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(Re)wizje nowoczesności

Niewiele jest pojęć, które w ostatnim  czasie zrobiłyby nadzwyczajną karierę 
w naukach hum anistycznych, a zarówno „nowoczesność”, jak i „doświadczenie” 
z całą pewnością do nich należą. Chcę tu  mówić, a raczej „omówić” i skom ento
wać książkę, w której te dwa pojęcia zostały ze sobą w spójny i ciekawy sposób 
połączone1 w ram ach szeroko pojętych badań kulturowych (antropologia litera
tury, filozofia kultury, socjologia, etnologia, antropologia kultury, kulturoznaw- 
stwo, medioznawstwo, teoria sztuki). Nowoczesność i doświadczenie zostały w tej 
książce poddane reaktywacji2 .

Książka ta, począwszy od wstępnego artykułu Ryszarda Nycza (O nowoczesno
ści jako doświadczeniu) wskazuje na wieloznaczność obydwu pojęć i skutecznie od
daje wielość możliwych ujęć. W  tekście Nycza obok oczywistych rozróżnień, które 
m usiały się w nim  znaleźć, odnajdujem y też ciekawą próbę etymologicznej rekon
strukcji polskiego słowa „doświadczenie”. A utor Języka modernizmu tworzy coś, co 
można by określić jako „archeologię pojęcia”, z której wynikają zaskakujące od
cienie znaczeniowe: zwłaszcza różnice pom iędzy zachodnim i experience lub Erfah
rung, a polskim  słowem „doświadczenie”. Kiedy zostaje ono zestawione ze swoimi 
obcojęzycznymi odpowiednikam i, okazuje się, że odznacza się ono wyjątkową n ie
powtarzalnością.

Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszew ska, Universitas, 
Kraków 2006.

Kilka artykułów zawartych w tej książce ukazało się wcześniej w ubiegłorocznym, 
trzecim  num erze „Tekstów D rugich”, ułożonych tem atycznie pod hasłem:
Doświadczenie: reaktywacja.
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Nowoczesność jako doświadczenie została podzielona przez redaktorów  na cztery 
jednostki semantyczne, w których zgrupowane zostały teksty oparte na różnych 
założeniach metodologicznych. Dlatego część pierwsza, która stanowi próbę upo
rządkowania wiedzy zarówno na tem at nowoczesności, jak i doświadczenia, wyra
sta z szeroko rozum ianej perspektywy hum anistycznej.

Ewa Rewers w bardzo interesujący sposób analizuje konfiguracje nowoczesności 
i ciała. W  jej tekście pojawia się jeden tylko zgrzyt, którym  jest niepotrzebne i mało 
trafne zestawienie obrazu Anny G ünter Lot doświadczalny ze słynnym Upadkiem 
Ikara Pietera Bruegela Starszego. Z całą pewnością dałoby się ułożyć interesującą 
historię recepcji tego drugiego obrazu, rozm aitych jego odczytań i in terp re tac ji3, 
abstrahując od nieprzekonywającej analogii przedstawionej przez autorkę.

Proces doświadczania zostaje przedstaw iony jako jeden z warunków praw dzi
wie hum anistycznej eksploracji otaczającego nas świata, o czym mówi D orota 
Wolska w artykule Doświadczenie - ponownie rzeczywista kwestia. Powołując się m.in. 
na The Anthropology o f Experience4 , zredagowaną przez Turnera i Brunera, stara się 
wskazać wyjście z hum anistycznego cul-de-sac „kultury posttraum atycznej”, któ
rym  być może jest ponowna wiara w doświadczenie własne oraz to zapożyczone, 
cudze. Nasuwa się jednak pewna wątpliwość, czy mianowicie „poszatkowane” do
świadczenie, będące naturalnym  następstwem  atomizacji życia codziennego, o k tó
rym  pisze Anna Zeidler-Janiszewska, może zostać uznane za wiarygodny paradyg
m at poznawczy człowieka (po)nowoczesności.

