw materii, życia codziennego i natury. Przede wszystkim przedstawiciele
szkół greckich nie mieli afirmującego stosunku do materii i spraw praktycznych.
Manipulacja materią – przedmiotami, substancjami i narzędziami – była domeną niewolników i rzemieślników, stojących w hierarchii społecznej nieco tylko
wyżej od tych pierwszych. Nie wolno zapominać, że system obywatelski Aten
ufundowany był na niewolnictwie. Filozofowie – ateńscy obywatele – mogli zatem bez trosk o sprawy doczesne i zmienne zajmować się ćwiczeniami duchowymi i pracą nad sobą. Postulaty filozofów starożytnych szły jednak znacznie
dalej niż odrzucenie zajmowania się sprawami związanymi z walką z materią.
Ideałem szkół greckich, wyjąwszy cyników, było maksymalne uniezależnienie się od problemów stawianych przez błahe sprawy codzienne. W pierwszym
rzędzie adept szkoły musiał nauczyć się wygaszania w sobie wszelkich namiętności, które mogłyby go kierować ku zmiennemu potokowi życia. Pierwsza faza
ćwiczeń duchowych była zawsze negatywna: pozbyć się trosk niezależnych od
nas, wytrzebić namiętności. Pragmatyzm natomiast jest afirmacją codzienności
z jej powszedniością i banalnością nawet, jest celebrowaniem osobistych, pry-
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watnych rytuałów, które przynoszą nam radość z interakcji ze środowiskiem
i z narzędziami, którymi się posługujemy. Zwróćmy uwagę na poniższy cytat:
Do zrozumienia, które stara się osiągnąć teoria, dotrzemy drogą okrężną, przez zwrócenie się
z powrotem do tego, co powszechne, powszednie i przeciętne, aby w ten sposób dotrzeć do
estetycznych jakości zawartych w zwykłym doświadczeniu. (Dewey, 1975: 14)

Dewey nie rezygnuje zatem z roli i funkcji, jaką pełni w życiu doświadczenie
potoczne. Od niego bowiem wszelkie doświadczenie się w ogóle zaczyna i nie ma
innej drogi w poznawaniu i doznawaniu świata, jak tylko poprzez sprawy codzienne. Jest również sprawą niezwykłej wagi, że uciec od problematyki życia
codziennego we współczesnym świecie niepodobna. Co więcej, nawet osoba,
która odrzuci codzienność, powszedniość i zwyczajność, a w konsekwencji nie
będzie jej akceptować, nigdy nie osiągnie spełnienia, a więc nie odczuje życia
w jego wysublimowanej i zintensyfikowanej postaci. Chwile niecodzienne są
bowiem częścią codzienności. Negując je, postępuje tak, jakby negowała fakt,
żeby posłużyć się metaforą Deweya, że szczyty górskie są częścią ziemi. Dewey
pisze: „Szczyty górskie nie pływają w przestworzach, oderwane od podłoża, ani
nawet nie wznoszą się na powierzchni ziemi. One są ziemią w jednym z jej widocznych przejawów” (Dewey, 1975: 6).
Filozofowie greccy dążyli do ograniczenia do minimum posługiwania się narzędziami czy współdziałania z ludźmi w ogóle. Tłum, społeczeństwo jako całość
nie było pozytywnie waloryzowane. Owszem, filozofowie chcieli mieć wpływ na
strukturę społeczną i na politykę, ale duch współdziałania z „klasą pracującą” był
im całkowicie obcy. Urządzenia społeczne, życie społeczne było ponadto dla
filozofów grą namiętności, od której w miarę możliwości należało się zdystansować. Sterować społeczeństwem odgórnie – było ich ideałem, ale uczestnictwo
w jego sprawach powszednich – czymś nie do przyjęcia. Przedstawiciele szkół
greckich tworzyli raczej coś w rodzaju intelektualnych gett, elitarnych stowarzyszeń, które ćwiczyły się we wspólnym dialogu i w raz obranej drodze duchowej.
Po przejściu etapu negatywnego w ćwiczeniach duchowych następowało
przygotowywanie do celu najwyższego, którym była kontemplacja natury. Ta
natura zatem, z którą niewolnicy musieli się uporać, aby dostarczać np. filozofom żywność, miała zupełnie inne znaczenie – była przedmiotem kontemplacji
właśnie. Życie adepta filozofii podporządkowane było przemianie, konwersji, jak
pisze Hadot (1992: 47), aby stało się w efekcie kontemplacją wszechrzeczy. Relacja do natury oparta była zatem na postawie zdystansowanej.
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W pragmatyzmie stosunek do materii, natury i spraw praktycznych wynika
ze stosunku do życia codziennego. Człowiek nieustannie znajduje się w relacjach
z naturą i otoczeniem, stale ma do czynienia z narzędziami i przedmiotami,
a także stale wykorzystuje te czy inne umiejętności praktyczne. Pozytywne waloryzowanie interakcji z materią, przyrodą i kładzenie nacisku na rolę działania
w życiu ma być może związek z podejściem pierwszych osadników amerykańskiej do ziemi w Nowym Świecie (por. Wilkoszewska, 1991: 49) i ze strukturą
społeczną wtedy panującą. Pierwsi osadnicy zdani byli tylko i wyłącznie na siebie: ten, kto z większą energią oddawał się przystosowywaniu dzikiej natury do
warunków życia, miał większe szanse na sukces życiowy. W biografii Izaaka
Merritta Singera, wynalazcy oraz konstruktora słynnej maszyny do szycia nazwanej jego nazwiskiem, autorstwa Ruth Brandon, znajdziemy opis Ameryki
z pierwszej połowy i z połowy dziewiętnastego wieku, który może nieco pomóc
w zrozumieniu specyfiki, w jakiej rodziła się filozofia amerykańska. Pierwsze
doświadczenia z nowym kontynentem były dość brutalne: wymagał on pracy,
fizycznego wysiłku, aby mógł stać się miejscem cywilizowanym, a więc takim,
w którym kultura może na stałe zagościć. Kultura w tym przypadku zależna była
od agrokultury. Autorka monografii pisze o warunkach zastanych, co następuje:
Rzeczywiście, pomimo pogodnych zapewnień wielu ówczesnych podręczników dla imigrantów, życie w Ameryce dla wszystkich, którzy go zakosztowali, dalekie było od zapewnianej sielanki. Autorzy podręczników nie wspominają, że chociaż warunki do rozwoju były sprzyjające, nie wszyscy potrafili nich skorzystać. Dziewicza ziemia była tania (…), ale rola pioniera,
zmienianie dzikich terenów w farmy, to zadanie niezwykle trudne, wymagające olbrzymiego
uporu, gotowości błyskawicznego przystosowania się do zmiennych warunków i wielu praktycznych umiejętności. (Brandon, 2006: 17–18. Rozdział nosi interesujący tytuł Pierwsze doświadczenia)

Jest zastanawiające, że autorka wymienia wśród czynników kluczowych takie
jak gotowość przystosowania się do zmiennych warunków. Tą kwestią zajmuje
się John Dewey i to w dziele szczególnie nas interesującym: w Sztuce jako doświadczeniu. Filozof uważa, że przystosowanie się do otoczenia i w konsekwencji
życie w harmonii z nim jest podstawowym sposobem funkcjonowania jednostek,
a także podstawą ich rozwoju. Człowiek bowiem – w tym miejscu snuje Dewey
analogię do organizmu żywego – który nie przystosuje się do środowiska, po
prostu zginie: „Jeśli rozdźwięk między ustrojem a otoczeniem jest zbyt wielki,
następuje śmierć” (Dewey, 1975: 18). A im owo przystosowanie jest bardziej
efektywne, tym człowiek ma większą szansę odczuwać spełnienie, a w dalszym

Pragmatyzm dzisiaj (ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Johna Deweya)

119

rzędzie szczęście. Interakcja ze środowiskiem jest stanem ustawicznym: każde
przystosowanie ulega, choćby nawet częściowemu, zachwianiu; dzieje się tak
dlatego, że natura, środowisko, w tym otoczenie ludzkie, chociaż wytwarza twory
stałe, to jednak ulega ciągłym zmianom. Raz ukształtowany aspekt rzeczywistości
podlega kolejnym interakcjom na wyższym poziomie – tym samym zmienia się.
I również to metafizyczne przekonanie o zmienności wszystkiego ma swoje praktyczne korzenie w sposobie funkcjonowaniu pionierów i ich potomków. Brandon pisze:
(…) Isaac (Singer) był pod wieloma względami typowym człowiekiem swojej epoki. Był niespokojnym duchem, a wczesna dziewiętnastowieczna Ameryka była niespokojnym miejscem.
Gonił za nowością, w kraju, gdzie „nowszy” znaczy „lepszy”. Nie potrafił się ustatkować
i przywiązać do niczego, ale taka umiejętność nie była jeszcze warunkiem dobrego życia, którym miała się stać później – a zwłaszcza nie była nim w Ameryce. Bo w Nowym Świecie
wszystko było w ruchu. (Brandon, 2006: 23)

Interakcja i zmiana jest podstawowym pojęciem całej filozofii Deweya, podobnie jak doświadczenie. Wracając do porównania ze szkołami greckimi, należy
powiedzieć, że natura nie jest dla Deweya kontemplacyjnym punktem dojścia,
ale punktem wyjścia – to bowiem z niej na drodze skomplikowanych przekształceń ewolucyjnych, które możemy określić jako łańcuch interakcji, a następnie
doświadczeń między organizmami lub też między organizmami a środowiskiem,
wyłania się jaźń, a wraz z nią refleksja. Praca fizyczna i umiejętności praktyczne
mają istotne znaczenie w pochodzie zmian i rozwoju. Początki wszelkiego myślenia ‘pozytywistycznego’ mają bowiem źródło w prostych reakcjach i czynnościach praktycznych6, które stanowiły odpowiedź na nieokreślone sytuacje problemowe. U Deweya natura i materia towarzyszą człowiekowi stale w zmiennym
nurcie życia codziennego, tak jak towarzyszyła pierwszym osadnikom amerykańskim. Środowisko naturalne człowieka ukształtowało i nadal go kształtuje,
w dobie dzisiejszej bardziej już jako otoczenie najbliższe – dla Deweya jest otoczenie, podobnie jak kultura, która wyłania się z natury na mocy działalności
człowieka, zawsze naturalne.
_______________
6

Daje temu przekonaniu Dewey wyraz między innymi w tekście na temat powstania filozofii. Ukazuje tam genezę racjonalnego myślenia. Pisze, co następuje: “This knowledge (about observed facts and
sequences of nature) is especially connected with industries, arts, crafts where observation of materials
and processes is required for successful action (…)” (Dewey, 1988: 85) i dalej: “As the arts and the crafts
develop and become more elaborated, the body of positive and tested knowledge enlarges, and the sequences observed become more complex and of greater scope” (Dewey, 1988: 86).
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Dewey w zagadnieniach życia społecznego jest demokratą. Nie ma w jego filozofii żadnych podziałów: każdy uczestniczy w pochodzie doświadczenia, każdy
może kształtować swoje życie i podnosić jego jakość. Inna też niż u starożytnych
jest koncepcja jaźni: według Deweya jaźń rodzi się w interakcjach między organizmami żywymi a naturą; następnie osobowość kształtuje się w nieskończonych
interakcjach społecznych, rodzi się w międzyludzkich uwikłaniach i dzięki nim
uzyskuje wyrazistość. Podnoszenie jakości naszego życia nie ma tylko wydźwięku
jednostkowego; zmiana ta, jako że egzystencja ludzka jest rozpostarta w interakcyjnych relacjach, powoduje zmiany w tychże relacjach, ma zatem wymiar społeczny. Można czasem odnieść wrażenie, że w filozofii Deweya ja poświęcone jest
na ołtarzu społeczeństwa i dobra publicznego, ale sam Dewey miał do takiego
ujęcia pozytywny stosunek – być może jest to również powód, dla którego jego
filozofia cieszy się taką popularnością na Dalekim Wschodzie7. U filozofów starożytnych jaźń jest już ukształtowana i sama jest jądrem przemiany. Dyskusje,
dialogi – wszak cała filozofia starożytna jest oparta na dialogu i wymianie myśl –
są siłą napędową, niejako motorem narodzin prawdziwego człowieka. Rozmowa
jest rozumiana jako wymiana myśli właśnie, jako ćwiczenie istniejących już jaźni
i poddawanie tych jaźni przemianie, lecz konwersja nie ma wymiaru społecznego.
U Deweya, jak wspomniałam powyżej, interakcje jaźń najpierw konstytuują
w warstwie ontologicznej. Na poziomie, na którym mówimy o jakości życia, jaźń
jest już ukształtowana, jednak połączona jest nadal siecią interakcji i zależności
z najbliższym otoczeniem – środowiskiem ludzkim. Wszelka zmiana w jaźni
znajduje swoją kontynuację w życiu społecznym. Podnosząc jakość naszego życia, podnosimy jakość relacji społecznych. Każda zmiana jest natychmiast odczuwana w całym systemie, w którym funkcjonuje człowiek. Zmiany, którym
podlega człowiek, niejednokrotnie są właśnie inspirowane zmianami zewnętrznymi, ale i nie tylko. Człowiek może oczywiście zmienić się, zacząć bardziej odczuwać otaczający go świat, percypować ostrzej, działań wydajniej. Charakter
jednak tej zmiany na gruncie pragmatyzmu ma inny charakter i specyfikę niż
w filozofii starożytnych. W pragmatyzmie owa zmiana nie jest doprowadzona do
ekstremów przemiany, nie jest konwersją. Odbywa się ona stopniowo. Życie
autentyczne to życie naturalne, czyli w zgodzie wewnętrznym rytmem każdego
z nas (rytm jest pojęciem kluczowym w estetyce Deweya). Zmiana to przede
wszystkim ustawiczny rozwój, taki w dodatku, który radzi sobie z przeciwno_______________
7

2007.

Wszystkie 37 tomów dzieł Deweya zostało przetłumaczonych na język chiński. Por. Hickman,
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ściami, a nawet intensyfikuje się po pokonaniu niedogodności. Pragmatyczne
życie nie jest życiem natężonym czy rozdartym jak życie filozofów starożytnych
(por. Hadot, 1992: 47), ale spaja wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji. Harmonia, rytm, interakcja, ewolucja, przekształcanie, współdziałanie – to pojęcia kluczowe w filozofii Deweya. Był on przede wszystkim darwinistą. To nie Grecy,
a Darwin zainspirowali go do postrzegania rzeczywistości jako łańcucha działań
wynikających z namysłu nad praktycznymi kwestiami problematycznymi.
Zbieżność myślenia Deweya i Greków zachwyca nas dzisiaj bardzo, jednak trzeba
zdać sobie sprawę z tego, że Grecy nie byli w tym względzie inspiracją dla Deweya. Należałoby powiedzieć nawet coś więcej: to u Greków zapoczątkowany
został pewien model myślenia, z którym Dewey walczył, a mianowicie kontemplacja i czysta teoria. Estetyka Deweya znosi pojęcia kontemplacji, ponieważ
przedmiot i podmiot są zawsze zjednoczone w interakcji, co więcej, z interakcji
wyłaniają się w toku ewolucji.
Wniosek z powyższych rozważań jest taki, że Dewey przy tworzeniu swojej
koncepcji inspirował się darwinizmem i mówienie o antycznych korzeniach
pragmatyzmu jest pewnego rodzaju nadużyciem, które jednakowoż możemy na
potrzeby popularyzowania tego nurtu zaakceptować. Każdy jednak badacz, który
będzie chciał bliżej zapoznać się z koncepcją Deweya, musi zdać sobie sprawę
z realnej roli, jaką odgrywała Grecja w myśleniu Deweya, o czym jeszcze poniżej.
Pamiętać również trzeba, że każda refleksja, łącznie z tą na temat naszego życia,
którą podejmujemy, jest na gruncie pragmatyzmu uwikłana w kontekst kulturowy, społeczny, cywilizacyjny (por. Kaczocha, 1987: 61–76), ba, technologiczny
(por. Hickman, 2007) nawet – i to jest czynnik, który sprawia, że koncepcja
kształtowania swojego życia ma zupełnie inny wydźwięk niż greckie ćwiczenia
duchowe, ukazuje również dobitnie, ile w kwestiach rozbieżności zrobił upływ
czasu. Nie da się sprowadzić pragmatyzmu do antycznych ćwiczeń duchowych.
Koncepcja Deweya nie ma charakteru postulatywnego, nie znajdziemy w niej
również wskazówek co do tego, jak należy swoje życie zmienić, aby realizować
swoje głębokie ja. Co więcej, wydaje się, że nie można takich postulatów sformułować – każdy sam wypracowuje sobie własny rytm funkcjonowania, każdy sam
wie, co intensyfikuje jego odczuwanie życia i nie można się tego odgórnie nauczyć.
Różnica ze starożytnymi widoczna jest również w postrzeganiu i interpretowaniu figury Sokratesa. Dla starożytnych był on archetypiczną figurą, osobą
godną naśladowania, wierną do końca raz obranej drodze życiowej. Znamienny
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jest sposób, w jaki Dewey interpretuje figurę Sokratesa – pierwszego filozofa
w pełnym znaczeniu tego słowa. Według Deweya życie Sokratesa musiało się
skończyć w tak tragiczny sposób, ponieważ jego wysiłki zmierzające do pogodzenia dwóch światów: tradycji, obyczaju i wierzeń, nad którym pieczę mieli
kapłani i warstwy uprzywilejowane, z myślą rodzącą się z działań praktycznych
niewolników i rzemieślników (Dewey, 1988: 87), domagającą się szukania uzasadniania dla wszelkich wierzeń, tradycji, okazały się niemożliwe do realizacji.
Wysiłki te zostały poświęcone w ofierze na rzecz dobra publicznego, czyli utrzymania dawnego porządku. Niemniej śmierć Sokratesa pchnęła filozofię na nowe
tory – dwa wspomniane światy i klasy miały oddalać się od siebie coraz bardziej,
czyli pójść w kierunku diametralnie innym niż sugerował to Sokrates. W ujęciu
Hadota postępowanie Sokratesa było wynikiem jego drogi życiowej, jego najradykalniejszą konsekwencją. Dla Deweya Sokrates był pierwszym filozofem, który
dążył do uzasadniania wierzeń i przekonań tradycyjnych, który szukał rozumowych wyjaśnień i który chciał pogodzić dawne obyczaje i wierzenia z rodzącą się
racjonalnością. Oczywiście ujęcie starożytnych via Hadot i ujęcie Deweya nie są
nie do pogodzenia, wyraźnie jednak pokazują różnice między pragmatyzmem
a koncepcją filozofów starożytnych. Gdyby Dewey inspirował się Grecją w tworzeniu swojej filozofii człowieka, być może i figura Sokratesa byłaby dla niego
wzorem. Ale tak się nigdy nie stało: Sokrates jest pierwszym filozofem, ale nie
autorytetem, jeśli chodzi o współczesne życie codzienne z jego problemami. Może to zabrzmi nieco szokująco dla osób, które nie czytały Sztuki jako doświadczenia, ale wydaje się, że życie zwierząt było dla Deweya wzorcem, jeśli chodzi
o jedność i spójność istnienia (por. Dewey, 1975: 29, 32). Być może jest to też
jedna z przyczyn, dla których rozwija się estetyka zwierząt – właśnie na bazie
filozofii Deweya. To zwierzęta wykazują całkowite zespolenie odczuwania, zmysłów, intelektu i działania – ideał dla współczesnego człowieka, którego życie
uległo podzieleniu na różnorakie, niemające ze sobą związku dziedziny: w jednej
przegródce znajduje się polityka, w drugiej religia, w jeszcze innej sztuka itd. To
podzielenie sprawia, że oddzielamy praktyczną działalność od uczuć religijnych,
tę od przekonań politycznych, a te od wrażeń estetyczno-artystycznych. Dewey
bardzo nad tym ubolewał i wskazywał, że tylko harmonijne życie codzienne,
czerpanie radości z codziennych rytuałów, niezaprzeczanie swoim potrzebom –
może bardzo powoli scalać życie ludzkie.
Na koniec w części poświęconej punktowaniu rozbieżności nie sposób pominąć kategorii przyjemności. Jednym z celów adeptów szkół greckich było od-
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czuwanie przyjemności z samego faktu istnienia; dotyczyło to przede wszystkim
epikurejczyków. Życie samo miało dostarczać niekończącej się rozkoszy. Początkowo sądziłam, że podobną intuicję znaleźć możemy u Deweya. Po zastanowieniu jednak dochodzę do wniosku, że Dewey w ogóle się kategorią przyjemności
nie kierował (por. Kaczocha, 1987: 64). Przede wszystkim rozumiał przyjemność
jako jednorazowe zaspokojenie potrzeby lub wyładowanie nagromadzonych
emocji, np. złości. Przygodne przyjemności nie mają większego znaczenia w pochodzeniu życia i nie są gwarantem spełnienia. Tylko ekspresja, a więc interakcja
o wysokim znaczeniu, przesiąknięta znaczeniami estetycznym, prowadzi do
spełnienia. Spełnienie jest kategorią bazującą na pojęciu rozwoju i harmonii – to
długotrwałe zadowolenie ze sposobu życia, które posiada swoiste kulminacje
w doświadczeniu estetycznym. Drugim powodem, dla którego przyjemność
w rozumieniu starożytnych nie jest kategorią stosowaną przez Deweya, jest jego
instrumentalizm. Potok życia składa się z łańcucha celów, które stawia sobie
człowiek lub/i nakłada na niego otoczenie. Po osiągnięciu jednego celu natychmiast wyłania się następny. Nie jest to jednak błędne koło, które prowadzi do
wyobcowania, dlatego że życie w zgodzie z sobą i naszym wewnętrznym rytmem,
a w związku z tym wysoka jakość życia sprawia, że cele zlewają się ze środkami –
tak dzieje się w doświadczeniach estetycznych. Życie w ujęciu Deweya nie jest
wyzerowaniem namiętności i czerpaniem niczym niezmąconej przyjemności
z samego faktu, że się istnieje. Namiętności wyzerować nie sposób, zawsze bowiem różnorakie sytuacje sprawią, że człowiek stanie przed nowymi celami,
a następnie będzie dążyć do ich zrealizowania. Żyjemy z innymi ludźmi w społeczeństwie, stale znajdujemy się w jakichś sytuacjach, które do czegoś prowadzą.
Stałe dążenie od minusa, czyli od sytuacji niesprzyjającej, do plusa, czyli ponownej harmonii z otoczeniem, jest faktem. Spełnienie osiągamy wtedy, kiedy
w interakcyjnej sieci poruszamy się harmonijnie, kiedy się w niej rozwijamy jako
jednostki i jako członkowie społeczności. Potwierdzeniem spełnienia są doświadczenia estetyczne, w których następuje zrównanie celów ze środkami. Życie
to ciągła fluktuacja, zmiana – nie można zatem na gruncie filozofii Deweya mówić o niczym niezmąconej przyjemności z istnienia, zawsze bowiem to istnienie
ulegnie zachwianiu, może się zdarzyć, że jakaś potrzeba zdominuje nasze życie
itd. Przeciwności losu i niepowodzenia są realnymi sytuacjami, które zawsze
należy brać pod uwagę.
Shusterman w swoim opracowaniu koncepcji życia filozoficznego w odniesieniu do filozofii Johna Deweya (trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że termin
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„życie filozoficzne” został utworzony przez Shustermana, sam Dewey nigdy
i nigdzie go nie stosuje) zalicza koncepcję Deweya do nurtu estetycznego, czyli
takiego, w którym traktuje się życie człowieka jako dzieło sztuki (Shusterman,
2005: 33–35). Śmiem twierdzić, że takie postawienie sprawy nie jest całkiem adekwatne w odniesieniu do filozofii autora Experience and Nature. Przede wszystkim należy wyjaśnić, co przez dzieło sztuki rozumie sam Dewey, i wtedy stanie
się jasne, że w tradycyjnym rozumieniu ów postulat życie = dzieło sztuki nie
może być zastosowany do jego koncepcji.
Przede wszystkim Dewey rozumie dzieło sztuki nie jako wytwór skończony,
określony i zamknięty w swoistej formie, który określa wyjątkowość, genialność
jego twórcy. Innymi słowy dzieło sztuki nie jest przedmiotem, produktem sztuki.
Jest ono przede wszystkim procesem, a dokładniej doświadczeniem między
twórcą a odbiorcą lub między twórcą a tworzywem, który on wykorzystuje
(u Deweya nie ma tradycyjnego rozróżnienia między tym, co estetyczne, a tym,
co artystyczne). Jest przeżyciem, odczuciem, które ma unifikującą jakość, zespalającą wszystkie elementy tego doświadczenia w spójny, rytmiczny i harmonijny
przebieg. Zjednoczeniu ulegają i czynniki zależne od odbiorcy, i od twórcy lub
od twórcy i tworzywa. Nie jest zatem sztuka jakimś subiektywnym jednorazowym wzlotem niekomunikowalnych uczuć, ale obiektywnym działaniem i doznawaniem jasnym i czytelnym dla wszystkim stron, biorących w tym doświadczeniu udział. W ujęciu Deweya życie nie może być postrzegane jako dzieło
sztuki w takim rozumieniu, w jakim ta fraza pojawiała się raz po raz w historii
myśli, szczególnie zaś pod koniec dziewiętnastego wieku, kiedy idea ta przeżywała swój renesans. Sztuka była postrzegana jako rodzaj religii, artyści byli jej kapłanami, zwykli ludzie – filistrami niegodnymi tego, żeby zwracać na nich uwagę. Artysta był postrzegany jako geniusz tworzący piękno. W tradycyjnym
rozumieniu życie, które jest dziełem sztuki, ma być wyjątkowe, genialne, nieprzeciętne, wzbijające się na takie wyżyny, które widzą codzienność jako godną
pogardy. Cała specyfika tego myślenia była obca Deweyowi. Jak wiemy, według
niego życie obejmuje zarówno chwile banalne i powszednie, jak również ich sublimację w doświadczeniach mających szczególną jakość zespalającą i szczególną
intensywność. Nie da się życia pociąć, sfragmentaryzować tak, żeby brać pod
uwagę tylko chwile estetycznie doniosłe. Życie to całość: to przenikanie się elementów wzmagających nasze odczuwanie życia, jak i momentów walki, radzenia
sobie z przeciwnościami oraz chwil banalnych, nie mających żadnego znaczenia.
A dziełem sztuki, sztuką, są tylko chwile szczególne. Sztuka według Deweya jest
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doświadczeniem specyficznego typu i, niestety, nie można jej utożsamić z całym
życiem, jakkolwiek niemal w każdej sytuacji tkwią zalążki estetyczności. Shusterman zaliczył koncepcję życia Deweya do koncepcji estetycznych. Estetyczność
jednak rozumiał Dewey w dość swoisty sposób. To, co estetyczne, nie jest ściśle
związane ze sztuką. W pierwszym znaczeniu jakość estetyczna to przede wszystkim jakość, która 1) ma znaczenie, a w związku z tym 2) intensyfikuje odczuwanie życia. Podaje Dewey dość zaskakujące przykłady zdarzeń, które mają pewną
jakość estetyczną – jest to np. łowienie ryb i ich smażenie (Dewey, 1975: 34). Czy
czynność tak specyficzna – może być choć trochę estetyczna? W rozumieniu
Deweya – tak, jeśli niesie szczególne znaczenie dla czyjegoś życia. Dopiero
w drugim znaczeniu jakość estetyczna odnosi się do sfery związanej z działaniami artystów i produktami sztuki. Świetnie wykonany koncert, interesujący obraz
ma jakość estetyczną, która może być sztuką, jeśli odpowiednie warunki po stronie odbiorcy zostaną spełnione (koncentracja, intensyfikacja percepcji i zawężenie jej pola itd.).
Na koniec powróćmy jednak do rozważań na temat: filozofia starożytna
a pragmatyzm Deweya. Oba nurty łączy doznawanie doświadczeń pierwotnych.
Jak wspomniałam wyżej: jeżeli chodzi o literę, to zestawianie Deweya ze szkołami
greckimi nie wypada korzystnie. Pozostaje jednak coś takiego, jak globalne
i ogólne związki – w ujęciu generalnym można do pewnego stopnia mówić
o duchowym powinowactwie Deweya i myślicieli starożytnych. I jest ku temu
jeden ważny powód: zarówno Dewey, jak i starożytni pragnęli, aby podmiot zespolił się całkowicie z przedmiotem, uzyskał jedność, w której żadne podziały nie
mają miejsca. Zaznaczmy jednak na wstępie różnice: według Deweya podmiot
i przedmiot w rzeczywistości pierwotnej, przedjęzykowej, były zespolone, dalej
w toku ewolucji nastąpiło wyodrębnienie podmiotu i przedmiotu. Co jest jednak
szczególnie ważne, podmiot i przedmiot zawsze ze sobą współdziałają; myślenie
zawsze jest na usługach działań praktycznych, one nieodmiennie współdziałają
ze sobą w interakcji i doświadczeniu. W filozofii starożytnej dualizm między
działaniem a praktyką był po prostu rozziewem, przepaścią nie do pogodzenia.
Ćwiczenia duchowe miały sprawić, że: „Widzący nie widzi już przedmiotu swojego widzenia, ponieważ w tym momencie nie różni się od niego; nie ma już
przed oczyma dwu rzeczy, stał się w pewien sposób inny, nie jest już sobą ani dla
siebie, ale stanowi jedno z Jednią, tak jak środek koła zbiega się z innym środkiem” (Hadot, 1992: 44).
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Do podobnego, ale nie tak całkowitego, zjednoczenia podmiotu i przedmiotu
dochodzi w Deweyowskim doświadczeniu estetycznym, a więc doświadczeniu
pełni i spełnienia na obszarze estetyczno-artystycznym. Doświadczenie takie jest
powtórzeniem pierwotnej jedności z poziomu przedjęzykowego, a zależy ono od
sposobu, w jaki odczuwamy świat, percypujemy, radzimy sobie z przeciwnościami, od wewnętrznego rytmu życia i rozwoju. Na gruncie filozofii starożytnej
owa jednia zależy od dość restrykcyjnych ćwiczeń duchowych, wygaszenia namiętności i czasu poświęconego na kontemplację. W przypadku Deweya i starożytnych mamy zatem dwie drogi dojścia do dość podobnego celu.

4.
Wszystko można o Johnie Deweyu powiedzieć, ale nie to, że nie był miłośnikiem
starożytnej Grecji. Dewey nie tylko znał grekę i jej nauczał, ale fascynował się jej
historią, obyczajami, kulturą i religią. We wszystkich swoich największych dziełach – w Experience and Nature, Sztuka jako doświadczenie, Reconstruction in
Philosophy – starożytna Grecja jest punktem wyjścia, najróżniejsze przejawy tej
cywilizacji są przez Deweya analizowane z niezwykłą pasją na wielu stronach,
a problemy filozofii współczesnej i nowożytnej są zawsze rekonstruowane po
pierwsze z perspektywy antropologicznej, uwzględniającej funkcjonowanie społeczeństw pierwotnych (mogą oczywiście nas te rozważania bawić, niemniej
w swej pasji do wywodzenia wszystkiego od pierwocin jest Dewey niestrudzony:
Hobbesowska wizja brutalnego życia ludów pierwotnych nieraz pojawia się kartach jego dzieł) lub poprzez analogie ze światem zwierząt, po drugie z uwzględnieniem tego, co do naszej sytuacji obecnej wniosła cywilizacja starożytnej Grecji. Filozofia grecka, jak żadna inna, jest leitmotivem rozważań Deweya.
Do Grecji, co może pomóc nam w rozumieniu zbieżności i rozbieżności
między pragmatyzmem a szkołami antycznymi, miał Dewey jako filozof stosunek ambiwalentny. Z jednej strony społeczeństwo obywatelskie Aten było modelowym przykładem społeczeństwa, w którym sztuka wynikała z nurtu życia
i stanowiła zaspokojenie potrzeb jego większej części. Jako przykład Dewey podaje Partenon, wzniesiony jako wyraz postawy Ateńczyków, których zmysł obywatelski był identyczny z ich obywatelską religią (Dewey, 1975: 7). W tym miejscu oczywiście Dewey nie pisze o niewolnictwie, ale to bez wątpienia niewolnicy
byli siłą roboczą. Partenon dla całego społeczeństwa był źródłem znaczeń z wykluczeniem niewolników właśnie. Pomijając tę niekoherencję – jeżeli chodzi
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o sztukę, byli Ateńczycy wzorem społeczeństwa potrafiącego zaspokoić swoje
potrzeby estetyczne. Innymi słowy, była ich sztuka zespolona z życiem. Jest zatem w pełni zrozumiałe, dlaczego Grecy stworzyli koncepcję mimesis: sztuka tak
ściśle związana z życiem koncentruje się na oddawaniu jego cech i jakości. Dla
kontrastu z Ateńczykami Dewey prezentuje współczesne społeczeństwo amerykańskie, które nie potrafi wytworzyć sztuki estetycznie – w rozumieniu drugim –
ważnej (potrzeby estetyczne Amerykanie zaspokajają, czytając komiksy i słuchając muzyki popularnej – pamiętajmy o tym, że w pierwszym znaczeniu estetyczny oznacza mający znaczenie), a potrafi jedynie koncentrować w galeriach i muzeach sztukę innych narodów, która, wyzuta z pierwotnego kontekstu, jest obca
i niezrozumiała, a w związku z tym zaspokaja tylko snobistyczną potrzebę wydawania pieniędzy.
Z drugiej strony, jeżeli idzie o filozofię, Grecy wytworzyli podziały, które do
dzisiaj pokutują w filozofii. Jedności obserwowalnej w sztuce greckiej zabrakło
w myśleniu. Jak wspomniałam wyżej, wysiłek Sokratesa, aby pogodzić dwa sposoby myślenia: mityczny – tradycyjny i nowy – racjonalny, a tym samym – dwie
odseparowane od siebie grupy społeczne, zakończył się spektakularnym fiaskiem, które podział ten wysubtelniło i mimo wszystko pogłębiło. Według Deweya miało to dalsze reperkusje, nastąpiło wydzielenie dwóch aspektów rzeczywistości: niezmiennej i idealnej rzeczywistości metafizycznej od empirycznie
doświadczalnej rzeczywistości życia codziennego. Filozofia zatem, zamiast zajmować się badaniem głównych cech życia i rzeczywistości (Dewey, 1925: 54),
skupiła się na zajęciu w gruncie rzeczy nieciekawym i wtórnym w stosunku do
rzeczywistości samej: zajęła się mianowicie próbą w miarę spójnego pogodzenia
bytu idealnego i empirii. To wypaczyło filozofię Zachodu na wiele wieków. Dewey uważał, że dzielenie rzeczywistości i wertykalne jej hierarchizowanie jest
błędne. Dla niego rzeczywistość była tylko jedna, a filozofia miała badać jej
główne cechy. Ciągłość, kontynuacja to kolejne kluczowe pojęcia pragmatyzmu
Deweya: filozofia, tak jak życie, jest ukształtowana linearnie i horyzontalnie.
I w tym aspekcie ujawnia się ewolucjonistyczne myślenie Deweya.

5.
Dlaczego filozofia Deweya w wersji pierwotnej miałaby być dzisiaj dla nas interesująca? Przede wszystkim dlatego, że Dewey proponuje ujęcie życia ludzkiego
jako całości, myśli o nim i o filozofii zawsze jako o linearnej i ciągłej całości za-
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leżnej od kontekstu kulturowego. W czasach, kiedy cywilizacja wymusza na nas
dzielenie poszczególnych aspektów życia i jaźni (w psychologii wyróżnia się już
kilka rodzajów inteligencji: emocjonalną, społeczną, seksualną), Dewey pokazuje
zalety płynące z całościowego i spójnego myślenia o naszym życiu. Człowiek jest
psychofizyczną całością. Co więcej, Dewey uświadamia nam, że tylko my możemy uczynić nasze życie lepszym, mądrzejszym. My sami najlepiej wiemy, jak
zaspokoić nasze potrzeby i jakiego one są rodzaju, i tylko my potrafimy odnaleźć
nasz wewnętrzny rytm zagubiony w chaosie podzielonego życia, który to rytm
doprowadzi nas do spełnienia.
W drugim rzędzie Dewey z siłą uświadamia nam, czym jest sztuka żywa i aktualna. Wyrasta ona z rytmu i potrzeb życia społecznego, stanowi wyraz przekonań społeczności czy społeczeństwa. Jako że przekonania wyrażone mają konkretne znaczenia dla ich wyznawców, zaspokajają tym samym potrzeby estetyczne,
czyli potrzeby odczuwania życia i naszego w nim wzrastania. Sztuka zamknięta
w muzach rzadko, bardzo rzadko ma znaczenie dla szerokich rzesz społecznych.
Głównie spełnia ona wysublimowane potrzeby garstki amatorów, ekspertów,
uczniów. Nie znaczy to jednak, że masy społeczeństwa realizują swoje potrzeby
estetyczne tylko i wyłącznie oglądając telenowele bądź słuchając muzyki rozrywkowej – choć w ten sposób oczywiście też. Zastanówmy się, jakie obiekty, produkty sztuki mogą przyczyniać się odzyskania kontaktu z życiem, do powstania
przeżyć znaczących, do obudzenia w ludziach zdolności do skupienia i szerszej
refleksji. Jakie obiekty sprawią, że ludzie wejdą z nimi bądź z innymi ludźmi przy
ich pomocy w istotną dla nich interakcję, która stanie się szczególnym rodzajem
doświadczenia, ubogacającego ich życie?
Przychodzą mi na myśl budowle dość kontrowersyjne z różnych powodów.
Wydaje się jednak, że świątynia Opatrzności Bożej, wybudowana ostatnio, zaspokaja nie tylko religijne potrzeby wierzących, ale również inne potrzeby, w tym
stricte estetyczne (budowniczy i architekci zadbali o symbolikę budowli, ma ona
365 okien itd. Ten konceptualizm nasuwa skojarzenia z barokowym zamkiem
Krzyżtopór Ossolińskich w Ujeździe). Rozmach budowli, nawiązania i cytaty
z innych znanych budowli sakralnych, symbolika i eklektyzm świątyni sprawiają,
że określić ją możemy nawet jako postmodernistyczną – choć to jest raczej propozycja interpretacyjna niż kategoryczne orzeczenie. Jest ona powodem do dumy
dla katolików, jest miejscem, do którego się pielgrzymuje, a znane osoby na stronach internetowych opowiadają o znaczeniu, jakie dla ich życia owa świątynia
posiada. Innymi słowy, znaczenie społeczne i estetyczne tego obiektu jest duże.
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Wynika ono z tego, że budowla powstała jako wyraz autentycznego zaangażowania w określone sprawy wielu ludzi i jest im potrzebna. Pełni podobną (niestety,
nie obywatelską) funkcję do ateńskiego Partenonu, jakkolwiek może brzmieć to
obrazoburczo dla niektórych.
Inny przykład, jaki mi się nasuwa, to Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jego twórcy użyli środków najbardziej oddziałujących na odbiorców: wizualizacji
i dźwięku. Oglądanie ekspozycji pozwala poczuć się jak w roku 1944. Zainteresowanie społeczne Muzeum jest ogromne. Częściowo jest to spowodowane faktem, że kwestia powstania warszawskiego jest żywym problemem, nadal szeroko
dyskutowanym, wzbudzającym spory i namiętności. Ambicją twórców była nie
tyle rekonstrukcja i rewitalizacja problemu (jest to niepotrzebne, gdyż pamięć
o powstaniu warszawskim jest ciągle żywa), co unaocznienie, które pozwala znaleźć się w środku zdarzeń. (Takie podejście do historii wzbudza wiele kontrowersji.) Co więcej, poszczególne ekspozycje są dostępne w Internecie (stało się tak na
prośbę kombatantów, którzy nie mogą do Warszawy przyjechać) i każdy może
dopisać do wizualizowanych zdarzeń czy przedmiotów swój komentarz, interpretację itd. Można również podzielić się nowymi informacjami historycznymi.
Wszystkie wpisy internetowe są weryfikowane przez historyków i, jeśli zostaną
przez nich zaakceptowane, są włączane do Muzeum. Idea Muzeum Powstania
Warszawskiego opiera się zatem na modelu interakcyjnym. Ludzie współtworzą
jego ekspozycję. Poza tym poznawanie historii nie jest oparte na oglądaniu czy
słuchaniu, a na uczestniczeniu w niej. Historia zatem zostaje włączona w żywy
nurt życia.
Te dwa przykłady są naturalnym wykwitem życia społecznego. Dewey walczył z alienacją sztuki od kontekstu, w którym powstała, w którym była wykorzystywana, używana, stosowana. Sztuka ma swoje oblicze użytkowe – najpiękniejsze greckie rzeźby były posągami w świątyniach i pełniły funkcje sakralne.
U Deweya oddzielanie sztuki od jej funkcji jest wyrywaniem jej z kontekstu
i ograbianiem ze znaczenia. Dzisiejsze greckie rzeźby zamknięte w muzeach mówią nam coś o proporcjach i o klasycznym pięknie itd. Jakby powiedział słynny
oponent Deweya, Kuspit – stanowią wytchnienie od chaosu świata dzisiejszego.
Prawda jest jednak taka, że te produkty sztuki (rzeźby), wyrwane z kontekstu, nie
mówią prawdy o sobie, bo nie widzimy tej sztuki, taką jaką ona była, tylko widzimy taką, jaką ona jest dla nas dzisiaj. Podobnie dzieje się z dziełami z innych
epok: co nam może powiedzieć rzeźba plemion afrykańskich z British Museum?
Nic. Jest dla nas obca, egzotyczna i przez to atrakcyjna, ale nie mówi nic o do-
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świadczeniu estetycznym, do którego powstania się przyczyniała. Teraz jest tylko
przedmiotem sztuki.
Nie ulega wątpliwości, że Dewey ma nam dzisiaj coś ważnego do powiedzenia: każda społeczność ludzka tworzy sztukę, oczywiście na miarę swoich możliwości, która jest dla niej żywotna i znacząca. Podane powyżej przykłady wskazują na to, jakie istotne produkty o jakościach estetycznych tworzy społeczeństwo
polskie. Świątynia Opatrzności Bożej, bazylika w Licheniu, Muzeum Powstania
Warszawskiego – te dzieła tworzą sferę sztuki Polaków doby dzisiejszej. Zadaniem estetyki pragmatycznej jest mówienie o tym.
Podsumowując, można stwierdzić, że Dewey interesować nas może w dwóch
zasadniczych kwestiach: w uświadomieniu nam, że tylko my, a nie eksperci,
i nasze najbliższe otoczenie może zdecydować o tym, czy nasze życie będzie satysfakcjonujące. W kwestii drugiej Dewey przekonuje, że sztuka to nie tylko
przeżycia wysublimowanych estetów, ale że w dobie społeczeństw masowych
ludzie potrafią stworzyć i przeżyć dla siebie coś ważnego. Nawet jeśliby to nie
budziło aprobaty wspomnianych estetów.
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The author refers to the term “aesthetic appearance,” which was shaped
in the mid-eighteenth century, mainly in German philosophy and aesthetics. He stresses that its appearance coincided, not without reason,
with aesthetics becoming an autonomous philosophical discipline. That
was the foundation for the subsequent understanding of aesthetics as
the science about art. The author is particularly interested in the philosophical system of Georg WF Hegel, for whom learning about art plays
a special role – it represents just one of the many forms of knowledge,
also being the first – in terms of quality and history – form of the development of self-awareness, ie. becoming a spirit. Ambiguity of the concept of aesthetic appearance results from the inability to separate it from
the category of illusion, falsehood and truth, ideas, inscribed in the
structure of each work of art. The art of painting does not escape this
law. According to Hegel, implacable, phenomenal structure of painting
is defined by the perceptual process itself. Paintings make us enter the
current presence of daily life that is similar to our everyday lives, as
well as they cut all the threads of needs and inclinations, likes and
loathing and they show us these items in their specific fullness of life as
goals for themselves. Painting, as a uniform pictographic visualization
of subject and object proximity includes an immanent game providing
knowledge and a kind of a semantic core.

