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Historia zwi zku estetyki i filozofii, je li t drug rozumie szeroko, jej prenatalny
pocz tek lokuj c jeszcze u Greków, grzeszy cz sto metafizyk . Podporz dkowanie estetyki filozofii ma swoje ródło u Platona. To w gruncie rzeczy gest
Plato ski narzucił konkurencyjny charakter relacji sztuki i filozofii w ich walce o
prawd .
Barwnie i sugestywnie patologiczne aspekty tego zwi zku ujmuje Alain
Badiou w wydanej w 1998 r. ksi ce, pt. Mały podr cznik inestetyki. Zauwa a on, i
sztuka i filozofia, a co zatem idzie – estetyka i filozofia, pozostaj ze sob w
histerycznym splocie, porównywalnym do tego, który Lacan ujmuje w
paradygmat relacji: Mistrz – Histeryczka. Histeryczka, prze wiadczona,

e

Prawda przemawia przez jej usta, oczekuje od Mistrza rozszyfrowania tej prawdy,
a poprzez to – okre lenia jej własnej to samo ci. To filozofia miałaby pełni rol
Mistrza, rozdartego mi dzy biegunami idolatrii i cenzury, okre laj cego
to samo

(prawd ) sztuki i narzucaj cego estetyce swe własne zadania.

Histeryczny charakter tego zwi zku wyra a si w biegunowo ci postaw filozofii i
estetyki filozoficznej wobec sztuki.
Od postawy, któr

Badiou okre la jako dydaktyczn

wy szo

(gdzie

zakłada si , jak u Platona, e sztuka jest niezdolna do prawdy, b d przejawia
prawd

ni szego rz du i

e w zwi zku z tym zadaniem filozofa jest

kontrolowanie sztuki z punktu widzenia jej zgodno ci z prawd ) wobec postawy,
któr nasz autor nazywa mianem romantycznej (gdzie odnajdujemy przekonanie,
e tylko sztuka jest powołana do tego, by dawa

wiadectwo prawdzie, co jest

mo liwe dzi ki temu, e dysponuje ona innymi, ni poj ciowe rodkami wyrazu),
dzieli nas przepa , któr

historia filozofii i historia estetyki, od Poetyki

Arystotelesa pocz wszy, zasypuj próbami ustalenia „pokojowych” stosunków
mi dzy sztuk i filozofi . Byłyby one mo liwe tylko pod warunkiem, i kwestie
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sztuki – nadal pozostaj c sprawami filozofii – zostałyby odł czone od pyta

o

prawd w znaczeniu poznawczym, przestałyby by mierzone miar odległo ci od
tej prawdy.
Recepta Badiou na uzdrowienie relacji: sztuka – filozofia polega na obej ciu
szerokim łukiem cie ek tradycyjnej estetyki i stworzeniu podstaw dla obszaru,
który nazywa inestetyk . Byłby on takim filozoficznym namysłem nad sztuk ,
który wolny od patologii histerii, na któr

cierpi tradycyjna, uwikłana w

metafizyk estetyka, zdałby spraw z filozoficznej doniosło ci faktu, i sztuka daje
wiadectwo prawdzie nieprzymierzalnej do prawd innych dziedzin. Filozofia
byłaby jedynie miejscem, w którym owe prawdy (w tym prawda sztuki) dochodz
do głosu, ze swej strony nie narzucałaby

adnej z nich jakiej

ogólnej,

uniwersalistycznej formuły; filozofia nie dysponuje bowiem własn „prawd ”.
Nie chciałabym kierowa
autorem, z którym zgadzam si

naszej uwagi na dyskusj

ze wspomnianym

jedynie cz ciowo. Przytoczyłam te – nader

ogólnikowo wyra one pogl dy – w okre lonym celu.
Do

wyra ne jest bowiem i dłu szego ju

czasu słyszalne w historii

estetyki nawoływanie do oderwania estetyki od obci e filozofii metafizycznej, a
nawet do swoistego uwolnienia estetyki od problemowego planu filozofii w ogóle.
Karl Heinz Bohrer rzecz t ujmuje nast puj co: „Historia estetyki filozoficznej jest
konfliktu tej wiedzy z uniwersalistycznymi roszczeniami filozofii.