N ieufność wobec doświadczenia subtelnie zasygnalizowana w tekście wyżej 
w spom nianej au tork i staje się punk tem  wyjścia drugiej części tom u, w której 
możliwość dośw iadczania/dośw iadczenia podana zostaje w wątpliwość. Joanna 
Tokarska-Bakir, zapożyczając te rm in  W altera Benjam ina „zanik dośw iadczenia”, 
omawia trzy  alternatyw ne substy tu ty  doświadczenia. Rządzący się praw em  przy
śpieszenia świat konsum pcyjny (Odo M arquard), obżerające się m edialną kar
m ą społeczeństwo spektaklu  (Alain F inkelkraut) i wreszcie sekularyzacja życia, 
k tóra zdetronizow ała zarówno rytuał, jak i doświadczenie (Mary D ouglas). Au
torka podąża ostatecznie tropem  wskazanym  przez brytyjską badaczkę. Kryzys 
dom inacji w iary w doświadczenie, w iary związanej z m ożliwością w ytłum acze
nia sposobu istn ienia świata i człowieka, zostaje uobecniony w tekstach Tom a
sza M ajewskiego, Jacka Leociaka i D oroty Krawczyńskiej. W spom niani autorzy 
piszą o dośw iadczeniach granicznych, tak ich  jak dwudziestowieczna traum a czy 
m akabra, których rezu ltatem  jest rozpad w artości determ inujących dotychcza
sowy ład  cywilizacyjny. O ile teksty  trak tu jące o ludobójstw ie nie są w tym  m iej
scu dla czytelnika zaskoczeniem , o tyle in trygujący  wydaje się artykuł A nny

W. Stechow Pieter Bruegel the Elder, H arry N. Abram s, New York 1990;
Ch. Buci-G lucksm an EOeil cartographique de l’art, Galilée, Paris 1996;
R.M. i R. Hagen What Great Paintings Say, col. 1, Taschen, Köln 2005, s. 260-265.

The Anthropology o f Experience, ed. by V.W. Turner and E.M. Bruner, w ith an 
epilogue by C. Geertz, U niversity of Illinois Press, U rbana 1986.
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W ieczorkiewicz, która w tyleż błyskotliwy, co trafny  sposób przedstaw ia problem  
doświadczania obcości.

W  czasie ziem skich peregrynacji posługujem y się rozm aitym i m apam i (mo
ralnym i, estetycznymi, filozoficznymi) doświadczanego przez nas świata i bez chwili 
wahania potrafim y wskazać, kto istnienie owych m ap lekceważy. Powrót człowie- 
ka-słonia... to intrygujące zestawienie kartograficznego ignoranta, osobliwej postaci 
króla popu -  M ichaela Jacksona z ikoną osobliwości/anorm alności -  Josephem  
M errickiem . Kuriozalny przypadek spektaklu Jacksona wprawia w zakłopotanie, 
gdyż nie pozwala umieścić się w żadnych ram ach definicyjnych. Ilekroć bowiem 
wydaje nam  się, że zrozum ieliśm y reguły rządzące tym  spektaklem , aktor przybie
ra nową maskę i śmiejąc się nam  w naszą „stabilną” twarz, przechodzi kolejną 
„m onstrualną” transform ację. Autorka nadbudow ująca tekst wokół konceptu czło- 
wieka-słonia omawia kulturow y proces oswajania obcości, poruszając jednocześ
nie nurtu jącą współczesnego człowieka kwestię ciała plastycznego, nieokreślone
go, wymykającego się naukowej term inologii. Przypadek M erricka, uznawanego 
w wiktoriańskiej Anglii za m onstrum , dzisiaj już nie przeraża, został bowiem zracjo
nalizowany, objęty dyskursem  medycznym. Zygm unt Baum an twierdzi, iż specy
fiką funkcjonow ania społeczeństw  jest m iędzy innym i potrzeba w ytw arzania 
Obcego, będącego uosobieniem  szczególnie odczuwanych lęków w danym  m om en
cie historycznym 5 . Podążając tropem  autora Ponowoczesności jako źródła cierpień, 
Obcym świata współczesnego jest ciało deformowane i przekształcane z woli pod
m iotu, innym i słowy, ofiar a plastic freakness. N astępstwem  chirurgicznych ingerencji 
w ludzkie ciało staje się zatem  ciało n ienaturalne, od którego już tylko krok do 
(po)tworów hybrydycznych (ciał zespolonych z maszyną), znanych z dzieł Ballar- 
da6 oraz B audrillarda7 .