Termin „pozór estetyczny” ukształtował się w połowie XVIII wieku głównie
w filozofii i estetyce niemieckiej. Jego pojawienie się zbiega się nie bez przyczyny
z wyodrębnieniem się estetyki jako autonomicznej dyscypliny filozoficznej. Estetykę początkowo określano w kategoriach nauki niższego rzędu, jako dotyczącą
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poznania zmysłowego oraz doświadczenia piękna1. Tym samym został położony
fundament pod późniejsze rozumienie jej jako nauki o sztuce2. Refleksja nad pięknem i kwestiami artystycznymi zrodziła się wszak już w czasach starożytnych.
Proponuję rozróżnić jej dwa rozumienia. Po pierwsze, termin „estetyka” obejmuje
różnorodne, historycznie ukształtowane formy myślenia o sztuce, twórczości artystycznej, przedstawieniu artystycznym etc. W tym znaczeniu posługiwał się nim
Władysław Tatarkiewicz w Historii estetyki. Po drugie – oznacza on jednak również (dość precyzyjnie) naukę o pięknie i sztuce powstałą w osiemnastym stuleciu na gruncie filozofii niemieckiej3.
W systemie filozoficznym Georga W.F. Hegla nauka o sztuce odgrywa szczególną rolę; stanowi według niego tylko jedną spośród wielu form poznania, ponadto będąc pierwszą – pod względem jakościowym oraz historycznym – formą
rozwoju samoświadomości, tj. stawaniem się ducha. Hegel posługuje się terminem „estetyka” w podwójnym znaczeniu, stwierdzając lapidarnie, że jest ona
„filozofią sztuki”; uwzględniając tym samym zarówno perspektywę teoretyczną
filozofii sztuki, jak i estetykę jako naukę o pięknie oraz doświadczeniu sztuki.
Myślenie to charakteryzuje się niezwykłą „płynnością”, która wynika ze zmienności historycznej obiegowych doktryn artystycznych i poglądów filozoficzno-estetycznych oraz ze zmienności w sposobach definiowania, statusu i funkcji
samej sztuki. Problem pozoru w estetyce (Schein) Heglowskiej w sposób szczególny podlega temu prawu. Kategoria Schein przyjmuje charakter mediacyjny.
Pozór estetyczny przyjmuje w estetyce Heglowskiej charakter splotu, łącząc to,
co nieokreślone i niemożliwe do określenia w twórczości artystycznej (określane
przez estetykę marksistowską przez pryzmat magicznego rodowodu sztuki),
_______________
1

W taki sposób definiuje estetykę Alexander Baumgarten: „Aesthetica (theoria liberalium atrium,
gnoseologia interior, ars pulchne cogitandi, ars analogi rations) est scientia cognitationis sensitivae”; oraz:
„Aesthetica finis est perfectio cognitationis sensitivae, qua talis, haec autem est pulchritudo” (Baumgarten,
1750: 1–6).
2
Wobec proklamowanej w swoim czasie „anty-sztuki” oraz wyłonienia się tzw. sztuk nie-pięknych
tradycyjna definicja estetyki stała się problematyczna. Fakt ten w sposób istotny wpłynął na recepcję
kategorii pozoru estetycznego.
3
W pierwszym wydaniu Historii estetyki Władysław Tatarkiewicz nie uwzględnił różnicy semantycznej w pojęciu „estetyka”, co spotkało się z krytyką innych badaczy. Istotna jest w tym miejscu uwaga
Jana Białostockiego: „Cenna i interesująca historia estetyki Tatarkiewicza, dotycząca okresu stanowiącego historycznej estetyki prehistorię, gdyż kończąca się na pięćdziesiąt lat przed pojawieniem się terminu
i objęciem nim określonej dyscypliny badawczej, jest książką o bardzo nieprecyzyjnym zakresie. Nie
można nawet powiedzieć, że uwzględnia to wszystko, co za estetykę uważano, gdyż kończy się, zanim to
słowo zaczęto używać” (Białostocki, 1987: 43).
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z teorią naśladownictwa, obrazu iluzjonistycznego oraz pewnej szczególnej formy złudzenia.
Nieoczywistość pojęcia pozoru estetycznego wynika z niemożliwości oddzielenia go od kategorii iluzji, fałszu oraz prawdy, idei wpisanych w strukturę każdego dzieła sztuki. Prawu temu nie wymyka się malarstwo. Zdaniem Hegla nieprzejednaną, zjawiskową strukturę malarstwa definiuje sam proces percepcyjny,
polegający na tym, że obraz wprowadza nas
z jednej strony niepodzielnie w aktualną obecność jakiegoś bliższego nam codziennego świata,
ale z drugiej przecina wszystkie nici potrzeb i skłonności, wszelkie upodobania czy odrazy,
które nas do tego aktualnie obecnego świata pociągają lub odeń odpychają, ukazuje nam
przedmioty te w ich swoistej pełni życia jako cele dla siebie. (Hegel, 1967: 72)

Ontologiczna ważkość obrazu zawiera się w pojęciu naśladownictwa, które –
wbrew tradycyjnej metafizyce – nie wywołuje pustego złudzenia, ale odsyła do
prawdy o bycie, uwalniając na materialnej powierzchni obrazu efekt realności,
który „nadaje rzeczywistość temu, co w sobie samym jest prawdziwe” (Hegel,
1964: 15), czego nie należy utożsamiać ani z byciem fizycznym, zmysłowym dzieła, ani ze złudzeniem wprowadzającym w błąd. Dzieło sztuki
nie pokrywa się ze swoim zjawiskiem. Niczym nie mami. Sprawia, że zawarte w nim treści
(Gehalte) występują na jaw. Jest dostępne jedynie interpretującemu postrzeganiu, które z sensytywną uwagą śledzi konstelacje i odpowiedniości (Korrespondenzen) między plastycznym,
gestycznym, wizualnym bądź dźwiękowym jawieniem się dzieła. (Seel, 2008: 10)

Należy to właśnie do zadań pozoru sztuki, który nie oddala nas od bytu, ale
pomaga go zrozumieć, uwalniając nas przy tym od „wszystkich nici potrzeb
i skłonności”.
Dla Hegla było oczywiste, że choć znaczna część dzieł iluzjonistycznych może stwarzać pozór prawdziwych przedmiotów lub zjawisk, to jednak „sam pozór
jest istotnym momentem istoty (der Schein selbst ist dem Wesen wesentlich); nie
byłoby prawdy, gdyby nie była pozorem i nie przejawiała się (erschiene), gdyby
nie była czymś dla kogoś, zarówno dla siebie samej, jak i dla ducha w ogóle”
(Hegel, 1964: 15). Heglowskie uzasadnienie opiera się na zjawiskowym charakterze sztuki, w której chodzi o prezentację własnego jawienia się, stymulowaną
niewyczerpalną ekspresją ludzkiej twórczości. Notabene już w filozofii starożytnej, szczególnie w myśli Platona, sztuki plastyczne określane były przez pryzmat
kategorii jawienia się, niemniej jednak funkcja ta związana była wyłącznie z on-
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tologiczną relacją wzorca i odwzorowania, posiadając podstawę ontofaniczną,
nie zaś estetyczną4. W przeciwieństwie do starożytnej wykładni mimesis Heglowska kategoria Schein opiera się na przemianie historycznej sztuki, wiążąc się tym
samym ze „sposobem uświadamiania duchowi jego prawdziwych potrzeb i dążności” (Hegel, 1967: 18).
Dzieło sztuki w estetyce Heglowskiej, obok fenomenalnego charakteru, uwikłane jest w ludzką praxis, jako przedmiot ukształtowany z materiału artystycznego, w którym kwestie „zrobienia” i „wytworzenia” nabierają wymowności
dzięki mediacyjnej funkcji pozoru estetycznego. Zrozumienie transpozycji
pozoru dzieła jako przedmiotu zrobionego przybliża Theodor W. Adorno,
stwierdzając:
postęp sztuki rozumiany jako jej robienie i jako powątpiewanie w to kontrapunktują się wzajemnie; owemu postępowi towarzyszy faktycznie tendencja do absolutnej spontaniczności,
począwszy od automatycznych zapisów sprzed pięćdziesięciu lat, do taszyzmu i dzisiejszej
muzyki aleatorycznej; słusznie skonstatowano zależność dzieła technicznie zintegrowanego,
całkowicie zrobionego z absolutnie przypadkowym; jednakże to, co pozornie jest czymś zrobionym, jest właśnie zrobione. (Adorno, 1991: 50–51)

Kwestia technicznego wytworzenia „drugiej natury”, czyli powielenia wzorca
(εἶδος) wedle przyjętych zasad, w pełnej zgodności ze sztuką (τέχνη) w celu wytworzenia kopii przedmiotu, pojawiła się już w filozofii Platona. Jednak, w przeciwieństwie do platońskiej wykładni μιμήσις, Hegel zwraca się ku fikcjonalizmowi właśnie w poszukiwaniu zasady oszustwa (Täuschung). Trudno nie dostrzec
_______________
4
W Fajdrosie czytamy: „Toteż sprawiedliwość i władza nad sobą, i inne wartości duchowe nie mają
swych odblasków w podobiznach ziemskich (φέγγος οὐδὲν ἐν τοῖς τῇδε ὁμοιώμασιν); przeto z trudem
tylko, i to nieliczni ludzie patrząc, jak przez zapocone szkła, na ich wizerunki tutaj umieją dojrzeć rodzaj
przedmiotów odbitych” (Platon, 2005: 250b). Jean J. Wunenburger w pracy pt. Filozofia obrazów zwraca
uwagę na estetyczną podstawę Platońskiej teorii odbicia. Estetyczność w tym przypadku jest jednak
zapośredniczona o metafizyczną interpretację neoplatońską, która pojęcie „estetyka” nie jest skłonna
ujmować w kategorię αἴσθησις. Zdaniem Wunenburgera: „Działanie mimetyczne, które jest równoważne
ujawnianiu wielości, przebiega zatem według pewnej hierarchii obrazów, którym zawsze przyświeca
zasada podobieństwa: najpierw, na poziomie wyższym, byt prawdziwy, niematerialny, niestworzony,
wieczny jest już pomyślany jako pewien wzorzec, Forma (εἶδος, ἰδέα), innymi słowy, jako byt obdarzony
wyglądem, który ma zatem być widzialny. Jak zauważa Henri Joly, koncepcja istoty jest u Platona nie tyle
metafizyczna, ile estetyczna, co sprawiło, że zrazu była utożsamiana z oryginałem, wzorcem, który miał
być kopiowany. W tej perspektywie istotę ejdetyczną, konstytuującą to, co stanie się prawdziwym światem poznawalnym rozumowo dla neoplatończyków, można interpretować jako pewną figurę niematerialną, która istnieje w potencjalnej widzialności, w subtelnej przestrzeni duchowej, dostępnej jedynie
widzeniu duszy wyzwolonej z ciała” (Wunenburger, 2001: 87).
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w tym punkcie estetyki Heglowskiej nawiązania do spuścizny Kanta, dla którego
jasne było, że „przyroda była [dla nas] piękną, gdy wyglądała zarazem jak sztuka;
sztuka zaś tylko wtedy może być nazwana piękną, kiedy jesteśmy świadomi tego,
że jest sztuką, a mimo to wydaje nam się przyrodą” (Kant, 1986: 290).
W pozaestetycznych pismach Hegla kategoria pozoru utrzymuje swoją mediacyjną funkcję. W dialektycznych labiryntach Nauki logiki pojęcie Schein występuje jako przeciwieństwo istoty (Wesen), które jednocześnie jest konieczne,
aby istota mogła być przedmiotem doświadczenia i mogła się przejawiać (Erscheinung). Problemy ze zrozumieniem dialektycznego charakteru pozoru, który
może zarówno wywoływać złudzenie, jak i prowokować odsłonięcie prawdy,
wynikają z wieloznaczności słowa Schein w języku niemieckim. Z jednej strony
oznacza ono złudzenie, iluzję, widziadło, coś nierzeczywistego i przeciwstawnego
wobec bytu, jego bierną reprodukcję. Z drugiej strony słowo to tłumaczone jest
na język polski jako blask, świecenie, rozbłysk. Tak rozumiane pojęcie obecne
jest już w najstarszym projekcie metafizyki, jako kategoria przeświecania (Pöltner, 2011: 255). W tym rozumieniu Schein nie jest przeciwieństwem bytu, ale
czymś, co przejawia (Erscheinung) byt, dzięki czemu ów byt ujawnia się, staje się
prezentacją, jak gdyby wyłaniał się on z samego sposobu ukazywania się. Dlatego
nie tylko w Nauce logiki, ale w całej filozofii Hegla znaczenie pojęcia Schein podlega pewnemu formalnemu niedookreśleniu, które pozwala autorowi na dowolną transpozycję.
Pozór – pisze Hegel – jest całą resztą, która pozostała jeszcze ze sfery bytu. Ale sam pozór zdaje się mieć pewną bezpośrednią, niezależną od istoty stronę i zdaje się w ogóle być tym, co inne istoty. To inne zawiera w sobie w ogóle dwa momenty – moment istnienia i nieistnienia.
(…) Pozór jest tym bezpośrednim nieistnieniem w określoności bytu w ten sposób, że ma
swoje istnienie tylko w odniesieniu do czegoś innego, tylko w swoim nieistnieniu; że jest niesamoistnością, która ma swoje istnienie tylko w swej negacji. (Hegel, 1968: 13)

Dialektyczny charakter pozoru należy pojmować w dynamicznym sensie, jako aktywny proces ujawniania się wobec istoty w czymś (czy poprzez coś), co
„istnieje” tylko w odniesieniu do tego, czym samo nie jest. Już sama kategoria
przejawiania się pozoru pociąga za sobą niemożliwość jego oddzielenia od istoty.
W zjawisku pozór umożliwia stawanie się istoty, stanowi element dialektycznego
układu, który nie powiela tego, co zewnętrzne, ale pozwala na zniesienie bytu
i uobecnienie istoty jako prawdy. Zawiłość tę trafnie wyjaśnia Stanley Rosen:

136

ANDRZEJ DROHOMIRECKI

Hegel nazywa tę postać zjawiska „Schein [jest] istotą [samą]”, co proponuję przetłumaczyć raczej jako „ukazanie się” niż „iluzję”, która jest istotna, ponieważ jest całościowa; nie ma tutaj
rozróżnienia pomiędzy istotą a pozorem, ponieważ istota jest rozproszona w przepływie zjawisk. (Rosen, 2014: 357)

Pierwsza niedwuznaczna apologia pozoru pochodzi jednak nie od Hegla, ale
od Friedricha Schillera, który w Listach o estetycznym wychowaniu człowieka
zdecydowanie oddzielił pozór sztuki od złudzenia percepcyjnego, podkreślając
tym samym dobitnie sformułowanie doktryny antyplatońskiej. W dwudziestym
szóstym liście czytamy:
pozór o tyle jest tylko estetyczny, o ile prawdziwy (tj. o ile wyrzeka się wszelkich roszczeń do
rzeczywistości) i o ile jest samodzielny (tj. o ile obejść się można bez pomocy rzeczywistości).
Jeśli zaś pozór jest fałszywy i udaje rzeczywistość lub jest nieczysty i do swego działania potrzebuje rzeczywistości, to nie jest niczym innym, jak tylko nędznym narzędziem służącym celom materialnym i nie dowodzi niczego na rzecz wolności duchowej. (Schiller, 1972: 157)

W rozważaniach estetycznych Schillera, podobnie jak w filozofii sztuki Hegla, niezwykłość pozoru polega na mocy uwalniania nas z oków świata „realnego”, dzięki czemu przybliża nas, widzów, interpretatorów, lub – mówiąc ogólnie
– ludzi do świata, który sami tworzymy. W tym sensie pozór estetyczny nie zwodzi, lecz przybliża do prawdy. Schiller odróżnił „pozór fałszywy” od „pozoru
prawdziwego” podobnie jak Immanuel Kant odróżnił pozór sztuki od „sztuki
perswazji, tzn. zwodzenia pięknym pozorem”, która, w przeciwieństwie do pozoru estetycznego, nie określa siebie w kategoriach gry, nie odsłania prawdy, lecz
pretenduje do niej (Kant, 1986: 262). Jak trafnie zauważył Frederik C. Beiser:
„Ukazać się” może oznaczać „wydawać się”, że coś jest czymś innym niż jest, być jak coś tylko
w pewnym zakresie, jednak nie do końca; lub może oznaczać „odsłanianie”, „ujawnianie się”,
w sposób konkretny, jasny i klarowny rzeczy taką, jaka ona jest. (Beiser, 2005: 64)

Kategorie odsłaniania, ujawniania, wnętrza, zewnętrza należą do instrumentarium filozofii sztuki, która w szczególności podejmuje problematykę malarstwa. W Heglowskiej hierarchii form artystycznych malarstwo zajmuje miejsce
obok muzyki i poezji, jako „abstrakcyjna” forma wyrazu. Użycie terminu „abstrakcyjny” w odniesieniu do malarstwa na wskroś realistycznego, które poddaje
w swojej analizie estetycznej niemiecki filozof, może budzić pewne kontrowersje.
Architektura i rzeźba, ze względu na „materialne ograniczenia”, są wczesnymi
etapami rozwoju świadomości historycznej, typowymi dla antyku. Abstrakcyj-
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ność przedstawienia malarskiego polega na tym, że przedmioty, które ono prezentuje, nie są przedstawieniami przestrzennymi, jakimi się wydają. Przedstawienia malarskiego nie determinuje tworzywo, materialna sfera dzieła sztuki,
ponieważ obrazy „stają się odblaskiem ducha, w którym duch przejawia swą
duchowość tylko o tyle, o ile znosi realne istnienie i przemienia je w występujący
w sferze duchowej pozór dla ducha” (Scheinen im Geistigen fürs Geistige
umschafft) (Hegel, 1967: 25). Ukierunkowanie estetyki na piękno w sztuce znajduje swój wyraz w wyższości pierwiastka duchowego nad przyrodą, a twórcze
zdolności ducha konstytuują przyrodę jako tworzywo, które umożliwia mu eksterioryzację. Dlatego w estetyce Hegla, inaczej niż u Kanta, piękno sztuki przewyższa piękno przyrody ze względu na rolę ducha w jego tworzeniu.
Nawet jakiś kiepski pomysł – pisze filozof – który strzeli komuś do głowy, stoi wyżej od jakiegokolwiek tworu przyrody, gdyż w pomyśle takim zawsze obecny jest duch i wolność (…)
piękno jest prawdziwie piękne tylko dzięki temu, że bierze udział w tej wyższości ducha i zostało przezeń stworzone. (Hegel, 1964: 5–6)

Wyższość ta ma charakter jakościowy; dzieła sztuki, podobnie jak wszystkie
inne wytwory człowieka, stanowią przedmioty samopoznania podmiotowości.
Zawarty w nich rozumowy charakter przewyższa wszelkie wytwory przyrody,
w których brak pierwiastka racjonalnego.
Z powyższego wywodzi Hegel pogląd, że płaszczyzna malarska obrazu jest
przejawem wyższej formy rozwoju świadomości historycznej w sztuce niż rzeźba
czy architektura. Przewaga obrazu przypomina argumentację Leonarda o wyższości malarstwa nad innymi sztukami; piękno ukazuje prawdę w pozorze trójwymiarowego przedstawienia, a Schein jest zarówno „odblaskiem strony wewnętrznej”, umożliwiającym przejawianie się prawdy, oraz iluzjonistycznym
sposobem kreacji przestrzeni na dwuwymiarowej płaszczyźnie. „Iluzja w malarstwie dotyczy dwóch rzeczy: statusu przedstawionego przedmiotu i jego percepcji, choć zgodzić się można z tym, że w obydwu wypadkach chodzi o ontologiczny dystans między bytem a pozorem oraz modelem i kopią” (Markowski, 1999:
116). Materialna powierzchnia, którą malarstwo opanowuje za pomocą barw,
sprzyja rozwinięciu epistemologicznego znaczenia „świetlistego pozoru”, który
zajmuje miejsce pośrednie w malarstwie. Pozór występuje nie tylko na powierzchni malarstwa, jako pozór zmysłowy, ale skłania ducha do ujawniania się,
do przekroczenia formy zmysłowej i wyniesienia się ponad nią.
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Sama przemiana obiektywności w złudzenia (Scheinenmachen der Obiektivität) daje możliwość ujęcia w jednym i tym samym dziele sztuki najdalszych odległości i najrozleglejszych obszarów oraz wszystkich znajdujących się tam najrozmaitszych przedmiotów. (Hegel 1967: 33–
–34)

To złudzenie wymaga szczególnego sposobu widzenia, które nie będzie wyłącznie rozpoznawać przedmiotów na obrazie, lecz otworzy przestrzeń pomiędzy
widzialnością a – mówiąc słowami Georges’a Didi-Hubermana – „przeżytym
doświadczeniem utraty”, która „polega na tym, by nie próbować uchwycić obrazu, lecz raczej pozwolić, by to on nas uchwycił – pozwolić, by pozbawił nas naszej wiedzy o nim. Ryzyko jest, rzecz jasna, ogromne. To najpiękniejsze ryzyko
powiązane z fikcją” (Didi-Huberman, 2011: 16). Pozór estetyczny jednocześnie
odsyła do konkretnego, społeczno-historycznego kontekstu, w którym powstawały obrazy. Ten rys Heglowskiej estetyki widoczny jest szczególnie w komentarzach niemieckiego filozofa do niderlandzkiego malarstwa XVI i XVII wieku.
Hegel traktuje malarstwo Holendrów jako portret własny kraju i jego mieszkańców. To przekonanie, że malarstwo holenderskie jest bezpośrednim naśladowaniem natury, ludzi i przedmiotów życia codziennego, obecne jest również we
współczesnych interpretacjach sztuki mistrzów niderlandzkich (zob. Ziemba,
2005: 17–29). Szczególnym przykładem wydaje się tu praca Svetlany Alpers pt.
The Art of Describing, w której autorka podkreśla dwubiegunowość kultury siedemnastowiecznej Holandii i jej malarstwa, z jednej strony bardzo przekonująco
omawiając ikoniczny aspekt powierzchni obrazu, z drugiej zaś jego dyskursywną
i opisową specyfikę.
Alpers wyróżnia dyskurs teoretyczny, krytyczny i historyczny, które zostały, wydaje się, odrzucone przez akademickie instytucje zajmujące się historią sztuki po jej zinstytucjonalizowaniu, z drugiej strony stara się ona precyzyjnie określić specyficzne, historyczne „umiejscowienie” holenderskiej sztuki XVII wieku. Jej kontekst epistemiczny, naukowy, kulturowy,
społeczny i polityczny autorka bada z wielką erudycją, próbując jednak wydobyć z niego
przede wszystkim te aspekty, które przystają do tworzonego przez nią modelu. (Marin, 2011:
280–281)

Autorka The Art of Describing zdecydowanie uwypukla „typową opisowość”
obrazów holenderskich, w których unaocznia się czysty zapis życia społecznego,
oddany pędzlem niewykształconego rzemieślnika, nie zaś wykształconego humanisty, poszukiwanego przez takich entuzjastów jak Erwin Panofsky czy Jan
Białostocki.
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W estetyce Heglowskiej dzieło sztuki nie jest ujmowane wyłącznie w kategoriach przedmiotu, nie jest też wyłącznie skonceptualizowanym przedstawieniem
wyobrażeń, ukazujących alfabet znaczeń i sensów, którego odczytanie ukaże
bezpośrednio ekspresywne wartości dzieła. Malarstwo, jako jednolita, piktograficzna wizualizacja bliskości przedmiotu i podmiotu, zawiera immanentną grę
dostarczającą wiedzy, pewnego znaczeniowego rdzenia. Paradoksalną funkcję
dzieła sztuki, rozpiętego między przedstawieniem a złudzeniem, wypełnia
w estetyce Heglowskiej kategoria pozoru estetycznego, z którą łączy się nie tylko
komunikowalność prawdy, lecz pewne historyczne podporządkowanie abstrakcyjnych wyobrażeń. Wynalezienie w XX wieku malarstwa niefiguratywnego nie
przekreśla kategorii pozoru w heglowskim rozumieniu. Malarstwo współczesne
wydaje się nie mieć innego podłoża niż rzeczywistość, którą restytuuje poprzez
zniekształcenie lub alegorię, rozwijając tym samym ukryty sens codzienności.
W tym znaczeniu akt tworzenia w ogóle – tak tradycyjny, jak współczesny – nie
ogranicza się do odtwarzania tego, co zewnętrzne, lecz jest nierozerwalnie związany z tym, co wewnętrze, co ukryte i zapośredniczone.
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The aim of my paper is to present the concept of postcolonial aesthetics, as well as to analyse the phenomena of multicultural aesthetics in
public discourse in Poland. In my work the sociological perspective is
accompanied with pedagogical one. I point out that aesthetics may be
considered as space for identity formation. While analysing multicultural
aesthetics in Polish public discourse, I focus on several phenomena. First,
I describe invisibility of multicultural aesthetics in art discourse, as well as
in educational discourse, and analyse the representations of multicultural
aesthetics. I reconstruct the discourse of superiority of The Global North
civilisation, and a parallel discourse of primitivism of the Global South.
Next, I describe the processes of commercialisation and folklorization
of multicultural aesthetics occurring in public sphere, especially in mass
culture. Finally I reconstruct types of identities formed in the analysed
material. The papers concludes with reference to Edward Said's demand for a constant critical reading of culture.

W 2013 przeprowadziłam na łamach „Magazynu SZUM” rozmowę z romsko-brytyjską artystką Delaine Le Bas. Zapytana przeze mnie o przekraczanie
w sztuce granic tradycyjnej, zachodniej estetyki, powiedziała:
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Mam świadomość, że nawet jeśli czasem moje prace wydają się zwariowane, są na świecie ludzie, którzy identyfikują się z nimi i widzą w nich jakąś część swojej rzeczywistości. To dla
mnie niezwykle ważne, ponieważ uważam, że sztuka jest dla wszystkich. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka napisane jest, że każdy ma prawo do życia w kulturze. Każdy, a nie
tylko ci, którzy potrafią mówić o sztuce lub tworzyć ją w ściśle określony sposób. (Popow,
2013)

Przytoczone tu słowa Delaine Le Bas, które stały się dla mnie inspiracją dla
napisania niniejszego tekstu, wydają się mieć szczególne znaczenie dla współczesnej globalnej sztuki i teorii kultury.
Świat globalny, w tym świat sztuki i estetyki, kształtuje się ponad granicami
państw narodowych. Wyznacznikiem współczesności staje się kategoria transnarodowości, która opisuje sieci powiązań, związków ekonomicznych, politycznych
i kulturowych, jakie łączą ludzi ponad granicami państw narodowych (Vertovec,
2012). Jak piszą Hastings Donnan i Thomas M. Wilson:
kultura i tożsamość, podobnie jak świadomość klasowa i klasowe relacje, nie znikają wśród ludzi, którzy przekroczyli granicę. One się po prostu zmieniają: zmieniają się w obrębie macierzystych społeczności ze względu na stratę, jaką stanowiło odejście danej grupy ludzi, a także
w obrębie nowych politycznych i ekonomicznych kontekstów, w których oni się znaleźli, oraz
w ramach społeczności przyjmujących. (Donnan, Wilson, 2007: 156)

Perspektywa ta pozwala spojrzeć na sztukę oraz szeroko pojętą estetykę
z punktu widzenia różnych wymiarów życia społecznego i potraktować ją jako
przestrzeń hybrydyczną.
Procesy te sprawiają, że w mówieniu o kulturze narodowej odchodzi się od
„metafory nowoczesnej spójności społecznej” (Bhabha, 2008: 201), traktując
kulturę tę oraz dziedzictwo narodowe jako narrację. Za Stuartem Hallem mówi
się o tożsamości kulturowej, która jest
(…) zarówno kwestią „stawania się”, jak i „bycia”. Należy ona w takim samym stopniu do
przyszłości, co do przeszłości. Nie jest czymś danym, czymś, co wykracza poza miejsce, czas,
historię i kulturę. Tożsamości kulturowe mają swoje źródła i historie; jednak podobnie jak
wszystko uwikłane w historię, podlegają ciągłym zmianom. Nie są wcale umocowane na zawsze w jakiejś esencjonalnej przeszłości – są przedmiotem nieustannej „gry” historii, kultury
i władzy. (Hall, 2008: 168)

Badacze procesów zachodzących w przestrzeniach transnarodowych mówią
o konieczności poruszania się w płynnej transnarodowej rzeczywistości, co oznacza podążanie za migrantami, rzeczami (dobrami, talentami, pieniędzmi, dzie-
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łami sztuki, własnością intelektualną), metaforami (włączając w to znaki, symbole i obrazy), wątkami, opowieściami i alegoriami (narracjami doświadczenia
codziennego i pamięci), biografiami (jednostek) oraz konfliktami (sprawami,
które kontestowane są w przestrzeni publicznej) (Marcus, 1995: 96; cyt. za Vertovec, 1999: 15). Stąd konieczność podążania za synkretycznymi praktykami
kulturowymi, dotyczącymi na przykład stylów muzycznych, dyfuzji języków czy
też łączących, albo też hybrydycznych tożsamości, takich jak tożsamości niemiecko-tureckie czy francusko-algierskie (Faist 2006: 5).
Celem niniejszego tekstu jest próba scharakteryzowania koncepcji postkolonialnej estetyki oraz zastosowania jej do interpretacji wielokulturowych estetyk
w dyskursie publicznym w Polsce. Praca ta jest kontynuacją tematyki podjętej
przeze mnie w projekcie „Wizerunki polskości w podręcznikach języka polskiego
w gimnazjum. Krytyczna analiza dyskursu”1, którego celem było między innymi
zastosowanie teorii postkolonialnej do interpretacji szkolnego dyskursu polskości. Tym razem zajmę się postkolonialnym ujęciem kategorii estetyki oraz jej
możliwym potencjałem do interpretacji wybranych aspektów z obszaru estetyki.
Posłużę się w tym celu wybranymi przykładami zjawisk obecnych w polskim
dyskursie publicznym. Będzie to dobór subiektywny, ale też ukazujący wielość
możliwości, jakie niesie ze sobą teoria postkolonialna, przede wszystkim zaś jej
krytyczny potencjał.
W kolejnych częściach tekstu skupię się na roli estetyki w pedagogicznych
badaniach nad procesami tożsamościowymi, następnie przejdę do zdefiniowania
estetyki postkolonialnej, a w ostatniej części artykułu skupię się na interpretacji
relacji i rekonstrukcji wielokulturowych estetyk w dyskursie publicznym w Polsce.

Estetyka jako przestrzeń konstruowania toŜsamości –
ujęcie pedagogiczne
W moim artykule odniosę się do tradycji socjologii sztuki oraz myśli Stanisława
Ossowskiego, który w książce U podstaw estetyki pisał:
Dla socjologa sprawa obiektywności w ocenach estetycznych nie przedstawia się groźnie:
‘obiektywna’ hierarchia wartości estetycznych to hierarchia przyjęta w środowisku społecz_______________
1

„Wizerunki polskości w podręcznikach języka polskiego w gimnazjum. Krytyczna analiza dyskursu”, Narodowe Centrum Nauki, nr N 106 350640.
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nym, do którego należy ten, kto w obiektywność danej hierarchii wierzy… nie ma żadnego
ogólnego kryterium, które by pozwalało we wszystkich wypadkach ustalać wartości estetyczne
i estetyczne hierarchie: zawsze jakieś środowisko społeczne decyduje, które względy rzeczowe
mają w poszczególnych wypadkach rozstrzygać o ‘obiektywnych’ wartościach estetycznych
dzieła sztuki. (Ossowski, 1966: 371)

Perspektywa socjologiczna umożliwia przyjrzenie się społecznym relacjom
władzy, wpływającym na nasze postrzeganie tego, co piękne, dopuszczalne, normatywne. Ujęcie to odchodzi zatem od wywodzącego się z tradycji platońskiej
postrzegania sztuki i estetyki jako autonomicznych fenomenów, kształtujących
się w oparciu o obiektywnie funkcjonującą wartość piękna, koncentrując się na
determinujących je czynnikach społecznych i politycznych.
Ujęcie socjologii sztuki łączę z perspektywą pedagogiczną. Interesuje mnie
zatem estetyka jako przestrzeń konstruowania tożsamości. Traktuję estetykę jako
przestrzeń dyskursywną, w ramach której dochodzi do artykulacji określonych
znaczeń, a tym samym tożsamości (Laclau, 2009; Popow, 2014).
Zanim zatem przejdę do omówienia koncepcji postkolonialnej estetyki,
chciałabym zatrzymać się przy kilku wpływowych dla pedagogiki ujęciach krytycznych.
Krytyczne analizy roli estetyki opierają się przede wszystkim na myśli szkoły
frankfurckiej, a więc perspektywy traktującej sztukę jako przestrzeń, w ramach
której możliwa jest krytyka społeczna, społeczne mechanizmy władzy. Theodor
Adorno, którego prace spośród wszystkich filozofów związanych ze szkołą frankfurcką są najbardziej chyba związane z obszarem analiz estetycznych, pisał:
Estetyka nie może nadal wychodzić od faktu sztuki, tak jak niegdyś Kantowska teoria poznania wychodziła od matematycznego przyrodoznawstwa. To, że sztuka, która obstaje przy swojej definicji i wzbrania się przed konsumpcją, przechodzi w antysztukę, jej niezadowolenie
z siebie, po realnych katastrofach w obliczu przyszłych, wobec których jej dalsza egzystencja
pozostaje w moralnej dysproporcji, wszystko to udziela się teorii estetycznej. (Adorno, 1994:
617 cyt. za: Różanowski)

Adorno w swoich pracach odnosił się przede wszystkim do Holokaustu,
argumentując, że wobec tak wielkiej katastrofy w historii ludzkości sztuka i estetyka nie mogą pozostać obojętne. Sztuka w ujęciu Adorno ma pobudzać do myślenia, ale też stawiać opór i wychodzić poza utarte kategorie estetyczne. W szerszym planie ujęcie to można interpretować jako fundamentalne pytanie o rolę
estetyki we współczesnym świecie, w którym, wobec głodu, wojen i globalnych
nierówności, nie ma już miejsca na neutralność przedstawień estetycznych.
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Pedagogiczna refleksja nad procesami konstruowania tożsamości społecznej
w przestrzeni estetyki związana jest też z teorią Pierre’a Bourdieu. Dla pedagogicznych analiz nad znaczeniem estetyki istotna jest przede wszystkim jedna
z jego fundamentalnych prac pod tytułem Dystynkcja, w której przedstawił teorię
społecznych uwarunkowań gustu i upodobań estetycznych. Przytoczę w tym
miejscu fragment:
Gust klasyfikuje, klasyfikując osobę klasyfikującą: podmioty społeczne różnią się poprzez rozróżnienia, jakich dokonują między pięknem i brzydotą, dystynkcją a pospolitością, i poprzez
rozróżnienia, w których wyraża się bądź też zaznacza ich pozycja w obiektywnych klasyfikacjach. (Bourdieu, 2005: 15)

Według Bourdieu dominujący system gustów oraz ocen estetycznych ma
charakter klasowy i służy legitymizowaniu określonego porządku społecznego.
Gusta określane jako „wyrafinowane” ustanawiane są jako naturalne czy też
wrodzone, co w istocie pełni, według Bourdieu, funkcję sankcjonowania barier
społecznych. Diagnozuje on istnienie mechanizmu zależności pomiędzy strukturami społecznymi i strukturami poznawczymi, co oznacza, że kompetencja do
funkcjonowania w kulturze, w tym do odbioru wrażeń estetycznych, jest, według
niego, uwarunkowana klasowo.
W ostatnich latach na pedagogiczne myślenie o estetyce jako obszarze konstruowania tożsamości wpływają również dwie inne teorie, które chciałabym
tutaj wymienić.
Pierwsza to koncepcja sztuki jako przestrzeni agonistycznej Chantal Mouffe.
W teorii demokracji agonistycznej przyjęła ona, że tożsamości społeczne tworzą
się w różnicy, a dokładnie w relacji antagonistycznej w stosunku do innych rodzajów podmiotowości. Poprzez antagonizmy wykształcają się również dominujące
dyskursy, w ramach których ustanawiane są społeczne relacje władzy. Według
Mouffe możliwe jest przekształcenie relacji antagonistycznej w agonistyczną,
a więc taką, w której wróg staje się przeciwnikiem, a walka dialogiem. W teorii
demokracji agonistycznej również sztuka jest przestrzenią dyskursywną, w ramach której dojść może do uwidocznienia konfliktów społecznych, a tym samym
do tworzenia nowych tożsamości. Poprzez interwencje artystyczne może włączać
w życie społeczne formy krytyczne, podważające istniejący porządek. Sztuka
może nie tylko wzbudzić konflikt (niezbędny dla formowania tożsamości politycznych), ale też stworzyć przestrzeń do wypowiedzenia się dla grup do tej pory
wykluczonych z polityki (Mouffe, 2005).
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W ostatnich latach popularność zdobywa również teoria Jacques’a Rancière’a, autora dwóch fundamentalnych dla współczesnego myślenia o estetyce prac:
Dzielenia niepostrzegalnego oraz Estetyki jako polityki. W teorii Rancière’a estetyka jest przestrzenią konstruowania tożsamości, w której odbywają się procesy
włączania i wykluczania:
(…) dystrybucja oraz redystrybucja miejsc i tożsamości, rozdzielenie przestrzeni i czasu, widzialności i niewidzialności, hałasu i mowy, tworzy to, co nazywam podziałem zmysłowości
(…). Stosunek między estetyką i polityką jest (…) stosunkiem między ową estetyką polityki
a „polityką estetyki”, to znaczy, sposobem, w jaki praktyki i formy widzialności sztuki wkraczają w podział zmysłowości i w jego rekonfigurację, wydzielają przestrzeń i czas, podmioty
i przedmioty, część wspólną i własną. (Rancière, 2007: 25)

Estetyka jest zatem strategią dzielenia na to, co dostrzegalne, a więc na to, co
jest legitymizowane, aby pojawić się w publicznej przestrzeni sztuki, czy też szeroko rozumianej kultury, oraz na to, co nie może się w niej pojawić.
Krytyczne myślenie o estetyce jako obszarze konstruowania tożsamości ma
dla pedagogiki poważne konsekwencje. Oznacza bowiem, że estetykę traktować
należy jako kolejny obszar, w którym wyrażane są ideologie wpływające na rzeczywistość społeczną. Co więcej, w obszarze tym zachodzić mogą procesy legitymizowania określonych wartości, a także tożsamości, lub też, jak pokazuje
Rancière, ich wykluczania.
Powyżej przedstawione teorie zaliczyć można do kategorii krytycznych. Kolejna teoria, która stanie się dla mnie centralna w interpretacji związków pomiędzy estetyką i migracją, określona może zostać jako projekt emancypacyjny.

