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Pojêcie piêkna [...], które w ci¹gu XIX w. estetyczna krytyka klasycyzmu
zupe³nie wyeliminowa³a1 i które wspó³czeœnie, tj. pocz¹wszy od pierwszych
modernistycznych awangard wieku dwudziestego, zosta³o sztuce i jej
najwy¿szym postulatom przeciwstawione, jest dziedzictwem doœæ
selektywnym. Jego ostatnia ugruntowana formu³a, bêd¹ca owym punktem
negatywnego odniesienia dla sztuki awangardowej (w jej masie), ca³kowicie
pomija bardzo istotn¹ p³aszczyznê refleksji nad piêknem; jest wrêcz
mo¿liwa za cenê rezygnacji (œwiadomej lub nie) z jej uwzglêdniania.
Nikt oczywiœcie nie bêdzie chcia³ odwracaæ tej ewolucji i d¹¿yæ do
odbudowy metafizycznej rangi piêkna, jak¹ znajdujemy np. w greckiej filozofii,
przez odœwie¿enie ostatniej postaci tej tradycji, osiemnastowiecznej estetyki
doskona³oœci. Choæ rozpoczêt¹ przez Kanta ewolucjê ku subiektywizmowi
w nowszej estetyce uznaliœmy za niew³aœciw¹, to jednak Kant przekonywaj¹co
wykaza³, ¿e estetyczny racjonalizm nie da siê utrzymaæ2.
Powy¿szy cytat z Prawdy i metody zwraca uwagê na dwa w¹tki: g³êbokim
deficytem ustalonego i dziœ obowi¹zuj¹cego pogl¹du na naturê piêkna jest
jego transcendentny, nieskoñczonoœciowy wymiar. Nastêpnie, dla fenomenu
piêkna (jakkolwiek stanowi ono pocz¹tek drogi filozofii, a tak¿e wszelkiego
poznania prawdy3 ) nie jest w tradycyjnym sensie tego s³owa wi¹¿¹ca
dyskursywnoœæ, która w tym szczególnym przypadku oznacza ograniczenie
i regres. Byæ mo¿e – i tak w³aœnie jest w koncepcjach tu przytaczanych –
s¹ do unikniêcia (by nie powiedzieæ: powinny zostaæ uniknione) zarówno ta
sp³ycaj¹ca jego istotê empiryzacja piêkna, jak odbieraj¹ca mu oddech
instrumentalizacja. Wszystko to ostatecznie upowa¿nia do postawienia
pytania o to, czy piêkno jest istotnie do koñca ju¿ przeœnionym snem
kultury, a dla sztuki – minion¹, przebrzmia³¹ i bezu¿yteczn¹ „strategi¹”?
W próbach odpowiedzi na to pytanie nale¿y jednak najpierw cofn¹æ siê
do bli¿szego okreœlenia zjawiska, którego ono dotyczy. Wspomniany na
pocz¹tku wybiórczy charakter schedy po estetyce klasycznej kszta³tuje
pojêcie piêkna w trzech aspektach: wewnêtrznej struktury tego, co piêkne;
jego zwi¹zku z ca³oœci¹ duchowej aktywnoœci cz³owieka oraz w aspekcie
zwi¹zków z rzeczywistoœci¹, z bytem. Przek³ada siê to odpowiednio
i konkretnie na koncepcjê piêkna jako: 1) czysto formalnego (przy
okreœlonym rozumieniu formy); 2) sensualnego, którego doœwiadczenie
wyczerpuje siê w percepcyjnej, „kulinarnej” satysfakcji; 3) autonomicznego
(„wolnego”) wzglêdem rzeczywistoœci, tym samym wyobcowanego z jej
napiêæ, sugeruj¹cego natomiast – fa³szywie – perspektywê „pojednania”
i spe³nienia.
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A. Formalny charakter piêkna
Jak stwierdza H. G. Gadamer, sztuka domaga siê nowego
uprawomocnienia, ilekroæ „wymóg nowej prawdy przeciwstawia siê
tradycyjnej formie”4 . Ca³y wiek XX charakteryzuje jednak sytuacja, w której
œmia³e samowyzwolenie siê z historycznych wiêzów wieku XIX w innym,
odwa¿nym sensie nada prawdziwoœæ zdaniu, ¿e wszelka dotychczasowa
sztuka jawi siê jako coœ minionego. Jest to sytuacja z gruntu nowa –
warunkiem ewolucji sztuki staje siê bezkompromisowe zanegowanie
wszelkich jej form dotychczasowych. Proces ten ogarnia szeroki obszar
wszystkich dyscyplin artystycznych od ruchu dada i ready-mades
Duchampa, a¿ po akcje Fluxusu (Cage’a, Kaprowa czy Yves’a Kleina) oraz
póŸny konceptualizm i minimal art w sztukach plastycznych; od serializmu
i atonalizmu po dodekafoniê w muzyce; od literackiej awangardy w wydaniu
Becketta i Joyce’a po poezjê konkretn¹. Czytelnoœæ formy zewnêtrznej traci
pozycjê uprzywilejowan¹ (jako celu twórczoœci) tak¿e w ostatnich
projektach teatru Grotowskiego, tj. teatru jako wehiku³u, w którym
ostateczny „monta¿” odbywaæ siê ma nie w umyœle widza, lecz aktora.
W odniesieniu do samego piêkna: zostaje ono zmarginalizowane tak
dalece, i¿ przez niektórych artystów uwa¿ane jest za kategoriê negatywnie
wartoœciow¹5 . Nie dzieje siê tak tylko dziêki w³¹czeniu w obrêb sztuki
skrajnego dysonansu, szoku, brzydoty – a co za tym idzie, na drodze
eliminacji „przyjemnoœci” estetycznej. Nawiasem mówi¹c, np. dla
M. Go³aszewskiej poci¹ga to za sob¹ nieuchronnie rezygnacjê
z przestrzegania wszelkich kryteriów technicznych i wykonawczych
pozwalaj¹cych orzec stopieñ doskona³oœci osi¹gniêtego wyrazu.