M ichał Paweł M arkowski, nawiązując do znanego tekstu F reuda8, definiuje 
nowoczesność jako m elancholię po utraconym  doświadczeniu ciała. I właściwie 
jako jedyny autor omawianego zbioru porusza niezwykle istotną kwestię m elan
cholii, co dziwi, gdyż rozważania o doświadczeniu nowoczesnym wręcz prowoku
ją refleksję na tem at tego wieloznacznego term inu. Być może warto byłoby po
święcić trochę uwagi socjologicznemu ujęciu m elancholii jako zachowania spo
łecznego, masowego stanu ducha społeczności konsum pcyjnej. W spom niana wy
żej atomizacja życia, nieufność wobec doświadczenia oraz nagląca potrzeba „przy
śpieszenia” (Odo M arquard) korespondują z m yślam i G ńntera Grassa zawartymi 
w szkicu O bezruchu w postępie. Wariacje na temat miedziorytu Albrechta Dürera „Me

5 Z. Bauman Ponowoczesność jako źródło cierpień, PW N, W arszawa 2002, s. 35.

6 J.G. Ballard Kraksa, przei. J. M anicki, Amber, Warszawa 1996.

7 J. B audrillard, Symulakry i symulacja, przei. S. Królak, Sic!, Warszawa 2005.

8 Z. F reud Żałoba a melancholia, przei. B. Kocowska, w: K. Pospiszyl Zygmunt Freud: 
człowiek i dzieło, teksty Freuda przei. B. Kocowska, A. Czownicka, M. Albiński,
L. Jekels, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, W roclaw-W arszawa-Kraków 1991, 
s. 295-308.
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lancholia I ”9. N iem iecki noblista wspom ina o „m elancholii spędzania wolnego cza
su” oraz o „m elancholii sightseeingu”. W  swoich rozważaniach zm ierza do konsta
tacji, iż człowiek współczesny nie potrafi już „nie robić n ic”; ciągła aktywność, 
bezustanne doświadczanie m ają zniwelować odczuwanie lęku przed pustką. Tekst 
poświęcony doświadczeniu (po)nowoczesnej m elancholii mógłby w interesujący 
sposób połączyć niepokoje wyczuwalne w w ielu artykułach niniejszego zbioru. 
Zarówno bowiem studium  o nostalgii, jak inne, i o zaniku doświadczenia czy też 
o doświadczeniu obcości, ocierają się o zagadnienie m elancholii, która w świecie 
współczesnym wyzbyła się już indywidualnego, wyjątkowego charak teru  i stała 
się przywilejem  klasy konsum pcyjnych obżarciuchów.

Trzeci rozdział, gromadzący teksty wyrastające z eksploracji socjologicznych, 
porusza problem  podm iotu funkcjonującego w życiu społecznym. Joanna Kurczew
ska omawia zagadnienie współczesnego doświadczenia narodowego, Leszek Ko
chanowicz -  polityczny w ariant doświadczenia, a Stanisław Obirek -  możliwe kło
poty z instytucjam i. W spom niane teksty można postrzegać jako plon rozsianego 
przez Baum ana ziarna, choć nie wszystkie odwołują się bezpośrednio do jego pism. 
Trudno potraktować to jako zarzut, aczkolwiek nie sposób uwolnić się od rodzącej 
się świadomości b raku, wywołanej nieobecnością tekstu  poświęconego właśnie 
Baumanowi. Nazwisko to pada bowiem wielokrotnie, podobnie jak wyświechtane 
już Baumanowskie metafory, by wspomnieć chociażby „spółdzielnię spożywców”. 
N iestety nie poj awia się j ednak tekst, który byłby wnikliwą analizą poglądów tego 
badacza na nowoczesność, a który połączyłby pewne przywoływane w wielu stu 
diach kategorie. N iew ątpliw ie bowiem spora część zarysowanych w omawianej 
książce problem ów i zagadnień, wyrasta z ducha Baumanowskiego.