Postkolonialna koncepcja estetyki
Postkolonialna koncepcja estetyki ma swoje źródła w postkolonialnej krytyce
kultury, która w drugiej połowie XX wieku stała się jednym z głównych nurtów
krytycznych w humanistyce. Jej częścią są studia nad podporządkowaniem, wyrażającym się w kategoriach klasy społecznej, płci społeczno-kulturowej, wieku,
pochodzenia etnicznego oraz innych przesłanek, mogących stać się przesłankami
wykluczenia (Gandhi, 2008: 11).
Teoria postkolonialna wyrosła z antykolonialnego buntu wobec wielowiekowej opresji kolonializmu. Jednym z jej źródeł są również marksizm i poststrukturalizm, zwłaszcza w wydaniu foucaultowskim. Marksizm ma szczególny wpływ
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na współczesny, tak zwany trzeciofalowy postkolonializm. Niezależnie od inklinacji teoretycznych wszystkie nurty postkolonializmu łączy przekonanie o trwających nadal następstwach kolonializmu, będących nie tylko konsekwencjami
politycznymi i ekonomicznymi, ale również odzwierciedlających się w postaci
wyobrażeń, pragnień i mitów, które aktywnie wpływają na relacje pomiędzy
Globalną Północą i Globalnym Południem.
Kluczowymi figurami w teorii postkolonialnej są kolonizator i skolonizowany, nazwany przez Edwarda Saida Orientalczykiem. Istotą postkolonializmu jest
przekonanie, że kolonizator i skolonizowany spętani są w nieodwracalnej dialektycznej relacji zależności. Jak ujmuje to Albert Memmi, kolonializm „skuł kolonizatora i kolonizowanego łańcuchem nieubłaganej zależności, ukształtował
charakter każdego z nich i narzucił wzory postępowania” (Memmi, 1968: 45; cyt.
za Gandhi, 2008: 19).
Analizy postkolonialne skupiają się na ukazaniu wielorakich powiązań,
w ramach których funkcjonują społeczne relacje władzy. Analizy te sytuują się na
styku całego ciągu przesłanek, ukazując złożoność i nieoczywistość społecznych
hierarchii. Pokazują mechanizmy włączania i wyłączania, jakie nieustannie zachodzą w strukturach społecznych.
W ramach postkolonializmu wyodrębniły się tak zwane subaltern studies,
a więc studia nad zagadnieniami podporządkowania, jednym ze stawianych
przed nimi celów było stworzenie projektu badawczego, „który obejmowałby
zarówno dostrzegalną ‘historię, politykę, gospodarkę i socjologię podporządkowanych’, jak i mniej widoczne postawy, ideologie i systemy wierzeń – krótko
mówiąc, kulturę leżącą u podłoża tego stanu” (Gandhi, 2008: 11). W najbardziej
znanym tekście z tego nurtu, eseju Czy podporządkowani mogą mówić? z 1985
roku Gayatri Chakravorty Spivak pokazała, w jaki sposób dominująca kultura
zachodnioeuropejska zawłaszcza i wycisza głosy podporządkowanych. W kolejnych tekstach Spivak pisała o politycznym znaczeniu polityki głosu oraz
o praktyce politycznej polegającej na nieustannym dekonstruowaniu własnego
języka i rozpoznawaniu w nim struktur przemocy (Popow, 2013: 290). Ta krytyczna refleksja nad kulturą oraz własnymi praktykami kulturowymi jednostki
stała się czynnikiem wyróżniającym postkolonializm spośród innych teorii
krytycznych.
Postkolonializm składa się z różnorodnych nurtów badawczych. Jest on bardziej zespołem teorii i idei niż jednolitym nurtem. Jednym z jego elementów jest
krytyczny namysł nad estetyką.
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O postkolonialnej koncepcji estetyki mówić można w wymiarze nieustającego mapowania oraz przedefiniowywania istoty estetyki. Jest to namysł nad praktykami estetycznymi, realizowany w odniesieniu do społecznych, kulturowych
oraz politycznych porządków władzy.
Postkolonialna estetyka, podobnie jak cała teoria postkolonialna, zrodziła się
z antykolonialnego pragnienia wolności. Wyrasta ona z opozycji wobec traktowania estetyki jako dziedziny autonomicznej, wyalienowanej od społecznych
ideologii. Począwszy od krytyki racjonalnego, myślącego podmiotu Kartezjusza,
któremu zarzuca pominięcie Innego, poprzez krytykę teorii estetycznej Kanta,
postkolonializm dekonstruuje oświeceniowe idee, które ukształtowały europejskie myślenie o estetyce (Gandhi, 2008; Boehmer, 2010). Estetyka bowiem jest
jednym z podstawowych obszarów, w jakich doszło do wykluczenia skolonizowanych Innych, których kultura określona została jako prymitywna (Said, 2008).
Biorąc pod uwagę antykolonialne źródła teorii postkolonialnej, zwrócenie się
ku kategorii estetyki rodzi poważne konsekwencje interpretacyjne (Boehmer,
2010). Pojawia się wątpliwość, czy posługiwanie się zachodnią kategorią nie odbiera postkolonializmowi siły sprawczej. Estetyka, we współczesnym rozumieniu
ukształtowana przez oświecenie, może być postrzegana jako krępująca emancypacyjny przekaz, wypływający z wywrotowej postkolonialnej twórczości. Wymaga bowiem odpowiedniej formuły, zasad, a przede wszystkim, zgodnie z oświeceniowym kanonem, odwołania do określonych wartości. Nieodłącznie wiąże się
również z wartościowaniem, a więc oceną (Boehmer, 2010). To również podział
na to, co estetyczne i nieestetyczne, a mówiąc szerzej – podział na to, co cywilizowane i niecywilizowane, stał się płaszczyzną wykluczenia postkolonialnych
podmiotowości.
Jak wobec tego odnaleźć ma się postkolonialna sztuka, która nie spełnia
obowiązujących kanonów i przekazuje wartości pochodzące z innych kręgów
kulturowych? Czy identyfikowanie postkolonialnych przedstawień wobec ustalonych norm strukturalnych i rodzajowych ma sens? Wątpliwości te każą zapytać, czy postkolonialna estetyka jest w ogóle możliwa.
W postkolonializmie wiele miejsca poświęcono kwestii wykorzystania zachodnich teorii na użytek procesów dekolonizacyjnych. Gayatri Spivak, tłumaczka Jacques’a Derridy, która w swoich pracach inspirowała się zachodnią
dekonstrukcją, rozważając użyteczność zachodnich nurtów intelektualnych dla
postkolonializmu, wysunęła tezę o konieczności ciągłej negocjacji znaczeń
w obrębie teorii. Ona sama, stosując w swoich pracach elementy teorii marksi-
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stowskiej, dekonstrukcjonizmu oraz feminizmu, nieustannie ściera je ze sobą,
czytając je w sposób polityczny, a więc z perspektywy kobiety pochodzącej z Indii. Nie traktuje zatem teorii w sposób ortodoksyjny, ale jako skrzynkę z narzędziami, które przekształcać można w procesie ciągłej negocjacji (Spivak, 2011).
Wydaje się, że w przypadku postkolonialnej estetyki można również mówić
o przechwyceniu opresyjnej kategorii i jej dyskursywnym odwróceniu. Jest to
z jednej strony efekt negocjacji, o jakiej pisze Spivak, z drugiej natomiast – przykład na performatywność języka, który, jak pokazują Jacques Derrida oraz Judith
Butler, nie przekazuje jedynie informacji, ale dokonuje aktów (Culler, 1998: 115).
Przechwycenie zachodniej kategorii „estetyki” odwraca jej znaczenie, a polityczny akt jej przejęcia, będący świadomym wyborem, nadaje tej kategorii autonomię
(Culler, 1998: 122).
Na opisanie doświadczenia funkcjonowania na styku kultur w teorii postkolonialnej pojawił się szereg strategii, mających na celu przechwycenie kodów
kulturowych kolonizatora, a także dostarczenia narzędzi do opisania sytuacji
funkcjonowania pomiędzy różnymi estetykami. Pierwszą z nich jest hybrydyczność. Najczęściej mówi się o dwóch jej rodzajach: hybrydyzacji strukturalnej,
wiążącej się z różnorodnością grup ludzkich i możliwością uczestniczenia
w nich, oraz hybrydyzacji kulturowej, dotyczącej relacji kulturowych, a więc
asymilacji, różnych form separacji oraz zacierania granic kulturowych (Baker,
2005: 293). Należy podkreślić, że hybrydyczność nie oznacza wyłącznie mieszania się elementów kulturowych, narodowych, etnicznych, lecz przebiega na wielu
poziomach, w tym na styku relacji klasowych, rasowych i płciowych. W kontekście estetyki mówić można o hybrydyzacji kultur i estetyk oraz łączeniu wzorów
kulturowych, które sprawia, że dochodzi do wytworzenia nowej jakości, sytuującej się pomiędzy dotychczasowymi formami kulturowymi. Tak opisywane jest
między innymi doświadczenie karaibskich migrantów mieszkających w Wielkiej
Brytanii (McMillan, 2009).
Kolejna strategia, również opisywana przez Homiego Bhabhę, to mimikra.
Bhabha charakteryzuje ją w następujący sposób:
(…) mimikra kolonialna to pragnienie zreformowanego, rozpoznawalnego Innego jako podmiotu różnicy, który jest prawie taki sam, ale nie całkiem. Inaczej mówiąc, dyskurs mimikry
tworzy się wokół dwuznaczności: aby była skuteczna, mimikra musi bezwzględnie demonstrować swoje ześlizgiwanie się znaczenia, swój nadmiar, swoją różnicę. Autorytet tej odmiany
dyskursu kolonialnego, którą nazwałem mimikrą, dotknięty jest wobec tego pewną nieokreślonością: mimikra jawi się jako przedstawienie różnicy, która sama jest procesem zaprzecze-
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nia. Mimikra jest więc znakiem o podwójnej artykulacji, złożoną strategią reformowania,
podporządkowywania i dyscyplinowania, która, wyobrażając sobie władzę „przywłaszcza” sobie Innego (…). (Bhabha, 2008: 185)

Mimikra jest strategią naśladowania kulturowych zachowań kolonizatora, jego sposobu zachowania, języka, ale też kultury i sztuki, które ma na celu zaprzeczenie Inności skolonizowanego. Strategia ta jest jednak projektem niemożliwym
– naśladownictwo nigdy nie jest autentyczne. Mimikra, jak wskazuje Bhabha,
powtarza, ale nie reprezentuje (Bhabha, 2008: 185). W rezultacie powstaje zupełnie inna, hybrydyczna tożsamość. Mimikra jest rodzajem maski, za którą stoi
prawdziwy skolonizowany. To, co skryte, najbardziej zagraża kolonizatorowi.
Bhabha ujmuje to następująco:
Zagrożeniem dyskursu kolonialnego, które niesie mimikra, jest jej podwójne widzenie, które
ujawniając dwuznaczność tego dyskursu, nadszarpuje jego autorytet (…). Ale są to także (…)
figury rozdwojenia, częściowe podmioty metonimii kolonialnego pragnienia wyalienowującego modalność i normalność tych dyskursów dominujących, z których postacie te wyłaniają się
jako „niewłaściwe” podmioty kolonialne. Pragnienie to poprzez powtórzenie częściowej obecności, będącej podstawą mimikry, artykułuje te aberracje różnicy kulturowej, rasowej i historycznej, które zagrażają narcystycznej chęci posiadania władzy kolonialnej. Jest to pragnienie,
które „po części” odwraca przywłaszczenie kolonialne, ukazując częściowy obraz obecności
kolonizatora, spojrzenia genealogicznego (…). (Bhabha, 2008: 189–190)

Ważną strategią jest postkolonialne odpisywanie (writing back). Kategoria ta
służy do określenia rodzaju polemicznej odpowiedzi postkolonialnych twórców
na dominację kulturową Zachodu. Kategoria ta jest przykładem wykorzystania
zachodniego kodu kulturowego. Ukuta przez Salmana Rushdiego formuła Empire writes back – Imperium odpisuje jest odwołaniem do tytułu filmu science-fiction Empire strikes back, czyli Imperium kontratakuje. Strategia odpisywania
to polemika z utrwalonym w koloniach wizerunkiem imperium, będąca równocześnie jego przekształceniem. Strategią odpisywania będzie na przykład interpretowanie przez artystów afrykańskich sztuki zachodnioeuropejskiej, w tradycji
której funkcjonują na rynku sztuki.
Z postkolonialną estetyką wiąże się nieodłącznie pojęcie kanonu piękna.
Postkolonializm zakwestionował kanoniczność dzieł sztuki i literatury jako
transmitujących wyłącznie wartości kolonizatora oraz wykluczających postkolonialnych Innych. Pierwsze analizy kanonów literackich, dokonane przez Edwarda
Saida w fundamentalnym dla postkolonializmu dziele Orientalizm czy późniejszej
Kulturze i imperializmie, pokazały nieobecność w nich głosu skolonizowanych.
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Said przeanalizował także stereotypowe i krzywdzące wizerunki ugruntowane
przez kanoniczne dzieła literatury brytyjskiej czy francuskiej. Autor ten postulował:
(…) jeśli czytacie i interpretujecie nowoczesną kulturę Europy i Stanów Zjednoczonych, wiążąc ją z imperializmem, spoczywa na was również obowiązek ponownej interpretacji kanonu
w świetle tekstów, których miejsce nie zostało odpowiednio połączone i odpowiednio ocenione w kontekście ekspansji Europy. Ujmując rzecz inaczej, procedura ta wymaga odczytania
kanonu jako polifonicznego akompaniamentu ekspansji Europy (…). (Said, 2009: 62)

Gdy zatem przejdziemy do obszaru sztuki i estetyki i w duchu tym krytycznie
przyjrzymy się, na przykład, pracom Gauguina, w których przedstawiał on
mieszkańców Tahiti, czy też interpretacjom sztuki afrykańskiej w twórczości
Picassa, dostrzec możemy mechanizmy kreowania Innego – prymitywnego, wykluczonego barbarzyńcy. W tym kontekście zapytać należy: jakie znaczenie ma
fakt, że przedstawienia te uznawane są za jedne z najbardziej znaczących dla
rozwoju sztuki na świecie? (Schreiber, 2015).
Wychodząc poza przyjęty kanon piękna, postkolonialna estetyka wprowadza
nowe, nieobecne dotąd wzory piękna. Pojawiają się zatem nowe motywy, wzornictwo, kolory. Jednak jednym z najbardziej wywrotowych elementów nowej
estetyki jest wprowadzenie do kultury wizualnej wykluczonych do tej pory ciał.
W przełomowej dla ruchu antykolonialnego pracy Black Skin, White Mask
Franz Fanon opisał społeczne konstruowanie mitu czarnego człowieka. Na podstawie własnego doświadczenia opisał on proces wykształcania się poczucia niższości w momencie, gdy czując na sobie wzrok białego człowieka, zdał sobie
sprawę, że jest czarny, inny (Fanon, 2008). Według Fanona świadomość białych
konstruowana jest przez mit czarnego człowieka. Jest to mit silnie zakorzeniony,
na nim bowiem opiera się poczucie cywilizacyjnej wyższości białych. Bycie białym możliwe jest tylko w relacji do swojej opozycji – bycia nie-białym (Fanon,
2008).
Według Fanona bycie czarnym (blackness) konstruowane jest w podświadomości białych poprzez zapośredniczenie w symbolice matki ziemi, animalizmu,
erotyki zwierząt, krwi, sił witalnych. Rzutuje to na sposób, w jaki wyobrażana jest
psychika osób czarnych, postrzeganych, według niego, jako prymitywne, zacofane, nieskomplikowane oraz swobodne w obyczajach (Fanon, 2008: 126). Fanon
zwraca też uwagę na symbolikę koloru czarnego w kulturze Zachodu. Czarny to

152

MONIKA POPOW

kolor diabła, brudu, cienia, grzechu (Fanon, 2008: 189). Czarny jest więc czymś
zupełnie przeciwnym niż biały.
Postrzeganie to miało znaczący wpływ na sztuki wizualne. Edward Said zauważa, że do połowy XX wieku w sztuce europejskiej oraz północnoamerykańskiej osoby czarnoskóre przedstawiane były jako Orientalczycy, niewolnicy czy
też prymitywni barbarzyńcy (Said, 2008). Dopiero antykolonializm, a następnie
postkolonializm, wprowadzają do sztuki podmiotowość osób czarnoskórych. To
między innymi dzięki tym ruchom w świecie sztuki pojawia się aktywizm antyrasistowski, rozwijany współcześnie przez takich artystów jak Amerykanin Damon
Davis.
Na zakończenie tej części artykułu chciałabym wspomnieć jeszcze jedno zjawisko. W literaturze przedmiotu w ostatnich latach zaczyna pojawiać się pojęcie
„estetyka migrancka” (migrant aesthetic). Oznacza ona, najprościej mówiąc,
estetykę przynoszoną przez migrantów, uchodźców, repatriantów oraz inne migrujące grupy. To również określenie estetyki, jaką przynoszą ze sobą mieszkańcy dawnych kolonii, którzy przybywają do krajów Zachodu. W takim znaczeniu
określenia tego używa na przykład Graham Huggan, autor eseju Unsettled Settlers: Postcolonialism, Travelling Theory and the New Migrant Aesthetics (Huggan, 2001).
Nahrain Al-Mousawi, która analizuje murale o tematyce migranckiej powstające w obszarze Morza Śródziemnego, podkreśla, że migrancka estetyka jest
zjawiskiem politycznym, którego celem jest uwidocznienie kwestii współczesnej
migracji w przestrzeni publicznej (Al-Mousawi, 2015). Analizowane przez nią
murale w bardzo czytelny sposób poruszają problem zamknięcia Europy na migrantów spoza UE oraz sytuacji zagrożenia życia, w jakiej znajdują się migranci,
próbujący dostać się do państw UE. Taką wymowę odczytać można ze znajdującego się na Malcie muralu MTO The Mediterranean Door (2014), przedstawiającego czarnoskórego mężczyznę uwięzionego pomiędzy ziemią i przytłaczającego
go ścianą, będącą częścią wejścia na plażę, z którego korzystają biali turyści (Al-Mousawi, 2015).
Michael McMillan, autor książki The Front Room. Migrant Aesthetics in the
Home, wykorzystuje tę kategorię do analizy przestrzeni domów afrykańsko-karaibskich migrantów, którzy w okresie powojennym przybyli do Wielkiej
Brytanii, ukazując przy tym, jak w procesie kulturowej adaptacji zmieniały się ich
gusta oraz koncepcje dotyczące dobrze urządzonej, tradycyjnej, czy też eleganc-
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kiej przestrzeni. Proces ten autor interpretuje w kontekście zmiany podmiotowości kolonialnej w postkolonialną (McMillan, 2009).
Ten ostatni przykład pokazuje praktykę łączenia różnych estetyk, jaka zachodzi w transnarodowych przestrzeniach. Wydaje się, że w takich przypadkach
możliwą do zastosowania kategorią może być „hybrydyczna estetyka” (hybrid
aesthetics), która większy nacisk kładzie na zjawisko kulturowej negocjacji i tymczasowości form estetycznych (por. Ross, 1997). Niewątpliwie jednak użycie tego
określenia odbiera analizowanemu zjawisku znaczenie polityczne. Hybrydyczna
estetyka jest określeniem najczęściej stosowanym wobec kultury tak zwanych
narodów rdzennych, historycznie zamieszkujących dany obszar przed epoką
kolonialnych podbojów lub ekspansji politycznej i militarnej państw europejskich. Stosowane jest zatem na przykład w odniesieniu do współczesnej sztuki
Indian w Ameryce Północnej lub Aborygenów w Australii. Określenie „estetyka
migrancka” natomiast zwraca uwagę na procesy polityczne oraz ekonomiczne,
jakie stoją za procesami kulturowymi. Z całą pewnością również ważne jest, aby
myśląc o tym rodzaju estetyki nie postrzegać jej jako jednorodne zjawisko.
Na zakończenie tej części warto podkreślić, że postkolonialna estetyka nie
jest spójną kategorią, lecz raczej zbiorem podejść do estetyki, które łączy krytyczne spojrzenie na dominujące dyskursy estetyczne. Z tego też powodu nie
może ona zostać zastosowana jako kategoria analityczna. W dalszej części pracy
stosować ją będę wyłącznie jako kategorię interpretacyjną.

Migracja i estetyka w Polsce – próba interpretacji
W świetle przedstawionych powyżej rozważań na temat współczesnych reintepretacji kategorii narodu oraz estetyki postkolonialnej chciałabym zastanowić się
nad możliwością zastosowania perspektywy postkolonialnej do analizy związków
pomiędzy estetyką a procesami migracyjnymi, w jakie włączona jest Polska. Rozpoznaję zjawisko coraz częstszego funkcjonowania w dyskursie publicznym
w Polsce różnorodnych estetyk pojawiających się pod wpływem procesów migracyjnych oraz ich wpływu na postrzeganie szeroko pojętej estetyki w naszym
kraju.
Z historycznego punktu widzenia związki estetyki i migracji obecne są w kulturze polskiej od setek lat. Swoje wzory estetyczne przywozili do Polski średniowieczni kupcy i mieszczanie, którzy osiedlali się w miastach znajdujących się na
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ziemiach polskich. Wiele współczesnych polskich miast, takich jak Gdańsk, Kraków czy Wrocław, nosi ślady tej wielokulturowych estetyki, która znalazła odzwierciedlenie w architekturze. Szczególną grupą w tym kontekście są jednak
Żydzi, którzy przez stulecia kultywowali na ziemiach polskich własne formy
estetyczne, zmieniające się jednak również pod wpływem sąsiadujących z nimi
kultur. Niektóre elementy estetyki i kultury Żydów aszkenazyjskich są przykładem kulturowej hybrydyzacji, łączącej elementy kultury żydowskiej oraz kultur
narodów żyjących w najbliższym otoczeniu (Popow, 2008: 364).
Ostatnie wydarzenia społeczno-polityczne, przede wszystkim wojna w Syrii
i wiążący się z nią napływ uchodźców do Europy, w tym do Polski, wywołały
dyskusję, w czasie której padały różnej natury argumenty za oraz przeciw przyjmowaniu do Polski migrantów z różnorodnych obszarów kulturowych. Dyskusja
ta, podobnie jak diagnozowany od wielu lat wpływ procesów globalizacyjnych na
procesy tożsamościowe w Polsce (Cybal-Michalska, 2006), każe zastanowić się
nad funkcjonowaniem w polskiej sferze publicznej różnych aspektów wielokulturowości, w tym wielokulturowych estetyk w sferze publicznej w Polsce.
Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej rozważania na temat estetyki postkolonialnej, migranckiej oraz hybrydycznej, zdecydowałam się również na użycie
innego określenia, bardziej, moim zdaniem, adekwatnego w kontekście mojej
analizy, która nie koncentruje się na przedstawieniach estetycznych, wytwarzanych przez migrantów. Posługiwać będę się określeniem „estetyka wielokulturowa”, używanym w liczbie mnogiej, na określenie estetyk pochodzących z innych
kultur niż kultura polska i funkcjonujących w dyskursie publicznym w Polsce.
Ramą interpretacyjną dla analizy funkcjonowania wielokulturowych estetyk
będzie postkolonialna koncepcja estetyki.
Pierwszą barierą, przed jaką staje badacz analizujący funkcjonowanie wielokulturowych estetyk w sferze publicznej w Polsce, jest jej niewielka widoczność
w instytucjonalnym dyskursie na temat sztuki. Nie oznacza to jednak, że realizacje takie nie istnieją. W Polsce pracują zagraniczni architekci, muzycy, przedstawiciele sztuk wizualnych. Świetnym przykładem może być twórczość muzyków
pochodzących z Afryki. W dalszym ciągu jednak wielokulturowe realizacje estetyczne są w niewielkim stopniu widoczne w codziennym doświadczeniu,
a przede wszystkim w naukowym i edukacyjnym dyskursie o sztuce i estetyce.
Prace Michela Foucault, którymi inspirowało się wielu badaczy postkolonialnych, dogłębnie pokazały, w jaki sposób dyskurs naukowy oraz instytucjonalny legitymizować może społeczne relacje władzy, stając się narzędziem kon-
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troli (por. Foucault, 1998). Z kolei Edward Said w książce Orientalizm zwrócił
uwagę na rolę, jaką w procesie budowania nierówności odgrywa historia literatury i historia sztuki, które legitymizować mogą krzywdzący i stereotypizujący
obraz, nadając mu rangę dziedzictwa kulturowego danego narodu (por. Said,
2008). Jak już wspomniałam, zjawisko powstawania kanonów było w postkolonializmie od samego początku jedną z najszerzej omawianych kwestii.
Jeśli w tym świetle przyjrzymy się kanonowi sztuki budowanemu w podstawie programowej oraz w podręcznikach, okazuje się, że przykłady wielokulturowości w sztuce zajmują w nich niewiele miejsca. Moje dotychczasowe badania
nad podręcznikami szkolnymi pokazują, że w kontekście różnorodności kulturowej w podręcznikach przeważają przedstawienia sztuki ludowej, tradycyjnej,
wpisywane w dyskurs tak zwanych kultur tradycyjnych (Popow, 2015). Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że w podręcznikach szkolnych w szerokim kontekście
pojawiają się stereotypizujące przedstawienia Globalnego Południa, którego obraz konstruowany jest w oparciu o takie cechy jak tradycjonalizm, prymitywizm,
ludowość oraz brak postępu (por. Popow, 2014; Popow, 2015). Warto zaznaczyć,
że opisywanie sztuki Globalnego Południa w kategoriach ludowości jest jednym
z rozpoznanych w postkolonializmie mechanizmów, który ma na celu uwypuklenie różnic cywilizacyjnych (por. Said, 2008).
Zdarzają się również przedstawienia stereotypizujące, orientalizujące czy
wręcz rasistowskie. Za takie uznaję na przykład umieszczenie w podręczniku
Między nami 1 na III etapie edukacyjnym ćwiczenia polegającego na wyszukaniu
„Murzyna” wśród postaci przedstawionych na obrazie Hansa Memlinga Sąd
Ostateczny. Wydźwięk ćwiczenia podkreśla użycie odnoszącego się do niewolnictwa określenia „Murzyn”.
Oprócz edukacji dyskurs instytucjonalny na temat sztuki może być oparty na
przedstawieniach w przestrzeniach galerii i muzeów jako aparatu klasyfikowania,
włączania i wyłączania tego, co może uznane za warte ukazania w kontekście
kultury czy też dziedzictwa narodowego (Szkudlarek, Melosik, 1998: 21). Wielokulturowe estetyki najczęściej pokazywane są w ramach wystaw tematycznych,
poświęconych określonym kulturom. Pojawiają się również podczas wystaw
tematycznych poświęconych kwestii tolerancji w społeczeństwach Zachodu.
Specyficznym z przyczyn kulturowych przykładem jest w tym kontekście
sztuka romska, funkcjonująca na ziemiach polskich od setek lat. W 2013 roku
w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta miała miejsce przełomowa wystawa sztuki
romskiej Domy srebrne jak namioty. Był to rzadki przypadek, gdy w państwowej
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instytucji kultury w Polsce pokazano polską i zagraniczną współczesną sztukę
romską.
Niejednokrotnie mediatorami różnorodności kulturowej są polscy artyści.
Znanym rzecznikiem przekazywania w sztuce idei wielokulturowości jest
Krzysztof Wodiczko, który, sam będąc migrantem, porusza w swoich pracach
tematykę uchodźstwa, bezpieczeństwa i gościnności, jak czyni to w projekcie
Xenology.
W ostatnich latach chyba najgłośniejszą próbą wprowadzenia wielokulturowej estetyki do polskiej przestrzeni publicznej był niezrealizowany projekt Minaret Joanny Rajkowskiej, który zakładał przekształcenie komina pofabrycznego
byłych Poznańskich Zakładów Papierniczych w minaret. Fikcyjny minaret, który
niesie ze sobą ładunek nacechowany kulturowo i religijnie, miał być, podobnie
jak warszawska palma, rodzajem interwencji w przestrzeni miasta, wprowadzającym obecny, choć niewidoczny w nim dotąd kod kulturowy. Projekt nie powstał,
jednak tocząca się wokół niego dyskusja pokazała, jak bardzo przyjęcie lub też
odrzucenie estetyki i architektury pochodzącej z innych kultur zależy od społecznych wyobrażeń i uprzedzeń na temat tej kultury. W tym wypadku są to
uprzedzenia pod względem wyznawców islamu.
Uprzedzenia mogą prowadzić do wykorzystania elementów danej kultury
przeciwko niej. Świadczy o tym użycie estetyki związanej z kulturą arabską (na
przykład liternictwa i przedstawień minaretów) w dyskursie islamofobicznym.
Kolejnym zjawiskiem, na które chciałabym zwrócić uwagę, jest proces komercjalizacji tożsamości etnicznych (Lubecka, 2006: 200). Oznacza ono utowarowienie atrakcyjnego komercyjnie wizerunku kultur etnicznych. Wizerunek ten
staje się przedmiotem sprzedaży w mediach oraz w przemyśle reklamowym.
Anna Lubecka przytacza w tym kontekście przykład wykorzystania postaci górala w reklamie piwa czy też kultury kujawskiej w reklamie oleju (Lubecka, 2006:
202). W kontekście wielokulturowych estetyk charakterystycznym przykładem
jest oczywiście przemysł reklamowy, ale również bardzo popularne w Polsce
sklepy indyjskie, sprzedające produkty najczęściej stylizowane na tradycyjne
wyroby hinduskie.
Sednem komercjalizacji tożsamości etnicznych jest ich wyidealizowanie, dostosowanie oraz fragmentaryzacja. Patrząc na to zjawisko przez pryzmat badań
postkolonialnych, dodać można, że jest to również proces odpolitycznienia tożsamości etnicznych. Skomercjalizowane tożsamości pozbawione są bowiem swo-
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jej wielowymiarowości, a ich przedstawienia nie dotykają kontekstów społecznych i ekonomicznych, w których tożsamości te funkcjonują.
Diagnozowanym przeze mnie zjawiskiem jest również folkloryzacja kultury
i estetyk wielokulturowych, która towarzyszy ich komercjalizacji. Folkloryzacją
jest na przykład ograniczenie różnorodności kulturowej do festiwali sztuki i muzyki etnicznej, głównie ludowej. Jest to wręcz proces cepeliadyzacji.
Estetyka, sztuka i tożsamości wielokulturowe stają się w tym procesie nie tylko wyidealizowane, ale również uproszczone poprzez sprowadzenie ich do pożądanego, wyobrażonego kształtu – do pojedynczych przedmiotów, które stają się,
pars pro toto, symbolem dominującym nad całością danej kultury. Analogicznie
do procesu folkloryzacji kultury chłopskiej (Klekot, 2014), której przysłowiowym
symbolem stał się sprzedawany w Cepelii kogucik ze słomy, wielokulturowe estetyki sprowadzone zostają do popularnej kultury etno, wykorzystującej tradycyjne
wzornictwo, muzykę oraz inne wytwory kulturowe. Staje się ona elementem
reklam, wykorzystywana jest w produkcji i sprzedaży ubrań czy też przedmiotów
do wystroju wnętrz. Dobrym przykładem wydaje się wykorzystanie w kulturze
popularnej oraz modzie wizerunków hinduskich bogów i bogiń, których podobizny zdobią różnego rodzaju produkty, począwszy od ubrań, na pościeli kończąc.
Z perspektywy socjologii sztuki procesy zachodzące w sferze estetyki należy
odczytywać w kontekście szeroko pojętych procesów społecznych. Dlatego nie
bez znaczenia dla analizy komercjalizacji i folkloryzacji wielokulturowych estetyk
jest widoczna równocześnie brutalizacja wizerunków migrantów w dyskursie
publicznym. Ostatnie miesiące przyniosły szereg obrazów medialnych, przedstawiających migrantów forsujących granice krajów Unii Europejskiej. Popularne media, również w Polsce, przesycone są obrazami tysięcy anonimowych postaci, które próbują przedrzeć się do Europy. Przytoczę kilka przykładów samych
tylko tytułów prasowych: „Imigranci atakują Europę” (wpolityce, 29.07.2015),
„Inwazja nielegalnych imigrantów” (dziennik.pl, 02.08.2015), „Polacy nie
odczuwają inwazji imigrantów, ale martwią się o pracę” (polskieradio.pl,
09.08.2015). Użyte w nich słownictwo, kojarzące się z wojną, stwarza poczucie
zagrożenia ze strony migrantów. Na publikowanych zdjęciach najczęściej przedstawieni oni są w trakcie forsowania zabezpieczeń, walk z policją lub też przedostawania się w ukryciu przez granicę. Przekaz płynący z fotografii jest jasny –
migranci to w najlepszym wypadku nieproszeni goście, w najgorszym natomiast
– najeźdźcy, którzy pod osłoną nocy próbują dostać się do Europy. Nie znamy
ich historii ani imion. W przekazach medialnych są anonimowi. Opisy te, za
Edwardem Saidem, określić możemy jako orientalizujące, a więc przypisujące
określonym grupom cechy związane z agresją i barbarzyństwem (Said, 2008).
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W tym kontekście komercjalizacja i folkloryzacja wielokulturowych estetyk
nabiera nowego znaczenia. Procesy te bowiem oznaczają fragmentaryzację zjawiska migracji, którego część zostaje zawłaszczona i wykorzystana komercyjnie,
część natomiast radykalnie wykluczona, również w przestrzeni estetyki. Nielegalni migranci, w przeciwieństwie do migrantów kultury etno, nie spełniają kryteriów estetycznych, jakie funkcjonują w świecie kultury popularnej. W porównaniu do budzących strach oraz litość obrazów przedstawiających nielegalnych
migrantów, popularna kultura etno wydaje się przyjemną i lekką formą migracji.
Podział na to, co estetycznie akceptowalne, oraz to, co wykluczone, bardzo
silnie wyraża się w stosunku do estetyki romskiej. Monika Weychert-Waluszko
w tekście wprowadzającym do wystawy „Domy srebrne jak namioty…” zauważa:
Relacje Polaków i Romów od wieków bazują na kilku stereotypach tak silnych, że właściwie
wykluczających właściwe rozpoznanie. Cyganie postrzegani są na dwa odmienne sposoby.
Pierwszy, bardziej pierwotny sposób myślenia o Romach utożsamia ich z leniami, oszustami
i złodziejami. Włączono też wizerunek Romów w kolejne nurty mitotwórcze: ludowy czy
orientalny. Równocześnie funkcjonuje kreowany w okresie romantyzmu i utrwalany przez
wielu malarzy i literatów archetyp Cygana – jako symbolu wolności, piękna i swobody, dodatkowo wiązany ze stylem życia charakterystycznym dla zbiorowości artystów-cyganów. (Weychert-Waluszko, 2013: 100)

Autorka zwraca uwagę, że stereotyp Cygana-artysty obecnie występuje
w kulturze masowej, na przykład w muzyce disco polo. Nie jest to jednak zjawisko nowe. W kulturze popularnej w Polsce na stałe zadomowił się romantyczny
stereotyp Cygana, utrwalony w słowach popularnej piosenki „Dziś prawdziwych
Cyganów już nie ma” i powielany między innymi przez kolorowe, transmitowane przez telewizje festiwale kultury romskiej. Jest to kolejny przykład procesu
orientalizacji, w ramach którego tworzony jest romantyczny oraz folklorystyczny
obraz Innego, „prawdziwego Cygana”, którego nieodzownym atrybutem jest
kolorowy strój, a jednym możliwym zajęciem muzyka i taniec. Orientalizacja
z kolei wspiera proces komercjalizacji tożsamości etnicznej, tworząc z niej produkt sprzedawany w kulturze popularnej.

Podsumowanie
We współczesnej globalnej rzeczywistości analizy z obszaru estetyki nabierają
szczególnego znaczenia. Migranci, uchodźcy i ekspaci, przemieszczając się, przynoszą ze sobą swoją estetykę, która może w procesie kulturowej hybrydyzacji
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łączyć się z estetyką kultury społeczeństwa przyjmującego, może też funkcjonować obok, nie ulegając lub też nie będąc włączoną w proces kulturowej adaptacji.
Jedną z możliwości interpretacji współczesnych transnarodowych przemian
społecznych i będących ich konsekwencją przesunięć w obrębie estetyki daje
teoria postkolonialna. Mówiąc o polityczności estetyki, postkolonializm umożliwia wejrzenie w, mówiąc językiem Homiego Bhabhy, estetyczną narrację, która
kształtuje się na styku kultur i społecznych relacji władzy. W ujęciu postkolonialnym estetyka jest przestrzenią konstruowania tożsamości, w której dochodzić
może do procesów włączania i wykluczania ze sfery widzialności.
Na podstawie przedstawionej powyżej krótkiej analizy próbowałam zrekonstruować procesy wykluczania oraz zawłaszczania wielokulturowych estetyk
w dyskursie publicznym w Polsce, czego najbardziej wyrazistym przykładem są
procesy komercjalizacji oraz folkloryzacji wielokulturowych estetyk.
Na tej podstawie zauważyć można, że mamy do czynienia ze zjawiskiem radykalnego wykluczenia określonych rodzajów podmiotowości, które nie wpisują
się w akceptowany model. Dotyczy to przede wszystkim nielegalnych migrantów, których wizerunki podlegają stereotypizacji oraz orientalizacji, a w niektórych przypadkach wręcz brutalizacji i monstrualizacji, przez co migranci wykluczeni zostają z przestrzeni tego, co akceptowane estetycznie. To oni stają się
współczesnymi Orientalczykami.
Powyższy pobieżny przegląd nie wyczerpuje oczywiście tematyki wielokulturowych estetyk w dyskursie publicznym w Polsce. Jest raczej wstępem do pogłębionych badań nad ich rolą i przekształceniami w transnarodowych przestrzeniach społecznych, w które włączona jest również Polska i Polacy. Koncentrując
się na możliwych obszarach wykluczeń, celowo pominęłam tematykę globalnego
kosmopolityzmu i jego wpływu na estetykę w transnarodowych przestrzeniach
społecznych.
Z całą pewnością moja analiza nie opisuje również w pełni zjawiska postkolonialnych przemian w obszarze estetyki, nie podejmując na przykład tematu
samokolonizacji, która historycznie była procesem realizowanym w stosunku do
chłopów (Sowa, 2011; Klekot, 2014). Wątek ten, mimo iż nie do końca oczywisty
w kontekście mojej analizy, zwraca uwagę na analogiczność procesów kolonizacyjnych. Radykalne wykluczenie w przestrzeni estetyki, prymitywizacja i folkloryzacja czy brutalizacja przedstawień to procesy, które powtarzane są w stosunku
do kolejnych społecznych Innych, czyli kolejnych skolonizowanych.

160

MONIKA POPOW

Przytoczona na początku mojego artykułu wypowiedź Deleine Le Bas niesie
w sobie przesłanie demokratyzacji sztuki. Podobny apel wyczytać można z postkolonialnej krytyki dominujących kanonów estetycznych. Z całą pewnością globalne
procesy migracyjne, w które włączona jest Polska, przyczyniają się do powstawania
nowych relacji władzy wewnątrz naszego coraz bardziej wielokulturowego społeczeństwa. Podziały te, tworzące się właśnie na naszych oczach, wymagają ciągłego namysłu krytycznego. Postkolonialną inspiracją do takiego czytania kultury
może być myśl Edwarda Saida, który w książce Kultura i imperializm pisał:
Nikt dzisiaj nie jest wyłącznie czymś jednym. Etykiety, takie jak Hindus, kobieta, muzułmanin
czy Amerykanin nie są niczym więcej niż punktem wyjścia, który, jeśli choć przez chwilę prowadzi do rzeczywistego doświadczenia, szybko pozostaje w tyle (…). A przecież ludzie tworzą
nie tylko własną historię, ale również kulturę i tożsamość etniczną. Nikt nie może zanegować
uporczywego trwania długich tradycji, nieprzerwanej lokalności, języków narodowych i kulturowych geografii. Natomiast jedynie strach i uprzedzenia zmuszają nas do upierania się, że są
to osobne i wyróżniające się całości, jak gdyby tylko o to chodziło w ludzkim życiu. (Said,
2009: 382)
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The relation between art and the idea of natural selection makes the
key issue of this paper. The author examines how Charles Darwin's
concept of evolution might have affected the sphere of aesthetics.
However, the author arguments against understanding of art as a side
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important to understand art as a form of human creativity and a necessary part of our existence beyond biological determinism stressed out
by many evolutionary thinkers.

I
Karol Darwin nie był pierwszym myślicielem, który sugerował, że żywe organizmy ewoluowały w czasie. Przedsokratejski filozof Anaksymander wysunął podobne twierdzenie już dwa i pół tysiąca lat temu. Jego koncepcja stała się powszechnie akceptowaną w czasach Darwina. Również Darwin nie był pierwszym,
który wysunął hipotezę o współzależności życia zwierząt oraz ich współpracy
w celu przetrwania: za jego czasów podobne fakty były nieustannie przywoływane przez teologów jako dowód na istnienie Bożej ingerencji w naturę. Darwinowska teoria ewolucji wygrała, ponieważ zakładała istnienie fizycznego mechanizmu, który tłumaczył w sposób racjonalny ewolucję gatunków: rozwój
gatunków w procesie przypadkowych mutacji i przetrwania selektywnego, określanych już potem zawsze jako dobór naturalny.
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W jednej chwili teoria doboru naturalnego pozbawiła naturalizm religijny jego podstawowego uzasadnienia. Darwin odkrył czysto fizyczny proces, który
kształtuje organizmy, jakby były celowo zaprojektowane. W gruncie rzeczy były
„zaprojektowane”, ale w innym kontekście: ewolucja jako proces całkowicie
przypadkowy, a nie – świadomy i zamierzony. Współcześnie biblijni kreacjoniści
nadal przekonują o istnieniu Bożej interwencji w przynajmniej niektórych elementach świata przyrody, na przykład w zawiłym sposobie tkania gniazd przez
ptaki lub skomplikowanej budowie ludzkiego oka. Każdy, kto zna zasady ewolucji, łatwo wskaże błędy w poglądach kreacjonistów. Jednak jeśli chodzi o odniesienie ewolucji do kulturowego i artystycznego aspektu (najistotniejsze przykłady
racjonalnego i celowego planowania i działania człowieka), zagadnienia o stworzeniu i przeznaczeniu pojawiają się znowu w sposób nie w pełni akceptowany
nawet przez świadomych obrońców darwinizmu. Jedną rzeczą jest powiązanie
między strukturą i funkcją systemu odpornościowego, czy budową ucha środkowego a zasadami działania ewolucji. Zupełnie czym innym jest jednak tłumaczenie, że ewolucja miała wpływ na dzieła Albrechta Dürera lub poezję Gerarda
de Nervala. Darwin wierzył, że ewolucja wpływa na sztukę tworzoną przez człowieka. W niniejszym tekście chcę zbadać bardzo ważne zagadnienie: czy sztuka
w swojej różnorodnej formie jest adaptacją, która rządzi się własnymi regułami,
czy istnieje ona bardziej jako nowoczesny efekt uboczny adaptacji?
Psychologia ewolucyjna zajmuje się historią rozwoju oraz adaptacyjnymi
funkcjami umysłu i sposobami, w jaki funkcje te kształtują produkty kulturowe
umysłu. Oferuje nadzieję na zrozumienie, jak to ujmuje Steven Pinker, „do czego
jest przeznaczony lub czemu służy ludzki umysł” – jego cech indywidualnych,
uprzedzeń, możliwości – „nie w jakimś mistycznym czy teologicznym sensie, ale
w znaczeniu ujawniania reguł „inżynierii”, które rządzą światem przyrody” (Pinker, 2005: 83) Słowo „inżynieria” oznacza tu dążenie do przetrwania i reprodukcji i nie może być rozumiane jako nakierowane na poprawę jakości życia organizmów. Ten fundamentalny fakt poważnie ogranicza zakres tłumaczenia ewolucji.
Pinker widzi następująco:
Biologia ewolucyjna wyklucza, na przykład, adaptacje, które mają na celu zapewnienie dobra
gatunku, harmonizacji ekosystemu, piękna dla niego samego, korzyści dla osobników innych
niż replikatorzy, którzy się adaptują (na przykład konie, które ewolucyjnie wytworzyły siodła),
złożoność funkcjonalna bez korzyści reprodukcyjnych (np. możliwość wyliczenia wszystkich
cyfr liczby pi) oraz anachronicznej adaptacji organizmów do innych warunków bytowania niż
te, w których wyewoluowały (np. wrodzona umiejętność czytania lub wrodzona znajomość
gaźnika, czy puzonu). (Pinker, 2005a: XIV)
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Innymi słowy, ewolucyjne wytłumaczenie określonego zjawiska biologicznego czy umysłowego nie może być dokonane poprzez odwołanie się do pozornych
korzyści uzyskiwanych dzięki temu aspektowi przez osobniki, społeczeństwo czy
człowieczeństwo jako całość.
Sztuka jest ogólnie akceptowanym i pożądanym dobrem dającym nam dobre
samopoczucie. Pozwala nam zajrzeć w głąb ludzkiej duszy, pomóc w szybszym
dochodzeniu do zdrowia lub bardziej docenić świat natury. Może sprzyjać tworzeniu się społeczności lub przeciwnie, pokazać zalety kultywowania indywidualności. Sztuka może pocieszyć w czasie kryzysów życiowych, może ukoić nerwy,
pomóc w psychologicznym oczyszczeniu, wyzwalać emocje, które oczyszczają
umysł i karmią duszę. Nawet jeśli wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe, jako
takie nie potwierdzają darwinowskiego tłumaczenia sztuki, aż do momentu, gdy
wykażemy ich związek ze zdolnością przetrwania i reprodukcją. Problem stanowi
pokusa popadania w ciepłe uczucia do sztuki, a co za tym idzie, popełnienia klasycznego błędu logicznego: „Przystosowania ewolucyjne są dobre dla istnienia
naszego gatunku. Sztuka jest dobra dla istnienia naszego gatunku. Dlatego sztuka
jest adaptacją ewolucyjną”.
Błąd! Antybiotyki i klimatyzacja też nam pomagają, ale, w przeciwieństwie
do ludzkiego oka, które też jest nam pomocne, nie są one wynikiem ewolucji.
Życie jest pełne wynalazków i udogodnień stworzonych przez nas samych lub
wykształconych przez tradycje kulturowe i powstałych dzięki zastosowaniu technologii. Te zalety się nieustannie mnożą i zmieniają. Adaptacje ewolucyjne, mimo że relatywnie małe, są bardzo ważnym elementem na długiej liście rzeczy,
którymi możemy się cieszyć i z których czerpiemy korzyści. Adaptacje mogą
spowodować ból albo przyjemność, mogą wywoływać emocje i mogą (lub nie)
działać na naszą korzyść w dniu dzisiejszym, jednak są one częścią naszej natury
i osobowości, ponieważ pomogły w przetrwaniu i reprodukcji w długiej historii
gatunku Homo sapiens. Stanowią one solidny, ograniczony zbiór cech, który nie
uległ znacznej zmianie od czasów plejstoceńskich sawann. Są źródłem fundamentalnych upodobań i pragnień człowieka, które stanowią punkt wyjścia dla
łańcuchów motywacyjnych stanowiących element naszej kultury.
Dlaczego lubimy czekoladki? Po części dlatego, że są słodkie i tłuste. Dlaczego lubimy cukier i tłuszcz? Nie ma oczywistej odpowiedzi na to pytanie. Możemy
zastanawiać się nad tym bardzo długo i intensywnie, lecz analiza siebie i swojej
duszy na wszelkie sposoby nigdy nie odpowie na pytanie, dlaczego lubimy cukier
i tłuszcz. Ewolucja, na szczęście dała nam zdolności i pragnienia, aby pomóc
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nam w przetrwaniu i reprodukcji w zamierzchłych czasach. Ewolucja jednak nie
daje odpowiedzi na pytanie, dlaczego je posiadamy.