histori

Estetyk mo na by opisa jako histori jej samowyzwalania si z teologicznometafizycznego, a wreszcie z idealistyczno-historiozoficznego ubezwłasnowolnienia”1.
Emancypacja taka jest mo liwa – rzecz jasna – dzi ki samookre leniu si
estetyki po Baumgartenie i Kancie, a przejawia si ono w rozmaitych postaciach i
prowadzi do rozmaitych konsekwencji.
W pewnym sensie reakcj na wielkie spekulatywne systemy w stylu Hegla
oraz na transcendentalne i idealistyczne teorie sztuki lub koncepcje typu swoi cie
interpretowanego Heideggera czy Benedetto Crocego, jest estetyka analityczna.
Generalnie uwa a si , i
1

wektor krytyczny sporej cz ci estetyki analitycznej

Karl Heinz Bohrer, Absolutna tera niejszo , Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 133-134.
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skierowany jest przeciwko tendencjom esencjalistycznym, w ramach których
próbuje si okre li istot sztuki i zarazem głosi si przekonanie o wymykaniu si
tej istoty ramom klarownego dyskursu teoretycznego. Walka o jasno

dyskursu

teoretycznego jest tu w du ej mierze zwi zana z walk przeciwko esencjalizmowi.
Sprawa ta jest jednak bardziej zło ona i wymagałaby dokładniejszego
rozpoznania, ni

umo liwiaj

to ramy niniejszej wypowiedzi. Zwłaszcza,

e

zawsze mo na si odwoła do znakomitych i kompetentnych opracowa z tego
zakresu, np. Bohdana Dziemidoka. W tym miejscu ogranicz

si

jedynie do

nast puj cej generalizacji:
Cen , jak estetyki tego typu płac za wyzwolenie si z metafizycznych
uwikła

jest rezygnacja z cz ci wa nych pyta

przysługuj cych tradycyjnej

filozofii.
Sam Artur Danto w wywiadzie, którego udzielił Peterowi Osbornowi w
listopadzie 1998 r., uznał, i

estetyka analityczna, spełniwszy sw

filozoficznie rol , w obecnym kształcie przestała odpowiada

opozycyjn

na wyzwania

naszych czasów. Mówi on: „Obecnie nie znajduj wielu rzeczy, które cokolwiek
wyja niaj . Napotykam jedynie artykuły z filozofii analitycznej, które generuj
problemy wydaj ce si marginalne wobec wszystkiego, czym ktokolwiek inny,
poza kr giem dyskutantów mógłby by zainteresowany”2.
Dodajmy, i

nale y docenia , co te

Danto czyni, niew tpliwy wkład

estetyki analitycznej w filozofi sztuki. Podkre la on jej szczególn otwarto

na

wyzwania współczesnej sztuki, które skłaniały do rewizji tradycyjnie u ywanych
poj

estetycznych, a ju co najmniej do krytycznego przyjrzenia si jej j zykowi.

Antyestetycyzm np. Warhola czy Duchampa nie mógł pozostawia estetyków
oboj tnymi na pytania o aktualno

estetyki i na wci

podnoszon kwesti ko ca

sztuki w tradycyjnym rozumieniu. Estetyka analityczna, której szczyt aktywno ci
przypada na szczególne nasilenie takich pyta , nie mogła pozosta

na nie

oboj tna. W ich centrum tkwi prowokowane przez rozwój ówczesnej sztuki
pytanie o koniec, kryzys lub zasadnicz
współczesnej estetyki.
2

Radical Philosophy, 1998.
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takiej zmiany nie rezygnuj c z zadania, jakim jest
do istotnych filozoficznych wyzwa

naszej epoki? Czy

rezygnacja z reagowania na te wyzwania ma by cen , jak estetyka ma płaci za
wyzwolenie z metafizycznych uwikła ? S to wszak wyzwania, które kieruj nas
na powrót ku tradycyjnym kwestiom zwi zku sztuki i warto ci estetycznych z
tym, co dobre i prawdziwe oraz z polem zagadnie , które mo na by okre li jako
elementarne problemy ludzkiej egzystencji oraz