Klasycznym zadaniem piêkna w sztuce by³a zawsze realizacja ³adu
i uk³adów harmonijnych, która wi¹¿e siê z ró¿nego rodzaju zabiegami
kompozycyjnymi i stosowaniem „poprawnych” form. W tym sensie ju¿
wszelki akt dekomponowania znajduj¹cych siê w u¿yciu rozwi¹zañ
formalnych stanowi swoiste wyzwanie dla piêkna. Wyzwanie nie czyni¹ce
jednak piêkna niemo¿liwym – co najwy¿ej „trudnym”.
W sposób znacznie bardziej fundamentalny, tj. ca³kowicie wykluczaj¹cy
mo¿liwoœæ realizacji piêkna w sztuce, dokonuje siê to poprzez intencjê
eliminowania z dzie³a strony „morfologicznej” i ogl¹dowej w ogóle, z czym
ewidentnie mamy do czynienia w przypadku konceptualizmu lub pewnych
utworów muzycznych (np. os³awione Johna Cage’a 4’33’’). Do, jak mo¿na
s¹dziæ, ostatecznych konsekwencji intencjê tê doprowadza Joseph Kosuth,
czo³owy reprezentant, a zarazem teoretyk, sztuki konceptualnej. Wedle
propozycji Kosutha sztuka nie jest ¿adnym „fizycznym residuum idei
artysty”. Tworzone w tradycyjnym tego s³owa znaczeniu dzie³a nie pe³ni¹
najmniejszej estetycznej funkcji: Od owego samodzielnego ready-made
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sztuka przesunê³a œrodek ciê¿koœci z formy jêzyka na to, co siê mówi.
Znaczy to, ¿e natura sztuki zmieni³a siê, odbieg³a od kwestii morfologii
ku kwestiom funkcji. Zmiana ta – przejœcie od „wygl¹du” do „koncepcji” –
stanowi³o pocz¹tek sztuki „nowoczesnej” i pocz¹tek sztuki konceptualnej.
Wszelka sztuka (po Duchampie) jest (z natury) konceptualna, poniewa¿
sztuka istnieje jedynie konceptualnie6 . Dzie³o sztuki jest natomiast
„zdaniem analitycznym”, jest ono, œciœlej mówi¹c, autodefinicj¹ sztuki,
artykulacj¹ artystycznego wyboru w jej definiowaniu. Ta tautologiczna,
samozwrotna tematyzacja jako jedyna umo¿liwia swoiste a priori sztuki,
jej warunek tote¿ tkwi w pojêciu i intencji powziêtej zatem przed samym
dzie³em: Artysta bowiem, jak analityk, nie zajmuje siê bezpoœrednio
fizycznymi w³asnoœciami rzeczy. Chodzi mu wy³¹cznie o sposób (1), w jaki
sztuka podlegaæ mo¿e pojêciowemu rozwojowi, oraz o to (2), jak g³oszone
przezeñ twierdzenia logiczne wynikaæ mog¹ z owego rozwoju. Innymi s³owy,
zdania sztuki nie maj¹ charakteru rzeczowego, lecz lingwistyczny –
nie opisuj¹ zachowania obiektów fizycznych czy nawet psychicznych;
wyra¿aj¹ definicjê sztuki czy te¿ formalne konsekwencje takiej definicji7.
W przeciwieñstwie do jêzyka tradycyjnej sztuki „formalistycznej”
w wypadku dzie³ nowych (tj. konceptualnych) „warunek artystycznoœci”
[...] jest stanem koncepcyjnym [...] co jest nieuchronnym skutkiem
wyzwolenia sztuki z wiêzów morfologicznych8 . Oznacza to zerwanie
z intencj¹ formowania, z przedstawieniowoœci¹ w ogóle. Forma w ogóle
nie jest „znacz¹ca”; oparta na niej sztuka myli „jêzyk” z „koncepcyjnym
znaczeniem”, które ustanawia idea w sztuce, a nie fizyczne czy wzrokowe
jakoœci dostrzegane w poszczególnym obrazie, czy szczególny uk³ad
pewnych barw i kszta³tów9 .
To „morfologiczne nastawienie” jako podstawa ujêcia estetycznoœci rzeczy
wartoœæ najwy¿sz¹ rezerwowa³o do tej pory w³aœnie dla piêkna.
Rozsmakowane w formach gubi ono jednak, zdaniem Kosutha, w³aœciw¹,
tj. konceptualn¹ funkcjê sztuki: Przyk³adem przedmiotu czysto estetycznego
jest przedmiot dekoracyjny, [...] co wi¹¿e siê bezpoœrednio ze smakiem.
To zaœ prowadzi nas wprost do sztuki i krytyki „formalistycznej”. Sztuka
formalistyczna (malarstwo i rzeŸba) stanowi stra¿ przedni¹ dekoracji i, œciœle
rzecz bior¹c, uzasadnione by³oby twierdzenie, i¿ jej warunek artystycznoœci
jest tak minimalny, ¿e z uwagi na cele funkcjonalne nie jest w ogóle sztuk¹,
lecz czystym æwiczeniem estetycznym10. Akcentowanie walorów formalnej
strony wytworu artystycznego fa³szuje w³aœciwy sens (zawarty w funkcji)
sztuki i sugeruje jej „empiryczn¹ syntetycznoœæ” jako odnosz¹cej siê do
kwestii nieistotnych z uwagi na prowadzony wewn¹trz sztuki dialog:
Gdy idzie o sztukê, obrazy Van Gogha nie s¹ warte wiêcej ni¿ jego paleta.