Ciekawy pod względem interpretacyjnym  wydaje się artykuł M agdaleny Sary- 
usz-Wolskiej omawiający kategorię ostalgii, kategorię powstałą w w yniku konta- 
m inacji niem ieckiego Ost (Wschód) i N ostalgie (nostalgia). Pierwszą odm ianą 
„ostalgii” jest tęsknota za tzw. m ałą stabilizacją, druga przejawia się fascynacją 
wytworami epoki N RD. Autorka, poruszając kwestię socnostalgii, czyli tęsknoty 
za rzeczywistością socjalistyczną, powołuje się na pism a Svetlany Boym10, Stefa
na W olle11 oraz na Semantykę historyczną R. Kosellecka12, z której wywodzi kon

9 G. Grass O bezruchu w postępie. Wariacje na temat miedziorytu Albrechta Diirera
„Melancholia I ”, w: tegoż Z  dziennika ślimaka, przei. S. Biaut, Polnord-Oskar, Gdańsk 
1999.

1(1 S. Boym Nostalgia i postkomunistyczna pamięć, przei. L. Stefanowska, w: Eseje 
o tęsknocie za komunizmem, red. F. M odrzejewski, M. Sznajderm an, Czarne,
Wołowiec 2002.

11 S. Wolle Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w N R D  1971-1989, przei.
E. Kaźmierczak, W. Leder, W iedza Powszechna -  N iem iecki Insty tu t Historyczny, 
W arszawa 2003.

12 R. Koselleck Semantyka historyczna, wyb. i oprać. H. Orłowski, przei. W. Kunicki, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
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cepcję samego doświadczenia. Kategorie doświadczenia jako „współczesnej prze
szłości” oraz horyzontu oczekiwań, definiowanego jako „uwspółcześniona przy
szłość”, wykorzystuje do ciekawej in terpretacji kulturowego zjawiska, jakim  jest 
grom adzenie czy wręcz wskrzeszanie przedm iotów  użytku codziennego z czasów 
N RD.

O ile nie sposób zaprzeczyć pewnej modzie na gadżety związane z epoką socja
lizm u, o tyle trudno  zgodzić się z tw ierdzeniem , iż jest to autentyczna tęsknota za 
ówczesnymi standardam i życiowymi. Wydaje się, że jest to po prostu  nostalgia za 
dzieciństwem , a w przypadku ludzi młodych, którzy z przyczyn oczywistych nie 
m ają wspom nień dotyczących tam tego okresu, fascynacja zakrzywioną rzeczywi
stością (którą znają wyłącznie z doświadczenia bareizm u). Czy można być en tu
zjastą produktów  czekoladopodobnych, znając smak prawdziwej czekolady? Tek
sty kultury, przywoływane przez autorkę jako przykłady potw ierdzające powyższą 
tezę, nie są przekonywające. Good Bye Lenin! wyreżyserowany przez Wolfganga 
Beckera to z całą pewnością nie pean na cześć enerdowskiego świata, lecz próba 
przedstaw ienia m entalności ludzi dorastających w socjalistycznym status quo.