rodowiska kulturowego

człowieka. Odpowiadaj na nie zarówno współczesna sztuka, jak i filozofia. Nie
mo e na nie pozosta oboj tna i estetyka. Czy takie zaanga owanie estetyki w
problemy wynikaj ce z wyzwa współczesno ci jest jednak mo liwe, je li si j
odetnie od filozofii, od jej – gnanych głodem metafizycznym – uniwersalizuj cych
zada ?
Je li odwoła si do słów – nawykłego do bezustannego przekraczania
estetyki ku filozofii – Stefana Morawskiego, „egzystencja nasza ma w sobie co
tragicznego, m.in. dlatego, e stawiamy pytania fundamentalne, na które nie ma
jednoznacznych odpowiedzi, e chcemy wiedzy całkowicie niezawodnej, a takiej
niepodobna osi gn , e szukamy spokoju niezam conego poprzez zanurzenie si
w ywiole bosko ci, ale spokój ten – niedost pny – jest co najwy ej ułud ”3.
Sam Stefan Morawski uprawiaj c przez wiele dziesi cioleci refleksj
estetyczn , wskazywał na jej istotowo metakrytyczny charakter, na fakt, i
estetyka od wieków pełniła w filozofii funkcj

„zaworu bezpiecze stwa” w

sytuacjach niewystarczalno ci tradycyjnych rodków filozoficznych. Usytuowana
mi dzy logosem i mythosem lub mi dzy doks i episteme, sfera tego, co estetyczne
stanowiła filozoficzne wyzwanie dla tych, którzy buntowali si przeciwko formule
estetyki ograniczonej i zdominowanej epistemologicznie (jak np. Gadamer i
Frankfurtczycy) oraz dla tych, którzy sam
budowa

metakrytyk

w przestrzeni wzajemnego fundowania si

filozoficzn

chcieliby

i zarazem wzajemnego

wypierania si mythosu i logosu.

O filozofowaniu, perypetiach współczesnej kultury i rebus publicis. Z Profesorem Stefanem Morawskim
rozmawiaj Andrzej Szahaj, Anna Zeidler, Toru 1995, s.10.

3
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Powy sze stanowisko jest szczególnie bliskie zało eniom dwóch moich
ksi ek: Logos i mit estetyczno ci oraz

wiadomo

i obraz, gdzie poruszam si w

przestrzeni wyznaczonej przez współprac dwóch wspieraj cych si , a niekiedy
wypieraj cych si dyskursów: estetycznego i filozoficznego.
Kluczowy dla ufundowania si

tej przestrzeni jest okre lony sposób

rozumienia do wiadczenia estetycznego. Po Nietzschem, Heideggerze, ale
równie po Dewey’u oraz współczesnych odmianach fenomenologii (zwłaszcza
fenomenologii cielesno ci) czy hermeneutyki do wiadczenie estetyczne mo na
jako

potraktowa

do wiadczenie

Nietzschea sko-Heideggerowski,

swoi cie

ale

i

np.

rozumianego
frankfurcki

my lenia.
bunt

To

przeciwko

technoscjentystycznej formule my lenia, który w nast pstwie dał mo liwo
oddzielenia kategorii my lenia od kategorii poznania, pozwala na zatarcie i
przekroczenie utrwalonych przez tradycj

zachodniej metafizyki podziałów

kompetencji i metod dyscyplin oraz ich przedmiotów. Filozofia to – mówi c po
Heideggerowsku – rzecz my lenia i jako rzecz my lenia nie mo e sobie pozwoli
na Plato skie wył czenie tego, co estetyczne z korpusu spraw istotnych.
Zało enia takie burz jednak tradycyjne podziały na estetyk i inne „działy
filozofii”; trudno jest dzi by estetykiem w starym, „tatarkiewiczowskim” stylu.
Wci

naruszane s ustalone dotychczas podstawy to samo ci (równie w sensie

przynale no ci instytucjonalnej) bycia estetykiem, który dzi – nara ony na zarzut
wkraczania

w

cudze

kompetencje,

jednocze nie

bywa

niejednokrotnie

„wyr czany” przez etyków, psychoanalityków, filozofów i teoretyków kultury,
antropologów itd., podejmuj cych kwestie uwa ane zwyczajowo za estetyczne.
Jest znacz ce,

e cz

badaczy zajmuj cych si

uznawanymi za estetyczne nie przypisuje si

problemami powszechnie

do filozofii i na odwrót: cz

filozofów podejmuj cych te problemy nie uwa a si za estetyków, gdy rozwa a je
w filozoficznych kontekstach (np. problematyki podmiotu, „innego”, ró nicy,
zdarzeniowo ci, czasowo ci, narracyjno ci itp.). Tak, jakby fakt, i