II
Czekolada nie jest jedynym dostarczycielem sacharozy, fruktozy i związków lipidowych. Jest ona jednak powszechnie dostępna, stanowi element naszej kultury
i nie służy jedynie do zaspokajania głodu, ale również jest dobrym produktem na
prezent, wyznanie miłości oraz na tworzenie pewnego rodzaju sztuki. Posługując
się klasyczną terminologią psychologii ewolucyjnej, można stwierdzić, że chęć
spożywania słodyczy jest bezpośrednią przyczyną, a genetycznie wyewoluowana
potrzeba odżywiania się cukrami i tłuszczem to przyczyna podstawowa. Chociaż
jest to wystarczająco dokładna, psychologiczna definicja odżywiania się, zastosowanie takiego tłumaczenia w naukach społecznych i kulturowych rodzi inne
skomplikowane zagadnienia. Cukier i tłuszcz są rodzajem ewolucyjnej przyczyny
podstawowej i pomagają wytłumaczyć rolę czekolady w świecie współczesnym,
jednak w tym przypadku nie tłumaczą wszystkich powodów powstania tego rodzaju produktów. Możliwe, że wpływ na powstanie czekolady może mieć inna
przyczyna podstawowa, na przykład hojność lub spontaniczna chęć obdarowania
kogoś miłym prezentem, chęć zdobycia specjalnych zdolności tworzenia czekoladek czy cieszenia się lubianym pożywieniem. Konwencjonalnym podejściem
do tego rodzaju zagadnień przez połowę minionego stulecia było traktowanie
pragnienia cukru i tłuszczu jako podstawowej biologicznej przyczyny powstania
czekolady, a wszystkich innych wymienionych przyczyn jako kulturowej „nakładki” na zapotrzebowanie biologiczne. Podejście darwinowskie jest inne: może
istnieć cały szereg wrodzonych instynktów – na przykład instynkty dawania prezentów czy pokazywania swoich umiejętności – które mają korzenie ewolucyjne.
Powstałe na drodze ewolucji wzorce zachowań będą podlegały formowaniu
i modyfikowaniu kulturowemu. Mogą stać się częścią wrodzonych zasobów tak
samo jak pociąg do słodyczy i tłuszczu. Jeśli od czekoladek powrócimy do dziedziny sztuki, od której zaczęliśmy ten wywód, napotkamy znacznie szerszą gamę
psychologicznych adaptacji i kulturowych tradycji, które tworzą świat sztuki.
W celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób wrodzone instynkty wpływają
na świat kultury i tradycji, przejdę do kolejnego, silnie zakorzenionego i powszechnego instynktu, jakim jest unikanie kazirodztwa. W tym przypadku przy-
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czyna (dążenie do jak największego wymieszania się genów i unikania powielania się DNA) jest daleka od bezpośredniej przyczyny, czyli braku zainteresowania i akceptacji pomysłu utrzymywania stosunków seksualnych z bliskimi krewnymi. Instynkt ten pierwszy raz był systematycznie opisywany przez Edwarda
A. Westermarcka, dziewiętnastowiecznego fińskiego antropologa, którego prace
są przedstawiane przez E.O. Wilsona jako wzorcowy przypadek współistnienia
instynktu i kultury w zachowaniu społecznym człowieka (Wilson, 1998). Mechanizm działania głodu u człowieka staje się zrozumiały – staramy się sprawić
jedzenie przyjemnym. Kontrastując, efekt opisany przez Westermarcka opiera
się bardziej na braku głodu czy zainteresowania w seksualnym znaczeniu tych
słów. Dotyczy to bliskich powiązań genetycznych, jednak jest jeden skutek
uboczny w przypadku ogólnej zasady antropologicznej, głoszącej, że dzieci
w przedziale wieku od trzech do sześciu lat, które przebywają ze sobą, bez względu na pokrewieństwo nie są zainteresowane wspólnym pożyciem seksualnym
w późniejszym okresie. Fakt ten został potwierdzony przez badania w izraelskich
kibucach: wśród osób, które dojrzewały ze sobą od najwcześniejszych lat, był
bardzo niski odsetek małżeństw. W Chinach, gdzie posyłano dziewczynki w bardzo młodym wieku do domu przypisywanego im męża (najczęściej chłopca
w podobnym wieku), małżeństwa były często nieudane. Zupełnie inaczej niż
w przypadku tej samej praktyki w wieku dojrzewania lub dorosłym. Wilson napisał, że efekt Westermarcka skłania ludzi do nieświadomego wyznania: „Nie
będę seksualnie pożądał osób, z którymi miałem bliski kontakt podczas najmłodszych lat mojego życia”.
Unikanie kazirodztwa jest typowe nie tylko dla człowieka. U zwierząt, których młode, podobnie jak u Homo sapiens, rozmnażają się na bazie płciowości,
w tym u wszystkich innych naczelnych, osobniki często rozpraszają się po osiągnięciu dojrzałości płciowej. W przypadku ludzi związkom kazirodczym dodatkowo zapobiega bagaż kulturowy. Z wyjątkiem bardzo niewielu kultur unikanie
kazirodztwa jest tłumaczone, opracowywane, usprawiedliwiane i narzucane
przez mitologię, opowieści ludowe, prawo lub przesądy: staje się to pewnego
rodzaju tabu. Takie tłumaczenia może racjonalizować efekt Westermarcka, jednak wywodzą się one z zupełnie innego źródła – faktu, że ludzie czasami mogą
bezpośrednio zaobserwować, do czego prowadzi kazirodztwo: powoduje większą
częstotliwość występowania różnego rodzaju deformacji, w tym karłowatość
i niedorozwój umysłowy, jak również wczesną umieralność. W pewnym badaniu
sześćdziesięciu społeczności, które nie znają pisma, około jedna trzecia była
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świadoma, że deformacje są wynikiem kazirodczych związków. Nie we wszystkich niepiśmiennych kulturach ludzie pokazują taką świadomość, przypuszczalnie dlatego, że przeciwwskazania dotyczące kazirodztwa były na tyle skuteczne,
że nie mieli oni możliwości zaobserwowania niekorzystnych zmian poprzez porównanie ze związkami tradycyjnymi. Inne społeczności, na ogół te, które posługują się pismem oraz mają formalny system prawny, mogą skodyfikować zakaz
kazirodztwa i wyraźnie go uzasadnić.
Pojawia się tutaj złożone zagadnienie wrodzoności, dziedzicznej dyspozycji
(efekt Westermarcka), formalnego wyrażenia, przez wiele odmiennych kultur,
zasad i zagrożeń (tabu kazirodztwa), które mogą być empirycznie zgodne z zaobserwowanymi wynikami (zdeformowane dzieci). Wilson nazywa to „ulepszeniami”, które pomagają uniknąć kazirodztwa, sprawiają one wrażenie nieświadomego usprawiedliwiania instynktownych impulsów. Jednak tematy tabu
w niektórych przypadkach mogą być bardzo racjonalne: przez bezpośrednio
zaobserwowane przypadki śmierci potomstwa związków kazirodczych. Próbuje
się tego uniknąć, sprowadzając do tabu, przesądu czy mitologii nadprzyrodzone
teorie kazirodztwa. Innymi słowy, temat tabu może się wywodzić z bardzo racjonalnej znajomości powodów rodzenia się zdeformowanych dzieci. A więc mamy:
oddziaływanie podświadomości, wrodzone popędy, preferencje i możliwości
z jednej strony, natomiast zachowanie oparte na racjonalnych obserwacjach,
niezależnych pobudkach i wyuczonym zachowaniu, z drugiej. Pomiędzy tymi
naturalnymi ograniczeniami ważny wpływ mają kultura i tradycja w połączeniu
z odziedziczoną ludzką naturą, ukierunkowaniem, dostosowaniem i przeciwstawianiem się jej.
Czasami przesądy i mitologia nadają znaczenia impulsom, które się z nich
wywodzą; w innych przypadkach obserwacje prowadzone na ich temat pomagają
w ich wytłumaczeniu. Większość ludzkiego życia toczy się „na wspólnym obszarze”, na którym kumulują się instynkty, zwyczaje, autorytety (szamani w plejstocenie, „eksperci” i media w czasach współczesnych) oraz osobiste, racjonalne
decyzje oparte na własnym doświadczeniu. Głód i pragnienie, obawa przed wężami (lub przed gniazdami elektrycznymi), seks i reprodukcja, unikanie kazirodztwa, poczucie sprawiedliwości, język, społeczeństwo są przydatnymi kategoriami analitycznymi w życiu codziennym. Istotne jest, aby mieć je na uwadze,
opisując źródła ewolucji i wrodzone impulsy, które z kolei działają na takie zjawiska kulturowe, jak sztuka.
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III
Złotą zasadą pozwalającą wytłumaczyć ewolucję jest biologiczne pojęcie adaptacji:
dziedziczone fizjologiczne, emocjonalne lub behawioralne cechy, które skutecznie
rozwijają się w osobniku, zwiększając szanse na przetrwanie i reprodukcję. Jednak
w jaki sposób można opisać relacje pomiędzy adaptacjami i niezliczonymi cechami
ludzkiej biologii i życia umysłowego, które nie są adaptacjami? Podążając za
klasyczną teorią ewolucji, wszystko, co zostało wytworzone przez proces adaptacyjny, ale nie jest adaptacją, trzeba zaliczyć do dwóch kategorii: jednorazowego,
losowego, lub przypadkowego efektu kombinacji genetycznej, który można określić jako mutację, lub przypadkowo powiązanych efektów ubocznych jednej, lub
kilku powiązanych adaptacji. Aby mieć możliwość połączenia ewolucji ze sztuką,
trzeba skupić się na odwiecznych, trwałych wzorcach ludzkich zainteresowań,
zdolności i preferencji. Przypadkowe, losowe mutacje lub ich efekty nie są odpowiedzią; stanowią zależne czynniki sprawcze ewolucji, ale nie są wzorcami
cech, które z niej wynikają.
Kategoria skutków ubocznych prawdopodobnie klasyfikuje sztukę najtrafniej. Czy sztuka może być rozumiana jako produkt uboczny adaptacji? Podręcznikowym przykładem niefunkcjonalnego produktu ubocznego wyewoluowanych
adaptacji jest biały kolor kości. Szkielety składają się z wapna, które często występuje w przyrodzie, stanowi część diety zwierząt i jest względnie silnym budulcem. Tak się składa, że nierozpuszczalne sole wapnia, będące budulcem kości, są
białe; stąd biały kolor kości. Kości muszą być solidne, aby umożliwić przetrwanie, jednak nie ma żadnych przystosowawczych powodów do tego, aby były białe
lub jakiegokolwiek innego koloru. Kolor kości jest następstwem ich składu chemicznego; gdyby sole wapna były na przykład różowe, tak samo stałoby się
z kośćmi. Innymi przykładami produktów ubocznych są: pępek, właściwie blizna, która sama w sobie nie pełni żadnej funkcji przystosowawczej, oraz męskie
sutki, które są produktem ubocznym procesu tworzącego gruczoły sutkowe
u kobiet.
Zmieniając temat z funkcji ewolucji organicznej na psychologiczną, wchodzimy w zagadnienia dzielące domniemane adaptacje od produktów ubocznych,
które są tematem długiego, czasami gorącego sporu. Jednym z niepotwierdzonych źródeł, wywołujących różnice zdań jest sam termin „produkt uboczny”.
W życiu codziennym „produkt uboczny” oznacza dodatkowy, pomniejszy lub
nieistotny produkt powstały w procesie tworzenia czegoś innego, ważniejszego.
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Sama idea produktu ubocznego mówi o czymś, co nie zaczyna istnienia samodzielnie, tylko powstaje przy okazji tworzenia się czegoś innego. Jak przekonać
osobę wierzącą lub patriotę, że przekonania religijne czy odczucie patriotyzmu są
produktami ubocznymi plejstoceńskich adaptacji? Jak się przekonała Elisabeth
Lloyd, publikując (2005) swoje badania na temat orgazmu kobiety, nawet w tematach bliższych czystej psychologii, traktując istotne wpływy – zjawiska istotne
w życiu jednostki – jako produkty uboczne można wzbudzać kontrowersje.
Rozpoczynając swoją pracę w latach osiemdziesiątych, Lloyd przeanalizowała
dwadzieścia jeden różnych teorii dotyczących orgazmu u kobiet. Ostatecznie
doszła do wniosku, że najprawdopodobniejszą była hipoteza Donalda Symonsa
z 1979 roku, głosząca, że męski orgazm jest podstawową funkcją reprodukcji,
podczas gdy u kobiet, podobnie jak z sutkami u mężczyzn, jest produktem
ubocznym, powstałym w fazie embrionalnej, kiedy obie płcie mają jeszcze
wspólną fizjologię. W czasie pierwszych ośmiu tygodni rozwoju ludzki embrion
rozwija się tak samo dla obu płci, dopiero później wykształca się penis lub łechtaczka. Lloyd dopuszcza możliwość, że bardzo przyjemny męski orgazm jest
adaptacją dla reprodukcji. Nie zgadza się jednak, że kobiecy orgazm, który
u wielu kobiet nie zdarza się podczas każdego stosunku płciowego, jest adaptacją,
ale efektem ubocznym mechanizmu wytworzonego przez ewolucję dla męskiej
przyjemności. Swoją tezę popiera trzydziestoma dwoma badaniami przeprowadzonymi w okresie siedemdziesięciu czterech lat, które wykazują, że mniej niż
połowa kobiet regularnie przeżywa orgazm w trakcie stosunku. Odejmując od
tego przypadki wspomagania łechtaczki ręczną stymulacją, odsetek staje się jeszcze mniejszy. Feministyczne poświadczenia oraz krytycyzm wobec seksizmu
w historii badań nad kobiecym orgazmem, postrzeganej oczyma mężczyzn, nie
uchroniły Lloyd przed deszczem ataków, głównie środowisk feministycznych,
które oskarżały ją o trywializowanie kobiecych doznań i – pokłosie powstania
z żebra Adama – sprowadzanie ich do pochodnych od męskich doznań.
Stephen Jay Gould wsparł Lloyd w jej badaniach na temat żeńskiego orgazmu. Podniósł kwestię na temat tezy produktu ubocznego w jednej ze swoich
rozprawek w magazynie „Natural History” w 1997 roku. Gould systematycznie
próbował umniejszyć rolę adaptacji w ewolucji, zastępując ją pojęciem produktu
ubocznego, stąd jego powiązania z teoriami Elisabeth Lloyd. W rzeczywistości,
według dotychczasowych osiągnięć psychologii, Gould całą sferę ludzkiej kultury
i doświadczeń zakwalifikował jako produkt uboczny jednej adaptacji: przerośniętego mózgu ludzkiego. Gould jako metaforę dla, jak mawiał – „nieadaptatyw-
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nych konsekwencji ubocznych” adaptacji, używał słowa „pendentyw” (Gould,
Lewontin, 2011). Słowo to jest terminem architektonicznym: opisuje trójkątną
przestrzeń wewnątrz budynku, gdzie zaokrąglone łuki lub okna sięgają kopuły
lub sufitu. Pendentywy są dobrym miejscem na malowidła, mozaiki, czy inne
ozdoby. Łukowe okna nie są produktem ubocznym budynków, w których znajduje się pendentyw; przestrzeń nazwana pendentywem jest produktem ubocznym zaprojektowania w budynku łukowych lub zaokrąglonych okien (por.
Gould, Lewontin, 2011).
Dla Goulda „pendentyw definiuje główną kategorię ważnych, ewolucyjnych
cech, które nie stały się adaptacjami” (Gould, 1997). Przykłady popierające analogię pendentywu pochodzą ze zwierzęcej fizjologii: małże, ślimaki i tyranozaur.
Koncepcja pendentywu w ludzkim życiu jednak ma zastosowanie tylko
w przypadku produktów ubocznych szczególnego ludzkiego organu – mózgu,
który jest nasycony pendentywami. W rzeczywistości „musi być pełen pendentywów, które są istotne dla ludzkiej natury i ważne dla samoświadomości, ale
powstały jako nie-adaptacje i dlatego nie znajdują się w zasięgu psychologii ewolucyjnej”. Fenomeny głoszone przez Goulda mogą być przyczyną „większości
naszych cech psychicznych i potencjałów” (Gould, 1997). W swoich wypowiedziach używa wielu „może” i „musi”, podczas gdy płynnie opisuje różnorodność
pendentywów w ewolucyjnym świecie fizjologii zwierząt, jest jednak irytująco
niejasny, kiedy przechodzi do ludzkiego zachowania. W zasadzie, na pytanie,
które wzorce zachowań nie są pendentywami, lecz adaptacjami, nie ma odpowiedzi, z wyjątkiem ustępstwa, jakiego się podjął pod koniec swojej kariery,
w którym ogłosił, że różnice w skłonnościach mentalnych dwóch płci mogą być
adaptacjami. Na pytanie, które z uniwersalnych ludzkich wzorców zachowań są
pendentywami, podaje kilka sugestii – jedną z nich było wczesnoholoceńskie
wynalezienie pisania i czytania – ale nie przeanalizował żadnego. Gould nie czuje
potrzeby udowadniania swoich poglądów na ten temat: „Jestem zadowolony ze
stwierdzenia, że ludzki mózg stał się tak duży z powodu selekcji naturalnej
i z powodów adaptacyjnych – że jest pewien zbiór czynności, które nasi przodkowie z sawann mogli wykonywać tylko z większymi mózgami”. Pendentywy
były tylko „często dokooptowane w późniejszej historii ludzkości do pełnienia
dodatkowych ważnych funkcji” (Gould, 1997). Nic nie zostało powiedziane
o głównej adaptacji – dużym mózgu, który stworzył wszystkie drugorzędne przejawy; właściwie stanowisko Goulda jako całość sugeruje, że nic na ten temat nie
może być napisane. Jego obładowany pendentywami mózg okazuje się w końcu
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behawioralnym i kulturowym odpowiednikiem tabula rasa – tablicy pustych
pendentywów, faktycznie niewykorzystanych, ale gotowych do zapisania ich
i udekorowania wszelakimi wartościami, zainteresowaniami i zdolnościami,
zwracając uwagę na historię i kulturę.
Ta niezwykła, żeby nie powiedzieć bezczelna, wbrew najsłynniejszym darwinistom jego pokolenia, próba zakazania ewolucyjnego tłumaczenia psychologicznych cech, nie mogła zostać poparta faktami, które mógłby znać on lub byłyby znane w dzisiejszych czasach. Zauważyłem, że Gould, jako przykład
pendentywu podaje praktyki pisania i czytania, kiedy istnieją one zaledwie od
pięciu tysięcy lat. Ale co z cechą, której wyraźnie nie udało mu się wymienić:
porozumiewanie się za pomocą mowy? Umiejętność pisania i czytania czerpie
z ogólnych zdolności. Mowa nie jest produktem ubocznym dużego mózgu, ale
efektywną zdolnością adaptacyjną. Dalece mało prawdopodobne jest stwierdzenie, że nasi przodkowie, żyjący na sawannach, lub gdziekolwiek indziej, wykształcili duże mózgi z wielką wielozadaniową inteligencją i nic innego nie zapisywało wielkiej ilości pustych pendentywów, z których część w odpowiednim
czasie została zapisana przez język, który znamy dzisiaj. Byłaby to historia
w stylu „po prostu tak”.
Według aktualnych ustaleń mowa pojawia się u ludzkich istot tak powszechnie jak gruczoły potowe czy paznokcie jako złożony proces psychiczny, pojawiający się spontanicznie i rozwijający się niezawodnie do dojrzałej kompetencji
językowej, wszędzie z tą samą regularnością. Ponadto, język miał oczywistą
i decydującą o przetrwaniu wartość w czasach plejstocenu. Międzykulturowe
cechy języka są strukturalnie jednolite w sensie projektu adaptacyjnego; nie są
wytłumaczalne ani wrodzone. Nawet czynniki, które ingerują w rozwój języka
i psychicznych narzędzi z nim połączonych, takie jak autyzm czy afazja, robią to
w uporządkowany i diagnostycznie przewidywalny sposób. Dla Goulda takie
wewnętrzne składniki ludzkiego postępowania i doświadczenia mentalnego, jak
język, mogły być produktem ubocznym cechy mózgu, która w niewyjaśniony
sposób powstała na sawannach dla nieznanych celów, ignorując wszystko, co
wiemy na temat języka. Niewyobrażalne jest to, że coś tak złożonego strukturalnie i zdumiewająco funkcjonalnego jak mowa mogło powstać w plejstocenie jako
produkt uboczny mózgu, który, zwiększając swoje rozmiary, rozwiązywał inne,
językowo niepowiązane problemy.
Antyadaptacjonizm Goulda, jego lekceważące próby minimalizacji lub aktywne zaprzeczanie związkom między psychologią, formami kulturowymi a wy-
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ewoluowanymi zdolnościami, dochodzi do skrajności. Wyobraźmy sobie jego
dziwaczne stanowisko jako będące odbiciem stanowiska przeciwstawnego, ale
równie skrajnego, a mianowicie hiperadaptacjonizmu, który zakłada, iż istnieją
konfiguracje poszczególnych genów tłumaczące powstanie każdej cechy życia
umysłowego: geny od komponowania albo podziwiania fug, geny od gry w badmintona, od tańczenia pogo i od skłonności do przesadnej obawy o bagaż w samolocie. Nikt oczywiście, nie uwierzy, że to może składać się na wiarygodną
psychologię ewolucyjną. Prawda na temat wyewoluowanej ludzkiej natury leży
pośrodku, pomiędzy dwoma ekstremami: antyadaptacjonizmem i hiperadaptacjonizmem.
Przekonujące, wyważone stanowisko zajmuje Steven Pinker w książkach Jak
działa umysł (2002) i Tabula rasa (2005). Jako główny zwolennik postrzegania
ludzkiej kondycji poprzez analizę psycho-ewolucyjną, oczywiście sprzeciwia się
on antyadaptacjonizmowi psychologicznemu Goulda. Jak już wcześniej wspomniałem, Pinker jest również ostrożny w formułowaniu twierdzeń o tym, że
niektóre aktywności, takie jak sztuka, muzyka, religia i sny, mogą być adaptacjami, ponieważ są dla nas istotne. Z wyjątkiem fikcyjnej narracji Pinker twierdzi, że sztuka jest raczej bardziej produktem ubocznym adaptacji, niż że „jest
adaptacyjna w biologicznym sensie tego słowa”, oznaczającym korzystny wpływ
na przetrwanie i reprodukcję w środowisku naszych przodków:
Umysł jest neuronowym komputerem, wyposażonym przez dobór naturalny w kombinatoryczne algorytmy do przyczynowego i probabilistycznego rozumowania o roślinach, zwierzętach, przedmiotach i ludziach. Wprawiają go w ruch stany celowe, które służyły biologicznemu przystosowaniu w środowisku przodków, takie jak żywność, seks, bezpieczeństwo,
rodzicielstwo, przyjaźń status i wiedza. Tego samego zestawu narzędzi można jednak użyć do
wypełnienia niedzielnego popołudnia projektem o wątpliwej wartości adaptacyjnej. (Pinker,
2002: 566)

„Tworzenie projektów w niedzielne wieczory” – nieszkodliwe, przyjemne,
zabijające czas – jest najlepszą drogą do umniejszania roli sztuki. Jednym z najpopularniejszych stwierdzeń Pinkera jest sugestia, że sztuka jest jak sernik dla
mózgu. Sernik, dlatego że przygotowywane jedzenie jest nowym wynalazkiem:
„Lubimy sernik truskawkowy nie dlatego, że wyewoluowaliśmy w sobie taki
smak”. Tym, co zostało w nas wytworzone drogą ewolucji z czasów przodków, są
obwody nerwowe, które dają nam
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autentyczną przyjemność ze słodkiego smaku dojrzałych owoców, kremowego uczucia
w ustach, jakie wywołują tłuszcze i oleje z orzechów i mięsa, oraz chłodu świeżej wody. Tort
jest pakunkiem sensualnych wstrząsów niepodobnym do niczego w naturalnym świecie, ponieważ jest to wytwór megadawek miłych bodźców, które zestawiliśmy z wyraźnym celem naciskania naszych guzików przyjemności. (Pinker, 2002: 567)

Twierdząc, że „niektóre czynności, które postrzegamy jako bardzo głębokie,
nie są adaptacjami, tylko produktami ubocznymi” (Pinker, 2002: 568), Pinker
stara się trzymać z daleka od hiperadaptacjonizmu: „błędem jest wymyślanie
funkcji dla czynności, którym brak takiej konstrukcji, jedynie dlatego, że chcemy
je uszlachetnić przez nadanie im imprimatur biologicznej adaptacyjności” (Pinker, 2002: 568). Jednak problemem nie jest sentymentalna próba uczczenia rzeczy, które lubimy – orkiestra smaków sernika – nadając im rangę adaptacji. Dla
darwinowskich estetyków zagadnieniem jest, w jaki sposób autentyczne adaptacje mogą wpływać lub tłumaczyć zdolności i preferencje, nawet w przypadku
rzadkich przedsięwzięć. Mając na to wzgląd, myślę, że opisywany przez Pinkera
sernik, jako produkt uboczny wyewoluowanego i przypuszczalnie adaptacyjnego
smaku z ery plejstocenu, wprowadza w błąd. Lepiej rzec, że sernik bezpośrednio
zaspokaja te wszystkie smaki. Pinker określa sernik jako „zmysłową bombę
w porównaniu do czegokolwiek występującego w naturze”, jednak nie jest on
mniej naturalny niż większość innych pokarmów, włączając wiele dostępnych
dla naszych przodków, jak na przykład miód, dojrzałe owoce, orzechy czy tłuszcz
mastodonta, występujących na przestrzeni osiemdziesięciu tysięcy generacji
w plejstocenie. Czy można stwierdzić, że słodkie lub tłuste doznania w górnym
paleolicie były produktami ubocznymi smaków wyewoluowanych w paleolicie
dolnym? Bardziej sensownym jest stwierdzenie, że plejstoceńskie pożywienie
było odpowiednie dla smaków z ery plejstocenu, natomiast sernik, mimo że jest
pożywieniem z naszych czasów, odwołuje się do tych samych smaków. Innymi
słowy, sernik wcale nie jest produktem ubocznym, lecz jednym z nieskończonej
liczby produktów żywieniowych dzisiejszych czasów, które mają na celu zaspokajać dzisiejsze smaki, które wyewoluowały wieki temu.
Swoją moc wyjaśniającą psychologia ewolucyjna zawdzięcza głównie identyfikowaniu adaptacji. Zajmuje się również tłumaczeniem funkcji i charakterystyką
każdego trwałego ludzkiego fenomenu, zarówno w odniesieniu do jego części,
jak i całości, poprzez łączenie ich z właściwościami adaptacji. Darwinowskie
podejście do preferencji żywieniowych (tłuszcz, słodycze, pikantność, smak protein, sól, aromaty owoców itp.) nie powinno traktować poszczególnych punktów
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współczesnego restauracyjnego menu jako produktów ubocznych; pozycje te
bezpośrednio zaspokajają pradawne preferencje. Podobnie darwinowscy estetycy
nie osiągną mocy wyjaśniającej ani przez dowodzenie, że formy sztuki są adaptacjami, ani poprzez sprowadzanie ich do roli produktów ubocznych, ale pokazując, jak ich istnienie i charakter łączą się z plejstoceńskimi zainteresowaniami,
preferencjami i zdolnościami.
Oprócz architektonicznego pendentywu i sernika, jako analogię rozważmy
jeszcze jeden ludzki wynalazek: silnik spalinowy. Stosując pomysłowo zasadę
inżynierii odwrotnej Pinkera, moglibyśmy łatwo wywnioskować, że celem silnika
jest wytwarzanie momentu obrotowego w celu wprawienia kół w ruch. Przy okazji możemy również zauważyć, że silnik produkuje nadmiar ciepła. Mamy prawo
traktować to zjawisko jako produkt uboczny, efekt uboczny: jeżeli silnik miałby
za zadanie wytwarzać moment obrotowy, nie wytwarzając dodatkowo ciepła, nie
zrobiłoby nam to większej różnicy – a nawet byłoby postrzegane jako zaleta,
gdyż silniki spalinowe wymagają mechanizmów chłodzących, w większości
przypadków są to pompa wody i chłodnica. A zatem czy system chłodzący jest
produktem ubocznym silnika? Niezupełnie. Jest natomiast wynalazkiem montowanym wraz z silnikiem spalinowym: funkcjonuje w celu rozpraszania nadmiaru
ciepła, w rozumieniu naszej inżynierii odwrotnej jest częścią całego, funkcjonalnie połączonego mechanizmu. Jest nierozłączną częścią silnika tak samo, jak
systemy ogrzewające czy chłodzące w ludzkim ciele. Do systemów takich należą
chroniące życie homeostatyczne reakcje, jak pocenie się, dreszcze czy gorączka.
Są one wewnętrznymi elementami ludzkiego systemu fizjologicznego, nie produktem ubocznym adaptacji – pendentywami lub epifenomenami. Podobnie jak
ciało człowieka, silniki spalinowe nie mogą funkcjonować bez odpowiedniego
systemu chłodzenia: w analogii silnika systemy chłodzące są adaptacjami.
Pójdźmy z analogiami o krok dalej. Przypuśćmy, że woda użyta do chłodzenia naszego silnika jest przesyłana do innego, mniejszego urządzenia z wentylatorem, służącym do ogrzewania wnętrza, w którym siedzi kierowca i pasażer.
Czy można stwierdzić, że ogrzewanie jest produktem ubocznym całego systemu?
Po raz kolejny odpowiedź brzmi: nie. Bardziej niż ubocznym epifenomenem,
grzejnik jest w całości zaplanowanym sposobem wykorzystania czegoś, co naprawdę stanowi produkt uboczny (nadmiar ciepła wytwarzany przez silnik) dla
korzyści kierowcy, zaspokajając jego potrzebę jazdy w ogrzanym aucie. Mobilność samochodów, wymagana przez ludzi, pragnienie ciepła, w żadnym przypadku nie są ani częścią, ani cechą konstrukcyjną, również nie produktem
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ubocznym silnika: tłumaczą one raczej powód istnienia samochodu, z silnikiem
i ogrzewaniem. Rzeczony grzejnik, jak każda inna wynaleziona część, która jest
dla nas użyteczna, będąc zależną od produktu ubocznego, sama wcale nie musi
być z tego powodu produktem ubocznym. Fakt, że silnik wydziela ciepło, sam
z siebie jest niewygodny, jednak ludzka pomysłowość potrafi przekształcić to
w zaletę (jeśli silniki wydzielałyby światło zamiast ciepła, inżynierowie z całą
pewnością umieliby produktywnie wykorzystać tę przypadłość, a do ogrzewania
wykorzystaliby inne urządzenie). Prawdą jest, że ludzie nie wynaleźli i nie produkują samochodów w celu stworzenia grzejnika, ale to tak, jakby powiedzieć, że
ewolucja nie stworzyła oczu po to, aby móc wykreować powieki. Powieki również są adaptacją (dalej idąc, tworem człowieka służącym do wzmocnienia oczu
mogłyby być okulary). Kiedy części całego mechanizmu – artefaktu lub wyewoluowanego systemu – są od siebie funkcjonalnie zależne, sprawą staje się zrozumienie, dlaczego i w jaki sposób maszyny lub organy są ze sobą powiązane oraz
jakie zadania realizują.
Badanie takich funkcjonalnych współzależności wymaga czegoś więcej, niż
tylko podzielenia cech na dwie kategorie: adaptacje i produkty uboczne. Istotną
kwestią jest zbadanie, czym jest sedno adaptacji – ale wtedy także: produktów
ubocznych adaptacji, wykorzystań, wzmocnień i rozszerzeń adaptacji, różnych
kombinacji rozszerzeń i tak dalej. W tym sensie wyjaśnienia darwinowskie zawsze wracają do przeszłości, do adaptacji, które pochodzą ze środowiska naszych
przodków, również poprzez określenie wpływu historii i kultury na to, jak wyewoluowane adaptacje, precyzyjnie zaprojektowane, powstały w ludzkim życiu,
jak ulegały modyfikacji, rozwijały się, zwiększały swoją rolę – lub nawet były
tłumione. Podając przykład wydzielania przez silnik spalinowy światła zamiast
ciepła, chciałem podkreślić przypadkowość występowania zarówno adaptacji, jak
i ich produktów ubocznych: tym, prawdę mówiąc, staliśmy się – istotami, które
czerpią przyjemność zarówno z jedzenia sernika, jak i ze słuchania Chopina. Jeśli
w środowisku naszych przodków warunki byłyby inne, mogliśmy wyewoluować
zupełnie inaczej, a co za tym idzie, inaczej myśleć czy odczuwać.
Zależność od prehistorycznych wydarzeń, których nigdy do końca nie poznamy, oraz ówczesnych warunków, o których dziś możemy jedynie spekulować,
sprawia, że cała psychologia darwinowska jest zależna nie tylko od ogólnych
stwierdzeń teorii ewolucji, ale również od bliskiej, empirycznej obserwacji ludzkiego mózgu i jego funkcji adaptacyjnych dzisiaj, zwracając szczególną uwagę na
międzykulturowość. Łącząc wszystkie te czynniki z wiedzą, jaką posiadamy na
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temat grup łowców-zbieraczy, które przetrwały do dzisiaj, dążymy do jak najlepszego zrozumienia ludzkiego umysłu i jego wytworów, od prymitywnych toporów
do Szekspirowskich komedii. Tym samym możemy lepiej zrozumieć ograniczenia
umysłu: tych dziedzin, w których zawsze działa niedoskonale, z tendencjami do na
przykład niepotrzebnych reakcji emocjonalnych lub antyreproduktywnych uprzedzeń. Na tej płaszczyźnie egzamin zdaje teoria inżynierii odwrotnej. Jako człowiek, który rozumie, że ogrzewanie samochodowe czerpie z nadmiaru ciepła
wytwarzanego przez silnik, nie będę oczekiwał natychmiastowego grzania
w zimny poranek, więc rozumiejąc pochodzenie ewolucyjne sztuki, mam większą
szansę zrozumieć, dlaczego sztuka w naszej historii odgrywa swoją rolę w taki
a nie inny sposób.
Pisanie, czytanie, sernik ani Cadillac nie są plejstoceńskimi adaptacjami. Ale
nie zrozumiemy w sposób właściwy ich genezy i popularności, ignorując wyewoluowane zainteresowania i zdolności, dzięki którym powstały. Istoty ludzkie
czerpią przyjemność z podróżowania, „wolność pustej drogi”; lubimy się komunikować, jesteśmy na ogół wszystkożerni i lubimy słodycze oraz tłuszcz: te czynniki tłumaczą technologie i formy kulturalne z czasów zarówno prehistorycznych, jak i nowoczesnych. Wgłębianiem się w te relacje zajmuje się psychologia
ewolucyjna, i w przypadku sztuki, estetyka darwinowska. Jak już wcześniej napomniałem, E.O. Wilson opisuje tabu kazirodztwa nie jako produkt uboczny
efektu Westermarcka, ale jako jego ulepszenia i kodyfikacje. Wspomniałem
o „rozszerzeniach”. Dobór słownictwa Wilsona jest całkowicie poprawny, podobnie jak dalsze opisy sztuki jako sposobu, w jaki istoty ludzkie czerpią przyjemność przez dostarczanie preferencji poznawczych, które są częścią adaptacji
prehistorycznego środowiska, Pinkera. Sernik mówi o wrodzonych preferencjach
odczuwania przyjemności, o tym również wspomina Pierścień Nieblunga Wagnera, chociaż na płaszczyźnie kompleksowości emocjonalnej i intelektualnej.

IV
Bazując na powyższej argumentacji, staję po stronie przeciwników Symonsa,
Lloyd i Goulda teorii kobiecego orgazmu, jako nieadaptacyjnego produktu
ubocznego adaptacyjnego procesu u mężczyzn,. Bezpośrednie związek między
kobiecym orgazmem a ciążą, według Lloyd, nie ma miejsca. Korzystając z tego
argumentu, w porozumieniu z Gouldem, doszła ona do wniosku, że kobiecy
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orgazm nie jest adaptacją. Moim zdaniem, analiza ta implikuje dosyć marne
i ograniczone spojrzenie na ludzką seksualność. W tym sensie, argumenty te są
bezpośrednio zbieżne z argumentami na temat tego, czy artystyczne przyjemności mogą być adaptacyjne. Lloyd uważa fakt, że kobiety mogą osiągać orgazm
łechtaczkowy samodzielnie, bez udziału partnera, za bardzo istotny. Jednak to
samo można powiedzieć o męskich orgazmach – a to zapewne nie podaje w wątpliwość statusu męskiego orgazmu jako adaptacji. Biolog John Alcock podważył
teorię Lloyd, argumentując, że kobiecy orgazm nie musi występować w każdym
akcie płciowym, żeby być adaptacją, i z całą pewnością ma rację. W rzeczywistości, uzależniając adaptatywność kobiecego orgazmu łechtaczkowego bądź nie, od
tego, czy występuje on w każdym stosunku, podajemy również w wątpliwość standardy dotyczące zakończonego ejakulacją męskiego orgazmu – a więc ten rodzaj
maskulinistycznego programu, na który Lloyd w innym miejscu pomstuje.
Wyobraźmy sobie na moment szeroki repertuar umysłowej wyobraźni
i zmysłowych odczuć kobiety i mężczyzny podczas zabaw erotycznych. Każdy
z tych elementów może przyczynić się do przyjemności seksualnej i prawie
wszystkie są dziedziczne, występują w określonym procencie w populacji, lecz
niekoniecznie w każdym z nas. Dla niektórych kobiet piersi są delikatną strefą
erogenną, dla niektórych mężczyzn ich pieszczenie jest bardzo istotne, dla innych nie. Niektóre kobiety doświadczają tak zwanego orgazmu waginalnego,
inne łechtaczkowego, niektóre obu, a część nigdy nie szczytowała podczas stosunku. Zwróćmy uwagę na zróżnicowanie pozycji seksualnych, stosunki oralne,
a zwłaszcza na całowanie. Chociaż erotyczne pocałunki nie powodują ciąży i nie
występują we wszystkich kulturach świata, kto byłby skłonny powiedzieć, że są
one jedynie nieadaptacyjnym produktem ubocznym stosunku płciowego? Istnienie erotycznego rytuału spotykania się ludzkich ust jest wyewoluowaną adaptacją. Tylko zubożałe spojrzenie na seks mogłoby nadać cechę adaptacyjności
jedynie męskiemu orgazmowi i sugerować, że wszystko inne, co dzieje się podczas seksu, od flirtu, przez grę wstępną, po czułe zakończenie, jest tylko przypadkowym dodatkiem, nieistotnym produktem ubocznym – jak kolor kości czy
ciepło silnika.
Erotyczna pasja nasycona jest intensywnymi doznaniami, niezgłębionymi
emocjami, fantazją, zgodą, niebezpieczeństwem, konfliktem i przygodą każdego
rodzaju ludzkiej intymności i odrębności. Powiązania między erotyką a reprodukcją są oczywiste. Estetyczne światy naturalnego i artystycznego piękna już nie
łączą się w sposób tak oczywisty z reprodukcją. Jednak sztuka również może
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tworzyć wzniosłą przyjemność i ekscytację, oraz pomagać nam w zrozumieniu
ludzkich możliwości. Estetyka, podobnie jak erotyka, powstaje spontanicznie
jako źródło przyjemności w kulturze na całym świecie, co oznacza, że nie bez
przyczyny darwiniści nie powinni jej ignorować. Biorąc pod uwagę jej ewidentną
uniwersalność, przyjemność z niej płynąca powinna być równie łatwa do wytłumaczenia, jak przyjemność płynąca z seksu czy jedzenia; to, że nie jest, stanowi
główny problem dla każdego, kto chciałby rozszerzać znaczenie ewolucji w odniesieniu do całości ludzkiego doświadczenia.
W innym miejscu pokazałem (Dutton, 2009, rozdz. 1), jak wrodzone interesy
i emocjonalne reakcje na naturalne krajobrazy kolidują z gustami wielu ludzi,
którzy uważali, że nie prowadzą bogatego życia kulturalnego. Plejstoceńskie
dziedzictwo wpływa na malarstwo krajobrazowe (tzw. landszafty), wygląd kalendarzy oraz projekty parków czy pól golfowych. Niewłaściwe jest jednak odnoszenie tych nowoczesnych zjawisk do produktów ubocznych prehistorycznych impulsów czy emocji: nawiązują one raczej bezpośrednio do pradawnych i trwałych
zainteresowań i tęsknot. Pinker słusznie powątpiewa w próby nadawania ważności sztuce, aby wydawała się ona jeszcze głębsza i ważniejsza, poprzez wymyślanie jej adaptacyjnych historii. Jednak w tym przypadku nie jest wymagane żadne
dodatkowe uzasadnienie; zadanie, jakie stawiają sobie estetycy ewolucyjni, jest
następujące: zastosować inżynierię odwrotną do badania naszych dzisiejszych
gustów – zaczynając od tych, które pojawiają się spontanicznie i uniwersalnie –
w celu zrozumienia, skąd pochodzą. Jest to uzasadnione działanie, ponieważ
doświadczamy dziś sztuki w podobny sposób jak seksu czy jedzenia.
Przykładami przyjemności obmyślonych jako produkty uboczne, do których
Pinker odnosił się wielokrotnie, są substancje chemiczne, które spożywamy
w celu pobudzenia obwodów w mózgu odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności. Opisuje on rekreacyjne narkotyki jak analogię klucza otwierającego
skróty prowadzące do centrów przyjemności: dają nam przyjemność bez trudu,
który musielibyśmy podjąć, aby osiągnąć taki sam stan w sposób naturalny.
W tym przypadku możemy się zgodzić, że termin produkt uboczny jest tu właściwy. Gdyby chemicy wynaleźli pigułki, które dostarczyłyby nam uczucia przyjemności, jakie towarzyszy nam podczas zdobywaniu górskiego szczytu, bez podejmowania wysiłku wspinaczki, wydaje mi się, że wiele osób skorzystałoby
z takiego farmakologicznego skrótu. Jednak nie istniałby naturalny związek między emocjami, które możemy odczuwać, stojąc na szczycie góry, wspinając się na
nią, i emocją, którą odczuwalibyśmy po zażyciu tabletki.
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Emocjonalnie poruszające malowidło przedstawiające krajobraz nie może
jednak wpływać na nas w ten sam sposób. Połączenie uczuć towarzyszących
oglądaniu krajobrazu Salvatora Rosa i naszych plejstoceńskich preferencji krajobrazowych nie jest relacją uboczną (by-product relation). Rosa malował swoje
obrazy dokładnie w celu wywołania takich odczuć: związek jest zatem naturalny.
Obraz nie jest pigułką, która wpływa na nasz mózg chemicznie a jednak daje
nam „piękny krajobraz” i odczucia z nim związane. Pinker wspomina o tym, gdy
tłumaczy, że sztuka może być postrzegana jako sposób na to, aby: „dotrzeć do
obwodów przyjemności w mózgu, żeby dostarczył małych impulsów uciechy,
bez niewygody wydzierania bona fide przyrostu od surowego świata” (Pinker,
2002: 566). Faktycznie, malowidło w pewnym sensie może być obmyślone jako
udogodnienie. „Pojedźmy na wieś i popodziwiajmy widoki.” „Nie. To potrwa
zbyt długo. Wolałbym, abyśmy zamiast tego usiedli i pooglądali jakieś ładne
zdjęcia krajobrazów.” Ale to nie jest produkt uboczny.
Moje argumenty zostały poparte założeniem, że słownik adaptacji kontra
produktów ubocznych nie może oddać sensu pradawnemu pochodzeniu i dzisiejszym realiom doświadczeń estetycznych i artystycznych. Aby wyjaśnić sztukę
przez ewolucję, nie zawsze trzeba ją wychwalać jako darwinowską adaptację,
podobną do języka, widzenia obuocznego czy samego oka. Sztuka nie powinna
być również sprowadzana do produktu ubocznego połączenia ludzkiej biologii
i kultury. Sztuka intensyfikuje doświadczenia, zwiększa je, rozciąga w czasie
i spaja ze sobą. Nawet zastępując ją czymś innym, nie da się osiągnąć takiego
momentu przyjemności, jaki dostarcza nam sztuka. W 1973 roku w filmie Śpioch
Woody Allen ukazuje przyszłość: ludzie wchodzą do specjalnego urządzenia
nazwanego „orgazmatronem”, w którym otrzymują natychmiastowo pożądane
uczucie przyjemności seksualnej, bez wszystkich męczących i czasochłonnych
czynności wstępnych (najciekawszy moment dla widza zaczynał się w momencie,
w którym Woody przypadkowo został zatrzaśnięty w orgazmatronie). Artystycznym odpowiednikiem powinien być tu „estetykotron”. Wejdź do niego,
naciśnij odpowiedni przycisk i odczuj miłe doświadczenia związane z Rozważną
i romantyczną czy Łucją z Lammermooru bez konieczności czytania książki czy
siedzenia w operze. Tym, co sprawia, że ten żart jest śmieszny (o ile jest), jest
absurdalność próby wyobrażenia sobie, że istnieje jakiś konkretny stan umysłu,
jak w przypadku orgazmu, który jest wywoływany przez sztukę. W każdym
wspaniałym dziele sztuki, jak we wspinaczce górskiej, chodzi o wywoływanie
pewnego specjalnego procesu doświadczania go – i nie chodzi tu o wywołanie
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jakiejś chwilowej przyjemności, która wynika z doświadczania go. W takim
przypadku tabletki rzeczywiście mogłyby okazać się skuteczne.
Posiłkując się mniej zabawną, lecz z pewnością nie mniej uroczą analogią zaczerpniętą od niemieckiego estetyka Eckarta Volanda, pomyślmy o ćmie krążącej
w nocy wokół latarni. W odniesieniu do sztuki powinniśmy być może postrzegać
się jako ćmy, które „wynalazły latarnię w celu czerpania przyjemności z kręcenia
się wokół niej” (Voland, 2011: 320) Jeśli sztuka jest latarnią, to darwinowskie
pytanie brzmi: dlaczego tak ciężko pracowaliśmy, żeby ją wynaleźć i dlaczego
taką przyjemność sprawia nam kręcenie się wokół niej. Wyewoluowane adaptacje istnieją po to, aby je odkrywać, podobnie jak ich rozszerzenia w naszym artystycznym i estetycznym życiu.
Tłum. Jerzy Luty
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The artification hypothesis presented in this paper is based on the assumption that small children have the ability not just to persuade other
to give them physical safety but also to initiate social bonds and emotional interaction. Thus the interactions between the child and mother
are adaptive in their character and as such they were not considered by
evolutionary psychologists. The other factor of artification is the ritualization of those interactions. The article delivers many examples of proto
aesthetic actions and artifications stressing out also the religious aspect of
the phenomenon. The author concludes with the notion that artification
and aesthetic agency are adaptive as such and they were just as important
in the human evolution as nonverbal information transmission.