Jedno i drugie stanowi „element kolekcji’”11 . Oczywiœcie idea Kosutha –
usi³uj¹cego usun¹æ z pola sztuki wszelk¹ postaæ „oddzia³ywania
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estetycznego” poprzez oderwanie koncepcji od obiektu12 – nale¿y do
najbardziej radykalnych prób zerwania z tradycyjnym formowaniem
artystycznym. Prób¹, na co warto zwróciæ uwagê, która powieœæ siê w pe³ni
nie mo¿e13 – to, co postaciowe z dzie³a jest po prostu nieusuwalne (w skrajnie
„konceptualnych” realizacjach takim azylem naocznoœci staje siê s³owo
pisane), jak w koncepcji J. Dibetsa przedstawiaj¹cej seriê zdjêæ
przesuwaj¹cego siê po pod³odze promienia s³onecznego. Obok przywo³anej
powy¿ej istniej¹ równie¿ nieco bardziej, jeœli mo¿na u¿yæ tego wyra¿enia,
„ontycznie” pojednawcze strategie polemizowania ze stron¹ formaln¹ dzie³a
sztuki. Zachowuj¹c jej status jako elementu nieuniknionego, dyscyplinuj¹ j¹
lub poddaj¹ daleko id¹cej modyfikacji14.
*
Bêd¹ce przedmiotem krytyki awangard klasyczne, dobroduszne piêkno
dezawuowane jest zatem przede wszystkim w znaczeniu „piêknej formy”.
Nie tylko jako zastyg³e w dawnych konwencjach „formalnych”,
w manierach, stylistykach i wyczerpanych kanonach; wa¿n¹ opini¹
awangardy jest przecie¿ twierdzenie o niemo¿liwoœci osi¹gniêcia przez
piêkno autentycznoœci (aktualnoœci) równie¿ przy u¿yciu form nowych.
Piêkno bowiem zdaniem swoich krytyków czyni formê powierzchown¹;
ca³kiem dos³ownie polega ono na takim w³aœnie zabiegu „sp³ycenia”
dokonywanym na formie, która odt¹d stanowi naskórkow¹, nieznacz¹c¹
warstwê dzie³a sztuki – piêkna forma wyczerpuje ca³¹ swoj¹ „pracê”
w czysto sensualnym, „bezinteresownie” apoznawczym upodobaniu.
To sprowadzenie formalnego piêkna do czynników li tylko
ornamentacyjnych i dekoracyjnych opiera siê jednak na okreœlonym
rozumieniu samej formy. I tak, Roman Ingarden, analizuj¹c pojêcie formy,
wœród jego dziesiêciu znaczeñ wymienia nastêpuj¹ce:
6. To, co zmys³owo dane (ogólniej: bezpoœrednio dane), to forma, zaœ to,
co myœlowo domniemane na podstawie tego, co spostrze¿one, to ‘treœæ’.
Zale¿nie od teorii spostrze¿enia, któr¹ siê wyznaje, co innego uwa¿a siê za
formê, co innego za treœæ.
6a. Pewne przesuniêcie tego rozumienia pary pojêæ ‘forma – treœæ’ zachodzi
tam, gdzie za formê uwa¿a siê czynnik przedstawiaj¹cy (lub wyra¿aj¹cy) coœ,
natomiast to, co przedstawione lub wyra¿one, uwa¿a siê za treœæ. [...]
9. Z pojêciem formy jako uporz¹dkowania ca³oœci tudzie¿ formy jako
zespo³u momentów sta³ych, gatunkowych, ³¹czy siê to pojêcie formy, wedle
którego form¹ jest wszelka prawid³owoœæ (pojawiaj¹ca siê czy to
w przedmiocie trwaj¹cym w czasie, czy to w procesie). O formie w tym
znaczeniu mówi siê zw³aszcza tam, gdzie ta prawid³owoœæ poci¹ga za sob¹
wystêpowanie w przedmiocie pewnej naocznie danej jednolitej postaci,
ukszta³towania przedmiotu. Wówczas przez formê rozumie siê tê w³aœnie
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’postaæ’, a formie przeciwstawia siê nie tyle ‘materiê’ (treœæ), co b r a k
formy, bezkszta³tnoœæ15.
Uwzglêdniaj¹c trzy, zdaniem W³adys³awa Stró¿ewskiego16,
konstytutywne dla dzie³a sztuki „wymiary”, mianowicie: 1. aspekt
ontologiczny, 2. aspekt semantyczny oraz 3. aspekt aksjologiczny – mo¿na
uznaæ, ¿e zdaniem wspó³czesnych kalloklastów piêkno „formalne”
charakteryzuje siê ograniczeniami obecnymi ju¿ na poziomie
ontologicznym (jako trywialna, oparta na harmonijnym uk³adzie elementów
kompozycja). Forma, o ile ma byæ piêkn¹, nie artyku³uje równie¿
pog³êbionych znaczeñ, lecz nimi zaledwie „gra”17; wreszcie zawodzi jako
noœnik wartoœciowoœci dzie³a sztuki, sprowadzaj¹c je do rzêdu
estetyzuj¹cego instrumentu wprzêgniêtego w s³u¿bê ogólnie dobrego
samopoczucia. Zdaniem Gadamera, na takiej orientacji pojêcia piêkna
zawa¿y³a, poddana pewnej selekcji, interpretacja nauki Kanta o piêknie
wolnym i zale¿nym18 , zgodnie z któr¹ idea³ smaku (wolnego), który „nie
opiera siê na pojêciach, lecz na unaoczniaj¹cym przedstawieniu”19, osi¹ga
apogeum w dzie³ach czysto formalnych: arabesce i meandrze – swoj¹
monotoni¹ mog¹cymi istotnie przyprawiæ o posêpne sny20.