M aurice M erleau-Ponty pojawia sięw  dwóch kontekstach, po raz pierwszy w ar
tykule M arii Gołębiewskiej poświęconym doświadczeniu egzystencjalnemu (mniej 
popularnej wersji egzystencjalizmu), a po raz drugi w tekście M ałgorzaty Nieszcze- 
rzewskiej, gdzie fenomenologia percepcji staje się narzędziem  metodologicznym 
wykorzystanym do analizy doświadczania ruchu  przez bohaterki prozy Virginii 
Woolf. Obydwa teksty wzajem nie się uzupełniają, pierwszy jest bowiem ściśle teo
retyczny, drugi stanowi udane przejście od teorii do praktyki interpretacyjnej. 
Ciało obcujące w przestrzennych konfiguracjach rzeczy, stające się m edium  ko
m unikacji z otaczającym światem, to rzeczywiście ciało kobiet stworzonych przez 
autorkę Wspólnego pokoju, a Fenomenologia percepcji to rzeczywiście idealne narzę
dzie do in terpretacji tej prozy. Równie rzeczywisty wydaje się jednak fakt, iż połą
czenie W oolf-Ponty nie jest niestety p ionierskim  pom ysłem  Nieszczerzewskiej, 
o czym autorka nieopatrznie nie w spom ina13. N ie um niejsza to oczywiście w arto
ści tego tekstu, jest wyłącznie dowodem na słuszność postawionej tezy i jednocześ
nie potw ierdzeniem  przeczucia, że niektóre teksty m ają wręcz zaprojektowane 
narzędzie interpretacyjne. Konkludując, tak jak do analizy Edgara Allana Poe 
przydatna jest psychoanaliza, a kluczem  do poezji Miłosza może być antytetyczna 
teoria H arolda Blooma, tak teorią-wytrychem  do pism  Woolf okazuje się spuści
zna M erleau-Ponty’ego. Ciekawym rozw iązaniem  interpretacyjnym  mogłoby być 
również odniesienie do teorii rytm u francuskiego badacza m odernizm u -  H enri

13 Laura Doyle, badaczka literatu ry  współczesnej (H arvard University), w ielokrotnie 
już podkreślała w swoich pracach przydatność pism M erleau-Ponty’ego do analizy 
prozy Woolf, by wymienić chociażby jej ostatnią publikację na ten tem at, wstęp do 
tom u Bodies o f Resistance. New Phénoménologies o f Politics, Agency, and Culture 
(Philosophy, Literature and Culture), ed, by L. Doyle, Nothw estern University Press, 
Evanston 2001.
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M eschonnica. Autorka dowodzi, iż doświadczenie m iasta jest determ inow ane pry- 
m arnym , podświadomym odszukaniem  i odczuwaniem rytm u miasta. U zasadnio
ne odniesienie do pism  M eschonnica mogłoby uczynić analizę autorki jeszcze cie
kawszą.

O statnia część Nowoczesności jako doświadczenia poświęcona jest, ogólnie rzecz 
biorąc, doświadczeniu estetycznemu. W ystarczy wspomnieć tu  artykuł o fotogra
fii, czyli o doświadczeniu zapośredniczonym  lub inny, poruszający kwestię do
świadczania sztuki. L iteraturoznawstw o i kulturoznawstwo łączą w tym  ciekawym 
zbiorze swoje siły i to -  jak się wydaje -  na stałe. Trudno bowiem dziś rozdzielać te 
dwie dyscypliny, które jak powiedziałby Wolfgang Iser, wzajem nie uzupełniają 
swoje Gestalten.