Wprowadzenie
Poczynając od późnych lat 50., liczne, niegdyś odrębne, dziedziny psychologii
i filozofii powoli połączyły się w zbiór tzw. nauk kognitywnych. W wyniku włączenia nowej, ważnej dziedziny: neuronauki kognitywnej, dwa tysiące lat teorii
dotyczących dziedziny zwanej epistemologią zostało nieodwracalnie zmienione.
Zastąpiono ją i przekonceptualizowano pojęciami „mózg” i „umysł”.
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Sukces kognitywizmu, dzielony przez jego nieodłączną towarzyszkę – psychologię ewolucyjną – skłonił w ostatnim czasie niektórych badaczy do skupienia
się na dziedzinach filozofii, którym neuronaukowcy i ewolucjoniści poświęcali
wcześniej niewiele uwagi – sztuce i estetyce. Stąd „neuroestetyka” (Ramachandran,
Hirstein, 1999; Skov, Vartanian, 2009; Zeki, 1999), „estetyka ewolucyjna” (Roland, Grammer, 2003) i również „estetyka kognitywna”.
Moja własna praca naukowa w dziedzinie sztuki i estetyki rozpoczęła się, zanim nauki kognitywne zyskały znaczenie. Mimo to byłam jednym z pierwszych
badaczy, którzy podeszli do tych tematów z perspektywy etologii, co wkrótce
zostało nazwane psychologią ewolucyjną (Dissanayake, 1974; 1979; 1984). Prowadząc samodzielne badania poza nurtem badań kognitywistów, choć zajmując
się podobną tematyką, z wolna opracowałam hipotezę, która lokuje powstanie
zdolności i wrażliwości estetycznych (lub „protoestetycznych”) w procesie ewolucji pewnego niezbędnego biologicznie zachowania – skoordynowanej interakcji pomiędzy matką a dzieckiem, która przyczynia się do przetrwania potomka
i konsekwentnie do reproduktywnego sukcesu rodzica. Dowodzę, że ten „rytuał
zacieśniania więzi” zaczął ewoluować wśród par matka-dziecko u wczesnych
hominidów, być może już 1,7 miliona lat temu (Falk, 2009; Leakey, 1994), i polegał na oddziałujących na emocje „protoestetycznych działaniach”1, na wspólnych
wokalnych, mimicznych i ruchowych gestach przyjaźni i przywiązania. Sprawiał,
że przyciągały one uwagę i dawały przyjemność. Co najważniejsze, interakcja jest
improwizowana w trakcie, pozwalając na dodanie dalszych efektów estetycznych
(patrz poniżej i Dissanayake, 2000; 2008; 2009).
Protoestetyczne komponenty, które stanowią nierozerwalną część tego generalnie pomijanego aspektu ludzkich zachowań, wyróżniają się wzajemnością
relacji i współpracą, a nie egoizmem i koncentracją na sobie2. Wzięcie ich pod
uwagę pozwala na istotne wzbogacenie lub modyfikację ortodoksyjnych idei
_______________
1

Modyfikator „proto” pokazuje, że choć modyfikacje sygnałów można nazwać „estetycznymi”,
matki używały ich spontanicznie i bezwiednie, a nie świadomie, jak to miało miejsce w późniejszym
procesie celowej artyfikacji.
2
Oczywiście rodzic i dziecko mają sprzeczne interesy (Trivers, 1974), jednak altriuzm przynosi korzyści obu stronom (Hamilton, 1964; Maynard, Smith, 1964). Nie zapominajmy, że życie naszych plejstoceńskich przodków wymagało nie tylko obrotnych, konkurencyjnych jednostek, lecz także mocno
związanych grup społecznych – grup zdolnych do współpracy w atmosferze zaufania i lojalności. Zwyczajny pogląd na człowieka jako samoluba, kooperującego tylko w celu zyskania dodatkowych korzyści,
nie wyjaśnia trwałości naszych wzajemnych więzi emocjonalnych (Cacioppo, Patrick, 2008; Gintis, 2000;
Rossano, 2007; Sober, Wilson, 1998; Sterelny, 1996; Taylor, 1992).
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kognitywistów, jak również ortodoksyjnych idei psychologii ewolucyjnej. Nie jest
przesadą sugestia, że „poznawczość” to nie tylko część systemu (Lakoff, Johnson,
1999; Slingerland, 2008). Podatność na wpływ nacechowanych emocjonalnie
protoestetycznych zachowań, istniejąca już na samym początku ludzkiego życia,
poprzedza i wpływa na rozwój wrodzonych zdolności poznawczych (jak też dowolnych innych). Ponadto, ewolucyjne korzenie artyfikacji – behawioralnej predyspozycji do celowego wykorzystywania estetycznych narzędzi zarówno przez
osobniki dorosłe, jak i grupy w okolicznościach i kontekście niepewności3 – mają
wpływ na dominujące idee kognitywistów i ewolucjonistów (w kontekście
związków pomiędzy rytualizacją, religią a sztuką). Dodatkowo etologiczne, ewolucyjne i ponadkulturowe aspekty hipotezy artyfikacji poszerzają i pogłębiają
aktualny punkt widzenia kognitywistów na ludzkie możliwości postrzegania
estetyki i wrażliwość estetyczną. Podkreślają ich aspekty prewerbalne, przedsymboliczne, ponadkulturowe, między- i ponadsensoryczne, dzielone, improwizowane, afektywne i budujące więzi międzyludzkie. Hipoteza artyfikacji została tu
zaprezentowana jako nieunikniona, jednak wyłania się ona z syntezy całego zbioru uznanych odkryć oraz dobrze zbadanych założeń na temat zachowań pierwotnych ludzi i hominidów.

Część I. Hipoteza artyfikacji
Protoestetyczne skłonności niemowląt

W trakcie procesu konsolidacji nauk kognitywnych psychologia rozwoju poczęła
odkrywać niezwykłe zdolności poznawcze u bardzo małych dzieci. Do tego momentu powszechnie zakładano, że oprócz kilku wrodzonych odruchów – takich
jak płacz, ssanie, chwytanie i zdziwienie – dzieci są czystymi kartami, które starsi
mogą wypełnić tak jak oni (i ich kultury) zdecydują. Dziś wiemy, że noworodki
przychodzą na świat z określonym zbiorem preferencji i motywacji, możemy
wręcz mówić o „języku znaczeń u noworodków” lub nawet o „psychologii płodu” (Trevarthen, 1994; 1997).
_______________
3

Określenie daty początku sztuki i jej uprawiania zależy od indywidualnej definicji sztuki. Osobiście
uważam powtarzające się, półkoliste wgłębienia w kamieniach, mające cechy wzoru, za wczesne artyfikacje. Zostały one odkryte w jaskini Audytorium w Bhimbetka w Indiach. Szacuje się, że pochodzą sprzed
150–200 tysięcy lat (Bednarik, 2003).
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Dowiedzieliśmy się, że małe dzieci mają wrodzone zdolności pozwalające nie
tylko skłonić innych do zapewnienia im opieki fizycznej, lecz także, by wywołać
społeczne więzi oraz emocjonalną interakcję pomiędzy nimi a ich otoczeniem.
Na przykład: noworodki przedkładają widok ludzkiej twarzy i dźwięk ludzkiego
głosu ponad inne widoki i dźwięki. Mogą imitować mimikę oraz ruchy ust i rąk
(Meltzoff, Moore, 1977), a także poprawnie reagować na oznaki smutku, strachu
i zdziwienia u innych osób. Tuż po urodzeniu noworodki poprawnie szacują
przedziały czasowe oraz przewidują sekwencje zdarzeń, kategoryzując je zarówno
pod kątem czasu i miejsca, jak i odczuwanych emocji (Jaffe et al., 2001). Około
szóstego tygodnia owe zdolności postrzegania i poznawania pozwalają na angażowanie dorosłych partnerów w złożone wymiany komunikatów – przypominające
zabawę zachowanie, które nazywamy gaworzeniem.
We wszystkich kulturach4 matki (oraz inni dorośli) zachowują się inaczej
względem noworodków niż wobec dorosłych lub nawet starszych dzieci. Używają specjalnego rejestru głosowego: wysokiego, miękkiego, śpiewnego tonu głosu,
na który dzieci reagują pozytywniej niż na dźwięki rozmowy dorosłych. Kontury
wokalne są o wiele płynniejsze niż w normalnych rozmowach (Fernand, 1992),
a tempo mówienia wolniejsze (Longhi, 2003).
Pomimo iż oczywiste jest, że dzieci nie rozumieją słów, wiele matek rozmawia z nimi tak, jakby oczekiwały odpowiedzi: „Opowiesz mi bajkę? Opowiedz mi
bajkę. Opowiedz! Ojej, ale ładna bajka! To jest dobra bajka, opowiedz mi więcej.
Opowiedz mi więcej. Opowiesz? Tak?”5. Jak widać na powyższym przykładzie,
wyrażenia są uproszczone, rytmiczne i często powtarzane. Zapisy takie jak ten
ukazują poetyckie cechy: rozmowa z dzieckiem składa się z fraz, każda (czy składa się z dwóch, czy z dziewięciu sylab) trwa od trzech i pół do pięciu sekund
(taką długość ma linia w liryce, fraza muzyczna czy też frazy w rozmowie dorosłych (Lynch et al., 1995; Turner, 1985) ), te frazy z kolei łączą się z innymi
w takty, które składają się na motyw przewodni i na jego wariacje w rozmowie.
Subtelniejsze cechy lirycznego języka, takie jak metryka, fonetyka i dominacja
_______________
4
Relacje pomiędzy matką a dzieckiem zostały w przeciągu ostatnich 25 lat dobrze zbadane w wielu
różnych kulturach (Field et al., 1981; Leiderman et al., 1977). Pomimo że znaleziono różnice pomiędzy
różnymi grupami społecznymi i etnicznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz odchylenia wewnątrz samych grup i wśród niektórych społeczności indiańskich i afrykańskich, różnice te są małe i w
większości dotyczą czasu, jaki spędzają matka i dziecko na patrzeniu, uśmiechaniu się i wokalizowaniu
oraz w tempie i rytmie komunikatów.
5
W oryginale “You going to tell me a story? Tell me a story then. Tell me a story. Really! Ah, that’s
a good story! That’s a good story, tell me more. Tell me more. Tell me more, yes?” – przypis tłumacza.
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formy, stają się łatwo zauważalne przy dokładniejszej analizie (Miale, Dissanayake,
2002). Pomimo iż w niektórych społecznościach tradycja rozmowy z dziećmi nie
występuje, inne rytmicznie regularne dźwięki, takie jak klaskanie językiem, świszczenie, chrząkanie i cmokanie mogą zostać użyte wraz z dopełniającymi je ruchami i mimiką twarzy. Nawet niesłyszące matki używają specjalnego, dostosowanego do rozmowy z dzieckiem odpowiednika języka migowego (uproszczonego,
przesadnego i zawierającego częste powtórzenia), który niesłyszące dziecko
przedkłada ponad inne formy komunikacji (Masataka, 1996).
Dorośli angażują i utrzymują uwagę dzieci za pomocą rytmicznych gestów
(dotykanie, głaskanie, poklepywanie), przytulając i całując, używając specjalnej
mimiki (nieprzerwane spoglądanie w oczy dziecka, podtrzymywany uśmiech,
otwarte usta, szeroko otwarte oczy, uniesione brwi) oraz wykonując charakterystyczne ruchy głową (skinięcia lub potrząsanie). Dziecko odpowiada na te powtarzane, przesadne i wymyślne zachowania ożywionymi ruchami ciała, energicznymi ruchami nóg i uśmiechami. Reakcje te, zarówno pozytywne, jak
i negatywne, zachęcają opiekunów do uważnego wyboru swych ruchów, grymasów i wydawanych dźwięków. Bez spodziewanej reakcji (i chęci jej wywołania)
nie byłoby żadnego powodu, by zachowywać się w tak niezwykły sposób. Zachowanie to można uznać za wzajemną relację dwóch osób. Wzajemną, ponieważ noworodki aktywnie wywołują i kształtują rytm, intensywność i różnorodność sygnałów, które dorośli wysyłają.
Kolejnym istotnym odkryciem jest to, że noworodki postrzegają matczyne
wokalne, wizualne i kinetyczne sygnały jednocześnie, jako całość (Schore, 1994),
i generalnie zdolne są do kojarzenia wrażeń zmysłowych. Na przykład trzytygodniowe dziecko dostrzega podobieństwo pomiędzy jasnymi barwami i głośnymi
dźwiękami (Lewkowicz, Turkewitz, 1980). Sześciomiesięczne dziecko poznaje, że
słyszany pulsujący dźwięk i widziana linia przerywana są podobne, tak jak ciągły
dźwięk i ciągła linia (Wagner et al., 1981). Już w najwcześniejszych interakcjach
zachowanie jest nie tylko naśladowane, lecz także wszystkie dostrzegalne cechy,
takie jak intensywność, zarys, czas trwania oraz rytm są dokładnie odwzorowywane. Odpowiedzią na głośną wypowiedź jest silny ruch ręką lub nogą (i odwrotnie), a na opuszczenie głowy – opuszczenie tonu głosu (Bebe, Gerstman,
1984; Eimas, 1984; Marks, Hammeal, Bernstein, 1987; Stern, 1985).
Wymiar czasowy jest także istotny. Mikroanaliza nagranych komunikacji
ujawnia, że wymieniane sekwencje dźwięków, ruchów i grymasów wymienia-
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nych przez „rozmówców” są doskonale skoordynowane6. Zarówno matka, jak
i dziecko dostosowują wzajemnie swoje odpowiedzi w przeciągu sekund, a nawet
ułamków sekund, według na bieżąco współtworzonych zasad (Beebe, 1986; Beebe, Stern, Jaffe, 1979; Beebe et al., 1988; Nadel et al., 1999; Papoušek, Papoušek,
1981; Stern, 1971). W trakcie większej części pierwszego roku życia dziecka para
zaczyna i przerywa rozmowy, synchronizuje się i desynchronizuje, ćwicząc swoje
wzajemne fizyczne, psychiczne i emocjonalne dostrojenie dzięki tym ponadzmysłowym sygnałom.

Interakcje między matką a dzieckiem są zachowaniami adaptacyjnymi

Badania pokazują, że kontakt niemowląt z opiekunami ma istotne znaczenie dla
rozwoju ich umiejętności poznawczych i społecznych, takich jak doskonalenie
niuansów komunikacji. Te interakcje są pomocne w rozpoznawaniu i kontrolowaniu poziomu własnych emocji oraz stanowią przygotowanie do nauki języka
dzięki zapoznaniu dziecka z jego brzmieniem. Rozpoznając to, co nastąpi w znajomej mu już sekwencji, dziecko hipotetyzuje lub przewiduje skutek, a następnie
go doświadcza. Zdolność do wyróżniania wzorców zachowań (psycholodzy nazywają to sekwencjonowaniem) jest istotna dla rozwoju późniejszych społecznych i intelektualnych kompetencji dzieci. Sprawia ona, że dzieci potrafią dostrzec i przewidzieć zachowania otoczenia (Greenspan, 1997: 6, 67).
Uważam, że interakcje między matką a dzieckiem są istotnymi, mimowolnymi zachowaniami adaptacyjnymi, które w większości zostały pominięte
w badaniach psychologów ewolucyjnych.
Zgodnie z teorią ewolucji adaptacja jest anatomiczną strukturą, psychologicznym procesem lub wzorem zachowań, który przyczynił się do zwiększenia
szansy przetrwania naszych przodków, a także prawdopodobieństwa przekazania
genów potomstwu (Crawford, 1998).
Twierdzę, że ewolucja więzi pomiędzy matką a dzieckiem w takim kształcie,
w jakim została opisana powyżej, umożliwiła przodkom człowieka żyjącym
w okresie plejstocenu rozwiązanie wielu palących problemów.
_______________
6

Oczywiście, możliwy „brak kordynacji”, na przykład kiedy jedno z pary nie odpowiada lub kiedy
matka jest „nachalna” i nie dostrzega dawanych przez dziecko sygnałów zbytniej stymulacji oraz jego
chęci przerwania komunikacji (Beebe, Lachmann, 1988).
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Ewoluujące hominidy wyróżniały się spośród wcześniejszych naczelnych na
różne sposoby, między innymi wyprostowaną sylwetką. Dwunożność wymagała
licznych powolnych zmian w strukturze szkieletu i anatomii mięśni, na przykład
skróconego i zwężonego kanału pochwowego. W tym samym czasie mózg człowieka bardzo się powiększył. Te sprzeczne trendy znacznie utrudniły poród
i w przeciągu tysiącleci spowodowały skrócenie ciąży oraz, co za tym idzie, narodziny słabiej rozwiniętych dzieci, które dzięki temu mogły przedostać się przez
zredukowany kanał maciczny7. W porównaniu z innymi naczelnymi rodzące się
dzieci hominidów były niezwykle bezradne i wymagały opieki oraz nadzoru
przez bardzo długi czas. Obliczono, że aby ludzki noworodek dorównywał rozwojowi szympansiątek w momencie urodzin, ciąża musiałaby trwać 21 miesięcy,
a dziecko ważyć 25 funtów (około 10 kg – przyp. tłum.) (Gould, 1977; Leakey,
1994: 44; Portmann, 1941). Dowody w postaci skamienielin wskazują, iż interakcja matka-dziecko (wraz ze swymi protoestetycznymi zachowaniami) występowała już u Homo ergaster, żyjącego około 1,7 miliona lat temu8 lub jego bliskiego
kuzyna, potomka Homo erectus (Leakey, 1994).
Uniwersalna interakcja matki i dziecka jest zachowaniem adaptacyjnym, które miało zapewnić związek emocjonalny matki z nierozwiniętym potomkiem,
dzięki któremu przez najbliższe miesiące i lata matka będzie mogła zapewnić
dziecku opiekę, niezbędną dla jego zdrowia i bezpieczeństwa. Fakt, iż każdy
dźwięk, grymas i gest, który matka kieruje ku dziecku, bierze się z powszechnie
obecnych sygnałów przywiązania i przyjaźni używanych wśród dorosłych, potwierdza wiarygodność tej hipotezy. Miękkie, wysokie, spokojne tony; uśmiechy,
otwarte usta, ruchy brwi, potrząśnięcia głową oraz dotyk, poklepywanie, przytulanie i całusy są zachowaniami spontanicznie używanymi przez dorosłych
w codziennej komunikacji. Fakt, iż wyższe naczelne również używają tych wyrażeń w codziennych sytuacjach (Leakey, 1994), zwiększa prawdopodobieństwo, że
nasi przodkowie używali ich także.

_______________
7
Równolegle rozwijały się inne anatomiczne adaptacje, pomagające zmierzyć się z tym problemem.
W porównaniu z innymi naczelnymi znaczny rozwój mózgu u noworodków ma miejsce już po urodzeniu, czaszka dziecka kompresuje się podczas rozwiązania, a matki mają otwierające się spojenie łonowe.
8
Homo ergaster miał węższą miednicę niż jego przodek, Homo habilis, u którego nastąpił gwałtowny rozrost mózgu mający miejsce pomiędzy 3 a 2 milionami lat temu (Wade, 2006: 18–22). „Chłopiec
z Turkana”, przedstawiciel gatunku Homo erectus, żyjący około 1,6 miliona lat temu, także miał wąską
miednicę (Falk, 2009: 51).
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Rytualizacja

Matki nadają zwyczajnym, codziennym dźwiękom, grymasom oraz ruchom głowy i ciała wyjątkowe znaczenie. Ta wyjątkowość staje się jasna, jeśli wyobrazimy
sobie komunikowanie się z przyjaciółmi i współpracownikami w taki sposób,
w jaki komunikujemy się z dziećmi. Etolodzy opisują podobny lub nawet analogiczny fenomen u zwierząt, w szczególności ptaków. Zwyczajne ruchy i dźwięki
stają się łatwe do wyodrębnienia i jednoznaczne. Etolodzy nazywają ten ewoluujący proces „rytualizacją”, a samo zachowanie określają mianem „zrytualizowanego”. W tym procesie znaczenie ruchów głowy i ciała oraz odgłosów wydawanych zwykle w kontekście użytkowym (np. dziobanie, czyszczenie piór, zbieranie
materiału na gniazdo, wydawanie dźwięków przyciągających uwagę rodziców)
podlega jakimś modyfikacjom, ruchy zostają sformalizowane (uproszczone lub
stereotypizowane), powtarzają się, są przesadne i wymyślne. Używa się ich
w nowym kontekście do przekazywania innych, niezwyczajnych komunikatów.
Na przykład u kaczki cyranki zwyczajny gest obrócenia głowy i czyszczenia piór
na skrzydłach nabiera dzięki tym przekształceniom cech innej, formalnej, uregulowanej i powtarzalnej czynności, niemającej nic wspólnego z higieną. Głowa
obraca się w tę i z powrotem, dzięki czemu dziób co chwila dotyka tego samego
miejsca na skrzydle, w tym kontekście przekazywany komunikat nie brzmi już:
„stroję się” (jak gdyby kogoś to interesowało), ale raczej „chcę z Tobą stworzyć
parę”. Osobniki płci żeńskiej na drodze ewolucji przyswoiły to nowe umowne
znaczenie.
W relacjach matka–niemowlę dotyk stanowi formę okazywania troski o potomstwo i jego pielęgnacji, uśmiech jest z kolei sygnałem wskazującym na odczuwanie przyjemności i bycie zrelaksowanym. Podobnie inne zachowania mogą
pomóc okazywać przyjazne nastawienie lub przywiązanie.
Uproszczona, usystematyzowana, regularnie powtarzana, przerysowana
i szczegółowo dopracowana forma przekazu matki zawiera niemniej jednak
znacznie silniejszy komunikat: intensyfikuje uczucie wsparcia i radosnej troski
o wiele bardziej niż w przypadku tych samych zachowań, lecz w kontekście zwykłych relacji przyjacielskich między osobami dorosłymi.
Warto podkreślić, że te przykładowe zrytualizowane zachowania matek,
przejęte od naszych przodków, powstały na zasadzie adaptacji i ewolucji, a ich
początków można doszukiwać się we wrodzonych sposobach wyrażania istniejącej więzi rodzinnej – gdy sformalizowane, powtarzane, przejaskrawione połącze-
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nia nerwowe, odpowiadające za matczyne uczucia uległy wzmocnieniu przez
kinestetyczne sprzężenie zwrotne (Scherer, Zentner, 2001).
Niemowlę, które było traktowane z miłością, w pozytywny, pokrzepiający
sposób wyrażający czułą troskę, miało prawdopodobnie większą szansę na przetrwanie, a ich matki cieszyły się swoim sukcesem reprodukcyjnym. Żadna ze
stron nie „wiedziała”, dlaczego zachowywała się i reagowała na swoje działania
w taki, a nie inny sposób. Przyjemność stanowiła nagrodę, tak jak ma to miejsce
w przypadku innych kluczowych zachowań adaptacyjnych takich jak seks, spożywanie pokarmu, odpoczynek, bycie lubianym i szanowanym lub utrzymywanie ciepła.

Protoestetyczne zachowania i artyfikacje

Proces rytualizacji sprawia, że niektóre sygnały stają się wyraźniejsze w swoim
przekazie. Takie zachowania to najczęściej sposoby zdobycia i utrzymania zainteresowania oraz uwagi. Uwydatnienie – w postaci uwypuklenia, przejaskrawienia
czy podkreślenia każdego rodzaju – jest potencjalnie nacechowane ładunkiem
emocjonalnym. Zazwyczaj nasze codzienne życie jest nieszczególnie oryginalne,
nie doświadczamy w nim silnych emocji w sposób, który mógłby być opisany jako
fluktuacje nastroju, których wiry mogą być mniej lub bardziej dobroczynne (pozytywne), złe (negatywne), lub obojętne. Emocje wkraczają na scenę (lub potencjalnie wchodzą do gry), kiedy występuje swoista rozbieżność albo zmiana –
wywołująca wzrost zainteresowania. Rozpoznajemy wtedy jakiś nowy lub ważny
dla nas sygnał, przewidując, co on oznacza w perspektywie naszych życiowych
zainteresowań.
Sugerowałabym nawet, iż artyści w każdej dziedzinie sztuki celowo wykonują
pewne operacje w sposób, który przez etnologów opisywany jest jako instynktowne tworzenie swoistych rytuałów: czyli wykonują jeden z zabiegów polegających na uproszczaniu, formalizowaniu, powtarzaniu (czasem z pewnymi modyfikacjami) – przejaskrawiając, modyfikując zwykłe, codzienne materiały, ciała,
dźwięki, tony, ruchy ciała, znaczenia słów, składnię zdań, motywy, pomysły oraz
tworząc z nich coś niezwykłego (Hogan, 2003; Jacobson, 1971; Mukařovský,
1964/1932; Shklovsky, 1965/1917)9. Poprzez te zabiegi artyści przyciągają uwagę,
_______________
9

Uniwersalne normy estetyczne wymienione przez neurologów Ramachandrana i Hirsteina (1999)
to mogą być dwie grupy operacji estetycznych opisanych w moim schemacie jako formalizacja (grupo-
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utrzymują ciągłe zainteresowanie, a także kreują i kształtują emocje wśród publiczności (tym samym sposobem matki osiągają swoje cele w odniesieniu do
dzieci)10.
Moim zdaniem, wczesne formy sztuki pojawiły się, kiedy człowiek stworzył
rytuały, które odnosiły się do wcześniej rozwiniętych zdolności w kontekście
operacji estetycznych. Rytuały mają za zadanie wpływać na istotne, z biologicznego punktu widzenia, sprawy, o które ludzie muszą dbać – np. zapewnienie
pożywienia, opieki, zdrowia, płodności, zamożności itd. Te sytuacje są nacechowane niepewnością, gdyż okoliczności mogą zmienić się na lepsze lub gorsze
(Turner, 1969; van Gennep, 1960/1909)11.
Uważam, że niepewność – prowadząca do inwestycji emocjonalnych lub
„sprawowania opieki” – była pierwotnym czynnikiem motywującym człowieka
do stworzenia religii oraz towarzyszących jej behawioralnych form ekspresji,
które we wcześniejszych publikacjach określałam mianem „making special”
(„czynienie wyjątkowym”) ,„making the ordinary extraordinary”(„czynienie
zwykłych rzeczy niezwykłymi”), a w ostatnich latach pojęciem „artyfikacji”.
Hipoteza artyfikacji definiuje sztukę odmiennie niż większość innych koncepcji – jako czynność, nie jako jej efekt końcowy (malowidło, rzeźba, taniec,
piosenka lub poemat), bądź też jako domniemane właściwości sztuki (piękno,
harmonia, złożoność, talent). Traktując sztukę jako czynność wykonywaną przez
człowieka, można postawić sobie pytanie o jej adaptacyjny charakter, zdeterminowany zasadami ewolucji.
W najbardziej podstawowym wymiarze artyfikacja jest celowym użyciem
protoestetycznych zabiegów, które ewoluowały – w sposób opisany powyżej –
jako działania podejmowane nieświadomie przez pierwotne matki w szczególnie
adaptacyjnym kontekście tworzenia emocjonalnych więzi ze swym, jeszcze
w mniejszym stopniu zdolnym do komunikowania się, potomstwem. W tych
wczesnych formach integracji nie można jeszcze mówić o sztuce ani o procesie
_______________

wanie, scalanie, ekstrakcja kontrastów, rozwiązywanie problemów percepcyjnych, symetria) oraz uwydatnienie (zmiana punktów charakterystycznych, transcendentalne bodźce, karykatura). Trzy z czterech
sposobów, za pomocą których poeci tworzą metafory, za Lakoffem i Turnerem (1989) są również uznawane za operacje estetyczne – np. rozszerzanie znaczenia (wg mojej klasyfikacji uwypuklanie i powtarzanie), rozwijanie oraz kwestionowanie (manipulowanie oczekiwaniami).
10
Kiedy niemowlęta dorastają i potrzebują mniej czułości, a więcej atrakcyjnych doznań, matki często spontanicznie manipulują ich oczekiwaniami, np. w grze „koci koci łapki”. Artyści również manipulują oczekiwaniami oraz zaskakują widzów.
11
Rytualizowane sygnały u zwierząt są często powiązane z ambiwalentnością (Hinde, 1982: 126).
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artyfikacji, chociaż z całą pewnością stanowiły one fundament i dawały pewną
wrażliwość, która w nowym kontekście (czyli wyższej kultury rytualnych ceremoniałów) stawała się adaptacyjna.
Innymi słowy, protoestetyczne operacje są jednym z dwóch filarów mojej hipotezy, a wyniki artyfikacji (muzyka, taniec, rzeźba i dekoracja otoczenia, poezja,
dramat itp.), bazujące na tych zabiegach oraz rozwinięte w właściwych tylko dla
człowieka oraz opartych na kulturze religijnych ceremoniach, są tym drugim
filarem12.

Religia, rytuał i artyfikacja

Przez tysiąclecia ludzkiej ewolucji umysł stawał się coraz bardziej „racjonalnym”
organem. Połączone siły pamięci, zdolności przewidywania oraz wyobraźni
stopniowo rozwijały się, umożliwiając ludziom stabilizację oraz układając ich
życie w ramy czasowe, poprzez tworzenie mentalnych połączeń między przeszłością, a teraźniejszością, tudzież między różnymi doświadczeniami lub obserwacjami. Ludzie potrafili przypominać sobie dobre i złe rzeczy oraz wyobrażać sobie
je na nowo. Jedną z negatywnych konsekwencji tej rosnącej świadomości, dotyczącej możliwości oraz nieprzewidywalności życia, były niepewność i niepokój.
Według mnie artyfikacja pojawiła się po raz pierwszy podczas ceremonii,
które towarzyszyły powstaniu religii, czyli innemu istotnemu elementowi ludzkiej natury, który w ostatnich latach był przedmiotem badań wielu psychologów
ewolucyjnych oraz kognitywistów (np. Atran, 2002; Boyer, 2001; Wilson, 2002).
Chociaż Atran i Boyer uważają religię za ewolucyjny produkt uboczny, który
pasożytuje na innych, bardziej adaptacyjnych procesach myślowych, to Wilson
i inni (Alcorta, Sosis, 2006; Richerson, Boyd, 1998; Rossano, 2007) kwestionują
to zdanie, twierdząc, iż religia oferuje zwiększone korzyści przystosowawcze
poprzez zwiększoną współpracę grupową oraz solidarność. Jednakże, poza Alcortem i Sosisem, żaden z uczonych nie rozpoznaje istotnej roli, jaką odgrywa
s z t u k a w dążeniu do współpracy i poczucia solidarności.
_______________
12

Pomimo faktu, iż celowa artyfikacja może być uważana za kooptację (efekt lub produkt uboczny)
mechanizmów adaptacyjnych które promowały więzi matczyne, ich zdolność do zmniejszania lęków
oraz kierowania grupą ludzi w kontekście ceremonialnym miał i wciąż ma formę adaptacji. Por. z dyskusją w dalszej części artykułu.
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Antropolodzy, pomimo że zazwyczaj określają społeczne rytuały jako część
symbolicznego systemu poznawczego, najczęściej pomijają fakt, że niezależnie
od znaczenia, jakie przekazują, rytuały ceremonialne s k ł a d a j ą s i ę z e s z t u k i i n i e i s t n i a ł y b y b e z n i e j. Ciała, otoczenie, dźwięki, ruchy itd. są artyfikowane (jak jest to opisane wcześniej, przy okazji estetycznych operacji) w celu
przyciągnięcia uwagi, utrzymania zainteresowania, skoordynowania grupowych
starań oraz dostarczenia emocjonalnego podekscytowania i satysfakcji. Ze
względu na nierozdzielność praktyk religijnych i artyfikacji można zasugerować,
że sztuka pojawiła się w toku ludzkiej ewolucji jako składnik zachowań ceremonialnych, nie zaś jako samodzielnie rozwinięta aktywność. Poprzez ceremonialne
artyfikacje ich przekaz oraz znaczenie zostały wzmocnione, a uczestnicy tych
praktyk byli przekonani, że biorą czynny udział w rytuale. Wiarę w dogmaty
religijne możemy zarówno uznać za formę adaptacyjnego zachowania, jak też
wykluczyć taką właściwość, natomiast nośniki wiary, które miały za zadanie
wprowadzenie i wzmocnienie wierzeń wśród społeczeństw, czyli artyfikacje rozwinięte i praktykowane w trakcie ceremonii religijnych, mogły stać się formą
adaptacyjną w całkowicie nieświadomym procesie13.
Niezależnie od tego, czy ceremonie osiągnęły zamierzony cel, jak choćby
promowanie płodności lub utrzymanie zainteresowania uczestników, przyznaję,
że mogły zapewnić realizację dwóch głównych pozytywnych konsekwencji adaptacji, które wpływały zarówno na jednostki, jak i na całe grupy. Poprzez ten kulturalno uwarunkowany proces artyfikacji jednostki w niepewnych okolicznościach skoncentrowały się na wykonywaniu właśnie tych czynności, które dawały
im poczucie kontroli nad sytuacją oraz przynosiły ulgę i pomagały zmniejszyć
niepokój. Poza tym udział w tymczasowo zorganizowanym zajęciu lub publicznym wystąpieniu wzmacnia więzi społeczne. Oba rezultaty mogą być traktowane
jako adaptacyjne. Po pierwsze, jest powszechnie wiadome, iż długotrwały stres
_______________
13

Powszechnie uważa się, że praktyki rytualne, czyli czynności towarzyszące religii, rozwinęły się
jako część wachlarza cech, który powstał dzięki zdolności człowieka do myślenia abstrakcyjnego oraz
wynalazku mowy, ok. 50 000 lat temu, zgodnie z ostatnimi teoriami (Wade, 2006: 164–165). Jak dotychczas odnaleziono wiele przykładów artyfikacji, jak np. dziurkowane naszyjniki z okresu sprzed 300
tysięcy lat, korale ze skorupek strusich jaj sprzed 200 tys. lat, czy też fragmenty ochry (służące do barwienia ciał lub przedmiotów) również z tego okresu, a nawet wcześniejsze (Bednarik, 2003); rytuały muzyczne i tańce nie pozostawiają po sobie śladów w postaci fizycznej, choć również mogły być praktykowane w tamtym okresie. Zgadzam się z Donaldem (1991, 2006), który sugeruje, że niewerbalne formy
kultury oparte na mimice i mowie ciała (gestykulacja, pantomima, taniec, wizualna analogia, rytuał)
mogły rozwinąć się już u H. erectus około 1,8 mln lat temu.
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emocjonalny oraz niepokój zaburza podstawowe funkcje organizmu, takie jak
gospodarka energią, system immunologiczny, aktywność umysłowa, trawienie,
regeneracja i wzrost tkanek, jak również fizjologiczną i psychologiczną zdolność
do reprodukcji (Sapolsky, 1992). Po drugie, fizyczna i neurologiczna koordynacja,
wynikająca ze współpracy z innymi w tymczasowo zorganizowanej aktywności, ma
co najmniej trzy efekty stabilizujące: zapewnienie przewidywalności najbliższej
przyszłości, stwarza napięcie wspomagające proces rozwiązywania problemów,
manipulowanie oczekiwaniami, neuropsychologiczną organizację, która jest
subiektywnie utożsamiana z emocjonalną koordynacją oraz integracją, ostatecznie zapewnia jednostkom oraz grupom poczucie kontroli sytuacji dzięki wsparciu społecznemu (Caporael, 1997). Wiele badań dowodzi, iż rytualne i artystyczne działania nasilały się w czasach prehistorycznych w momentach kryzysowych
lub gdy brakowało podstawowych środków niezbędnych do przetrwania, tak jak
miało to miejsce w przypadku społeczeństw w Mimbres (Brody, 1977: 210), Late
Dorset (Taçon, 1983), prehistorycznym Arnhem Land (Taçon, Brockwell, 1995;
Taçon, Wilson, Chippindale, 1996), czy też numickojęzycznych plemionach
(Garfinkel, Marcom, Schiffman, 2003).

Część 2. Kilka implikacji hipotezy artyfikacji w odniesieniu
do estetyki kognitywnej i ewolucyjnej
oraz neuroestetyki (CENA)14
Zgodnie z hipotezą artyfikacji właściwe rozumienie procesu tworzenia sztuki
i partycypacji w obrzędach przez naszych praprzodków jest szersze i głębsze niż
dominujący pogląd o świadomości estetycznej i zachowaniach rytualnych, opisany przez przedstawicieli grupy CENA, który jest rozpowszechniony wraz ze
współczesnym wyobrażeniem na temat sztuki. Na przykład sztuki wizualne bądź
zobrazowane elementy otoczenia (lub rzeczywiste) są zazwyczaj traktowane jako
statyczne obiekty postrzegane przez statycznych odbiorców. Estetycy ewolucyjni
oraz neuroestetycy przyjmują, że sztuka może być opisana za pomocą następujących określeń (lub nawet może być stosowana zamiennie z nimi):
_______________
14

Ze względu na fakt, iż estetycy ewolucyjni, neuroestetycy oraz kognitywiści, ogólnie rzecz biorąc,
reprezentują podobne poglądy na temat sztuki, używam akronimu CENA, w odniesieniu do wszystkich
trzech grup naukowców.
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I. piękno (Dutton, 2009; Martindale, Locher, Petrov, 2006; Thornhill, 2003),
II. talent (Dutton, 2009),
III. oryginalność (Miller, 2000),
IV. kreatywność (Martindale, Locher, Petrov, 2006; Miller, 2000; Dutton,
2009),
V. wyjątkowość, rzadkość (Dutton, 2009).
Jednakże raporty etnologów wskazują na fakt, iż w starożytnych społeczeństwach udział tego rodzaju stacjonarnej sztuki oraz przypadki biernych obserwatorów były bardzo rzadkie. Wprost przeciwnie, prawie wszyscy aktywnie tworzyli lub uczestniczyli w tworzeniu sztuki, a tradycja miała często większe znaczenie
niż nowatorstwo i kreatywność. Przerażenie i szok, jakie chcieli wzbudzić artyści,
mogły przewyższyć piękno sztuki.
Kognitywne badania muzyki polegają na zgłębianiu percepcji oraz efektów
takich muzycznych zabiegów jak różnicowanie tonów, rytmu, pauz oraz innych
miar zachodnich rodzajów muzyki. Dobrym przykładem ilustrującym to zjawisko są często zachodnie arcydzieła, które w istotny sposób różnią się od sztuki
starożytnych przodków, ludzi z okresu plejstocenu i małych dzieci.
Neuroestetycy traktują sztuki wizualne jako zestaw bodźców zmysłowych
pomimo faktu, iż występują one również w kontekście niezwiązanym ze sztuką
i wrażeniami estetycznymi oraz tego, że nie jest wiadome, czy można lub jak
można te konteksty odróżnić (Brown, Dissanayake, 2009).
Badania estetyków ewolucyjnych oraz neuroestetyków skupiają się zazwyczaj
na percepcyjnych i poznawczych preferencjach, które były lub wciąż są adaptacyjne – np. kojarzone z prozdrowotnym środowiskiem, zdrowymi reproduktorami, odpowiednim pożywieniem, poznawczo satysfakcjonującymi formami; lub
pracach takich jak obrazowe lub literackie przedstawienie istotnych pod względem adaptacyjnym przedmiotów, np. romans lub rozwiązany konflikt (Barach,
Barach, 2005; Martindale, Locher, Petrov, 2007; Roland, Grammer, 2003).
Takie badania są wartościowe, ale rzadko zajmowały się mechanizmami
wpływającymi na postrzeganie czegoś w wymiarze estetycznym – emocjonalnymi i behawioralnymi środkami i manipulacjami, dzięki którym konkretne cechy
lub prace przynosiły oczekiwane rezultaty.
Sztuka nie spełnia swojej funkcji (adaptacyjnej bądź innej) tylko dlatego, że
aktywuje poznawcze, percepcyjne wzorce, które kierują nas do odpowiednich
partnerów, lub dlatego, że zawiera kolor czerwony, który jest kojarzony z biologicznie istotnym bodźcem, takim jak krew lub dojrzałe owoce. Jeśli sygnały te
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byłyby wystarczające (np. obraz pornograficzny lub tryskająca krwią rana), nie
byłoby konieczności osadzenia tych kategorii lub cech w szeroko pojętych dziełach sztuki, w których są zaaranżowane w odniesieniu do innych bodźców, a w
innych wypadkach są manipulowane. To właśnie manipulacje – czyli to, co jest
wykonywane, wszystkie operacje lub środki, które mają na celu artyfikację, skutkują efektami emocjonalnymi. Pewien rodzaj sztuki, nazywany „temporal arts”,
czyli taki, który charakteryzuje się krótkim przebiegiem, najlepiej ukazuje, jak
emocje mogą zostać zmanipulowane dla ekspresyjnych i ostatecznie adaptacyjnych celów. W każdym innym przypadku estetyczne poznanie może, a nawet
powinno brać pod uwagę manipulacje estetyczne.
Chociaż hipoteza artyfikacji była systematycznie rozwijana razem z naukami
poznawczymi, to koncentruje się ona na etologii, uważając sztukę i estetykę za
zachowania adaptacyjne, których korzenie sięgają wczesnych człekokształtnych,
sugerując istotność obserwacji, które przedstawiciele CENA ominęli lub przeoczyli.