W odziedziczonym po wiekach minionych – a stanowi¹cym bezpoœredni
przedmiot wspó³czesnych ataków (jak równie¿ lekcewa¿enia) – pojêciu
piêkna zawarte jest wiêc jego uto¿samienie z form¹, ta zaœ sprowadzona
zostaje do, po pierwsze, aspektu postaciowego, opartego na zewnêtrznym
wygl¹dzie rzeczy; po drugie, zredukowane w ten sposób do „morfologii”
piêkno jawi siê jako ca³kowicie oderwane od znaczeñ lub raczej tych
znaczeñ nie bêd¹ce na si³ach unieœæ. Funkcjonuj¹ce poza treœci¹
i myœleniem wy³¹cznie w intencji estetycznej rozrywki, piêkno w sztuce
wyznacza tym samym jej wiek dzieciêcy.

B. Sensualnoœæ piêkna
Domen¹ – znajduj¹cego wyraz jedynie na p³aszczyŸnie formy – piêkna staj¹
siê zmys³y. Ma tutaj miejsce niejako podwójna empiryzacja piêkna: nie tylko
dlatego, ¿e forma kojarzona jest z naocznie danym kszta³tem, lecz równie¿
z tego powodu, i¿ wieñcz¹ca kontakt z dzie³em œwiadomoœæ piêkna
sprowadza siê do uczucia rozkoszy uto¿samianego z wrêcz sentymentalnym
odruchem pogr¹¿enia siê w b³ogiej bezrefleksyjnoœci – rzeczywiœcie w swej
istocie niezbyt odleg³ym od spe³nienia kulinarnego. Percepcyjna satysfakcja
nie wykracza poza to, co sensualne i posiada charakter wybitnie
aintelektualny, co wiêcej – ma za zadanie ochronê „czystoœci s¹du”, jaki
wydaje w tej kwestii smak przed ograniczeniami przez kryteria
‘intelektualne21. Jednak ju¿ sam Kant wyraŸnie wyklucza udzia³ „powabu”
w piêknej formie, wykazuj¹c, i¿ do istoty doœwiadczenia piêkna nie nale¿y
wzruszenie (które wiod¹c¹ rolê uzyskuje raczej w prze¿yciu wznios³oœci
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rozwijaj¹cym siê w dwustopniowym doznaniu zatamowania i nag³ego
przyp³ywu uczucia).
Co siê tyczy wszak¿e piêkna, przypisywanego przedmiotowi ze wzglêdu
na jego formê, a mianowicie tego, i¿ mniema siê, ¿e mo¿e ono nawet byæ
spotêgowane przez powab, to [mamy tu do czynienia] z pospolitym
b³êdem, wysoce niekorzystnym dla rzetelnego, bezstronnego, gruntownego
smaku [...] Tak dalece bowiem b³êdne jest twierdzenie, jakoby powaby
przyczynia³y siê do piêkna, ¿e raczej musz¹ one, jak obce wtrêty, byæ
dopuszczone z pewn¹ pob³a¿liwoœci¹ wtedy, kiedy smak jest jeszcze s³aby
i niewyrobiony, i to tylko o tyle, o ile nie zak³ócaj¹ owej piêknej formy22.
Kapitalne znaczenie ma tutaj uwaga Kanta, i¿ piêkno mo¿e zostaæ
zak³ócone przez powab! Tymczasem jednak powab nie tylko zaliczany jest
czêsto do piêkna (które powinno w³aœciwie dotyczyæ tylko formy) jako coœ,
co przyczynia siê do powszechnego upodobania estetycznego, lecz nawet
sam w sobie uwa¿any jest za piêkno, to znaczy, ze materia upodobania
traktowana jest jako forma: nieporozumienie, daj¹ce siê jak wiele innych,
u których podstawy le¿y jeszcze b¹dŸ co b¹dŸ cos prawdziwego, usun¹æ
tylko przez staranne okreœlenie tych pojêæ. S¹d smaku, na który nie
wywieraj¹ wp³ywu powab i wzruszenie (choæ daj¹ siê po³¹czyæ
z upodobaniem w piêknie), którego racj¹ determinuj¹c¹ jest zatem tylko
celowoœæ formy, jest czystym s¹dem smaku23 .
W zwi¹zku z tym, zdaniem Gadamera, daleko id¹c¹ korektê winniœmy
wnieœæ przede wszystkim do zwyczajowego przedk³adania „wolnoœci”
piêkna, piêknego niejako „samego dla siebie”, nad jego pojêciowe uwik³anie:
Jest to dla zrozumienia sztuki nauka w najwy¿szym stopniu fatalna24.
W opinii autora Prawdy i metody dopiero z perspektywy rysuj¹cego siê
bardzo czytelnie w koncepcji Kanta przekroczenia „punktu widzenia
smaku” na rzecz „estetyki geniuszu” mo¿na zrozumieæ w jak ma³ym stopniu
odpowiada Kantowskiej myœli formalna estetyka smaku (estetyka
arabeski)25. Kant dokonuje tego przekroczenia dziêki rozró¿nieniu „idei
normy” od „idea³u piêkna”: pierwsza jest wzorcem gatunkowej doskona³oœci
i wyrazem szkolnej poprawnoœci; w przypadku drugim (który dochodzi
w³aœnie do g³osu wraz z poszerzeniem przez Kanta teorii w³adzy s¹dzenia
o kategoriê geniuszu) mamy do czynienia z udzia³em idei rozumu. Piêkno
posiadaj¹ce „idea³” musi nale¿eæ do przedmiotu zupe³nie czystego s¹du
smaku, lecz opartego czêœciowo na rozumie26 ; czyste upodobanie
estetyczne nie koliduje z ujêciem intelektualnym; ich powi¹zanie tworzy
now¹ jednoœæ, co wa¿niejsze – nie opart¹ na dyktacie pojêciowoœci27. Dowód
Kanta, ¿e to, co piêkne, podoba siê pozapojêciowo, nie przeszkadza wiêc
wcale temu, ¿e tylko piêkno budzi nasze pe³ne zainteresowanie, które
przemawia do nas przekazuj¹c nam jakieœ znaczenie28.