powy sze

zagadnienia z reguły nie wchodziły w kanoniczny zakres problemowy „klasycznej
estetyki”, był zasadnicz przeszkod dla jej otwarcia si na te nowe konteksty.
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Potrzeba owego otwarcia si jest tym wyra niejsza, e to, co estetyczne w
coraz to wi kszym stopniu traktowane jako istotny fenomen współczesnej
rzeczywisto ci, bywa kluczem do jej rozpoznania, nieodł cznym składnikiem
filozoficznych socjologicznych czy antropologiczno-kulturowych paradygmatów i
modeli, przy pomocy których próbujemy zrozumie otaczaj cy nas wiat i własne
w nim miejsce.
Podkre la si np. znaczenie procesów estetyzacji wiata przejawiaj ce si w
rozmaitych sferach i w zwi zku z tym interesuj ce badaczy wielu dyscyplin: od
sfery

socjologiczno-obyczajowej

po

architektur

czy

ekonomi .

Globalna

estetyzacja wiata, wi zana z programem uszcz liwiania ludzko ci to, jak wiemy,
idea nienowa. Ruchy Art and Craft w Anglii czy Bauhausu w Niemczech d yły do
zintegrowania warto ci estetycznych z codziennym
pewien sposób star , Schillerowsk

ide

yciem, kontynuuj c w

harmonijnego człowiecze stwa. Jak

wiemy, to marzenie doznaje dzisiaj wielokierunkowej transformacji we
wspomnianych sferach. Pisze o tym chocia by Wolfgang Welsch dostrzegaj cy, i
swoistym rewersem tego zjawiska s procesy anestetyzacji.
Termin „estetyzacja” bywa u ywany równie w odniesieniu do pewnego
typu podmiotowego do wiadczenia, które jest wynikiem przeniesienia odbioru
sztuki na odbiór wiata. John Cage pisze w 1981: „Dzieło nie jest ju w sztuce, lecz
jest sposobem, w jaki prze ywamy swoje otoczenie”. Sztuka współczesna zmierza
do zmiany naszego sposobu widzenia, jest swego rodzaju szkoł
zmysłowej wra liwo ci, czego konsekwencj

nowej,

jest mi dzy innymi zerwanie z

koncepcj elitarno ci sztuki. John Dewey np. podkre la zwi zek dziedziny, któr
dot d zamykano w formule „sztuki pi kne” ze swego rodzaju sztuk

ycia.

W szeroko rozumianym procesie estetyzacji uczestnicz nowe technologie i
nowe sztuki. Powiada si , i wraz z wkroczeniem technik multimedialnych, sztuk
wirtualnych,

estetyzacji

towarzyszy

proces

odrealnienia

rzeczywisto ci,

odnotowywany przez socjologów, filozofów kultury, antropologów filozoficznych
i in. Diagnozy dzisiejszej rzeczywisto ci zdaj si potwierdza prze wiadczenie
Waltera Benjamina, według którego w toku wielkich epok historycznych, wraz ze
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sposobu istnienia ludzkich wspólnot, zmienia si

ludzki sposób

odczuwania i postrzegania.
Zdaniem tego

Benjamina, konsekwencj

faktu, i

pocz wszy od XVII

wieku na miejsce natury wkracza historia, jest kryzys ci gło ci ludzkiego
do wiadczenia. Podobnie jak Simmel, Benjamin twierdzi, i
zostało zast pione prze yciem (Erlebniss).
zjawiska z obszaru estetyzacji

wiadcz

do wiadczenie

o tym chocia by wła nie

ycia, jak np. dandyzm czy flaneuryzm

analizowane przez wielu badaczy: od Simmela po Marquarda czy Baumanna w
szerokich kontekstach procesów cywilizacyjno-kulturowych ostatnich stuleci.
Egzemplarycznie przywołam tu chocia by kontekst Marquardowski, aby
zilustrowa

rozległo

modernistycznych

(je li

tej

problematyki

nowoczesno

oraz

rozumie

współistnienie
szeroko,

jak

dwóch
chcieliby

przywoływani tu autorzy) tendencji: z jednej strony – emancypacji estetyki od
metafizyki poprzez demaskacj jej metafizycznej funkcji, z drugiej za – tendencji
do przywracania kwestiom estetycznym filozoficznej no no ci poprzez ponowne
zwi zanie ich, w płaszczy nie krytycznej i niejako „poza plecami metafizyki”, z
uwspółcze nionymi pytaniami o dobro, zło czy podstawowe problemy ludzkiej
egzystencji.