Ludzie to zwierzęta: etologiczne i ewolucyjne rozumowanie
jest waŜne z perspektywy ludzkiego poznania i ludzkich zachowań

Może wydać się zaskakujące, że noworodki rodzą się z podstawową zdolnością
estetycznego poznania. Są przygotowane, aby zareagować na protoestetyczne
manipulacje, zarówno wizualne, wokalne, jak i gestykulacje. Jak do tej pory,
z etologicznego punktu widzenia nie jest to w żadnym wypadku niespodzianką:
wiele zwierząt również odpowiada na formalizację, powtarzanie, wyolbrzymianie, wypracowanie i manipulowanie oczekiwaniami. Można powiedzieć, że estetyczna świadomość, oparta na protoestetycznych zabiegach, która ewoluowała
już u naszego przodka Homo ergaster w relacji matka–niemowlę, jest przełomowym zachowaniem, które odróżnia ludzi prehistorycznych od nam współczesnych. Ludzie wyróżniają się na tle innych zwierząt umiejętnością celowego wykonywania zabiegów estetycznych. Głównym celem jest w tym przypadku
czynienie czegoś zwykłego niezwykłym i w konsekwencji wpływanie na emocje
innych ludzi, włączając w to przodków i dusze.
Być może dzisiaj etologia częściej kojarzy się z zacofanymi przyrodnikami
w okularach i z zeszytami w ręku, niż z grupą CENA, mogącą wykorzystywać
w pracy zaawansowane urządzenia do obrazowania mózgu. Aby zrozumieć po-
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znanie i zachowanie estetyczne, należy się jednak odnieść do podejścia etologii
dotyczącego „całej zwierzęcości”, które przypomina nam o kolejnym prekursorze artyfikacji: zabawie (Deacon, 1997, 2006; Dissanayake, 1974). Wiele niedojrzałych zwierząt, prawdopodobnie łącznie ze ssakami z rodziny człowiekowatych
oraz ludźmi, stwarza podczas zabawy odrębny świat, w którym przyjmuje się, że
działania, takie jak podchody, walki, a nawet zaloty, są „na niby”. Podobnie jak
w przypadku zachowań rytualnych – będących kolejnym tematem znajdującym
się w kręgu zainteresowań etologii – uczestnicy gry zdają sobie sprawę z tego, że
modyfikowanie zwykłych zachowań w nowym kontekście nabiera nowego lub
szczególnego znaczenia.
Etologię zdefiniowano jako naturalistyczne studium zachowań z perspektywy ewolucyjnej (Burchardt, 2005). Zdaje się, że pod baldachimem kognitywistyki
został ukryty brak akceptacji tego, że wszelkie zachowania i procesy poznawcze
niewątpliwie mają swoje korzenie w ewolucyjnej przeszłości, co wprawia w zakłopotanie i jest niewybaczalne. Pomimo świadomości, że umysły składają się
z układów nerwowych, zbyt wielu psychologów kognitywistów – podobnie jak
innych akademickich specjalistów w dziedzinie nauk humanistycznych – nadal
zachowuje się tak, jakby umysły były oderwane od rzeczywistości ewolucyjnej
(Slingerland, 2008: 95)15. Zaskakujące, że wielu filozofów uznających koncepcję
ucieleśnienia i zgadzających się z tym, że umysły wyłaniające się z naszej cielesności są „uosobione” lub „metaforyczne”, zdaje się nie zastanawiać nad tym,
dlaczego właśnie taki rodzaj mentalności musiał ewoluować, by ukształtować
ludzkie poznanie. Na przykład, dlaczego podstawowe struktury kognitywne,
takie jak „droga”, „pojemnik”, są odbierane przez normalnych ludzi jako ścieżki
i pojemniki (Slingerland, 2008: 23)? Wiemy, że umysły, podobnie jak pozostałe
organy, pracują tak, a nie inaczej, dlatego że ten właśnie (a nie jakiś inny) sposób
pracy pomaga przetrwać i sukcesywnie się rozmnażać. Na czym polega lub polegał ten wkład w przetrwanie?
Można odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystując wiedzę o naszej przeszłości, o epoce plejstocenu, kiedy to nadrzędną ludzką motywacją było zaspokajanie
podstawowych potrzeb, takich samych, jakie mają wszystkie dzikie zwierzęta
_______________
15

Brandt (2006: 184) stanowi wyjątek. Akceptuje on zarówno „makroskopową” skalę czasu ewolucji
(pytanie „dlaczego?”), jak i mikroskopowy wymiar neurologii (pytanie „jak?”) oraz mezoskopową (historyczną) skalę naszego czasu i przestrzeni, a także zaleca, aby te poziomy i pytania pozostały ze sobą
powiązane. Spośród kognitywistów warto zwrócić uwagę na prace Merlina Donalda (1991, 2006) i Terrence Deacon (1997, 2006) w kontekście odkrywania estetycznego podejścia poznawczo-behawioralnego
w ewolucji, a nawet w przeszłości zwierząt – u niepiśmiennych i nieumiejących mówić hominidów.
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żyjące w stadach: potrzeb fizjologicznych (dostępu do żywności, wody, ciepła);
akceptacji społeczeństwa i przynależności, potrzeb seksualnych, wzajemności,
opieki nad potomstwem, bezpieczeństwa (unikania bólu i śmierci) oraz kompetencji (posiadania wiedzy na temat tego, co należy zrobić, aby przetrwać, osiągnąć własne cele i zaspokoić swoje potrzeby) (Panksepp, 1998).
Ścieżki, pojemniki i inne metafory poznania ucieleśnionego mają swoje znaczenie – zarówno ewolucyjne, jak i „cielesne” – które niewątpliwie przyczyniło
się do ich wszechobecności w mowie i w myślach16.

Przedwerbalne emocjonalne i estetyczne mechanizmy
nadal wpływają na ludzką mowę i poznanie;
ich zaniedbanie moŜe mieć decydujące znaczenie dla CENA

Dość liczna grupa kognitywistów traktuje umysły tak, jakby występowały one
wyłącznie u współczesnych dorosłych ludzi, czyli u takich jednostek, które potrafią mówić, są racjonalne, posiadają zdolność czytania i pisania. Jednakże te jednostki są mikroskopijną częścią całej ludzkości, myślących i posiadających umysły osobników z przeszłości i teraźniejszości. Te zastrzeżenia umożliwiają łatwe
wykluczenie nieumiejących jeszcze mówić niemowląt oraz niepotrafiących pisać
dzieci, niewielkich społeczności analfabetów, a także ludów pierwotnych z epoki
plejstocenu. Zgodnie z hipotezą artyfikacji, początki estetyki kognitywnej sięgają
hominidalnych relacji matka–dziecko sprzed 1,7 miliona lat. Przodkowie ci wytwarzali pierwsze narzędzia, żyli w małych grupach łowców i zbieraczy, ale jeszcze nie mówili – chociaż mogli wydobywać z siebie ekspresywne dźwięki, podobnie jak małpy. 200–150 tysięcy lat temu hominidy żyły w miejscu, gdzie
obecnie położone są Indie, rzeźbiły miseczki i najprawdopodobniej śpiewały oraz
tańczyły, chociaż zapewne (o ile w ogóle posiadały jakąś mowę) nie posługiwały
się skomplikowanym językiem.
Chociaż niektórzy twierdzili, że nacisk na selektywne umiejętności językowe
miał znaczenie adaptacyjne i umożliwiał przekazywanie złożonych komunikatów
(na przykład Pinker i Jackendoff, 2005: 204)17, pogląd ten wydaje się zbyt ograni_______________
16

Zob. Pinker (2007: 235–278). Została tam szczegółowo zaprezentowana dyskusja na temat przyczyn, dla których teoria „ucieleśnionego poznania” lub „metafory” nie jest na tyle fundamentalna
z biologicznego punktu widzenia, na ile sugerują jej zwolennicy.
17
W tym samym artykule, na stronie 231, Linker i Jackendoff napisali również, że język (a nie
„umiejętności językowe”) „jest przystosowaniem do komunikowania wiedzy i intencji” i że „jako gatu-
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czony, jeśli wziąć pod uwagę parajęzykowe lub ekspresyjne „półsłówka”. Warto
zastanowić się nad słowami Pankseppa (1998: 302), który powiedział, że „mechanizmy językowe mózgu są stworzone do interakcji społecznych, a nie dla
celów naukowych”. Z pewnością dziecięce gaworzenie, zgodnie z opisami, nie
ma nic wspólnego z werbalną wymianą informacji o świecie, ale przecież jest
wyrazem koordynacji jednostki, jest dzieleniem się doświadczeniem społecznym,
co oczywiście ma wartość adaptacyjną.
Niespełna sto lat temu Malinowski (1925), po latach zamieszkiwania wraz
z niepiśmiennymi wyspiarzami trobriandzkimi, wysnuł przypuszczenie, że język
nie służy do naśladowania myśli, ale do skłaniania innych do działania; podobnie
jak artyfikacja, przeznaczony jest do „produkowania efektów”18 (zob. także Donald, 2006). Współczesny Malinowskiem antropolog Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1948/1922: 234) zasugerował, że ceremonie (w skład których wchodzi,
co zostało opisane wcześniej, sztuka, łącznie ze sztuką werbalną) służą do utrzymywania i przekazywania z pokolenia na pokolenie stanów emocjonalnych,
przede wszystkim zaś tych złożonych informacji, od których zależy istnienie
społeczności.
Poza kilkoma wyjątkami zwolennicy CENA zwykle nie tylko podkreślają rolę
języka i ignorują doświadczenia przedwerbalne oraz niewerbalne, ale też postrzegają emocje jako mechanizmy bliższe, mające na celu rozwiązanie problemów adaptacyjnych poprzez zachowania motywujące (Tooby, Cosmides, 1992:
99), dlatego ich zróżnicowania odmiany, subtelności, złożoność i z n a c z e n i e są
zwykle negowane. Neuronauka a f e k t y w n a opisana przez Jaaka Pankseppa
(1998) jest zatem niezbędna do zrozumienia ludzkich myśli i czynów, a w szczególności do zrozumienia estetyki kognitywnej oraz zachowań, które w początkowych stadiach miały związek z wytworzeniem się praktyk ceremonialnych,
mających w założeniu pomóc ludziom zaspokoić potrzeby życiowe, o które zaczęli się troszczyć w wyniku ewolucji.
_______________

nek, ludzie polegają na pozyskanej technologii, know-how oraz szeroko rozumianej współpracy między
jednostkami niespokrewnionymi”. Taki sposób przedstawienia tematu jest bardziej akceptowalny niż
„złożone twierdzenia” wspomniane w pierwszej części ich pracy (s. 204). Pozostawia to możliwość akceptacji ewolucyjnej ważności artyfikacji (wynikającej z wykształcenia się u ludzi zdolności do warunkowych interakcji i do synchronizacji stanów emocjonalnych, którym dali początek nasi przodkowie
w relacjach matka–dziecko), o ile przyczynia się ona do socjalizacji i rozwoju współpracy.
18
Taki pogląd jest zgodny z kategorią pierwszych słów niemowlaka, które przez trzynaście miesięcy
wiążą się z rodzicami, żądaniami, odmową oraz pozdrowieniami – właśnie w takiej kolejności (Hauser,
1996: 338).
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Ważną kwestią w ewolucji operacji protoestetycznych jest ich organizacja
i koordynacja w czasie, co umożliwia uzyskanie emocjonalnie satysfakcjonujących, wolnych od napięć oraz jednoczących efektów opisanych na końcu pierwszej części. Niemowlęta są niezwykle wrażliwe na powtarzalność i zmienność
pulsu, fraz i narracyjnych epizodów wypowiadanych przez ich matki podczas
gaworzenia (Gratier, Apter-Danon, 2009). To sugeruje, że zarówno tworzenie,
jak i chwilowe doświadczanie sztuk temporalnych: poezji, muzyki i tańca są nierozerwalnie związane z naszą psychobiologiczną podstawą. Malloch i Trevarthen
(2009: 8) twierdzą, że ludzkie działania, myśli, uczucia przebiegają w sposób
skoordynowany i kontrolowany, tak, aby czas, energia i wewnętrzny puls były ze
sobą zintegrowane. W ich mniemaniu mózg jest dynamiczną siecią systemów
podporządkowanych skali harmonijnie przepływających rytmów – „wrodzonej
komunikatywnej muzykalności”. Takie sformułowanie jasno daje do zrozumienia, jak wiele zostaje pominięte, gdy sprowadza się estetykę kognitywną do „sensorycznej”, „percepcyjnej” lub opartej przede wszystkim na języku czy myśli
werbalnej.

Bioekologiczne wymogi kilku milionów lat Ŝycia społeczności
zbieraczo-łowieckich wpłynęły na ludzkie poznanie

Antropolog C.R. Hallpike (1979) w swoich badaniach myśli jednostek żyjących
w małych społecznościach wykazał, że w odniesieniu do rozwoju oraz procesów
poznawczych, takich jak symbolizowanie, klasyfikowanie, numerowanie, odmierzanie, konserwacja, przestrzeń, czas i przyczynowość, przednowocześni ludzie
nie potrzebują tego, co Piaget (1970) nazywał „konkretnymi operacjami”, i że
w większości wypadków wystarczy sama „przedoperacyjna” myśl. Mimo iż mogą
oni mieć niewielką potrzebę „nadawania złożonych komunikatów”, to mają niezliczone zdolności adaptacyjne wykorzystujące inne rodzaje myśli. Teoria wielu
inteligencji Howarda Gardnera również znajduje tu zastosowanie (Gardner,
1983; 1999)19. Sugeruje on, że jednostki mają wielorakie zdolności, które są
u nich rozwinięte w różnym stopniu. Są to: inteligencja językowa, matematyczno-logiczna, fizyczno-kinestetyczna, przestrzenna, wewnątrzosobowa, interper_______________
19

Teorie wpływu Piageta i Gardnera były kwestionowane i nie wszyscy psycholodzy akceptują je
w całości; moje wykorzystanie ich tutaj ma charakter indywidualny i jest tylko dla moich potrzeb. To nie
najlepsze miejsce na obronę poszczególnych aspektów tej złożoności.

202

ELLEN DISSANAYAKE

sonalna oraz przyrodnicza. Odpowiedni opis komponentów tych umiejętności
i ich powiązań wymaga większego niuansowania, które nie jest tutaj możliwe do
przeprowadzenia. Wystarczy jednak uznać, że inteligencje opisane przez Gardnera mają zdefiniowane podłoża neuronalne i wykształciły się na drodze ewolucji człowieka. Nietrudno zauważyć, że wszystkie one miały wpływ na życie łowiecko-zbierackie. Wszystkie też, według Gardnera, mogą zostać użyte w akcie
tworzenia i przeżywania sztuki. Wszystkie one wymagają „myślenia” (poznawania), choć w większości tych typów inteligencji nie jest wymagana – ani werbalna, ani operacyjna (propozycjonalna) myśl.
W małych społecznościach z niedalekiej przeszłości myśl propozycjonalna
(propositional thought) nie była może priorytetem, lecz tworzenie sztuki znajdowało się w centrum zainteresowań, jak w przypadku Yirkalla, plemienia Aborygenów na Ziemi Arnhema w Australii, które w latach pięćdziesiątych liczyło
około czterystu osobników. Według Richarda Warermana
sztuki są u nich połączone w niespotykanym stopniu, wszystkie ich aspekty – graficzny, plastyczny, folklorystyczny, choreograficzny, dramatyczny i muzyczny – są wyraźnie ograniczone
do aktywności totemicznych gatunków i totemicznych przodków. W ramach najszerszej kategorii muzycznej prawie każda piosenka ma odrębny wzór ikonograficzny lub motyw wyrzeźbiony w twardym drewnie, historię, taniec i fragment związanego z nim rytuału. (Waterman,
1955: 40)20

Można stwierdzić cynicznie, że język używany przez Yirkalla – język spreparowany, funkcjonujący w multimedialnej scenerii – nie pełnił wcale funkcji adaptacyjnej, gdyż plemię nie mogło konkurować z europejskimi kolonistami, którzy odznaczali się przecież ponadprzeciętną technologiczną biegłością oraz
zdolnością wyrażania i rozumienia złożonych twierdzeń. A jednak w Australii
takie grupy przetrwały przez co najmniej 40 tysięcy lat, podczas gdy złożone
konstrukcje myślowe nie były przez nich używane aż do momentu wynalezienia
pisma, jakieś sześć tysięcy lat temu (i może się jeszcze okazać, że były adaptacyjną ślepą uliczką).
_______________
20

Opis Watermana obrazuje lub sugeruje kilka poglądów wyrażonych w tym artykule na temat estetycznych działań (poznania?) większości społeczeństw na przestrzeni całej ewolucji: sztuka jest zazwyczaj
przedstawiana i doświadczana w sposób złożony, multimedialny: ludzie tworzą sztukę o tym, na czym im
zależy; rzuca się w oczy zaangażowanie (a nie bierna kontemplacja); celem sztuki jest wytworzenie efektu, a sztuka jest kolektywna i socjalna, co pomaga uczestniczącym w niej dzielić się obrazami swojego
umysłu i tworzyć kulturę (zob. też: Donald 2006: 14).
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Artyfikacja i poznanie estetyczne są adaptacyjne same w sobie,
a nie dzięki stwarzaniu lub symbolizowaniu innych
moŜliwości poznawczych; z punktu widzenia ewolucji były
one tak samo waŜne pod względem adaptacyjności ludzkiego Ŝycia,
jak przekazywanie informacji w sposób werbalny

Mimo że niektóre zwierzęta i wiele ptaków zachowują się jak istoty twórcze
i, podobnie jak niemowlęta, reagują na nadawanie kształtu, powtarzanie, wyolbrzymianie i doskonalenie – ludzie jako gatunek są wyjątkowi, dlatego że, nie
przywiązując wagi do ograniczeń narzucanych przez pory roku, płeć lub kod
genetyczny, celowo działają tak, aby ich ciało, dźwięki, ruchy i otoczenie wyróżniały się, były szczególne. Uważam, że to zjawisko artyfikacji odgrywa tak samo
ważną rolę w ewolucji człowieka, jak wytwarzanie narzędzi, mowa oraz tworzenie i wykorzystywanie symboli. Nieodpowiednie rozpoznanie tak istotnego obszaru działalności człowieka jest poważnym przeoczeniem badaczy zajmujących
się ludzkimi zdolnościami poznawczymi21. O ile mi wiadomo, nikt spośród
CENA nie uznał, że poznanie estetyczne (na przykład artyfikacja) miało fundamentalne znaczenie dla umysłowości człowieka, ani nawet nie twierdził, że było
ważne w jakikolwiek sposób22.
Badacze prehistorii analizują przedmioty wykonane ludzką ręką oraz znaki
graficzne, więc nie jest prawdopodobnie żadnym zaskoczeniem to, że zakładają
oni zazwyczaj, iż sztuka, podobnie jak mowa, jest u człowieka następstwem rozwoju zdolności symbolizowania23. Estetyka ewolucyjna oraz neuroestetyka zaj_______________
21
Brandt (2006: 176) jest wyjątkiem pod tym względem, jeśli by wziąć pod uwagę postulowany
przez niego „rejestr estetyczny” umysłu, jednak zdawać by się mogło, że skupia się on bardziej na ewolucji kulturalnej niż biologicznej. Charakteryzuje on sztukę jako „wszelką działalność ekspresyjną lub
instrumentalną, która świadomie kreuje dodatkowe struktury” (i używa tutaj rozmaitych przymiotników, takich jak „wyjątkowy”, „szczególny”, „wyszukany”).
22
Mimo że tytuł The Artful Mind (Turner 2006), [dosłownie tłumaczony jako Przebiegły umysł lub
Zręczny umysł – przyp. tłumacza] mógłby sugerować inaczej, podtytuł (Cognitive Science and the Riddle
of Human Creativity), [Nauki kognitywne a zagadka ludzkiej kreatywności – przyp. tłum.] odwołuje się
do kreatywności, która może zostać wykorzystana do rozlicznych działań, nie tylko tych związanych
z artyfikacją.
23
Jak podkreśla Nicholas Wade, „Archeolodzy (…) zdają się stawiać znak równości pomiędzy stuprocentowo rozwiniętym językiem współczesnym a sztuką, co ma zastosowanie tylko do sytuacji sprzed
45 tysięcy lat. Twierdzą oni, że warunkiem tworzenia sztuki jest myślenie symboliczne zachodzące
w umyśle artysty i – tym samym – dysponowanie przezeń językiem umożliwiającym dzielenie się tymi
abstrakcyjnymi pomysłami”. Oczywiście, ma to miejsce tylko wtedy, gdy uzna się z góry za prawdę, że
„sztuka” jest reprezentatywna i da się ją dostrzec, jak jest w przypadku słynnych malowideł naskalnych
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mują się preferencjami sygnałów percepcyjnych (znaków) mechanizmów nagrody lub spójnością poznawczą. Jeśli chodzi o traktowanie sztuki jako zachowania
– czyli jakiegoś działania ludzkiego (a nie jego produktu, takiego jak artefakt lub
znak graficzny) – hipoteza artyfikacji kwestionuje te założenia.
Biorąc pod uwagę sztuki temporalne, jest oczywiste, że nie są one w całości
symboliczne – dotyczy to na przykład wokalizacji lub gry na instrumencie muzycznym, bębnienia, czy też tańca. Oddziałują one bardziej na emocje niż na
poznanie symboliczne: przykuwają uwagę, wzbudzają zainteresowanie, poruszają
i kształtują uczucia. Znaki graficzne nie muszą być od razu traktowane jako reprezentacje, podobnie jak pierwsze rysunki dzieci oraz, prawdopodobnie, znakowanie
kamieni przez naszych przodków. Z drugiej strony dowodzi to, że znakowanie,
jako czynność sama w sobie, to działanie zmieniające świat i sprawiające, że zwykłe przedmioty stają się wyjątkowe. Działania estetyczne, polegające na regulowaniu, nadawaniu kształtu, powtarzaniu, wyolbrzymianiu oraz urozmaicaniu
tych znaków są szczególnie interesujące i satysfakcjonujące, nawet jeśli niczego
nie symbolizują.
Jednak znaki symboliczne mogą także wywoływać różne efekty, które mają
niewiele (albo nawet nic) wspólnego z zamierzonymi symbolami lub odwołaniami. Rozmaite czerwone, czarne i białe zdobienia na dziobach dalekomorskich
łodzi (masawa) ludu zamieszkującego Wyspy Trobriandzkie miały olśniewać
tych, którzy je oglądali, tak, aby czuli się bezsilni podczas handlu najbardziej
wartościowymi muszlami w wymianie kula (Campbell, 2002). Wyspiarze trobriandzcy znali symbolikę tych znaków – malowali zwierzęta i ptaki, które na
wiele sposobów manifestowały siłę. Ich partnerzy handlowi nie wiedzieli jednak,
że optyczne olśnienie jest samo w sobie nakierowane na ich zdezorientowanie.
Zwolennicy CENA zauważyliby, że wzory na masawa stymulują aparat neuro-optyczny oglądającego. Mogliby zalecić swoim adaptacyjnym przodkom wybór krzywoliniowych kształtów i jaskrawych kolorów. Ale ich teoria, nacisk na
percepcję i symbolikę, przysłania ważne aspekty emocjonalne, które stanowiły
pierwotną motywację artyfikacji. Pomijają oni również kwestię oddziaływania
artyfikacji na emocje, która przecież jest nie mniej ważna niż znaczenie reprezentacji i symboli.
Ponadto dorośli obserwatorzy, zupełnie jak dzieci, którymi wcześniej byli,
reagują emocjonalnie na „efekty witalności” – ponadzmysłowe właściwości, takie
jak intensywność, kształt lub kontur, ruch, czas trwania, a nawet rytm, które
_______________

z epoki paleolitu górnego oraz w przypadku artefaktów – źródeł ruchomych. Zob. Bednarik (2003) –
zostały tam przedstawione ciekawe kontrargumenty dotyczące najwcześniejszych wytworów człowieka
oraz języka czasów paleolitycznych.
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pojawiają się w czasie i przestrzeni i pomagają manipulować oczekiwaniami
(Stern, 1985; 1999). Takie efekty jak nagłe uderzenia powietrza, zasłabnięcia,
zawroty głowy, bycie ośmielonym lub dogłębnie wstrząśniętym (zachwyconym)
– odnoszą się do rozmaitych okoliczności oraz ich zmysłowych efektów: wzrokowych, słuchowych i kinetycznych24. Dodatkowo kojarzą się one z różnymi
kolorami i kształtami, które stymulują inne zmysły niż wzrokowe. Jeżeli ekspresywne formy i środki wyrazu sztuki mają na celu wpływanie na umysły publiczności (Donald, 2006: 4; Malinowski, 1925), artyfikacja wyzwala energię, dostarcza emocjonalnego „ach!”, a przez to dodaje przekonania wierzeniom, które stają
się okazją do rytualnych ceremonii.
Efekt witalności opisany przez Sterna (1999) wraz z zaprezentowanymi tutaj
działaniami estetyzującymi nie są wyłącznie symbolami, lecz przede wszystkim
stanowią przykłady a n a l o g i i (Donald, 1991; 2006)25. Cechy takie jak szybkość
lub powolność, głośność lub delikatność, wielkość lub małość, ekstrawagancja
lub zwyczajność, niedbałość lub precyzyjność mają znaczenie biologiczne, a w
niektórych przypadkach mogą być rozpoznane nawet przez zwierzęta. Również
prozodia i gesty są analogiami – ich początkiem była najprawdopodobniej mowa
sprzed dwóch milionów lat, z czasów, kiedy to mózg gwałtownie się rozwijał
(Corballis, 2002)26.
Podsumowując, etologiczna, ewolucyjna oraz międzykulturowa perspektywa
hipotezy artyfikacji stanowi wyzwanie dla poglądów wielu obecnych zwolenników CENA, gdyż podkreśla znaczenie prewerbalnych, przedsymbolicznych,
międzykulturowych, wielozmysłowych, ponadzmysłowych, angażujących, zorganizowanych w czasie, afektywnych i afiliacyjnych aspektów ludzkiego tworzenia sztuki i jej odbioru. Ponadto, hipoteza ta sugeruje, że artyfikacja stanowi
uniwersalną predyspozycję do określonych zachowań, a ukształtowała się dzięki
prehistorycznym i wpływowym – choć niedocenianym – cechom typowym dla
ludzkiego poznania.
Tłum. Jerzy Luty

_______________
24
W związku z tym warto przypomnieć o zwolennikach wcielonego lub narracyjnego myślenia: ludzie przypisują drodze takie określenia, jak ciernista, ciemna, kręta lub niebezpieczna; kontenery mogą
być pojemne, małe, błyszczące lub przepełnione.
25
Poglądy Merlina Donalda (1991, 2006) na temat naśladownictwa oraz analogii są liczne i bardzo
złożone; gdy rozszerzy się je o hipotezę artyfikacji, mogą stanowić dobre dopełnienie moich rozmyślań.
26
Lawrence Barsalou (1999a, b) zasugerował, że obrazy analogowe są wyłącznym medium myśli
ludzkiej.
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In this paper it is being argued that music might be regarded as a adaptive human behavior in the light of the evolutionary process. The author
recalls here the NAPS theory of music according to which music does
not prolong the existence of humanity but it might use one or many
channels related to feeling pleasure which had evolved to strengthen
adaptive behavior. The article recalls examples of theoreis of musical
evolution connected to such issues as sexual choices, social integrity,
development of perception, development of movement abilities, group
effort, reduction of conflict of interests, safe time consumption and
communication between generations. All this evidence is being here
regarded through archeological, anthropological and etological context.
The conclusion of this paper is based on two assumptions. The first one
is the notion that our mood is regulated through conversation and being
with a friendly human. The other says that music takes and important
place in this mood regulation.

Stawianie pytań o pochodzenie muzyki ma długą historię i jest ewidentnie spekulatywne. Pomimo że kilka cywilizacji dostarczyło barwnych opowieści o tym,
skąd się wzięły zdolności muzyczne, współcześni uczeni skupili się na możliwych
psychologicznych, społecznych i kulturowych ich początkach. W tym artykule
przedstawię społeczne źródła muzyki, wyraźnie powiązane z jedną z najbardziej
znanych teorii opracowanych do tej pory: teorii ewolucji poprzez dobór naturalny.
Ewolucja zwykle rozpatrywana jest raczej w kategoriach czysto fizjologicznych niż psychologicznych (Barkow, Cosmides, Tooby, 1992; Tooby, Cosmides,
1992; Baron-Cohen, 1997; Shepard, 1992; Wright, 1994). Ukształtowała ona nie
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tylko nasz system immunologiczny, przewód pokarmowy czy rzepki kolanowe,
ale również postawy, dyspozycje, emocje, percepcje i funkcje poznawcze. Odnaleźć można wiarygodne korzenie ewolucyjne niektórych z naszych najgłębszych
wierzeń: kochamy życie, boimy się śmierci i wychowujemy nasze dzieci, ponieważ takie działania zapewniają lepsze rozprzestrzenianie się naszych genów.
Teoria ewolucji poprzez naturalną selekcję jest odległa od naszych codziennych doświadczeń. Nie wyjaśnia określonych zachowań, takich jak: dlaczego
zdecydowałeś się ugotować ravioli na kolację wczoraj wieczorem lub dlaczego
dziś rano zaparkowałeś w konkretnym miejscu. Podobnie, jeśli muzyka jest ewolucyjną adaptacją, nie będziemy w stanie wyjaśnić konkretnych zachowań muzycznych, takich jak na przykład skomponowanie Symfonii Szkockiej przed
Mendelssohna. Ewolucja działa poprzez wybór cech, które są adaptacyjne dla
środowiska organizmu. Na przykład, ewolucja nie „zapoczątkowała” czy „stworzyła” fenomenu altruizmu, natomiast w danym środowisku selekcja naturalna
wyróżniła osobniki wykazujące określone cechy altruizmu. Ewolucja nie dyktuje
naszych zachowań; wybiera, które zachowania prawdopodobnie zostaną przekazane kolejnym generacjom – i wybiera tylko te, które mają składnik genetyczny.
Więc dyskutując o prawdopodobnych ewolucyjnych korzeniach zachowań muzycznych, nie pytamy, co spowodowało, że ludzie zaczęli tworzyć muzykę, ale
raczej, jak zachowania tworzące muzykę uciekły spod młota naturalnej selekcji
lub, bardziej precyzyjnie, jaką przewagę mają te osobniki, które wykazują zachowania muzyczne, nad tymi, które tych zachowań nie wykazują.

Czy muzyka decyduje o przetrwaniu?
Panuje powszechne przekonanie, że muzyka nie decyduje o przetrwaniu. Istotnie, wielu filozofów zajmujących się estetyką wykazało, że zasadniczą, definiującą
cechą sztuki, jest to, że nie ma ona żadnej praktycznej funkcji (Dissanayake,
1988). W związku z tym każda muzyka tworzona z powodów biologicznych (lub
nawet ekonomicznych) nie może być uważana za sztukę. Nawet pośród psychologów ewolucyjnych, takich jak Steven Pinker, uznawanie muzyki za nieadaptacyjną jest powszechne (Pinker, 1997).
Wielu lingwistów – wśród nich Pinker – wierzy, że język prawdopodobnie
jest adaptacją ewolucyjną (Pinker, 1994). Jednak dowody wspierające tę tezę
wcale nie są mocniejsze niż te wspierające tezę o ewolucyjnej adaptywności mu-
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zyki. Można jednak przytoczyć argumenty, że muzyka wykazuje zasadnicze właściwości wszelkich adaptacji. W tym artykule nie będę próbował udowodnić, że
muzyka jest adaptacyjna (tak jak i inni, wcale nie jestem przekonany, że muzyka
ma ewolucyjne korzenie). Moim celem jest raczej przekonanie czytelnika, że
problem korzeni muzyki pozostaje otwarty i daje podstawy do dalszych badań
(zob. także kilka artykułów Tallin, Merker i Brown, 2000) (Williams, 1980).
Oczywiście, ewolucyjnym spekulacjom towarzyszy wiele niebezpieczeństw
(Lewontin, 1991; Symons, 1992). Popper (1935/1959) zauważył, że do tej pory
żaden uczony nie sformułował teorii ewolucji przez naturalną selekcję w sposób,
aby obserwacje ją falsyfikowały (Popper, 1935/1959). Gould i Lewontin (Gould,
Lewontin, 1979: 281–288) zauważyli, że teoria ewolucji jest obciążona rozumowaniem post hoc. Używa się jej do obrony wszelkiego rodzaju niegodziwych ideologii – od rasizmu po seksizm. Filozofowie zwracają uwagę na fakt, że ewolucyjne wywody prowadzą często do błędu naturalistycznego, gdzie to, co jest, jest
mylone z tym, co powinno być. W przypadku muzyki istnieje całkiem spory
zbiór polemicznego pisarstwa, gdzie konkretne rodzaje muzyki są potępione za
bycie „nienaturalnymi”, co, poprzez skupianie się na biologicznych zagadnieniach, może sprawiać mylące wrażenie, że wpływ kultury na muzykę jest minimalny.
Jeśli muzyka jest ewolucyjną adaptacją, to przypuszczalnie ma złożoną genezę. Jest prawdopodobne, że każda muzyczna adaptacja została zbudowana na
kilku innych adaptacjach, które mogłyby zostać opisane jako przedmuzyczne lub
protomuzyczne. Co więcej, mglista rubryka o nazwie muzyka może reprezentować kilka adaptacji, które zawierają kompleksowe koewolucyjne związki z kulturą (zob. Durham, 1991). W kwestiach biologicznych rzeczy rzadko przedstawiają
się prosto.
Znając prawdopodobne zagrożenia, po co kłopotać się próbą sformułowania
ewolucyjnej teorii muzyki? Czy to nie jest zbyt pochopne? Po pierwsze, jak zostało wskazane wyżej, moim celem nie jest przekonanie czytelnika, że muzyka jest
adaptacyjna; chcę jedynie przekonać, że jest to pytanie warte przemyślenia. Odkrycie korzeni muzyki może pomóc nam zrozumieć niektóre powody, dla których mamy w zwyczaju reagować na nią w określony sposób. Po drugie,
w duchu Poppera, będę próbował opowiedzieć ewolucyjną historię, która jest
zdolna do wygenerowania możliwej do przetestowania hipotezy. Tak jak i inne
ewolucyjne treści, moja własna teoria oprze się na istniejącej wiedzy i dlatego
będzie napisana w charakterze post hoc. Tak długo, jak rozważanie pozostanie
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post hoc, krytyka Goulda i Lewontina ujawnia uzasadnione i najważniejsze trudności. Jednak mam nadzieję, że teoria ta może zostać doprowadzona do momentu, gdzie powstanie hipoteza, którą będzie można przetestować.
Zanim weźmiemy pod uwagę możliwe ewolucyjne teorie źródeł muzyki, najpierw rozważymy dwa punkty widzenia, które komplikują temat. Jeden pogląd
mówi, że muzyka jest formą nieadaptacyjnego poszukiwania przyjemności. Drugi, że muzyka jest ewolucyjną pozostałością.

Teoria NAPS muzyki
Większość przyjemnych zajęć, takich jak jedzenie czy seks, ma jasne związki
z przetrwaniem. Takie działania stymulują mechanizmy w mózgu, które rozwinęły się po to, aby nagradzać i stymulować zachowania adaptacyjne. Zauważcie,
że kiedy mechanizmy w mózgu znajdują się w miejscu, które pozwala na doświadczanie przyjemności, możliwa jest ich stymulacja w sposób, który nie łączy
się z korzyścią przetrwania. Możemy nazwać te zachowania nieadaptacyjnym
poszukiwaniem przyjemności (z ang. Nonadaptive Pleasure Seeking – NAPS).
Przykładem zachowania NAPS jest upodobanie do tłuszczów i cukrów. W czasach przednowoczesnych cukry i tłuszcze były rzadko obecne w ludzkiej diecie,
ale nawet te dostarczane niewielkie ilości miały wielką wartość odżywczą. Jest
kilka dobrych powodów, dla których ludzkie preferencje ewoluowały, żeby zrekompensować pokarmy z wysoką zawartością tłuszczy i cukrów. Jednak wieki
ludzkiej pomysłowości odniosły sukces w stworzeniu diety nienaturalnie bogatej
w wysokie poziomy tłuszczy i cukrów – poziomy tak wysokie, że powodują problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca czy choroby serca. Chociaż początkowo
takie upodobanie zwiększało szansę przetrwania, w nowoczesnym środowisku
zachowania te stały się mniej adaptacyjne.
Kolejnym przykładem zachowania NAPS jest uzależnienie od narkotyków,
takich jak heroina czy kokaina. Mogą one bezpośrednio aktywować obszary mózgu odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności poprzez wstrzyknięcie lub
wchłonięcie substancji. Pomimo że kanał przepływu przyjemności istnieje z właściwych powodów ewolucyjnych, możliwe jest wykorzystanie tego przepływu do
celów nietowarzyszących przetrwaniu.
Tak jak w przypadku narkotyków możliwe jest, że zachowania muzyczne są
formą nieadaptacyjnego poszukiwania przyjemności. Muzyka sama w sobie nie
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przedłuża trwania ludzkości; może jedynie wykorzystywać jeden lub więcej kanałów odpowiadających za odczuwanie przyjemności, które ewoluowały, aby
wzmocnić inne zachowania adaptacyjne. Ten pogląd możemy nazwać „teorią
NAPS muzyki”.
Jednym ze sposobów ustalenia, czy dane zachowanie jest adaptacyjne, czy
nie, jest rozważenie, jak długo występuje. W długim czasie historii ewolucyjnej
zachowania NAPS są krótkotrwałe. Na przykład, użytkownicy heroiny mają
skłonności do zaniedbywania swojego zdrowia i wykazują wysoką śmiertelność.
Co więcej, są oni kiepskimi rodzicami, mają tendencję do zaniedbywania potomstwa. Marne zdrowie i zaniedbanie dzieci są niezawodnymi metodami do zredukowania prawdopodobieństwa, że czyjeś geny będą obecne w przyszłej puli genowej. Po wielu pokoleniach selekcja naturalna będzie starała się zapobiegać
używaniu heroiny. Osoby, które nie są narażone na używanie heroiny (z jakichkolwiek powodów), mają większe szanse na prokreację, a tym samym na przekazanie swojej awersji do używania narkotyków, zakładając, że awersja ta jest
w jakiś sposób połączona z genem lub genami.
Używanie alkoholu już sugeruje, jak zachowania NAPS mogą zmienić grupę
genów. Pomimo że nie został jeszcze zidentyfikowany żaden gen odpowiadający
za podatność i tolerancję alkoholu, reakcje na alkohol wśród różnych ludzkich
populacji pokazują sugestywny model. Jego duże ilości pojawiły się wraz z początkiem rolnictwa. Nowocześni Europejczycy i potomkowie azjatyckich wczesnych kultur rolnych (takich jak pierwotna w Mezopotamii) radzą sobie lepiej
z alkoholem niż potomkowie tradycyjnych społeczeństw, które żyły razem w celu
wspólnego polowania, na przykład rdzenni mieszkańcy Ameryk i arktycznych
regionów Europy. Oczywiście, istnieją też czynniki niegenetyczne, które wpływają na tolerancję lub nadużywanie tego składnika. Mimo to badacze podejrzewają,
że wpływ mają również czynniki genetyczne. Ci ludzie, którzy pochodzą z tradycyjnych społeczeństw rolnych, mają statystyczną przewagę w radzeniu sobie
z nieadaptacyjnymi konsekwencjami używania alkoholu, a to może świadczyć
o tym, że alkohol w tej kulturze jest szeroko rozpowszechniony od lat.
Jeśli muzyka sama w sobie nie zwiększa szans na przetrwanie (i jedynie wykorzystuje istniejący kanał przepływu przyjemności), to każda skłonność do zachowań muzycznych prowadziłaby do zmniejszania szans czyjegoś przetrwania.
Zużywanie zbyt wielu środków (takich jak czas i pieniądze) na muzykę postawiłoby melomanów w niekorzystnej pozycji ewolucyjnej. Innymi słowy, jeśli teoria
NAPS muzyki jest prawdziwa, moglibyśmy oczekiwać, że docenienie wartości
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muzyki dotyczy nieznacznej części ludzkości; tak jak w przypadku alkoholu melomani byliby bardziej narażeni na to, że się „stoczą”.
W dodatku, jeśli muzyka jest nieadaptacyjna, musiałaby mieć dość krótką historię; w innym wypadku miłośnicy muzyki wymarliby już jakiś czas temu. Jak
później zobaczymy, dowody archeologiczne wskazują na to, że muzyka jest bardzo stara – dużo starsza niż rolnictwo – a ta jej starodawność nie daje się pogodzić z teorią, że jest nieadaptacyjnym sposobem poszukiwania przyjemności.
W skrócie, istnieje mało dowodów na to, że zachowania muzyczne zostały wybrane „przeciwko” (selected against). Wszystko wskazuje na to, że wsparcie dla
teorii NAPS muzyki jest stosunkowo niewielkie.

Muzyka jako pozostałość ewolucyjna
Inną możliwością jest to, że chociaż muzyka kiedyś niosła ze sobą trochę wartości dla przetrwania, teraz to jedynie pozostałości. Tak jak ludzki wyrostek robaczkowy; w pewnym momencie ten „organ” mógł mieć bezpośredni wpływ na
przetrwanie, ale teraz jest w dużej mierze nieistotny – kawałek ewolucyjnych śmieci. Jeśli ten pogląd jest prawdziwy, musimy zadać pytanie: jaką korzyść niosła ze
sobą muzyka? I jak się sprawy zmieniły, że muzyka nie jest już adaptacyjna?

Mierzenie wartości adaptacyjnej muzyki
Wartość adaptacyjna funkcji jest często widoczna w kosztach przetrwania z niej
wynikających. Na przykład, krtań noworodka jest anatomicznie przystosowana
w ten sposób, że oddychanie i przełykanie mogą występować w tym samym czasie. Kiedy krtań się powiększa, nasza fizyczna umiejętność mowy jest okupiona
ceną niebezpieczeństwa zadławienia się. W efekcie, jedną z miar ewolucyjnej
korzyści mowy jest wskaźnik zgonów spowodowanych udławieniem.
Podobnie, sposobem na oszacowanie korzyści ewolucyjnej niesionej przez
muzykę jest zmierzenie czasu, jaki ludzie poświęcają zachowaniom muzycznym.
W górach Atlas w Maroko górscy muzycy Jujuka, którzy zajmują się muzyką
przez całą dobę, są wspierani przez mieszkańców osady. To znaczy, istnieje kasta
ludzi, których podstawową działalnością wytwórczą jest tworzenie muzyki. Gotowym indeksem mierzącym wartość muzyki w takich społeczeństwach może
być stosunek liczby muzyków do liczby rolników i pasterzy.
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Przykłady muzycznych teorii ewolucji
Na podstawie rozmaitych opracowań dotyczących prawdopodobnych źródeł
muzyki można wyróżnić osiem teorii ogólnych:
Dobór płciowy. W ten sam sposób, w jaki niektóre zwierzęta uważają barwnych, okazałych towarzyszy za atrakcyjnych, komponowanie muzyki mogło powstać jako forma zalotów. Za przykład może posłużyć zdolność do śpiewu, sygnalizująca dobry stan zdrowia jednostki.
Spójność społeczna. Muzyka może tworzyć lub utrzymywać spójność w środowisku poprzez solidarność, promować altruizm i tym samym zwiększać efektywność akcji zespołowych, takich jak obrona przed drapieżnikiem czy atak rywalizującego klanu.
Wysiłek grupowy. Muzyka może przyczyniać się do koordynacji pracy w grupie, np. przy pchaniu ciężkiego przedmiotu.
Rozwój percepcji. Słuchanie muzyki może być dobrym ćwiczeniem dla słuchu
i uczyć ludzi, jak rozwijać swoje umiejętności percepcyjne.
Rozwój zdolności motorycznych. Czynności związane z muzyką, m.in. śpiewanie, dają (lub dawały) możliwości udoskonalenia sprawności ruchowej. Tak
więc, śpiewanie można by uważać za jeden z warunków niezbędnych do rozwoju
mowy.
Redukcja konfliktu interesów. W porównaniu z mową muzyka może obniżać
konflikt interpersonalny. Rozmowa przy ognisku może prowadzić do nieporozumień i stwarza prawdopodobieństwo wystąpienia kłótni, podczas gdy wspólny
śpiew jest bezpieczniejszą formą aktywności.
Bezpieczne spędzanie czasu. Tak samo jak sen utrzymuje zwierzę z dala od
niebezpiecznej sytuacji, muzyka jest rodzajem korzystnego zagospodarowania
czasu. Biolodzy ewolucyjni zauważyli na przykład, że ilość snu potrzebna zwierzęciu jest proporcjonalna do efektywności zdobywania przez nie pożywienia.
Łowcy, tacy jak lwy, w przeciwieństwie do gryzoni, poświęcają znaczną część
swojego życia na spanie. Sen uważa się za środek ochrony zwierząt przed problemami. Lew jest bardziej narażony na uraz, gdy jest zaangażowany w niepotrzebne czynności. W miarę wzrostu efektywności ludzi w gromadzeniu pokarmu muzyka zaczęła stanowić formę niewinnej rozrywki (warto zauważyć, że
ludzie śpią więcej niż inne ssaki).
Komunikacja międzypokoleniowa. Zwarzywszy na wszechobecność ballad
i opowieści ludowych, muzyka mogła narodzić się z potrzeby posiadania uży-
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tecznego środka do łatwego do zapamiętania komunikowania istotnych informacji. W długich okresach czasu mogła ona służyć jako stosunkowo dobra forma
porozumiewania.