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Tak rozumiana pojmowalnoœæ piêkna siêga w dziedzinê nieskoñczon¹,
nie polega ona na odwzorowywaniu pojêæ intelektu – wchodzi natomiast
w zwi¹zek z rozumem jako fundatorem sensów ca³oœciowych – trudno
o bardziej jednoznaczn¹ wypowiedŸ, ni¿ ta, zawarta w § 59 Krytyki w³adzy
s¹dzenia: Smak spogl¹da ku sferze intelligibilnej, która nie jest ani
przyrod¹, ani wolnoœci¹ – stwierdza Kant29 – jest ni¹ zaœ „nadzmys³owy
substrat zjawisk”; piêkno wskazuje na nieokreœlon¹ ideê czegoœ
nadzmys³owego w nas, jako na jedyny klucz do rozwi¹zania zagadki tej
w³adzy, której Ÿród³a s¹ dla nas samych ukryte30 . Jak jest jednak mo¿liwa
sensotwórczoœæ piêkna? H. G. Gadamer dostrzega tê mo¿liwoœæ
w bezpoœrednioœci sensu, której istotê przybli¿a pojêcie reprezentacji
bêd¹cej „pog³êbionym znaczeniem symbolu”31 . W wypadku piêkna mamy
do czynienia ze szczególnego rodzaju obecnoœci¹ – tego, co „przeœwieca”
przez piêkno nie trzeba siê domyœlaæ jako zewnêtrznego, istniej¹cego we
w³aœciwy sposób dopiero poza dzie³em, które stanowi dla tego pierwszego
jak gdyby „transmisjê przes³ania”. To, co siê tak prezentuje, prezentuj¹c siê
nie jest ró¿ne od samego siebie32 – twierdzi Gadamer, dyktuj¹c przestrogê
przed trudnym do unikniêcia b³êdem: Musimy siê przy tym wystrzegaæ
nieporozumienia tkwi¹cego w przekonaniu, ¿e to coœ, co tutaj siebie
przedstawia, jest do uchwycenia i „tu oto” w jeszcze inny sposób ni¿ dziêki
temu, ¿e siê przedstawia jako tak, a nie inaczej przemawiaj¹ce33.
Wracaj¹c do zagadnienia sensualnoœci piêkna, nale¿y w tym miejscu
powiedzieæ, ¿e nie tylko nie deprecjonuje ona intelektualnego potencja³u
sztuki lecz, przeciwnie, dla Gadamera stanowi Ÿród³o istotnej przewagi wobec
„czysto rozumowych” idei moralnych. Argumentacja Gadamera siêga
mianowicie po Platona poddanego takiej interpretacji, której wynikiem jest
prymarna pozycja piêkna w stosunku do idei dobra. Obie idee cechuje
„absolutny nadmiar”34, ró¿nica ujawnia siê, zdaniem Gadamera, podczas próby
uchwycenia ka¿dej z nich, koñcz¹cej siê dla dobra jego nieuchronn¹ „ucieczk¹
w piêkno”35. Zdolnoœæ przejawiania siê piêkna dla pryncypialnego
(dokonuj¹cego dualistycznego ciêcia bytu) aprioryzmu stanowi tradycyjnie
asumpt do odmówienia temu, co siê przejawia, ontycznej pe³ni. Gadamer
jednak zmienia bieguny tej argumentacji: niejasno i mêtnie jawi siê w obrazach
dobro w³aœnie z powodu swego w³asnego, wewnêtrznego deficytu – brak mu
„w³asnego œwiat³a”, w którym – przeciwnie – sk¹pane jest piêkno. „Widocznoœæ”
piêkna nie jest jego skaz¹ powodowan¹ nadmiernym uwik³aniem w zmys³owy
pozór – jest raczej najwy¿sz¹ godnoœci¹. Obraz czyni dobro niewyraŸnym
i zniekszta³ca, podczas gdy piêknu jest znacznie bardziej (zaœ w arcydzie³ach –
ca³kowicie) pos³uszny nie dlatego, i¿ dobro, wierne swej najwy¿szej idealnoœci,
nie czyni ¿adnych ustêpstw wobec sensualnych przymieszek, lecz dlatego, ¿e
nie jest na si³ach obrazem zaw³adn¹æ i go rozœwietliæ.
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Owo „promieniowanie” to „ontologiczny moment struktury piêkna”;
stanowi ono wrêcz jego „zasadnicz¹ istotê”. W swym poœredniczeniu miêdzy
zjawiskiem a ide¹, poprzez sw¹ samoprezentacjê, jednoczeœnie „zasypuje
dziel¹c¹ je przepaœæ”36 . Piêkno ma sposób istnienia œwiat³a37 – oznacza to
dla Gadamera, i¿ istnieje ono jedynie w swym refleksie; tak jak œwiat³o
czysto optyczne daje siê spostrzec tylko w postaciach oœwietlanych rzeczy,
tak równie¿ idea piêkna nie daje siê oddzieliæ, jako jak gdyby
bezprzedmiotowe œwiat³o, od tego, co wy³awia z mroku: Idea piêkna jest
prawdziwie, w sposób niepodzielny i ca³kowity obecna w czymœ piêknym38
i w sposób najbardziej adekwatny czyni zrozumia³¹ „paruzjê eidos”.
Znajduje to prze³o¿enie na byt samych oœwietlanych rzeczy, które dopiero
piêkno czyni „istniej¹cymi w³aœciwie”, nadaje im bowiem jednoœæ zmys³ow¹,
a mimo to nie podlegaj¹c¹ kauzalnemu czy matematycznemu rozbiciu.