Estetyka recepcji sztuki współczesnej to zagadnienie nurtu jące M ariannę M i
chałowską, która podejm uje kw estię niezrozum iałości owej sztuki. Badaczka, 
omawiając dzieła popularnych twórców sztuki przełom u wieków, wskazuje rów
nież na istotną funkcję, jaką w procesie odbioru dzieła pełni krytyk (tłumacz). 
Wydaje się jednak, iż trafne spostrzeżenia M ichałowskiej są natu ralną odpowie
dzią odbiorcy doświadczającego nieznanego dotychczas w ym iaru sztuki. Opór, jaki 
stawia widz obcując ze sztuką prezentow aną przez formację The Littré Artsists czy 
Katarzynę Kozyrę -  artystkę bulw ersującą rodzim e podwórko -  jest więc reakcją 
na novum, które dopiero z perspektywy czasu zostanie zaakceptowane przez pu 
bliczność, zaopatrzoną przez krytyków w odpowiednie kategorie interpretacyjne. 
Zdiagnozowana przez Lyotarda sytuacja artysty i dzieła okresu (po)nowoczesno- 
ści z pewnością nieprędko zostanie poddana transform acjom , dlatego gwoli przy
pom nienia warto przytoczyć wymowny fragm ent wspomnianej analizy, który może 
posłużyć za puentę rozważań na tem at sztuki:

Artysta, pisarz postm odernistyczny znajduje się w sytuacji filozofa: tekst, który pisze, 
dzieło, które tworzy, z zasady swej nie rządzi się już ustanowionymi regułam i i nie może 
być oceniane za pomocą sądu determ inującego, przez zastosowanie powszechnie zna
nych kategorii do tego właśnie tekstu, do tego właśnie dzieła. Owe kategorie, owe reguły 
są właśnie tym, czego dzieło lub tekst poszukuje. Artysta i pisarz pracują więc bez reguł, 
po to, by ustanowić reguły tego, co zostanie stworzone. Dlatego właśnie dzieło i tekst 
posiadają właściwości zdarzenia, dlatego pojawiają się one zawsze nazbyt późno dla ich 
autora, albo też -  co wychodzi na jedno -  proces ich tworzenia rozpoczyna się zbyt wcześ
nie .14

Zatem  to, co Foucault w rozmowie z P ierre’em Boulez na tem at m uzyki współ
czesnej nazywał „mniej lub bardziej życzliwą tolerancją wobec muzycznego p lu 
ralizm u”15 można potraktować jako formułę recepcji sztuki współczesnej w ogóle.

14 F. Lyotard Odpowiedź napytanie: co to jest postmodernizm?, przei. M.P. M arkowski, 
w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, 
s. 60-61.

15 M. Foucault Politics. Philosophy. Culture. Interview and Pother Writings, Routledge, 
London 1988, s. 314.



Roztrząsania i rozb iory

Bowiem osobliwością naszych czasów jest prawo do istnienia wszelkiej sztuki, n ie
zależnie od tego, jaki sens przekazuje, o ile w ogóle przekazuje jakikolwiek.

Om awiany tom  jest zbiorem  indyw idualnych zapisów doświadczenia, z k tó
rych stopniowo wyłania się koherentna i bardzo wnikliwa analiza czasów nowo
czesnych. Różnorodne perspektywy poznawcze i mnogość ujęć fenom enu doświad
czenia odkrywają przed czytelnikiem  skomplikowane reguły organizujące życie 
w nowoczesnym  (oraz ponowoczesnym ) universum  socjologiczno-kulturow ym . 
W  w yniku konfrontacji różnorodnych postaw i poglądów wyłania się z gąszczu 
wieloznaczności wizja nowoczesności rządzącej się am biwalencjam i, w której jed
nostkowe doświadczenie, m im o że jest zatomizowane i w ciągłym stanie podejrze
nia, staje się źródłem  poznania.

Patrycja BUCKO

Abstract
Patrycja BUCKO 
University of Silesia (Katowice)

(Re)visions o f M odernity

This is an attempted comment to  a recently released book (titled Nowoczesność jako 
doświadczenie [ ‘Modernity as an Experience’]) that embarks on reactivating and thoroughly 
analysing the notions o f modernity and experience. A  collection of individual records of 
experience explains the career record o f both terms in ourtim e and moreover discovers to 
the reader, through a multiplicity o f cognitive perspectives, the complex rules organising the 
life in a modern (and, post-modern) socio-cultural universe. The book in question is found 
to be a successful attempt at indicating a way out for the humanities o f their cul-de-sac.