Estetyczna

postawa

interpretowana jest tu jako posta

pozostawania

„poza

dobrem

i

złem”

estetycznej neutralizacji zła, co według

Marquarda, jest form nowoczesnej teodycei, swoistego odci enia, neutralizacji
czy kompensacji przez estetyk i nauki humanistyczne zła cywilizacyjnego. Dla
Marquarda autonomizacja estetyki (tj. oderwanie estetyki od metafizyki,
uczynienie jej spraw sztuki, zmysłowo ci i geniuszu), dokonuj ca si w epoce
Baudelaire’a, jest sprz ona z procesami odczarowania wiata, jest wynikiem
rozerwania zwi zku natury i kultury, separacji problematyki bytu, dobra, prawdy
i pi kna. W efekcie tych procesów pojawia si nowy typ estetycznej wra liwo ci
(w podobny sposób rozpoznaj j Charles Taylor czy Wolfgang Welsch). Jest ona –
zauwa a np. Taylor – nastawiona na ideał egoistycznej samorealizacji. Ta –
widziana po Taylorowsku „kultura autentyczno ci”, która jego zdaniem prowadzi
ku postmodernizmowi, oznacza ewolucj kultury wysokiej w kierunku negacji
wszelkich horyzontów znaczenia. Artysta urasta tu do roli paradygmatycznego
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przywódcy duchowego tych, którzy d

do odkrywania siebie wbrew

obowi zuj cym normom, ale i poprzez wyostrzenie wiadomo ci zła obecnego w
nowoczesnym wiecie, poprzez wypracowanie form neutralizacji tego zła. Nowy
typ wra liwo ci, o który tu chodzi to wra liwo

niezaanga owanego

obserwatora, który jest zarazem jedn z figur ogl danego spektaklu.
Zrozumienie

tego,

co

estetyczne

w

ramach

egzemplarycznie

naszkicowanych tu procesów wymaga gł bokiego, interdyscyplinarnego, w istocie
jednak filozoficznego wysiłku rozumienia, hermeneutycznego, zwi zanego z tym,
co historycznie okre lone i zarazem paradygmatyczne. Podane wy ej przykłady
perspektyw badawczych, które staraj si okre li to, co estetyczne rozsadzaj c
ramy tradycyjnie pojmowanej estetyki, ale zarazem stanowi c okre lony sposób
rozumienia genezy i znaczenia estetycznych paradygmatów my lowych,
zawieraj

silny motyw metaestetyczny. Przywołałam je, aby udokumentowa

prze wiadczenie, któremu próbuj
Prze wiadczenie,

da

wyraz w niniejszej wypowiedzi.

e współczesne próby udzielenia odpowiedzi na pytania

uznawane za tradycyjnie estetyczne (np. o relacje dobra, pi kna i prawdy, status
bytowy dzieła sztuki, prze ycie estetyczne, s d estetyczny itp.) nie trac
aktualno ci. Wymagaj

na

jednak rozpatrzenia ich w płaszczy nie krytycznej, w

odniesieniu do szerokich kontekstów, które – w ostatecznej instancji – s form
filozoficznego namysłu nad otaczaj c nas rzeczywisto ci i nad naszym w niej
miejscem.
Nie jest równie tak, aby dla współczesnej estetyki najskuteczniejsz drog
do okre lenia własnej to samo ci było odci cie si od dziejów estetyki (jak to
czyni np. wspomniany tu na wst pie Badiou wprowadzaj cy termin „inestetyka”),
obci onych grzechem histerycznego zwi zku z metafizyczn
proponowanie jakiego

filozofi

i

nowego, nieska onego tym grzechem obszaru bada .

Niniejsze uwagi zmierzaj

do wniosku wr cz przeciwnego: Refleksja nad

biegunowym charakterem relacji sztuka – filozofia, b d c wpisana w dzieje
estetyki z jednej strony, z drugiej za – pozostaj c w splocie z namysłem nad
przeobra eniami cywilizacyjnymi i artystycznymi naszych czasów, kształtuje
formuł jej to samo ci. Estetyka to równie próba zrozumienia własnej genezy i
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roli, jak w tych ogólnych przeobra eniach przyszło jej odegra . To metakrytyczna
refleksja nad histori

pomyłek i korekt w okre laniu własnej to samo ci jako

dyscypliny, a taki metakrytyczny namysł jest niczym innym, jak namysłem
filozoficznym.
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