Dochodzi³oby tutaj zatem jakby do zatarcia rozró¿nienia pomiêdzy aktem
ujêcia a jego przedmiotem. Doœwiadczenie piêkna stanowi³oby niweluj¹cy
podzia³y, jednocz¹cy akt duszy, który mo¿na rozumieæ jako przejaw
odmiennego od matematyczno-przyrodniczego rodzaju racjonalnoœci.
U¿ywaj¹c terminów wywodz¹cych siê z tradycji epistemologicznej, siêgaj¹cej
od Brentano poprzez Husserla i Twardowskiego a¿ po póŸn¹ Szko³ê LwowskoWarszawsk¹, mo¿na by tê myœl wyraziæ inaczej: do doœwiadczenia piêkna nie
stosuje siê ró¿nica miêdzy treœci¹ a przedmiotem poznania. Jest to
gnoseologiczna trawestacja piêtnowanego przez autora Prawdy i metody tzw.
estetycznego odró¿nienia39. Rzecz w tym, ¿e precyzja z jak¹ teoria poznania
kreœli paradoksy, do których prowadzi uto¿samienie obrazu z jego znaczeniem,
w przypadku piêkna zawodzi. Tym samym tradycyjny rozdzia³: „zmys³y –
intelekt” w przypadku piêkna pozostaje mocno dwuznaczny. Obraz, jako
naoczna postaæ przedmiotu, o którym myœlê poprzez tê naocznoœæ „tylko we
wtórnej tematyzacji”40 oddziela siê od stowarzyszonych z nim sensów, by
pozwoliæ nimi operowaæ jako luŸno zwi¹zanymi obiektywnymi opisami samej
rzeczy. Gadamer zreszt¹ wystêpuje otwarcie z krytyk¹ „uprzedmiotowiaj¹cej
procedury poznania przyrody i pojêcia bytu w sobie”, odmawiaj¹c wszelkich
estetycznych kompetencji wiedzy, która, oparta na metodologicznej pewnoœci,
ma za zadanie „s³u¿yæ intensyfikacji opanowania bytu”. W dziedzinie tego, co
piêkne stojê przed dysjunktywnym wyborem: albo prawda, albo metoda.
Zatem, pozostaj¹c na gruncie „ontologicznego uprzedzenia, które tkwi
w naukowym ideale obiektywnoœci”41 muszê pogodziæ siê z brakiem dostêpu
do rozumienia piêkna.
Dobry przyk³ad takiego myœlenia (poddanego krytyce na kartach Prawdy
i metody) stanowi panestetyzm Tadeusza Paw³owskiego. Wzorem refleksji
jest tutaj w³aœnie metodologia nauk empiryczno-przyrodniczych
z za³o¿eniem wstêpnym, i¿ wartoœæ estetyczn¹ mo¿na poddaæ „empirycznej
kontroli”: Piêkno ³¹czono czêsto z tajemnymi sprawami religii, potrzeb¹
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zrozumienia œwiata, ze sprawami ostatecznymi; [...] W tej sytuacji piêkno
nie mog³o byæ czymœ podleg³ym zwyk³emu ludzkiemu poznaniu.
Ono bowiem nie jest zdolne uj¹æ bytu idealnego, równego rang¹ partnera
potêg, z którymi je kojarzono, lecz jedynie dostêpne ka¿demu przedmioty
i ich w³asnoœci. To, ¿e piêkno jest to¿same z zespo³em empirycznie
sprawdzalnych w³asnoœci, nie mog³o w takiej atmosferze w ogóle byæ brane
pod uwagê42. W tym stwierdzeniu obecne jest oczekiwanie, i¿ pojêcie piêkna
da siê w ogóle zredukowaæ do bardziej elementarnych sk³adowych, do jak
gdyby jego ekwiwalentu ustalonego w ramach definicji wyraŸnej.
Dla Gadamera jest to powszechnym b³êdem „mieszania dyskursów” –
w tym przypadku udyskursywniania niedyskursywnego. To nie piêkno (jako
uk³ad cech przedmiotu) poznajemy w naszych najwy¿szych uniesieniach
estetycznych, lecz samo piêkno jest w nich i poprzez nie „poznaniem”
(transcendencji, nieskoñczonoœci) – nie uwzglêdniwszy tego, otrzymujemy
coœ ca³kowicie pozornego, jak pisze Gadamer: Przesuniêcie ontologicznego
okreœlenia tego, co estetyczne, ku pojêciu pozoru estetycznego ma wiêc sw¹
teoretyczn¹ podstawê w tym, ¿e panowanie wzorca poznania
przyrodoznawczego prowadzi do zdyskredytowania wszelkich mo¿liwoœci
poznawczych, jakie nie mieszcz¹ siê w obrêbie tej nowej metodyki43.
Piêkne jest zatem to, co jest w tym w³aœnie sensie (tj. jednoœci) piêknem
– nieoddzielne od swej estetycznej „optyki”. Nad nim nic go ju¿ nie
kontroluje jako wy¿sza instancja poznawcza – „rozpoznaj¹ca”
i weryfikuj¹ca. Nie mo¿na dotrzeæ do piêkna inaczej, jak tylko na drodze
jego doœwiadczenia. Nale¿y je raczej rozumieæ jako sposób ods³aniania
czegoœ, co w³aœnie niedostêpne jest w takiej rozleg³oœci i totalnoœci oraz
w takim aspekcie innym ujêciom œwiadomoœciowym; nie jest ono jednak
oczywiœcie (z tych¿e samych powodów) poznaniem teoretycznym
w znaczeniu Kantowskim. Gdyby jednak chcieæ koniecznie pozostaæ
w stylistyce „metodologicznej” wydaje siê, ¿e piêkno nale¿a³oby raczej
potraktowaæ w analogii do pojêcia pierwotnego, którego pe³ny sens
czerpany jest w tym wypadku ze szczególnej definicji „w uwik³aniu”.
Tym kontekstem definiuj¹cym by³oby tu konkretne dzie³o sztuki (a œciœlej,
dzie³o genialne), zaœ sama definicja wyczerpywa³aby siê we wskazaniu na
nie: „To, oto jest piêkne”.