Dobór płciowy
Przed zagłębieniem się w temat powinniśmy przedyskutować wariant dotyczący
teorii spójności społecznej. Karol Darwin zidentyfikował formę doboru naturalnego znaną jako dobór płciowy. Klasycznym przykładem jest pawi ogon, którego
funkcją nie jest zagwarantowanie przetrwania pawia jako zwierzęcia, ale przetrwania jego genów. Dobór płciowy dotyczy konkretnych preferencji genetycznych płci przeciwnej – w tym wypadku pawiej samicy dla ogona. Nawet jeśli
dana samica nie jest pod jego wrażeniem, w jej interesie pozostaje połączenie się
w parę z najbarwniej upierzonym samcem, tak aby ich potomstwo było bardziej
pożądane przez osobniki płci żeńskiej, wykazujące skłonności do kolorowych
ogonów.
Darwin zasugerował, że muzyka mogła się pojawić w związku z sygnałami
dotyczącymi łączenia się w pary i związanym z tym doborem płciowym (Darwin,
1872). Tak jak w przypadku pawiego ogona, preferencje żeńskich hominidów
mogły przyczyniać się do wytworzenia wzrastającej rywalizacji w tworzeniu jeszcze bardziej dopracowanych i pięknych melodii. Miller (2000) w swoich rozważaniach na ten sam temat głosi, że dobór płciowy jest doskonałym wyjaśnieniem
zjawiska polegającego na największej fascynacji muzyką w wieku dojrzałym.
Jednakże, choćby na przykładzie Filharmoników Wiedeńskich, nie ma powodu,
aby twierdzić, że jedna płeć jest bardziej muzykalna od drugiej i nie ma żadnych
dowodów na istnienie dymorfizmu, będącego powszechnym rezultatem doboru
płciowego. Kobiety mogą być pod wrażeniem mężczyzn śpiewających do oknami
ich balkonów, jednak, w przeciwieństwie do samic ptaków, mają one zdolność
do wykonania tej samej czynności. Obecnie nie istnieje inny znany przykład
doboru płciowego, który wykazuje wysoki dymorfizm – mimo to powinniśmy
pamiętać, że biologia zaskakuje.

Przykłady dowodów
W przypadku ewolucyjnego pochodzenia muzyki pod uwagę brane są cztery
rodzaje dowodów:
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Genetyczny materiał dowodowy. Najlepszym potwierdzeniem jej ewolucyjnego źródła byłaby identyfikacja genów, których ekspresja doprowadziłaby do odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. Niestety, możliwość połączenia konkretnych
zachowań z genami pozostaje bardzo trudnym zadaniem dla badaczy. Mimo że
geny odpowiadające za określone zachowania zostały wykryte u innych zwierząt
(np. u muszki owocowej), nie stało się tak w przypadku osobników ludzkich.
Tak jak w wielu innych dziedzinach, muzyka przyciągnęła pewien rodzaj
tradycji ludowej związanej z dziedzicznością. W niektórych kulturach nierzadkim zjawiskiem jest twierdzenie bądź przekonanie, że talent muzyczny jest
w części dziedziczony. W obecnych czasach praca naukowa autorstwa m.in. Baharloo z Uniwersytetu w Kalifornii, San Francisco (Baharloo, Johnston, Service
et al., 1998: 224–231), sugeruje istnienie pierwiastka genu odpowiedzialnego za
tzw. słuch absolutny.
Neurologiczny materiał dowodowy. Występowanie specyficznych struktur
mózgowych nie jest ani wystarczającym, ani niezbędnym warunkiem, aby uznać
muzykę za adaptację w drodze ewolucji. Jednakże, jeśli istnieją trwałe anatomiczne struktury mózgowe przypisane do muzyki, jest to zgodne z faktem, że jej
źródłem jest cecha wrodzona, a nie jedynie efekt uogólnionego uczenia się.
Etologiczny materiał dowodowy. Czy zachowania muzyczne mają wpływ na
przetrwanie i rozmnażanie? W celu uznania muzyki za adaptację powiązanie jej
z czynami musiałoby w jakiś sposób zwiększać prawdopodobieństwo tego, iż
geny osoby umuzykalnionej będą rozpowszechniane.
Archeologiczny materiał dowodowy. Należy zadać pytania: kiedy złożone adaptacje ewolucyjne pojawiały się w łańcuchu wielu tysięcy pokoleń? jak powszechna jest muzyka w biologicznej historii? Jeśli miała ona swój początek
w ostatnich kilku tysiącach lat, jest wysoce nieprawdopodobne, aby była ewolucyjną adaptacją. Ewolucja nie działa tak szybko. Jak wspomniano wyżej, nie istnieją obecnie dowody łączące muzykę z jakimkolwiek genem. Rozważmy bardziej szczegółowo pozostałe obszary dowodów.

Dowody natury archeologicznej
Zacznijmy od rozważenia niektórych dowodów archeologicznych. Znajdowane
są ciągle dowody tworzenia muzyki w osadach ludzkich w przeszłości.
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W roku 1995 paleontolog Ivan Turk odkrył podczas wykopalisk w Divje Babe w Słowenii flet wykonany z kości. Wiek instrumentu, dzięki użyciu elektronowego datowania spinowego, został oszacowany na pomiędzy 43 000 a 82 000
lat (Anon., 1997: 28–30; Turk, 1997). Flet został zrobiony z kości udowej obecnie
wymarłego niedźwiedzia zamieszkującego Europę. Rzecz jasna, znalezienie owego przedmiotu nie oznacza, że odkryto najwcześniejszy instrument muzyczny;
jednak obecnie jest on najstarszym znalezionym instrumentem. Flety są dość
skomplikowanymi przedmiotami. Patrząc na ówczesne społeczeństwa zbierackie, najpowszechniejszymi instrumentami są grzechotki, shakery i instrumenty
perkusyjne. Na przykład, w rodzimych kulturach amerykańskich przed przybyciem Europejczyków, najpowszechniejszymi instrumentami były grzechotki
i instrumenty perkusyjne. Za tym samym wzorem podążały kultury z obszaru
Afryki i Polinezji. Zakładając, że oba przyrządy poprzedzały używanie fletów,
można dojść do wniosku, iż starożytni słoweńscy grajkowie mogli tworzyć muzykę znacznie wcześniej niż 100 000 lat temu. Jaki rodzaj muzyki prawdopodobnie istniał przed wynalezieniem instrumentów muzycznych? Można przyjąć, że ich
wytwarzanie instrumentów było poprzedzone śpiewaniem. Przyjmując, że śpiewanie poprzedzało tworzenie muzyki o 50% czasu pośredniego, można domniemywać, iż czynność grania występowała 150 000 lat temu – niemalże dwukrotnie
dawniej niż datowano powstanie fletu z Divje Babe. Nawet jeśli to prawda, ta
informacja jest rodzajem estymacji, a prawdziwa historia muzyki może być jeszcze starsza, np. 250 000 lat. Z drugiej strony, instrument z Divje Babe może stanowić doskonały okaz, a śpiewanie mogło narodzić się w tym samym okresie.
Używając najaktualniejszych szacunków co do datowania wykopaliska, założylibyśmy, że początki muzyki można umiejscowić na skali czasu 50 000 lat temu.
Podsumowując, dokumentacja archeologiczna wskazuje na prawdopodobieństwo narodzin muzyki w okresie pomiędzy 50 000 a 250 000 lat temu. Mimo
iż organy Wurlitzera, American Band i MTV są relatywnie młodymi i aktualnymi zjawiskami, tworzenie muzyki samo w sobie jest dość stare. Potwierdzające to
dowody spełniają najbardziej podstawowe wymaganie stawiane zjawiskom ewolucji, która, postępując w bardzo wolnym tempie, niejako wymusza na adaptacjach długą historię. Tworzenie muzyki potwierdza tę regułę. Przy okazji, starożytność muzyki stanowi problem dla tych, którzy chcieliby używać argumentów
związanych z ewolucją w dyskusjach w dziedzinie estetyki, powołując się na
twierdzenie, że jeden typ muzyki jest „bardziej neutralny” niż inny.
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Tak czy inaczej, większość ludzkości zmagała się z życiem w warunkach
z okresu plejstocenu. Zamiłowanie do dźwięków rodem z neolitycznych jaskiń
niewiele jest w stanie pomóc w podejmowaniu decyzji, czy Twisted Sister jest
lepszy lub gorszy od The Grateful Dead.

Dowody natury antropologicznej
Zmierzając ku współczesnej antropologii, można zadać pytanie: co o muzyce
mówi nam obfitość kultur? Bez wcześniejszych przygotowań do zapoznania się
z dowodami można wysnuć wniosek, pochodzący z nowoczesnej dokumentacji
sporządzonej przez antropologów: nie istnieje kultura, która nie angażowała,
bądź nie angażuje się w rozpoznawalne czynności związane z muzyką.
Tworzenie muzyki jest nie tylko bardzo stare, a również powszechne; można
je znaleźć tam, gdzie są lub byli ludzie (Brown, 1991). Co więcej, zapomniałem
wspomnieć o jednym, ważnym fakcie dotyczącym fletu wykonanego z kości,
znalezionego w Divje Babe: odkryto go w miejscu pochówku neandertalczyków.
Instrument ten zatem nie jest nawet wytworem ludzkości. Pokrótce może to
oznaczać, iż tworzenie muzyki mogło być charakterystyczne nie tylko dla Homo
sapiens, a dla całego gatunku Homo.
Dowód, wskazujący na wszechobecność muzyki, spełnia kolejny ważny, a zarazem podstawowy wymóg dotyczący ewolucji. Relatywnie mało adaptacji nie
jest znajdowanych przez cały okres życia dotkniętych gatunków danej populacji.
Na przykład, jeśli rzęsy przekazują zaletę nabytą w drodze ewolucji, niemalże
każdy powinien je posiadać. Istnieje jednak parę wyjątków, wśród których znajdują się te bardzo ważne, np. ludzie dzielą się na kobiety i mężczyzn, co wskazuje
na to, iż istnieją geny, które nie są dzielone przez wszystkich. Innym, bardziej
subtelnym przykładem jest gen odpowiedzialny za kodowanie krwinek sierpowatych, chroniących nas przed malarią, jednocześnie mogących wywoływać anemię. W większości, mimo wszystko, geny nabyte są zazwyczaj powszechne
w środowisku puli genowej.

Dowody natury etologicznej
Pierwszym krokiem podejmowanym przez etologów w analizie konkretnego
zwierzęcia jest sporządzenie inwentarza zaobserwowanych zachowań. Co robi
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dane zwierzę i jak często? Czynności wymagające poświęcenia dużej energii są,
ze zrozumiałych względów, uważane za ważne. Etolodzy zakładają, iż istnieje
prawdopodobieństwo optymalizacji zachowań, biorąc pod uwagę również te,
które z pozoru wydają się nieważne (m.in. niemowlęca zabawa, spanie), a okazują się mieć ważny cel.
Małpy człekokształtne, na przykład, spędzają nadzwyczajną ilość czasu na
wzajemnym iskaniu. Naukowcy czują się zobowiązani do tworzenia teorii, opowiadających się za różnorakimi proporcjami zasobów poświęcanych przez nie na
różne czynności. Zastosujmy to podejście do przestudiowania zachowań, nazywanych przez nas muzycznymi. W celu ilustracji będziemy rozważać dwa zasadnicze opisy. Pierwszy przypadek stanowią Indianie Mekranoti z brazylijskiej
Amazonii, drugi stanowi zaś obecne społeczeństwo Stanów Zjednoczonych.

Indianie Mekranoti
Indianie Mekranoti to łowcy zbieracze, żyjący w amazońskim lesie deszczowym
na terenach Brazylii. W ich kulturze śpiewanie odgrywa znaczącą rolę w codziennym życiu. Przez kilka miesięcy w roku każdego ranka i wieczoru kobiety
rozkładają liście bananowca na ziemi, na której siedzą, śpiewając 1–2 godziny.
Mężczyźni śpiewają wczesnymi rankami, zaczynając zazwyczaj ok. 4:30, jednak
czasem dzieje się to już o 1:30. Ich muzykowanie trwa niemal dwie godziny
dziennie, poświęcają na to również kolejne pół godziny przed każdym wschodem
słońca.
Podczas śpiewu trzymają ramiona w pozycji do kołysania, żywo nimi wymachując i starają się wydobywać z siebie najniższe dźwięki, podkreślając pierwsze
rytmy wszechobecnego mierzenia rytmu na cztery za pomocą zwarcia krtaniowego, które powodują, iż ich brzuchy trzęsą się w rytmie. Antropolog Dennis
Werner (1984) opisuje ich śpiew jako „męski ryk”. Podczas łowów w środku
nocy, będąc śpiącym, niektórzy z nich ociągają się w swoich lean-tosach (chatka
Indian Mekranoti), podczas gdy śpiewanie już się rozpoczęło. Często drwi się
z takich symulantów poprzez obraźliwe krzyki. Werner donosi, że
szczucie mężczyzn, którzy wciąż są w swoich lean-tosach [jest] jedną z ulubionych rozrywek
śpiewaków. ‘Wstawaj z łóżka! Indianie Kreen Akrore już zaatakowali, a Ty wciąż śpisz’ krzyczą tak głośno jak tylko mogą… Czasami przytyki są bardzo osobiste, ponieważ śpiewacy wykrzykują obelgi na mężczyznę, który rzadko się pokazuje. (Werner, 1984)
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To, co sprawia, że śpiew opisywanego ludu jest czymś nadzwyczajnym, to
ilość czasu mu poświęcona – niemal dwie godziny czasu wolnego dziennie. Należy pamiętać, że jest to społeczeństwo opierające swoje przetrwanie na zbieractwie
i łowiectwie. Ważnym pytaniem nasuwającym się etologom interesującym się
ewolucją jest to, dlaczego tworzenie muzyki może przyciągać tak wiele uwagi
członków plemienia. Do tej kwestii powrócimy później.

Współczesne Stany Zjednoczone Ameryki
W celu porównania należy rozważyć dominujący charakter muzyki w nowoczesnym, uprzemysłowionym społeczeństwie, takim jak np. Stany Zjednoczone. Dla
naukowców zajmujących się zachowaniami człowieka nowoczesnego niestaranny, choć skończony spis ilości zasobów poświęcanych na konkretne czynności
może zostać stworzony na skutek pomiaru aktywności ekonomicznej. Istnieje
wszechobecne błędne przekonanie, iż przodującym sektorem w gospodarce
Ameryki jest zaawansowana technika (tzw. high technology). W rzeczywistości to
rozrywka wyróżnia się w gospodarce tego kraju. Z całej gamy – filmu, sportu,
telewizji, zabawek i gier – muzyka zajmuje pierwsze miejsce. Jak duży jest przemysł muzyczny? Większy niż branża farmaceutyczna. Ludzie wydają więcej pieniędzy na muzykę niż na leki. Kupowanie nagrań, nut, chodzenie na koncerty,
wysyłanie dzieci na lekcje muzyki, słuchanie komercyjnych stacji radiowych,
oglądanie filmów, którym towarzyszy muzyka i napotykanie na muzykę graną
w miejscach publicznych, np. podczas robienia przez nas zakupów z galerii handlowej. Najbardziej aktywnymi miejscami koncertowymi są autostrady: dla
większości kierowców słuchanie muzyki jest doskonałym sposobem na zajęcie
czasu podczas jazdy. Oczywiście miary finansowe są surowymi wskaźnikami
znaczenia behawioralnego. Wniosek etologów jest prosty: zarówno w społeczeństwie zbieracko-łowieckim, jak i w nowoczesnym i uprzemysłowionym można
zauważyć szczególną proporcjonalność dostępnych zajęć do tworzenia i słuchania muzyki. Muzyka nie musi być ważniejsza niż seks; jednak niewątpliwie jest
droższa i pochłania więcej czasu.
Aby spojrzeć na te zachowania z innej perspektywy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy antropologami pochodzącymi z Marsa, którzy odwiedzają Ziemię. Istnieje
wiele cech ludzkiego zachowania, które niewątpliwie mogłyby być bezsprzecznie
rozpoznane. Moglibyśmy dostrzec ludzi zajmujących się uprawą i przygotowy-
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waniem żywności, wychowywaniem i nauczaniem dzieci, ludzi zaangażowanych
w transport, opiekę medyczną i służących bezpieczeństwu. Ale nawet jeśli marsjańscy naukowcy posiadaliby uszy, podejrzewam, iż byliby zbici z tropu przez
muzykę.
Jeśli nadal nie jesteś przekonany, że muzyka zajmuje osobliwie wygórowaną
proporcję w ludzkich zajęciach, rozważ kolejne porównanie. Pomyśl, jak wielkie
znaczenie ma jedzenie dla poczucia dobrobytu, jak może być smaczne i sprawiające przyjemność. Teraz, gdy wiele uniwersytetów ma wydziały skierowane na
naukę o kulinariach czy żywieniu lub kierunków nauk żywieniowych, czy nawet
zajęć z gospodarstwa domowego. Teraz zastanów się, ile szkół ma wydziały muzyki. Dlaczego muzyka figuruje w tych zestawieniach wyżej niż jedzenie? Dla
turysty z Marsa muzyka to coś, co się wyróżnia; to dziwna i godna uwagi czynność wykonywana przez Ziemian.
Rzecz jasna, należy być ostrożnym w wyciąganiu wniosków dotyczących adaptacji, opierających się na obserwacjach obecnych zachowań. Jeśli tworzenie
muzyki jest zachowaniem nabytym, musiało powstać dawno temu w środowisku
adaptacyjności ewolucyjnej – to jest, w okresie plejstocenu, gdy nastąpiła
ogromna część ludzkiej ewolucji.

Muzyka i więzi społeczne
W tym punkcie możemy zastanowić się, w jaki sposób wytłumaczenie to odnosi
się do muzyki. Załóżmy na razie, że prawdziwa jest hipoteza o ewolucji języka
jako środka zastępczego wzajemnego czyszczenia sierści u pierwotnych oraz że
to język właśnie umożliwił ludziom tworzenie liczniejszych społeczności z zachowaniem ich złożonych relacji. Muzykę możemy z pewnością postrzegać jako
środek o podobnej funkcji. W niektórych aspektach muzyka ma kilka zalet przewyższających mowę. Śpiewanie jest znacznie głośniejsze niż mówienie, zatem
może ułatwiać interakcje wśród grupy, angażując więcej niż cztery osoby na raz,
co stanowi górny limit liczebności grupy w przypadku konwersacji.
Ten pogląd na możliwe pochodzenie muzyki został zasadniczo rozpropagowany przez Juana Roederera w roku 1984:
(…) rola muzyki w magicznych lub seksualnych rytuałach, religii, ideologicznych nawróceniach i walce wyraźnie odzwierciedla wartość muzyki jako środka ustanawiania spójności zachowań mas ludzi. W odległej przeszłości mogło to stanowić faktycznie ważną wartość dla
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przetrwania, jako że coraz bardziej skomplikowane ludzkie środowiska wymagały spójnych,
jednoczących działań po stronie grup ludzkich społeczności. (Roederer, 1984)

W świetle późniejszych prac prymatologów, takich jak Dunbar, hipoteza Roederera okazuje się zasadna. Muzyka mogła narodzić się jako przystosowanie do
tworzenia więzi społecznych – w szczególności jako sposób synchronizacji nastrojów wielu osobników dużej grupy. To znaczy, że muzyka pomaga przygotować grupę do jednomyślnego działania.
Pomocnym przykładem do zobrazowania może być wyobrażenie sobie gęgania gęsi tuż przed momentem odlotu. Jak to się dzieje, że pojedyncze gęsi są
w stanie zsynchronizować swoje działanie w taki sposób, że całe stado podrywa
się mniej więcej jednocześnie? Każdego, kto miał okazję zaobserwować odlatujące gęsi, uderza narastająca głośność gęgania: coraz więcej i więcej gęsi zaczyna
wydawać odgłosy. Ogólny gwar gęsiego gęgania jest zdolny podnieść poziom
pobudzenia wśród wszystkich gęsi w okolicy. To podniesione pobudzenie (które
objawia się między innymi podwyższonym tętnem) przygotowuje gęsi do znacznego wydatku energetycznego.

Muzyka i więzi społecznie – dalsze dowody
Jest to teoria muzyki i więzi społecznych, która według mnie jest najbardziej
obiecująca jako wiarygodne ewolucyjne pochodzenie muzyki. Przez resztę artykułu chciałbym przytoczyć kolejne dowody wspierające tę hipotezę. Będą one
wywodzić się z następujących pięciu źródeł: liczne zaburzenia psychiczne sugerują silny związek między towarzyskością a muzykalnością; rozwój dziecięcy
sugeruje społeczną rolę muzyki; struktury mózgu odnoszące się do muzyki są
powiązane z funkcjami społecznymi i międzyludzkimi; najbardziej popularne
utwory muzyczne ukazują role społeczne; muzyka wpływa na produkcję hormonów wśród grup ludzi.
Uzupełniające się psychiczne zaburzenia – zespół Williamsa i zespół Aspergera
Rozważmy dwa zaburzenia psychiczne: zespół Williamsa i zespół Aspergera.
Główną cechą tego pierwszego jest upośledzenie umysłowe. Zespół Williamsa
jest wyjątkowy pod względem trzech dodatkowych cech wykazywanych przez
chore osoby. Pierwszą są wysoko rozwinięte umiejętności językowe. Mowa osób
cierpiących na tę chorobę jest płynna i przyprawiona wyraźnie wyszukanym
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słownictwem. W rzeczywistości, na pierwszy rzut oka płynność językowa zdaje
się maskować psychiczne ograniczenie.
Oprócz wysoko rozwiniętych umiejętności językowych osoby z zespołem
Williamsa wykazują również wysoki poziom towarzyskości. Same garną się do
ludzi. W połączeniu z zaawansowanymi zdolnościami słownymi sprawia to, że
praca z dziećmi dotkniętymi tą chorobą to czysta przyjemność. Wreszcie, dzieci
z zespołem Williamsa wykazują się dużą muzykalnością.
Daniel Levitin wraz z Urszulą Bellugi (Levitin, Bellugi. 1997) opisali muzyczne aktywności dzieci z zespołem Williamsa podczas obozu letniego w stanie Nowy Jork:
Dzieci są zdumiewające. Cały obóz jest pełen muzyki. Pomimo iż dzieci te nie przejawiały
wyższych zdolności muzycznych w porównaniu z dziećmi zdrowymi, wyraźnie cieszyły się zarówno ćwiczeniami muzycznymi, jak i towarzyską atmosferą, w której ich muzyczny entuzjazm mógł rozkwitać.

Teraz rozważmy przypadek zespołu Aspergera. Charakteryzuje się on silną
awersją do interakcji społecznych. Chociaż w większości przypadków kojarzy się
z obniżonym funkcjonowaniem psychicznym, upośledzenie nie zawsze jest widoczne. Spotyka się osobniki z normalnym i przewyższającym średnią poziomem inteligencji. Autyzm jest powiązany z emocjonalnym deficytem – zwłaszcza
z niemożnością rozwinięcia tak zwanych drugorzędnych czy społecznych uczuć,
takich jak wstyd, duma, poczucie winy, miłość, empatia. U zdrowych dzieci te
drugorzędne uczucia zazwyczaj pojawiają się przed upływem czwartego roku
życia.
Temple Gradin jest wysoko funkcjonującą autystyczką, która stała się znana
przez swoje publikacje pisarskie dotyczące jej choroby. Pisząc o miłości, Grandin
przyznaje się do zamieszania, jakie odczuwała w liceum podczas lektury Romeo
i Julii Shakespeara. „Nigdy nie zrozumiałam tak naprawdę, o czym była ta książka” – powiedziała Grandin. W trakcie wyprawy przez Góry Skaliste z Oliverem
Sacksem Grandin podkreśliła, „Góry są ładne, (…) ale nie dają mi tego szczególnego odczucia, odczucia które zdaje się cieszyć”. „Odczuwasz tę radość, patrząc
na wschód słońca” – powiedziała. „Chciałabym również to poczuć. Wiem, że to
jest piękne, ale nie trafia to do mnie” (Sachs, 1996: 124). Doświadczenie Grandin
z muzyką ma się podobnie. Chociaż ma ona słuch absolutny oraz to, co określa
jako trwałą i dokładną pamięć słuchową, muzyka nie wywiera na niej żadnego
wrażenia. Dostrzega ładne dźwięki, ale nie wzbudzają w niej żadnych uczuć
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(Sachs, 1996: 122). Całe to zamieszanie wokół muzyki wprawia ją w zakłopotanie.
Grandin tłumaczy to tym, że nie wszystkie „obwody emocjonalne” są ze sobą
połączone. Sacks interpretuje to zjawisko następująco:
Ludzie z autyzmem mogą doświadczać silnych pasji, intensywnych obsesji i fascynacji lub, jak
w przypadku Temple Grandin, wyjątkowej wrażliwości i troski w niektórych dziedzinach.
W autyzmie nie tyle samo przeżywanie jest zaburzone, co przeżywanie skomplikowanych
ludzkich doświadczeń, w głównej mierze tych społecznych, aczkolwiek również tych pokrewnych – estetycznych, poetyckich, symbolicznych itd. Nikt, w rzeczy samej, nie ukazuje tego lepiej niż sama Temple… Przyznaje ona, że jest coś mechanicznego w jej umyśle i często porównuje go do komputera… Sądzi też, że zazwyczaj autyzm ma przyczyny genetyczne.
Temple podejrzewa, że jej własny ojciec, który był niedostępny, pedantyczny i społecznie nieudolny, cierpiał na autyzm – a w najmniejszym stopniu miał autystyczne skłonności – i że
skłonności te pojawiają się ze znaczącą częstotliwością u rodziców i dziadków autystycznych
dzieci. (Sachs, 1996: 123)

Kontrast pomiędzy zespołem Aspergera i Williamsa jest uderzający. Z jednej
strony mamy grupę ludzi, których objawy zawierają wysoką towarzyskość połączoną z wysoką muzykalnością. Z drugiej strony mamy grupę ludzi, którzy wykazują niskie zdolności społeczne i niską muzykalność. Zestawione razem te
dwie choroby psychiczne są spójne z teorią związku pomiędzy towarzyskością
a muzykalnością – i to połączenie jest podstawowym założeniem grupowej teorii
ewolucji.

Muzyka i funkcje społeczne
Zastanówmy się nad następującym pytaniem: Co jest najbardziej udanym dziełem muzycznym we współczesnej historii? Oczywiście odpowiedź na to pytanie
zależy od sposobu, w jaki zdefiniujemy pojęcie „najbardziej udany” – co, jak
wykazali filozofowie estetyki, jest dalekie od ścisłości. Niemniej jednak użyję
jednoznacznego kryterium: załóżmy, że najbardziej udane dzieło muzyczne to
takie, które jest najczęściej wykonywane i najczęściej słyszane. Stosując się do tej
zasady, możesz być zaskoczony odpowiedzią. Najbardziej udany utwór muzyczny został skomponowany przez Mildred i Pati Hill w roku 1893 i zmodyfikowany latach trzydziestych (Fuld, 1995). Jest to, oczywiście, „Happy Birthday”. Piosenka ta została przetłumaczona na niezliczoną ilość języków i jest wykonywana
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około milion razy dziennie. Pozostawało chronione prawem autorskim do połowy dwudziestego wieku. Dla wielu ludzi śpiewanie „Happy Birthday” to jedyny
moment, gdy śpiewają publicznie. Dla innych jest to jedyny moment, kiedy
w ogóle śpiewają.
Na pewien sposób „Happy Birthday” jest typowym dziełem feministycznym.
Jego twórczynie pozostają nieznane i niedoceniane. Utwór został stworzony
dzięki współpracy dwóch kobiet, nie był egoistycznym wyrażeniem jednego
mężczyzny. Jest on całkowicie nieformalny: śpiewa się go w kuchni albo w jadalni, raczej nie w sali koncertowej. Żadne inne dzieło muzyczne nie wywołuje tyle
spontanicznej twórczości muzycznej, która ma charakter domatorski, amatorski
i jest ukierunkowana na relacje. Pomimo tego niezwykłego sukcesu piosenka ta
pozostaje niedoceniona jako utwór muzyczny.
„Happy Birthday” odgrywa ważną rolę w naszym ewolucyjnym opowiadaniu, jako że podejrzewam, iż przez większość ludzkiej historii tworzenie muzyki
spełniało podobną funkcję. W kulturze zachodniej byłyby to z pewnością obozowe piosenki śpiewane przez harcerki albo piosenki śpiewane przez brytyjskich
fanów piłki nożnej, którymi można by zobrazować zachowanie Homo sapiens
w epoce plejstocenu. We wszystkich tych przypadkach muzyka pełni oczywistą
funkcję społeczną, a także pomaga zdefiniować poczucie wspólnoty i wspólnego celu.
W świetle naszej ewolucyjnej hipotezy powróćmy i rozważmy ponownie
śpiewy indiańskiego plemienia Mekranoti. Przypomnijmy sobie kilka typowych
cech – szczególnie śpiew wykonywany przez mężczyzn. Mężczyźni śpiewają późno w nocy i wczesnym rankiem, a w ich śpiewie obecna jest wyraźna męskość.
Jak dla większości tubylczych ludów największe niebezpieczeństwo zagrażające
Indianom Mekranoti stwarza możliwość zaatakowania przez inne plemię. Najlepszy strategicznie moment do ataku to bardzo wczesny ranek, kiedy wszyscy
jeszcze śpią. Przypomnijmy słowa wykrzykiwane do tych mężczyzn, którzy spali
w szałasach: „Wstawajcie z łóżek! Plemię Kreen Akrore właśnie zaatakowało,
a wy wciąż śpicie”. Znaczenie jest oczywiste. Okazuje się, że nocne śpiewanie
mężczyzn stanowi obronne czuwanie. Śpiew podtrzymuje stan pobudzenia i nie
pozwala im zasnąć.
Oczywiście tworzenie muzyki wiąże się również z przygotowaniami wojennymi. Północnoamerykańscy Indianie słynęli ze swoich śpiewów i tańców odprawianych tuż przed zaatakowaniem innego plemienia. Ktoś mógłby przypuszczać, że tego typu zachowanie niekryjące wrogich zamiarów, mogłoby przynieść
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efekt przeciwny do zamierzonego. Tańce wojenne mogłyby prawdopodobnie
ostrzec nieprzyjaciela przed zbliżającym się atakiem. Jednakże muzyka zdaje się
spełniać ważniejszą rolę – tę podnoszącą poziom pobudzenia i synchronizującą
nastroje poszczególnych wojowników dla osiągnięcia wyższego grupowego celu.

Więzi społeczne i hormony
Oprócz funkcji pobudzającej muzyka może też uspokajać. Badania Fukui wykazały, że słuchanie muzyki jest w stanie obniżyć poziom testosteronu. Sam Fukui
szybko zauważył możliwe społeczne i ewolucyjne znaczenie tego odkrycia.
Wśród ludzkich społeczności niższy poziom testosteronu przyczynia się do
zmniejszania agresji, łagodzenia konfliktów, redukowania konfrontacji i współzawodnictwa seksualnego, a w rezultacie może skutkować większym zjednoczeniem grupy.
Problem eksperymentu Fukui polega jednak na tym, że naukowiec nie decydował, jakiej muzyki słuchali badani. Była to po prostu ich ulubiona muzyki.
Biorąc pod uwagę zmienność badanych osób, możemy spodziewać się, że nie
wszystkie rodzaje muzyki zostały uwzględnione. Można przypuszczać, że na
przykład heavy metal, hard rock albo muzyka trash spowodowałyby raczej podwyższenie, a nie obniżenie poziomu testosteronu. Potrzeba dalszych badań, by
udokumentować specyficzne zmiany hormonalne zachodzące podczas doświadczania różnych gatunków muzyki. Niemniej jednak eksperyment Fukui dowiódł,
że muzyka może mieć znaczący wpływ na poziom hormonów – w szczególności
tych silnie powiązanych z więziami społecznymi.

Oksytocyna i biologia więzi społecznych
Ważne pytanie, jakie należałoby postawić, to: do jakiego stopnia muzyka wpływa
na tworzenie się więzi społecznych? Neurofizjolog Walter Freeman (1995)
przedstawił istotną teorię odnośnie oksytocyny.
Oksytocyna najczęściej jest kojarzona z procesem wydzielania mleka przez
gruczoły mleczne u młodych matek – to znaczy z odpowiedzią organizmu, która
umożliwia przepływ mleka piersiowego następujący po porodzie. Obecność
oksytocyny ma również ogromne znaczenie dla mózgu. Na przykład, kiedy owca
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rodzi jagnię, cebulka węchowa jest zalewana oksytocyną. Zaraz po urodzeniu
jagnięcia owcy wdrukowuje się zapach nowo narodzonego potomstwa. Jednocześnie zdolność rozpoznawania zapachu poprzedniego potomstwa zostaje utracona. W rezultacie owca będzie karmić wyłącznie nowo narodzone jagnię.
Badania neurofizjologów wykazały, że oksytocyna zachowuje się jak gąbka,
która zmazuje poprzednie wspomnienia i w tym samym czasie ułatwia zapis
nowych doznań. W połączeniu z przełomowymi wydarzeniami życiowymi można ją traktować jak cement spajający nowe wspomnienia. Amnestyczne cechy
oksytocyny są widoczne we wszystkich doświadczeniach uczenia się. Jednakże
ich najsilniejsze działanie pojawia się podczas najbardziej emocjonalnych sytuacji, jak na przykład tych związanych z przeżywaną traumą lub ekstazą. Pawłow
odkrył to zjawisko w trakcie poważnych wiosennych podtopień jego laboratorium, podczas których psy trzymane w klatkach omal się nie utopiły. Po ich uratowaniu trzeba je było oduczyć drapania w drzwi klatek (Pavlov, 1955).
W swojej książce Societies of brain Freeman wymienia liczne okoliczności,
w których następuje produkcja oksytocyny i opisuje jej wpływ na system nerwowy. Jak już wcześniej napisałem, produkcja oksytocyny wiąże się z traumą i ekstazą. Oprócz porodu, jest uwalniana do organizmu kobiet i mężczyzn po odbytym stosunku seksualnym. Freeman sugeruje także, że hormon ten uwalnia się
w trakcie transu i słuchania muzyki.
W wielu przypadkach obecność oksytocyny jest powiązana z okolicznościami
wytwarzania więzi u ludzi i u zwierząt. Na przykład, po stosunku seksualnym
może znacząco ułatwić skojarzenie pary w ten sam sposób, w jaki ułatwia ona
wytworzenie relacji pomiędzy matką a nowo narodzonym dzieckiem. Sugestia
Freemana na temat uwalniania oksytocyny pod wpływem muzyki ma znaczące
następstwa dla teorii tworzenia się więzi w grupie równieśniczej oraz społecznej
tożsamości. Jeśli Freeman ma rację, stanowiłoby to solidny neurofizjologiczny
powód, dla którego zakochani lubią słuchać muzyki na wspólnych spotkaniach,
związkowcy śpiewają podczas pikietowania, wspólnoty religijne angażują się we
wspólne śpiewanie, szkoły tworzą pieśni z okazji ukończenia edukacji, a wojownicy śpiewają i tańczą przed ruszeniem do walki.

Regulacja nastroju
Thayer wraz ze współpracownikami przeprowadzili liczne badania na temat
tego, w jaki sposób ludzie regulują swój nastrój. Jedno z badań miało na celu
określenie, co ludzie robią, aby pozbyć się złego nastroju. Spośród 29 kategorii
aktywności najczęściej wybieraną było telefonowanie lub rozmowa z przyjacie-
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lem. Drugą z kolei była próba pozytywnego myślenia – rodzaj podnoszenia samego siebie na duchu. Trzecią odpowiedź natomiast – wygrywającą z wieloma
innymi możliwościami – stanowiło słuchanie muzyki. 47 procent badanych zaznaczyło, że korzystają z muzyki by złagodzić lub wyeliminować zły nastrój
(Thayer, 1996).
Thayer i inni (Thayer, Newman, Mclain, 1994: 910–925) przeprowadzili podobne badanie, aby dowiedzieć się, co ludzie robią, by wzmocnić swoją czujność
albo podnieść poziom energii. Słuchanie muzyki zostało zaznaczone przez
41 procent badanych, zostawiając w tyle aktywności takie jak spanie, branie
prysznica, zaczerpnięcie świeżego powietrza i picie kawy. W końcu, w trzecim
badaniu, mającym na celu określenie, w jaki sposób ludzie radzą sobie z nerwowością, napięciem czy lękiem, słuchanie muzyki zajęło trzecie miejsce z liczbą 53
procent, zaraz po dzwonieniu lub rozmowie z kimś i próbowaniu się uspokoić
poprzez myślenie o sytuacji.
Warto podkreślić dwa wnioski nasuwające się z przytoczonych powyżej badań. Pierwszym jest fakt, że głównym zachowaniem regulującym nastrój jest
przebywanie lub rozmawianie z przyjacielem. Mianowicie naszą podstawową
tendencją jest szukanie rozwiązania poprzez kontakty międzyludzkie. Nastroje są
zaraźliwe i do pewnego stopnia polegamy na sobie nawzajem w kwestii ich
zmiany, wzmacniania bądź też łagodzenia. Mimo iż wiemy, że na nasz nastrój
duży wpływ ma stan fizjologiczny – w dużej mierze odżywianie się, ćwiczenia czy
wypoczynek – jedzenie, aktywność fizyczna i odpoczywanie są znacznie rzadziej
wykorzystywane do regulacji nastroju niż muzyka.
Drugim wnioskiem wartym podkreślenia jest oczywisty fakt, iż muzyka zajmuje znaczące miejsce w sposobach korygowania nastroju. Chociaż we współczesnych środowiskach muzyka z reguły występuje w zindywidualizowanym
kontekście, wiemy już, że taki kontekst w historii był niespotykany. Przeważająca
część tworzenia muzyki w społecznościach zbieracko-łowieckich ma wymiar
wspólnotowy lub grupowy. Zanim wynaleziono fonograf, większość muzyki
kultury zachodniej również występowała w kontekście grupowym. W skrócie,
muzyka jest jak najbardziej uzasadnionym sposobem na poprawianie nastroju.
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Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska (red.), Konflikt społeczny
w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie,
Difin SA, Warszawa 2015, 322 s.
Praca zbiorowa Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie pod red. Danuty Boreckiej-Biernat i Małgorzaty Cywińskiej stanowi ważny głos w społecznej dyskusji na temat konfliktu, napięć oraz dysonansów
społecznych. Świat współczesny i jego obszary charakteryzują się dzisiaj wieloznacznością,
sprzecznościami i skrajnościami ujawniającymi się w postaci wielu paradoksów.
Prezentowana praca analizuje wybrane aspekty życia społecznego w kontekstach ich wzajemnego przenikania, wspierania i uzupełniania. Sygnalizuje konteksty rzeczywistości społecznej, która w całej dynamice stawia człowieka wobec nowych wyzwań, niejednokrotnie
powodujących napięcia i konflikty. Są one rezultatem rozmaitych sprzeczności interesów
i dążeń ludzi, którzy ze sobą współdziałają i współzawodniczą. Konflikty społeczne, jak określa Janusz Sztumski, są wszechobecne i użyteczne, bowiem stanowią ważny czynnik zmian
i postępu. Wynikają one z podstawowych potrzeb ludzkich i prowadzą do ich zaspokojenia,
a niekiedy i rozwoju. Skłaniają ludzi do działań i przeciwdziałań, do innowacji w sposobach
rozwiązywania i przezwyciężania ich skutków. Dokonujące się zmiany obejmują prawie
wszystkie aspekty życia społecznego i warunkują losy osobnicze. Pojawiają się wszędzie,
w każdym społeczeństwie, grupach i instytucjach. Musimy jednak pamiętać, że sytuacji konfliktotwórczych nie należy lekceważyć, ponieważ są niebezpieczne i stanowią zawsze zagrożenie konfliktami.
W tym kontekście rodzą się pytania o możliwości i sposoby szybkiego rozpoznawania
przyczyn, które tkwią u ich podstaw, możliwości ograniczania ich rozmiarów i natężenia oraz
przezwyciężania ich skutków. Próby odpowiedzi na te pytania znajdzie Czytelnik w recenzowanej książce.
Przedłożona do recenzji praca składa się z trzech części. Każda z nich przedstawia zjawisko konfliktu społecznego, ale z innej perspektywy: socjologicznej (część I), pedagogicznej
(część II) i psychologicznej (część III).
Pierwsza część to teren penetracji naukowej autorów opracowań: Zbyszko Melosika
i Tomasza Gmerka, ukazujący socjologiczny aspekt konfliktu społecznego. Autorzy opracowań ukazują różne formy zmagania i konfrontacji (są one często następstwem m.in. braku
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zgody, kolizji norm czy sprzeczności interesów), z jakimi człowiek spotyka się w życiu społecznym. Poszczególni autorzy podejmują problemy ważne dla funkcjonowania systemu
edukacji oraz kształcenia i odpowiedzialnego funkcjonowania człowieka.
Kolejną grupę tworzą prace skoncentrowane na pedagogicznym aspekcie konfliktu społecznego. Stanisław Kawula już dawno pisał, że wychowanie w warunkach konfliktu społecznego polegałoby na stymulowaniu lub na wzmacnianiu wszelkich pozytywnych wartości,
wzorów zachowań oraz tych kierunków zmian rzeczywistości, które wywoływane są przez
naturalne procesy konfliktowe. Może ono polegać również na osłabieniu lub eliminowaniu
tych zmian zachowań czy postaw jako skutków ścierania się różnego rodzaju sprzeczności
społecznych, które zagrażają lub uniemożliwiają osiągnięcie określonych celów wychowawczych. Wychowanie jest istotnym czynnikiem zmian społecznych i postępu w różnych sferach
naszego życia. Autorzy poszczególnych prac (A. Twardowski, M. Cywińska, A. Olubiński,
A. Błachnio i W. Maliszewski, T.M. Zimny, W. Sikorski) jednogłośnie akcentują zagadnienia
związane z przyjęciem odpowiedniej postawy wobec różnego rodzaju konfliktów i uznania
ich w wychowaniu za naturalny składnik współżycia między ludźmi. Zjawiska te występują
masowo w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Wszyscy Autorzy są zgodni, iż wymagają
one odpowiedniej wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie z nimi, co ma istotne znaczenie
dla wychowania. Należy zatem kształcić przyszłych nauczycieli – wychowawców tak, by przygotować ich do działalności z dziećmi i młodzieżą w warunkach dywergencji społecznej.
Warto także pamiętać słuszną uwagę A. Olubińskiego, że zjawisko konfliktu społecznego
może wzbogacić praktykę edukacyjną, a także i samą pedagogikę.
Ostatnią, najbardziej pojemną treściowo część książki stanowią prace podejmujące psychologiczny aspekt konfliktu społecznego. Na pierwszym planie pojawiają się problemy związane z konfliktem społecznym jako zjawiskiem psychospołecznym w mikroskali społecznej,
np. między dwojgiem ludzi bądź między członkami rodziny. Bardzo wyraźnie artykułowane
są sytuacje, które ukazują, iż wystarczą tylko subiektywne uwarunkowania podjęcia walki
z danym człowiekiem bez żadnych obiektywnych racji. Autorzy prac (odpowiednio w kolejności: K. Węgłowska-Rzepa, I. Janicka, H. Przybyła-Basista, B. Lachowska, E. Napora,
K. Walęcka-Matyja, D. Borecka-Biernat, M. Kuśpit i A. Senejko) akcentują, że przy ich analizie należy uwzględniać zarówno społeczne, jak i psychiczne ich uwarunkowania oraz pamiętać o ich ścisłym związku między nimi. Te same przyczyny obiektywne lub subiektywne mogą
wywołać inne skutki, w zależności od ich układu z innymi warunkami sytuacyjnymi. Nie ma
rodziny, w której nie występowałyby sytuacje konfliktotwórcze, wynikające ze zróżnicowanych potrzeb poszczególnych osób. Każda jednak sytuacja konfliktowa prowadzi do powstania konfliktu. Osoby uwikłane w sytuację konfliktotwórcze poprzez walkę chcą osiągnąć
swoje cele. Dążą do konfliktu, bo nie widzą innych szans osiągnięcia swoich celów. Autorzy
prac bardzo wyraźnie ukazują niebezpieczeństwo powstałej sytuacji konfliktotwórczej i zagrożenie konfliktami. Analizując perspektywy teoretyczne i odwołując się do wyników badań,
autorzy stwierdzają jednoznacznie, iż jeżeli już doszło do konfliktu, należy ograniczyć jego
rozmiary i przezwyciężać jego przyczyny i skutki. Warto przypomnieć w tym miejscu uwagę
Jerzego Sztumskiego, aby konflikt otwarty nie przekształcił się w konflikt utajony, grożący
w przyszłości poważniejszymi konsekwencjami.
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Przedstawiona do recenzji praca zbiorowa pt. Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie pod red. Danuty Boreckiej-Biernat
i Małgorzaty Cywińskiej potwierdza wysoką wrażliwość pedagogiczną i społeczną Autorów.
Jest ważnym studium interdyscyplinarnym, w którym analizy pedagogiczne, socjologiczne
i psychologiczne wyrażają wspólną troskę o rozpoznawanie mechanizmów powstawania
konfliktów społecznych. Książka stanowi istotny wkład w rozwój teorii i praktyki edukacyjnej
i z pewnością przyczyni się do poszerzenia jej perspektywy badawczej. Formułowane interesujące wnioski mogą być z powodzeniem zastosowane w praktyce, a niektóre z nich mogą stać
się sygnałem do poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań.
Katarzyna Segiet

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, 475 s.