Hermeneutyczne rozszerzenie i pog³êbienie doœwiadczenia piêkna o akt
rozumienia pozwala wyznaczyæ piêknu zadanie transcendowania
skoñczonoœci. Jest ono jednak mo¿liwe nie na drodze deprecjacji zmys³owo
danego konkretu, lecz raczej przez nadanie mu godnoœci, której zwykle mu
siê odmawia. Dzie³o w pewnym sensie nie jest konkretem (tak jak jest nim
np. wolne spadanie jakiegoœ przedmiotu poddanego sile grawitacji czy iloœæ
jednostek okreœlonego rodzaju jako egzemplifikacja pojêcia wybranej
liczby); nie jest jednostkowym przypadkiem ogólnoœci. Ono w³aœnie jest
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„¿yj¹c¹” ogólnoœci¹; nie podpada pod regu³ê – jak to siê dzieje z ka¿dym
przedmiotem poznania teoretycznego, którego œcis³a jednostkowoœæ
wymaga stoj¹cej „za nim” ogólnoœci – lecz ca³kiem dos³ownie j¹ ucieleœnia.
Wszystkie, mimo ¿e pozostaj¹ce (na podstawie wspólnoty pewnych praw
konstrukcyjnych) w ramach tego samego cyklu Preludia Chopina stanowi¹
przecie¿ ca³kowicie odrêbne œwiaty, nieredukowalne i niewyjaœnialne
poprzez przek³ad na inny, bardziej intelektualny dyskurs. Faktycznoœæ jest
tu integralnie zwi¹zana z idealnoœci¹, „pojêcie poznania jest zbyt w¹skie”,
by rzetelnie oddaæ naturê tego zwi¹zku; przestaj¹c byæ czystym konkretem
z jednej strony – a konceptem wymagaj¹cym dla zakomunikowania siebie
przypadkowej postaci „jakiegokolwiek” jêzyka z drugiej – wy³ania on
jednoœæ innego rzêdu, gdzie „istnienie” nie mo¿e niczego dodaæ do
estetycznej zawartoœci upodobania, do „czystego widoku”, gdy¿ byt
estetyczny to w³aœnie autoprezentacja44.
Tak¹ koniecznoœæ wzajemnego zapoœredniczenia strony formalnej
(naocznej, zmys³owej) i treœciowej (pojêciowej) piêkna, jego momentu
immanentnego i transcendentnego; tego, co stanowi jednoœæ – zna nie tylko
nasz, zachodni kr¹g kulturowy. Intuicja ta bardzo silnie daje o sobie znaæ
np. w sztuce Wschodu. I tak, doœwiadczenie sztuki zen kultywowane
w Japonii przestrzega jednoœci kontemplatywnego zwrócenia siê ku
niewyra¿alnemu (yûgen) i absolutnie jednokrotnego, ulotnie powabnego
zjawiska zmys³owego (miyabi). Stanowi¹ one jednoœæ na zasadzie
epifanicznej, która poprzez zdarzeniowy – nie utrwalaj¹cy na mod³ê
zachodni¹ – charakter zmys³owego gestu ods³ania „prawdê rzeczy”:
[...] powiedzieæ by mo¿na, ¿e w zdarzeniu estetycznym spotykaj¹ siê ikona
i idol, co na gruncie estetyki europejskiej jest niemal niemo¿liwe. Ikona,
jako okno otwarte na Transcendencjê, nie mo¿e jednoczeœnie przykuwaæ
oczu œmiertelnych, gdy¿ wówczas przekszta³ca siê w autonomiczne
samozwrotne dzie³o sztuki […] W tym wypadku mówiæ nale¿y o idolach,
czyli obrazach nie odsy³aj¹cych poza siebie, ale ku sobie samym45 .
Niczym bohater antycznej tragedii, który jest tym, co czyni, piêkno
wszelki sens czerpie wed³ug Gadamera ze swego „wydarzenia”46.
Uczestnictwo w nim wyklucza problematyzowanie natury tego, co siê
wydarza, zmierzaj¹cego do poszukiwania wymiaru bardziej
elementarnego, skrytego za tym, co budzi estetyczn¹ akceptacjê.
W przypadku piêkna znika opozycyjnoœæ istoty i powierzchni; wygl¹du
i znaczenia; z³udnego obrazu i idei. Wszystko jest bezpoœrednio dane,
obecne i ods³oniête. Jakkolwiek tajemnic¹, jedn¹ z najg³êbszych,
pozostaje mo¿liwoœæ samego tego ods³oniêcia.
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C. Autonomicznoœæ piêkna
Otó¿ estetyka zachodnia od Greków po wiek XX rozwija³a siê wedle
osobnych rytmów. Jeden rytm to traktowanie piêkna jako przejawu tego, co
transcendentne (wedle mnie relacjê tê najlepiej oddaje s³owo ikona,
po grecku obraz, który odsy³a do tego, co naprawdê istnieje i jest oknem
otwartym na transcendencjê). Rytm drugi pojawia siê wówczas, gdy piêkno
nabiera autonomii i nie odsy³a poza siebie, ale przykuwa uwagê swoim – jak
dziœ powiedzielibyœmy – blichtrem (dawniej mówiono: blaskiem) i na plan
pierwszy wysuwa autonomiczne piêkno dzie³a sztuki, które nie jest zamiast
czegokolwiek, ale ma syciæ oczy ogl¹daj¹cych. W tym wypadku mówiæ
nale¿y o idolach, czyli obrazach nie odsy³aj¹cych poza siebie, ale ku sobie
samym47.
Wspomniany w powy¿szym cytacie „rytm drugi” – dotyczy jeszcze jednej
„skazy” na piêknie. Polega ona na tworzeniu w ramach dzie³a sztuki
zamkniêtego obiegu estetycznego, by w takim w³aœnie „samozwrotnym”
ruchu unikn¹æ jego instrumentalizacji, a zarazem zarezerwowaæ dla piêkna
pole wolne od napiêæ i wtrêtów pozaestetycznych; jak pisze R. Shusterman:
Czyniono tak w nadziei, ¿e uda siê ochroniæ pewien obszar ludzkiej
duchowoœci przed têpot¹ kalkuluj¹cej racjonalnoœci œrodków i celów, która
nie tylko odczarowa³a œwiat, lecz tak¿e pokry³a go ropiej¹cymi wrzodami
funkcjonalnej industrializacji. To, co estetyczne, reprezentowaæ mia³o
odrêbn¹ dziedzinê wolnoœci; sztuka nie mia³aby ¿adnej funkcji,
zastosowania ani nie s³u¿y³aby rozwi¹zaniu problemów, a uszlachetniaj¹ca
sztukê wolnoœæ od praktycznego u¿ytku by³aby jej cech¹ definicyjn¹48.
Jednak „wolnoœæ” i „czystoœæ” uzyskane w ten sposób s¹ mocno w¹tpliwe;
a co wiêcej, dla ukazania pe³ni sensu obecnego w doœwiadczeniu piêkna,
szkodliwe – gdy¿ czyni¹ce tê ostatni¹ azylem „pozoru”. Ta autonomizacja
piêkna wi¹¿e siê œciœle z sygnalizowanym ju¿ wczeœniej estetycznym
odró¿nieniem – tj. tak¹ definicj¹ sztuki, zgodnie z któr¹ zostaj¹
odseparowane od siebie: jej aspekt estetyczny i wszelkie powi¹zania
pozaestetyczne. Ustanawiaj¹ce „sztukê piêknego pozoru”
zautonomizowane piêkno jawi siê dalej jako „abstrakcja nastawiona na to,
co czysto estetyczne”49, która „dokonuje wyborów tylko ze wzglêdu na
estetyczn¹ jakoœæ jako tak¹” i oznacza „likwidacjê wszelkiego smaku
wyznaczonego przez treœæ”50. Takie rozumienie natury piêkna abstrahuje
zw³aszcza od wszelkich uwik³añ ¿yciowych, egzystencjalnych, upatruj¹c
„estetycznoœæ” w pogr¹¿eniu siê w „samoprze¿yciu”. Pod nazw¹
œwiadomoœci estetycznej Gadamer diagnozuje proces prowadz¹cy do tej
g³êbokiej alienacji sztuki51, bêd¹cej nieuniknionym efektem jej
estetyzowania, czyli coraz szczelniejszego zamykania siê wewn¹trz
estetycznego œwiata. Œwiadomoœæ estetyczna bowiem patrzy
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„z perspektywy sztuki”52, co paradoksalnie sprawia, ¿e „dzie³o traci swe
miejsce i œwiat, do którego nale¿y”.
W zasadzie dopiero fenomenologicznej krytyce dziewiêtnastowiecznej
psychologii i teorii poznania zawdziêczamy uwolnienie od pojêæ, które
przeszkadza³y w odpowiednim zrozumieniu bytu estetycznego. Krytyka ta
pokaza³a, ¿e daremne s¹ wszelkie próby pojmowania sposobu bycia tego,
co estetyczne, od strony doœwiadczenia rzeczywistoœci i jako jego
modyfikacji. Wszelkie takie pojêcia, jak naœladownictwo, pozór,
nierzeczywistoœæ, iluzja, czar, sen zak³adaj¹ odniesienie do w³aœciwego bytu,
od którego byt estetyczny mia³by byæ odró¿niany. Fenomenologiczny
powrót do doœwiadczenia estetycznego uczy jednak, ¿e nie wychodzi ono
wcale od idei takiego odniesienia i w³aœciw¹ prawdê widzi raczej w tym,
czego doœwiadcza. Odpowiada temu to, i¿ doœwiadczenia estetycznego
z istoty nie mo¿e uniewa¿niæ jakieœ bardziej w³aœciwe doœwiadczenie
rzeczywistoœci. […] Gdyby to, co estetyczne, by³o w takim sensie pozorem,
to obowi¹zywa³oby – jak koszmar senny – tylko dopóty, dopóki
rzeczywistoœæ pozoru nie obudzi³aby w¹tpliwoœci, a traci³oby sw¹
prawdziwoœæ wraz z przebudzeniem53.
Nie koniec jednak na tym, bowiem w³aœnie ten moment – zdaniem
Gadamera stanowi¹cy o istocie i niezbywalnej „aktualnoœci” piêkna
(Ontologiczn¹ funkcj¹ piêkna jest usuwanie przepaœci miêdzy idea³em
i rzeczywistoœci¹54 ) – wiedzie wspó³czesny kalloklazm do postawienia
najciê¿szego zarzutu: zarzutu dekretowanego czy choæby sugerowanego
przez piêkno „fa³szywego pojednania” – harmonizowania idea³u z ¿yciem,
które mo¿e przebiegaæ wy³¹cznie za cenê ca³kowitego zafa³szowania
rzeczywistoœci.
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Jacek Rogucki
The Reasons of Enchantment: the Classic Definition of Beauty
The idea of beauty has changed in the 20th century, so we can now ask
what the term really means. Is beauty only a dream of the past, and only
useless ‘strategy’? Before we answer that question, we have to more clearly
define the phenomenon. There are three aspects of beauty. There is an
inner beauty, and there is an inner structure of what we consider as
beautiful. The idea is connected with our spiritual activity, and, also, it is
connected with the reality. The idea can be considered in the context
of formal concepts (we have to precisely define the term ‘form’), sensual
experience (‘culinary’ satisfaction), and autonomic (‘free’) perception
of the reality, which might be wrongfully connected with the idea of ‘unity’
or ‘fulfillment’.
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