Polska pedagogika w jej transdyscyplinarnym aspekcie socjologicznego pogranicza badawczego zyskała nowy, ważny impuls za sprawą obszernej, liczącej 475 stron monografii Agnieszki
Gromkowskiej-Melosik pt. Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną. Poznańska pedagog z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM zaprezentowała udaną próbę analizy społecznych funkcji szkolnictwa średniego
w Polsce i na świecie. Jej książka składa się z dwóch części o rozbudowanej strukturze, opatrzona jest rzetelnym wprowadzeniem, podsumowaniem i – co szczególnie ważne – licznymi,
bo 1505 przypisami, przywołanymi na podstawie imponującego zestawu bibliograficznego
obejmującego blisko 600 publikacji (należy zaznaczyć, że w większości obcojęzycznych)
i ponad 120 źródeł netograficznych oraz opracowań rankingowych. Dotarcie do tak bogatego
zbioru publikacji zagranicznych stanowiło zapewne duże wyzwanie logistyczne, a sposób,
w jaki dokonano ich merytorycznej analizy, świadczy z jednej strony o znakomitym kontakcie
ze światową literaturą z zakresu socjologii edukacji, z drugiej zaś dowodzi wyjątkowej erudycji
Autorki.
Rozprawa stanowi ponadstandardowy – jak na jedną publikację – wkład w dyscyplinarne
pogranicze socjologii i pedagogiki, a konkretnie w rozwój komparatystyki pedagogicznej
i socjologii edukacji, ale także w wyłaniającą się nową subdyscyplinę pedagogiki – pedagogikę
szkoły. Autorka, posługując się niezwykle sprawnie językiem polskim, stworzyła dzieło, którego lektura zadowoli nie tylko poszukiwaczy specjalistycznej wiedzy, ale także przez wspomnianą sprawność językową może być zajmującą lekturą dla światłych rodziców, żywotnie
zainteresowanych karierą szkolną swoich dzieci.
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Pracę inicjuje siedmiostronicowe Wprowadzenie, w którym Autorka, uzasadniając wybór
tematyki, trafnie stwierdza, że (…) problem ten zasługuje na uwagę, bowiem we współczesnych
neoliberalnych społeczeństwach zdecydowanie następuje w szkolnictwie „powrót do elitarności”,
a dyskusja dotycząca szkół elitarnych odbywa się już nie tylko na forum stricte naukowym, ale
także codziennym/publicznym. Z ostrożnością właściwą odpowiedzialnym badaczom sygnalizuje, że z perspektywy socjologii edukacji – szczególnie anglosaskiego jej nurtu – podjęła
próbę dokonania analizy społecznych funkcji elitarnego szkolnictwa średniego, ze szczególnym akcentem położonym na funkcję selekcyjno-stratyfikacyjną oraz socjalizacyjną.
Pierwszą część publikacji otwiera rozdział zatytułowany Elitarne szkoły średnie w perspektywie teoretycznej, w którym Autorka, odwołując się do wielu ważnych teorii i kategorii pojęciowych, przedstawiła szerokie tło teoretyczne dla swojej eksploracji badawczej funkcji elitarnego szkolnictwa średniego, poprzedzającego edukację na poziomie akademickim. Rozpoczyna
swoje rozważania od ukazania dwóch makrosocjologicznych podejść: adaptacyjnego oraz reprodukcyjnego, by w dalszej części rozdziału, posiłkując się licznymi odniesieniami do materiałów źródłowych, erudycyjnie omówić kategorię elitarności, nie zaniedbując wszakże wątku
egalitaryzmu, któremu poświęca uwagę także w drugiej części pracy oraz Zakończeniu.
Agnieszka Gromkowska-Melosik, podejmując zagadnienie elitarności i odnosząc się do kategorii reprodukcji społecznej – akcentowanej w podtytule pracy, czytelnie odwołuje się do
klasycznych już poglądów Pierre’a Bourdieu. W odniesieniu zaś do kategorii ruchliwości
konkurencyjnej rekonstruuje koncepcję Ralpha Turnera, który ową ruchliwość konkurencyjną (ale także ruchliwość sponsorowaną) uznał za sposób przemieszczania się jednostek na tak
zwanej drabinie społecznej. Dzięki podkreślanej już erudycji Autorki polski czytelnik ma
w tym rozdziale okazję zapoznać się z zagraniczną (głównie anglosaską) literaturą fachową
i poglądami jej przedstawicieli, na przykład: R.A. Gaztambide-Fernándeza, A. Howarda,
S. Bowlesa, H. Gintisa, J.W. Meyera, P.W. Kingstona, L.S. Lewisa, M. Sako, P. Cooksona,
C.H. Persel i wielu innych.
Autorka na podstawie lektury wielu publikacji zdecydowała się na ustalenie listy państw,
w których elitarna edukacja na poziomie średnim odgrywa specyficzną, społeczną rolę i zaliczyła do nich: Wielką Brytanię, Francję, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Japonię i Singapur.
Interesującą z pedagogicznego punktu widzenia charakterystykę systemów elitarnego szkolnictwa w tych krajach zamyka konkluzja, iż elitarne szkolnictwo średnie ma szereg cech wyróżniających je z systemów edukacyjnych funkcjonujących w opisywanych krajach. W kontekście
społecznym elitarne szkoły średnie dysponują znaczącym potencjałem stratyfikacyjnym – służą
więc jako instrument reprodukcji dla i tak już uprzywilejowanych grup społecznych. Z uwagi
zaś na specyficznie przebiegający proces socjalizacji, jaki zachodzi w elitarnych szkołach średnich, ucząca się w nich młodzież – dysponując wysokim kapitałem kulturowym – dzięki
dostępowi do uprzywilejowanych form edukacji uzyskuje znaczną przewagę w rywalizacji
o dostęp do elitarnych szkół wyższych, a następnie równie elitarnych miejsc pracy.
Sześć kolejnych rozdziałów tej części pracy to efekt rekonstrukcji funkcjonowania edukacji elitarnej na poziomie średnim w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Singapurze – krajach z utrwaloną społecznie tradycją szkolnictwa elitarnego (w niektórych nawet wielowiekową). Trzeba podkreślić, że ta część książki odgrywa
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szczególną rolę ze względu na frapujący zestaw informacji w istotny sposób poszerzających i
weryfikujących potoczną wiedzę o znanych, elitarnych szkołach uosabiających sukces edukacyjny dla wybranych. Autorka zadbała o to, by każdy z omawianych systemów edukacji elitarnej ukazany został w kontekście historycznym, którego szczegółowość dostosowała – jak
sądzę – do faktografii dostępnej w obcojęzycznej literaturze. Najobszerniej więc zagadnienie
to zostało omówione w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych,
mniej historycznych szczegółów znajdziemy w opisie szkolnictwa elitarnego Japonii i Szwajcarii, najmniej zaś w rozdziale poświęconym Singapurowi, gdyż cezurę czasową stanowi rok
1965, w którym kraj ten uzyskał niepodległość.
Przyjęta przez Agnieszkę Gromkowską-Melosik rekonstrukcja elitarnego szkolnictwa
średniego w różnych krajach z perspektywy przynależnych mu funkcji przyniosła ciekawy
rezultat obejmujący istotne różnice, ale także cechy wspólne. Owo zróżnicowanie w przypadku Wielkiej Brytanii odnosi się do akcentowania funkcji stratyfikacyjnej i socjalizacyjnej.
W odniesieniu do elitarnych liceów francuskich charakterystyczne są paradoksy ruchliwości
konkurencyjnej wynikające z dominującej merytokratycznej polityki edukacyjnej państwa.
Szczególną cechą (oprócz bardzo wysokiego czesnego) elitarnych szkół szwajcarskich jest ich
wielokulturowy charakter i międzynarodowy skład zespołów uczniowskich, co sprzyja globalnej stratyfikacji. W Stanach Zjednoczonych dominuje model elitarnej szkoły średniej
z internatem, partycypującej w procesach reprodukcji społeczno-kulturowej. Elitarne szkolnictwo średnie w Japonii charakteryzuje ekstremalny poziom ruchliwości konkurencyjnej
opartej na systemie testów i egzaminów. Singapur, jako stosunkowo młoda, niepodległa państwowość akcentująca konieczność wyłonienia elity narodowej, opiera swoje elitarne szkolnictwo średnie na merytokratycznym elitaryzmie, czy – jak kto woli – na elitarnej merytokracji. Cechą zaś wspólną wszystkich analizowanych elitarnych szkół średnich jest wypełnianie
funkcji selekcyjno-stratyfikacyjnej oraz socjalizacyjnej, co w praktyce oznacza podążanie
absolwentów ścieżką wyznaczoną przez elitarne szkoły wyższe oraz wysoki prestiż społeczny
i zawodowy. Tak więc elitarność najlepszych szkół średnich potwierdza się w strukturze przyjęć do najlepszych uniwersytetów, ale także w dostępie do prestiżowych stanowisk i ról społecznych.
Druga część książki, zatytułowana Elitarne licea ogólnokształcące we współczesnej Polsce
z perspektywy uczniów i absolwentów, stanowi w istocie autorskie uzupełnienie opisanych
w części pierwszej analiz opartych na przykładach sześciu krajów. Przedstawione zostały
wyniki przeprowadzonych osobiście przez Agnieszkę Gromkowską-Melosik w roku 2014
badań empirycznych o charakterze jakościowym, których przedmiotem był sposób postrzegania przez uczniów i absolwentów dziesięciu polskich elitarnych liceów funkcjonujących
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu. W otwierającym tę część pracy
rozdziale pt. Metodologiczne podstawy badań własnych Autorka rzetelnie zrelacjonowała
swoje przygotowania do eksploracji badawczej: precyzując problemy badawcze i zastosowane
jakościowe podejście badawcze; wyjaśniając istotę studium przypadku jako metody badań
i omawiając wykorzystanie techniki pogłębionego, częściowo ustrukturyzowanego wywiadu
indywidualnego. Uzasadniony został także celowy dobór próby badawczej, którą stanowiło
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15 uczniów i 12 absolwentów z wybranych szkół. Uważna lektura tego rozdziału może być
także dla innych badaczy przykładem logiki procesu metodologicznego.
W kolejnym rozdziale, pt. Polskie elitarne licea ogólnokształcące – uzasadnienie kryteriów
wyboru, opierając się na tradycji, renomie i ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych, Autorka dokonała celowego wyboru, a następnie interesującej charakterystyki placówek, wśród których znalazły się: I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, II Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie, XLI Liceum Ogólnokształcące im.
Joachima Lelewela w Warszawie, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
Kolejne trzy rozdziały, zamykające książkę, mają niezaprzeczalną wartość naukową, mimo iż w warstwie metodologicznej wykorzystano „miękkie”, jakościowe podejście badawcze.
Autorka w toku konceptualizacji badań podjęła niezwykle trafną decyzję, zaplanowała bowiem wykorzystanie narracji dwóch pokoleń uczestników edukacji elitarnej – aktualnych
uczniów i absolwentów, co zaowocowało kapitalną możliwością fenomenologicznego wglądu
w dynamikę procesu elitarnej edukacji.
Zebrany materiał badawczy zaprezentowany został w rozdziale pt. Status elitarnego
szkolnictwa średniego i jego rola: akceptacja ideologii ruchliwości konkurencyjnej i nierówności
społecznych, w którym przybliżono między innymi sposoby rozumienia przez podmioty edukacji (czyli aktualnie uczących się i absolwentów): idei elitarności i jej kontekstów, uwarunkowań zjawiska selekcji, kapitału kulturowego jako wyznacznika indywidualnej ścieżki sukcesu oraz roli nauki w elitarnej szkole średniej w procesie podejmowania decyzji o dalszej
drodze edukacyjnej i zawodowej.
Szeroko rozumiany proces kształcenia z perspektywy uczniów i absolwentów stał się motywem przewodnim kolejnego rozdziału pt. Dynamika funkcji kształcącej w elitarnych liceach:
między ‘testokracją’ a ideałem człowieka wszechstronnie wykształconego. Podjęto w nim trzy
główne wątki: funkcji kształcącej szkoły, edukacji matematycznej oraz pedeutologiczny.
Rekonstrukcja funkcji kształcącej szkoły średniej przez podmioty uczestniczące w edukacji elitarnej to w istocie relacja z poszukiwania złotego środka pomiędzy: wykształceniem
ogólnym i specjalizacją, mierzalnymi (m.in. testowanymi) i niemierzalnymi wymiarami poziomu wiedzy oraz jednostkowym i grupowym wzmacnianiem talentów. To także emocjonalnie zabarwione relacje osób badanych na temat rozwoju osobistego oraz roli, jaką odegrała
sama szkoła i zdobywana w niej wiedza.
Uwzględnienie przez Agnieszkę Gromkowską-Melosik wątku jakości kształcenia matematycznego jako probierza elitarności wydaje się szczególnie ważne z uwagi na trwającą od
jakiegoś czasu burzliwą dyskusję na temat dramatycznie niskich kompetencji matematycznych współczesnych uczniów i studentów. Narracje badanych uczniów i absolwentów nie
pozostawiają wątpliwości, że znajomość matematyki jest kluczowym elementem wykształcenia ogólnego, również u osób podążających ścieżką humanistyczną. Istotę rozważań o roli
edukacji matematycznej w elitarnym kształceniu dobrze oddaje cytowana w książce myśl, że

Polemiki i recenzje

243

(…) Kompetencje matematyczne są jedną z najwyżej ocenianych form kapitału intelektualnego, a nawet kulturowego, stanowią niemal swoisty symbol „racjonalności Zachodu” (s. 394).
Autorka w swoich badaniach nad elitarnością w edukacji nie pominęła wątku pedeutologicznego, bowiem „szkoła nauczycielem stoi”. Z wypowiedzi badanych osób wyłania się obraz
elitarnej szkoły ze znakomicie wykształconymi nauczycielami, dysponującymi wiedzą, kompetencjami dydaktycznymi i wychowawczymi na poziomie ponadstandardowym, nierzadko
uznawanymi za osobowości charyzmatyczne. Podkreślić należy także wyłaniającą się z narracji badanych wiedzę o istotnej zmianie pokoleniowej nauczycieli, którzy współcześnie są
znacznie lepiej przygotowani pedagogicznie i psychologicznie do odpowiedzialnej roli partnera ucznia w procesie uczenia się.
W zamykającym empiryczne analizy rozdziale pt. Socjalizacyjna funkcja elitarnego liceum: mechanizmy identyfikacyjne i kształtowanie charakterów poddano analizie: socjalizację
do sukcesu, normy, wartości, dyscyplinę, szkolną tradycję rytuałów o charakterze inicjacyjnym i identyfikacyjnym oraz interpersonalne relacje w społeczności absolwentów, przyjmujące specyficzną formę sieci.
Pozornie łatwe wydaje się dokonywanie wszelkiego rodzaju podsumowań, ale w przypadku tej książki, zawierającej ogromną ilość informacji, stanowi to nie lada wyzwanie. Testem weryfikującym owo wyzwanie jest uniknięcie niebezpieczeństwa zbanalizowania – tak
merytorycznego, jak i językowego – efektów badań. Ten test, moim zdaniem, Autorka zdała
wzorowo i czytelnik istotnie otrzymuje kwintesencję podjętych problemów. Po pierwsze,
klarowna i czytelna jest wyrażona w trzech punktach reasumpcja warstwy instytucjonalnej
postrzegania elitarności szkoły przez uczniów i absolwentów szkół. Po drugie, pojawia się
oparta na licznych lekturach i przywołanych tu badaniach próba naszkicowania obrazu
ucznia oraz absolwenta elitarnej szkoły średniej. Po trzecie, elitarność szkół średnich w wymiarze społecznym broni się za sprawą silnych wpływów merytokratycznych.
Odniosę się także do Zakończenia, w którym Autorka, prezentując postawę odpowiedzialnego badacza, słusznie stwierdza, iż (…) Ocena samego istnienia i sposobu funkcjonowania elitarnego szkolnictwa zależeć będzie zawsze od ideologii edukacyjnej, której wyrazicielem
jest osoba obserwatora. Jeśli bliskie będą mu założenia egalitaryzmu, przyjęcie krytycznej postawy wobec szkół elitarnych wydaje się być w jego przypadku nieuchronne. Z kolei, jeśli określa
się on mianem liberała, z pewnością uzna istnienie szkół elitarnych za logiczną konsekwencję
istniejących w społeczeństwie procesów stratyfikacji, a także konsekwencję (i logicznie biorąc –
przyczynę) nierówności, które i tak będą stale obecne. Za sprawą Agnieszki Gromkowskiej-Melosik i przedstawionych tu efektów Jej wnikliwych studiów dysponujemy bardziej pogłębionym wglądem w materię elitarności w edukacji. Mniemam, że ta publikacja będzie stanowić znaczący głos w środowisku naukowym nie tylko polskiej pedagogiki, ale także socjologii;
znajdzie miejsce w kanonie lektur studentów, zainteresuje nauczycieli i kadrę kierowniczą
oświaty.
Wiktor Żłobicki
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KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (8) 2016 POZNAŃ

Komunikat z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych. Od kontekstów teoretyczno-empirycznych do
praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej”, Poznań,
14 listopada 2014 roku
W dniu 14 listopada 2014 roku odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych. Od kontekstów teoretycznoempirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.
Głównym celem konferencji było zaprezentowanie szerokiego spektrum zagadnień odnoszących się do współczesnej młodzieży, stanowiących odbicie czasów, w których przyszło
funkcjonować młodym osobom. Prezentowane przez prelegentów refleksje koncentrowały się
wokół następującej problematyki:
I. Edukacyjne wybory młodzieży i ich konsekwencje
II. Młodzież a kultura współczesna
III. Przemiany podstawowych środowisk wychowawczych i ich konsekwencje socjalizacyjno-wychowawcze (np. rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, Kościół, mass media)
IV. Poszukiwanie dobrych praktyk socjalno-wychowawczych. Od tradycji ku nowoczesnym rozwiązaniom.
Konferencja składała się z czterech sesji plenarnych. Każda z nich została opatrzona tytułem i mottem, które wskazywały jednocześnie zakres i wagę podejmowanej problematyki
w danej części.
Dr hab. Katarzyna Segiet – Przewodnicząca Komitetu Naukowego – powitała gości:
przedstawicieli Technische Universität Cottbus-Senftenberg, pracowników naukowych Wydziału, studentów i przedstawicieli praktyki społecznej. Po przywitaniu gości Dziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza prof. zw. dr hab.
Zbyszko Melosik wygłosił przemówienie otwierające część merytoryczną obrad. Następnie dr
hab. Katarzyna Segiet wprowadziła słuchaczy w problematykę konferencji, podkreślając, że
młodzież oraz kwestia młodości to aktualnie doniosłe zjawisko społeczne, które jest przedmiotem żywego zainteresowania wielu badaczy. Uzasadnienie zorganizowania konferencji
wynika z wielości nurtów oraz poglądów, niekiedy bardzo zróżnicowanych, na temat mło-
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dzieży oraz z potrzeby stworzenia przestrzeni do dyskusji nad wspomnianymi zagadnieniami.
W części dalszej dr hab. Katarzyna Segiet oddała głos moderatorom konferencji: dr. hab.
Waldemarowi Segietowi i dr Kamili Słupskiej.
Dr hab. Waldemar Segiet wprowadził słuchaczy w problematykę pierwszej sesji plenarnej
konferencji, zatytułowanej Konstruowanie tożsamości współczesnej młodzieży, której mottem
przewodnim były słowa: Młodzież poszukuje sposobów ekspresji własnej tożsamości, dostrzega
wielorakość możliwości. Mówca podkreślił, że refleksje nad młodzieżą z racji charakterystycznej dla niej dużej dynamiki rozwoju oraz specyficznej adekwatności do przemian cywilizacyjno-kulturowych zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości wiąże się z próbą znalezienia
odpowiedzi na wiele pytań. Najistotniejszym w tym kontekście dotyczy tożsamości współczesnej młodzieży. Pierwszym prelegentem był prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, który wystąpił
z referatem zatytułowanym Pedagogika i tożsamość młodzieży w kulturze kontroli i rozproszenia. Podkreślił w nim istotność wpływu funkcjonowania młodych ludzi w kulturze kontroli
i rozproszenia na kształtowanie się ich tożsamość. Następnie swój wykład Jugend als Problem
(Młodzież jako problem) zaprezentował prof. dr phil. Urlich Paetzolt. Zostały zawarte w nim
dwie istotne tezy odnoszące się do pedagogiki społecznej. Pierwsza z nich zakłada, iż pedagogika społeczna i praca socjalna w swych działaniach profilaktycznych i kompensacyjnych
skupiają się przede wszystkim na adolescentach. Koncentrują swoje działania w głównej mierze na fazie młodzieńczej, nie doceniając tym samym istoty wcześniejszych faz rozwojowych.
Druga podkreśla, że im większa jest ingerencja pedagogiki społecznej w życie młodych ludzi,
tym bardziej ogranicza im możliwość rozwijania samodzielności. Ostatnim wykładem pierwszej sesji plenarnej było wystąpienie prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss Dzieci z dobrych
rodzin – nieprzerwana pępowina. Ukazuje w nim istotę, złożoność oraz specyfikę relacji dzieci
z tzw. „dobrych domów” z ich rodzicami oraz kontekst społeczny i wychowawczoedukacyjny, w którym funkcjonują. Dr hab. Waldemar Segiet podsumował pierwszą część
konferencji. Wskazał, że wiek dorastania jest okresem dokonywania wyborów, dezintegracji
i integracji tożsamości w sferze wartości, stylu życia, krystalizacji dążeń i w tym kontekście
młodzież wydaje się grupą, która przede wszystkim podlega socjalizacyjnym eksperymentom
historii i jest społecznym laboratorium doświadczalnym.
Dr Kamila Słupska wprowadziła wszystkich uczestników w problematykę drugiej sesji
plenarnej, noszącej tytuł Między edukacją a rynkiem pracy. Mottem przewodnim tej części
konferencji były słowa: Młodzież określa własne wybory, dążenia, własne drogi, a w konsekwencji perspektywę życia. Myślenie o przyszłości zmienia się w okresie adolescencji w wyniku procesów psychicznych, biologicznych oraz w powiązaniu z dynamiką kontekstu życiowego. Obiektywne czynniki wyznaczają subiektywne podejście do takich perspektyw, jak m.in.
możliwości edukacyjne, zawodowe, plany dotyczące życia rodzinnego. Kariera zawodowa,
będąca niezwykle ważnym elementem składowym szeroko pojmowanej kariery życiowej
i następstwem wędrówki edukacyjnej, nie jest obietnicą realnego powodzenia, które pozostaje
w sferze marzeń, ale budzi obawy o własne umiejętności i możliwości odniesienia sukcesu.
Pierwszą prelegentką, która zabrała głos w drugiej sesji plenarnej, była prof. dr hab. Agnieszka
Gromkowska-Melosik. Tytuł jej referatu brzmiał Dynamika dostępu młodych kobiet i mężczyzn do szkolnictwa wyższego. Studium z pedagogiki porównawczej. W swoim wystąpieniu
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prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik podkreśliła, iż procent studiujących kobiet
wzrasta, jednak nie przekłada się to na wzrost liczby kobiet studiujących w placówkach o tym
samym prestiżu, w których studiują mężczyźni. Następnie z wykładem zatytułowanym Młodzież a kariera traktowana jako własność jednostki wystąpiła prof. dr hab. Agnieszka CybalMichalska. Podjęła w nim próbę udzielenia odpowiedzi na dwa istotne pytania odnoszące się
do relacji młodzież – kariera zawodowa: jak współcześnie młodzież pozycjonuje karierę?
Oraz: z czym młodzi ludzie karierę utożsamiają? Kolejny referat został wygłoszony przez prof.
dr hab. Magdalenę Piorunek. Temat wystąpienia brzmiał: Młodzież wobec przyszłości edukacyjno-zawodowej. Style i strategie projektowania kariery na etapie adolescencji. Podkreśliła
w nim rolę adolescencji w kontekście planowania przyszłości, w tym przede wszystkim kariery zawodowej. Ponadto wskazała i omówiła strategie projektowania kariery stosowane przez
młodych dorosłych. Podsumowania drugiej sesji plenarnej konferencji dokonała dr Kamila
Słupska. Podkreśliła w nim, iż każda zmiana społeczna jest odczytywana jako szansa na poprawę warunków życia w różnych jego sferach, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Szybko jednak okazuje się, iż ta zapowiedź przemian interpretowanych w kategoriach
ulepszania rzeczywistości ma też inny wymiar, pełen sprzeczności i paradoksów. Dlatego tak
istotna staje się analiza przestrzeni aktywności – między edukacją a rynkiem pracy.
Dr hab. Waldemar Segiet otworzył trzecią część konferencji, zatytułowaną Świat społecznych wymagań, opatrzoną hasłem Młodzież próbuje się do niego przystosować, odpowiada na
stawiane jej wyzwania. Zwrócił uwagę, że młode pokolenie musi wybrać z mnogości wzorców
zachowań, chaosu wartości i niejednoznaczności norm coś istotnego, by z sukcesem usytuować się w społeczeństwie. W tej części jako pierwsza wystąpiła prof. dr hab. Ewa Jarosz,
która przygotowała referat Obywatelstwo dzieci i młodzieży – retoryka wskazań i rzeczywistość. Podkreśla w nim problem postrzegania dzieci i młodzieży przez dorosłe społeczeństwo
jako pełnoprawnych obywateli. Następnie z wykładem zatytułowanym Zdrowie psychospołeczne młodzieży czasu współczesnych przemian – konteksty kształtowania umiejętności życiowych wystąpiła prof. dr hab. Ewa Syrek. Ukazała w nim, jak młodzież we współczesnym świecie definiuje zdrowie i związane z nim kategorie oraz w jaki sposób przebiega współcześnie u
młodych dorosłych proces kształtowania umiejętności życiowych. Kolejnym prelegentem był
prof. dr hab. Tadeusz Pilch, który wygłosił przygotowany we współpracy z prof. dr hab. Wioletą Danilewicz referat zatytułowany Młodość między wolnością a przymusem. Refleksje nad
emigracją. Podjęto w nim próbę odpowiedzi na pytania: dlaczego młodzi ludzie emigrują? czy
jest to wyraz wolności, czy też swoistego przymusu? Trzecią cześć konferencji podsumował
dr hab. Waldemar Segiet. Zauważył, że młodzież doświadcza rozproszenia znaczeń, relatywizacji, swobody, że wkracza w ten sposób na teren weryfikacji idei i ideologii, które powinny
być już wcześniej zweryfikowane, czytelne i jasne. Pozostawił też uczestników konferencji ze
skłaniającym do refleksji pytaniem: czy młodzież jako aktywny podmiot poradzi sobie z wyborami spośród rywalizujących o prymat konstrukcji społecznych?
Ostatnia sesja plenarna konferencji została zatytułowana Portretowanie dobrych praktyk
– własnych i cudzych. Jej mottem przewodnim były słowa Młodzież rozpoznaje zaplecze kreatywności, potrzebuje też akceptacji otoczenia. Dr Kamila Słupska wprowadziła słuchaczy
m.in. w istotę spotkań interkulturowych, będących przejawem kontaktu między różniącymi się
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kulturami, który to kontakt może odbywać się w sposób pośredni, prawie bezpośredni lub
bezpośredni. Tę część konferencji rozpoczął Andre Berndt, który przygotował referat zatytułowany Sozialpädagogische Arbeit mit jugendlichen Fussballfans (Praca socjalno-pedagogiczna
z młodymi kibicami piłki nożnej). Zaprezentował w nim, jak działania z zakresu pedagogiki
społecznej i pracy socjalnej mogą być wykorzystywane w pracy z młodymi kibicami piłki
nożnej. Ostatnim wystąpieniem na konferencji była prezentacja przygotowana przez Julię
Kamenz. Nosiła tytuł Interkulturelle Jugendbegegnungen als Form des informellen Lernens in der
heutigen interkulturellen Gesellschaft (Interkulturowe spotkania młodzieży jako forma edukacji
pozainstytucjonalnej w dobie współczesnego społeczeństwa interkulturowego). W prezentacji
autorka wskazała, jak istotnym elementem edukacji pozainstytucjonalnej są spotkania interkulturowe młodych ludzi w kontekście ich funkcjonowania. Dr Kamila Słupska podsumowała
ostatnią sesję plenarną konferencji. Podkreśliła, że wspomaganie młodzieży to nie tylko reakcja na sytuację trudną, w jakiej się ona znalazła, i konkretna pomoc, ale również dawanie jej
szansy odnalezienia własnych pasji, zainteresowań i wskazywanie obszarów mogących stanowić pola jej aktywności.
Po zakończeniu wszystkich wystąpień prelegentów moderatorzy – dr hab. Waldemar Segiet i dr Kamila Słupska – otworzyli obrady plenarne. Podczas nich prof. dr hab. Barbara
Smolińska-Theiss postawiła tezę odnoszącą się do powyższych rozważań. Zwróciła uwagę, iż
podstawą pedagogiki społecznej winno być przede wszystkim odnoszenie się do problemów
socjalnych młodzieży.
Dr hab. Katarzyna Segiet – Przewodnicząca Komitetu Naukowego – dokonała oficjalnego zakończenia konferencji. Podziękowała prelegentom oraz wszystkim słuchaczom za przybycie i owocne obrady, które stanowiły inspirację do dalszych refleksji i poszerzyły obszar
badań pedagogiki społecznej. Pani dr hab. Katarzyna Segiet, podsumowując konferencję,
podkreśliła, że, mimo iż człowiek funkcjonuje w świecie, w którym logika rynku ukazuje duży
wpływ przedmiotów na osobowość jednostki, to nadal w procesie kształtowania się tożsamości młodzieży istotną rolę w jej życiu odgrywają inni ludzie, którzy stanowią ważne ogniwo
w ich rozwoju.
mgr Tomasz Herman

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Coaching i mentoring –
nowa jakość w edukacji”, Olsztyn, 11–12 czerwca 2015 roku

W dniach 11–12 czerwca 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Coaching
i mentoring – nowa jakość w edukacji”. Zorganizował ją Zakład Pedagogiki, Wydziału Nauk
Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka
w Warszawie w siedzibie Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie przy ul.
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Sikorskiego 23. Objęta została honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polski Związek Logopedów, Prezydenta Miasta Olsztyna i Oddział Telewizji Polskiej
S.A. w Olsztynie.
W skład Komitetu Naukowego weszli: prof. dr hab. Julian Auleytner – rektor Wyższej
Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, prof. dr hab. Ryszard Gerlach – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski – Akademia Ignatianum w Krakowie, prof. dr hab. Beata Przyborowska – Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, dr hab. Mirosław Grewiński, prof. nadzw. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, dr hab. Marzenna Nowicka, prof. nadzw. – Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr hab. Barbara Golińska, prof. nadzw. –
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, dr hab. Lucyna Hurło, prof. nadzw. – Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, dr hab. Barbara Skałbania, prof. nadzw. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie.
Natomiast Komitet Organizacyjny konferencji stanowiły: dr Jolanta Nowosielska – przewodnicząca, dr Dorota Bartnicka – członkini, dr Monika Rudy-Muża – członkini i mgr Anna
Szymańska – sekretarz.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele 16 środowisk naukowych z całej Polski.
Uroczystego otwarcia dokonała dr Jolanta Nowosielska – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, która w swoim wystąpieniu przedstawiła zaproszonych gości i prelegentów oraz scharakteryzowała cel i przesłanie konferencji. Wykład inaugurujący pt. Edukacja czy coaching? wygłosił trener/coach Karol Bartkowski ze Stowarzyszenia
Profesjonalnych Mówców.
Po wykładzie inaugurującym rozpoczęły się obrady plenarne, składające się z trzech bloków. W ich ramach przedstawiono siedemnaście referatów. Obradom plenarnym przewodniczyły: prof. nadzw. dr hab. Barbara Golińska, prof. nadzw. dr hab. Lucyna Hurło oraz prof.
nadzw. dr hab. Barbara Skałbania.
Moderatorem pierwszej części obrad była prof. nadzw. dr hab. Barbara Golińska, a wystąpienia poczynili: dr hab. Lucyna Hurło, prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu) Działania mentora w środowisku lokalnym; dr Robert Boroch (Uniwersytet
Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej) Culver
Military Academy (USA) – jako przykład mentoringu instytucjonalnego; dr Monika RudyMuża (WSP im. J. Korczaka w Warszawie, WNH-S w Olsztynie) Mentoring w Toastmasters
International; dr Agnieszka Rymsza (WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych), mgr Justyna Józefowicz (Fundacja STYKI) Coaching jako narzędzie empowermentu
– funkcje i przykłady; dr Adrianna Sarnat-Ciastko (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny) Tutoring szkolny – podniesienie roli nauczyciela czy ograniczenie wolności? Rozwój metody tutoringu w polskich szkołach publicznych w świetle badań
własnych.
W drugiej części obrad plenarnych, moderatorem była prof. nadzw. dr hab. Lucyna Hurło, a głos zabrali: dr Dorota Bartnicka (WSP im. J. Korczaka w Warszawie, WNH-S w Olsztynie) Znaczenie coachingu i innych form pomocy w życiu człowieka dorosłego; mgr Piotr Rusz-
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kowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii) Jak na błędach
innych zbudować swoje szczęście – o możliwościach wykorzystania danych z Poradni Życia
Rodzinnego; dr Marta Śliwa (WSP im. J. Korczaka w Warszawie, WNH-S w Olsztynie)
MISTRZ – opiekun spolegliwy? Rozważania filozoficzno-antropologiczne; dr Ewa JeżewskaKrasnodębska (WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych) Możliwości
wykorzystania technik coachingu w pracy nad poprawą własnej wymowy przez studentów
logopedii; mgr Małgorzata Konczanin (Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji
w Warszawie, Polski Związek Logopedów w Warszawie, Centrum Medyczne NZOZ Zaniewska) Coaching w rozwoju komunikacji – współczesne metody terapii; mgr Monika Wrona
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu) Transformatywne uczenie się w coachingu.
Moderatorem części trzeciej posiedzenia plenarnego była prof. nadzw. dr hab. Barbara
Skałbania. Ten blok stanowiły następujące wystąpienia: mgr Marta Dobrzyniak (Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii) Coaching w edukacji;
mgr Wiesława Serej (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPATIA
w Olsztynie) Skuteczne nauczanie + sukces uczniów = radość i satysfakcja. Jak uczyć, żeby
nauczyć?; mgr Janina Karoń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk
Społecznych) Coaching dziecięcy – możliwości i niemożliwości; mgr Łukasz Brzeziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii) Coaching
jako nowoczesny styl komunikacji nauczyciela.
Każde z podium wywołało ożywioną dyskusję, w której referenci mieli możliwość odpowiedzieć na pytania słuchaczy i tym samym rozwinąć podejmowany przez siebie temat.
Dyskusję po różnorodnych i interesujących wystąpieniach, poprowadziły i podsumowały
przewodniczące poszczególnych bloków.
Podsumowania i zakończenia części plenarnej konferencji, dokonała dr Jolanta Nowosielska – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, wystąpieniem
Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji?.
Obrady umożliwiły wymianę doświadczeń oraz refleksji teoretycznych, dotyczących nowych obszarów badawczych w edukacji związanych z coachingiem i mentoringiem.
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji miały miejsce oficjalne podziękowania dla
organizatorów i uczestników, a wieczorem odbył się koncert i uroczysta kolacja.
Drugi dzień konferencji stanowiła część praktyczna/warsztatowa. Warsztaty prowadzone
były przez doświadczonych trenerów i coachów z całej Polski: mgr Małgorzata Dudek (Akademia Rozwoju Osobistego KOMPAS) Coachingowe metody wpływające na skuteczność
w działaniu; mgr Anna Wtulich (Akademia Rozwoju Osobistego KOMPAS) Coaching tożsamości i praca z wartościami jako narzędzia pracy coacha; mgr Katarzyna Szczudrawa (Profi
Biznes Group) Praca z metaforą jako jedno z narzędzi coachingowych; dr Agnieszka Rymsza
(WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych), mgr Justyna Józefowicz
(Fundacja STYKI) Jak skutecznie szukać zasobów. Wykorzystanie narzędzi coachingowych
w pracy i nie tylko; mgr Jerzy Zientkowski (Fabryka Mów) Praktyczne narzędzia coachingu
w biznesie; mgr Michał Grześkowiak (Toastmasters International) Coaching samodyscypliny.
Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem. Wszyscy uczestnicy
konferencji chętnie wzięli w nich udział.
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Zamknięcia i podsumowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dokonała dr Jolanta
Nowosielska. Przemyślenia wygłoszone przez prelegentów zostaną opublikowane w postaci
recenzowanej monografii naukowej.
Przebieg konferencji pt. Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji skłania do optymizmu. Licznie zgromadzone audytorium prelegentów i słuchaczy zarówno pierwszego dnia,
jak również drugiego, pozwala na stwierdzenie, iż konferencja była nie tylko ważnym wydarzeniem naukowym, ale również istotnym instrumentem dla upowszechnienia wiedzy na
temat coachingu i mentoringu. Konferencja zakończyła się powodzeniem, co zrodziło chęć
i potrzebę kontynuacji niniejszego przedsięwzięcia w kolejnych latach.
dr Jolanta Nowosielska
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KATARZYNA SEGIET, prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WIKTOR ŻŁOBICKI, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
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TOMASZ HERMAN, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
JOANNA NOWOSIELSKA, dr, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
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Informacje dla autorów

Teksty należy nadsyłać drogą pocztową na adres redakcji:
„Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”
Wydział Studiow Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
lub na adres mailowy sekretarza redakcji, dr. Jaremy Drozdowicza: drozd23@wp.pl.
Redakcja prosi o nadsyłanie tekstow spełniających następujące wymagania:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przypisy rozmiar 10
– interlinia 1,5
– tekst wyjustowany (do prawego i lewego marginesu)
– strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
– czarny kolor czcionki
Do tekstu należy załączyć abstrakt oraz słowa kluczowe (oba w języku angielskim).
Ponadto należy zamieścić wykaz źródeł i literatury wykorzystanej w artykule oraz stosować w tekście tzw. przypisy harwardzkie. Opis bibliograficzny powinien być dokonany według następującego wzoru:
– pozycje książkowe: Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków.
– czasopisma: Melosik Z. (2011). Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie
współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji). „Studia Edukacyjne” nr 7, s. 7–25.
– teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych
należy traktować tak samo jak artykuły w czasopismach
– teksty zawarte w pracach zbiorowych: Jaskulska S. (2011). Ocenianie zachowania na
stopień a rozwój ucznia. [W:] A. Cybal-Michalska, D. Kopeć, W. Segiet (red.). Studia z pedagogiki i nauk pogranicza. Poznań, s. 125–143.
– w wykazie literatury należy uwzględnić tłumacza tekstu, do którego się odwołujemy
(pod warunkiem, że został wymieniony w danej publikacji)
– prace niepublikowane: Drozdowicz J. (2002). Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji Majów w Gwatemali, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań 2002 (w
przypadku prac dyplomowych prosimy również zawrzeć stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora)
– źródła internetowe: nazwisko autora i inicjał imienia, tytuł kursywą, adres strony, data
dostępu w Internecie.
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Editorial information

Articles and texts are to be posted to the following address:
Ph.D. Jarema Drozdowicz
“Culture-Society-Education”
Faculty of Educational Studies
Adam Mickiewicz University in Poznań
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
Poland
or to the email address of the magazine’s secretary Jarema Drozdowicz PhD:
drozd23@wp.pl.
The editorial board is asking the authors to conform to the following rules:
– Times New Roman font size 12 (footnotes size 10)
– space 1,5
– text adjusted to the left and right margin
– pages numbered with Arabic numbers
– black color of the font
Articles are to be provided with a short abstract with a list of key words. Texts have to include literature and parathetical references. Works cited are to use the following pattern:
– Books:
Williams Jr. V.J. (2006). Rethinking Race. Franz Boas and His Contemporaries. Lexington.
– Articles:
Baldissera F. (2009). Telling Bodies. „Paragrana. Internationale Zeitschrift fur Historische
Anthropologie” Band 18, Heft 1: 93-106.
– Texts published in magazines with the character of edited works are to be treated as
articles
– Texts in edited works:
Clammer J. (1973). Colonialism and the Perception of Tradition in Fiji. [In:] T. Asad (ed.).
Anthropology & the Colonial Encounter. New York. p. 199–220.
– Unpublished works:
Drozdowicz J. (2002). Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji
Majów w Gwatemali, unpublished MA thesis, Poznań (when citing a BA, MA or PhD thesis
please include the academic title, name and surname of the tutor)
– Internet sources have to include the initial of the author’s name and full last name, title
in italics, address of the web page and the date of the entry.
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Lista recenzentów

PIOTR BŁAJET, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
STEPHEN DAVIES, University of Auckland (Nowa Zelandia)
ZENON GAJDZICA, Uniwersytet Śląski (Polska)
CHARLES T. (CHUCK) HILL, Whitter College (USA)
EWA JAROSZ, Uniwersytet Śląski (Polska)
JERZY KOJKOŁ, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (Polska)
STEFAN KWIATKOWSKI, Akademia Pedagogiki Specjalnej (Polska)
ROMAN LEPPERT, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
ANDRE ELIAS MAZAWI, University of British Columbia (Kanada)
AYAZ NASEEM, Concordia University (Kanada)
RENATA NOWAKOWSKA-SIUTA, Uniwersytet Warszawski (Polska)
INETTA NOWOSAD, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
ALICJA SADOWNIK, University of Bergen (Norwegia)
DARIUSZ SKOWROŃSKI, Temple University Japan Campus (Japonia)
JERZY STOCHMIAŁEK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
DANIEL WOJCIK, University of Oregon (USA)
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Procedura recenzowania

Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność
z profilem czasopisma. Nadesłane publikacje są poddane ocenie formalnej przez redakcję,
a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, niebędących członkami redakcji czasopisma. Są oni samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz nie są zatrudnieni w tej samej
jednostce, która wydaje czasopismo, nie są też osobami mogącymi pozostawać z autorem
w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem
a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje
podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo zgodnie
z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich
nazwisk). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest
korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do
druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny. Recenzja musi mieć
formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do
publikacji lub jego odrzucenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania artykułu autorowi do przeredagowania w przypadku recenzji negatywnej. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do
publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
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