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48 – 2016

Adrienne Dengerink Chaplin

Feeling the Body in Art: 
Embodied Cognition and Aesthetics in Mark Johnson 

and Susanne K. Langer

After a long period of silence and neglect recent years have witnessed a surge 
of interest in the work of American philosopher Susanne K. Langer (1895‑1985), 
both from within and from outside the field of aesthetics. Much of this interest 
centres on her account of the biological roots of human mentality and symbolic 
meaning as expounded in her trilogy Mind: An Essay on Human Feeling (1967, 
1971 1982). Although this theme was already present in her earlier works such 
as Philosophy in a New Key (1942), Feeling and Form (1953) and Problems of 
Art (1957), in Mind: An Essay on Human Feeling we find an extended and more 
detailed description of the basic continuity between corporeal sensing and 
‘making sense’ of the world. While substantially influenced by the Neo‑Kan‑
tian philosopher Ernst Cassirer and the process philosopher A. N. Whitehead, 
Langer’s thought invites comparisons with a number of other traditions, such 
as pragmatism, phenomenology and evolutionary philosophies of mind. In this 
article I will focus on a comparison between Langer’s later work and that of 
cognitive philosopher Mark Johnson. I conclude that Johnson is not advanc‑
ing anything on what Langer had already said almost half a century earlier. If 
anything, there is a regression because, unlike Langer, Johnson neglects the 
constructive role of human symbolisation (as developed by Cassirer), in the 
process of mental representations.

Although Langer’s later work represents a change of focus from her earlier 
work, there is nevertheless a strong continuity between the two, including 
between her early and later views of art and aesthetics. Throughout her work 
this view could be summarised as follows: art is the articulation of pre‑reflec‑
tive, affective human experience; or, as she puts it herself: ‘art is the creation 
of forms symbolic of human feeling.’1 Whereas signs involve conditioned 
reflexes, symbols serve as vehicles for conceptions, including conceptions of 
felt experiences. Unlike reactions to signs, symbolic activity is not conditioned 
by instinctive behaviour. Yet this does not mean that it is disconnected from 
the body or would operate outside or independently from the body’s sensory 
apparatus. On the contrary, for Langer, all symbolic activity, whether discur‑
sive or non‑discursive, is deeply rooted in the human organism’s primordial 

1 S.K. Langer, Feeling and Form: A Theory of Art developed from Philosophy in a New Key, New 
York: Charles Scribner’s Sons, 1953, p. 40.
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engagement with its environment. This is clear from the very beginning of her 
work. Warning against misguided idealist interpretations of her philosophy of 
symbolic forms, she writes in Philosophy in a New Key:

‘We need not assume the presence of a transcendental “human spirit,” if we recognize, for instance, 
the function of symbolic transformation as a natural activity, a high form of nervous response, 
characteristic of man among the animals.2 ... Rationality is embodied in every mental act. ... It per‑
meates the peripheral activities of the human nervous system, just as truly as the cortical functions.’3

Although this naturalistic conception of human mentality is implicitly present 
in her early work, in Mind: An Essay on Human Feeling its gets an explicit ac‑
count. More specifically, it provides a philosophical and scientific grounding of 
the principle of continuity between body and mind rooted in the organic and 
reciprocal relation between an organism and its environment. As she describes 
the purpose of the book:

‘If vitality and feeling are conceived in this way [i.e. as a heightened form of organic life] there 
is no sharp break, let alone metaphysical gap, between physical and mental realities.’4... Instead 
of accepting “mind” as a metaphysically ultimate reality, distinct from the physical reality which 
subsumes the brain, and asking how the two can “make liaison,” one may hope to describe 
“mind” as a phenomenon in terms of the highest physiological processes, especially those 
which have psychical phases. That is the purpose of this book.’5

Langer’s later research on the mind and human consciousness is of direct rel‑
evance to her views of art and aesthetics. This is because it provides a more 
explicit account of her notion of feeling as it operates in her definition of art 
as the symbolic form of feeling.

For Langer, the concept of feeling is broader than its garden varieties such 
as joy, anger, sadness and so on. It goes both deeper and higher, including, on 
the one hand, simple sense impressions and, on the other, high level rational 
reasoning and judgment.

On Langer’s terms, the most basic types of feeling are sensory acts, mediated 
by the sensory cells in the peripheral surface of an organism. Whereas skin has 
grown into the largest as well as one of the most adaptable sense organs, the 
specialised sense‑organs such as the eyes and ears allow events in the world 
outside the skin to influence events inside it without even touching or pene‑
trating its barriers.6 The great importance of the peripheral surface lies in the 
fact that, as the provider of the first primal sensations and feelings, it paves the 
way for the first behavioural acts, the first opportunities for free‑living animals 
to interact with their ambient environments.

Even when living in the same environment, different organisms have different 
experiences of their ‘ambient worlds.’ This depends on their body shapes and 

2 S.K. Langer, Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art (1942), 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980, Preface to 1942 edition, p. xiv.

3 Ibid., p. 99.
4 S.K. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Volume I, p. xix. Mind: An Essay on Human Feeling, 

Volumes I, II and III, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1967, 1971 and 1982.
5 Ibid., p. 29.
6 Ibid., p. 422.
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types of sensory cells on their peripheral surfaces. An organism’s first encounters 
with the world are mediated via movement and touch. Langer argues that, once 
humans became bi‑pedal, the increasingly sensitive musculature in their fingers and 
hands turned these into complex sense‑organs able to register subtle sensations.

[A]ll the sensory reactions of the skin and underlying structures are engaged together in the 
tactual perception of substances: feelings of pressure and release, of warm and cold impinge‑
ments, pin‑pointed encounters with resistance, oiliness, wetness, and mixtures like sliminess, 
hairiness, stickiness. The result is that we have not only a report of surfaces and edges, but of 
volume imbued with multimodal, often nameless qualities.’7

These ‘multimodal, often nameless qualities’ take on an aesthetic significance, 
evoking feelings of pleasure – ‘cool or warm waters, living grass, leaves and 
petals, fur or human hair’ or disgust and horror – ‘repellent impingements of 
crude, grimy or decayed matter, unhealthy skin.’8 Moreover, such feelings can 
naturally be metaphorically extended beyond their original tactile domain. This 
transfer allows us to find a ‘name’ for a feeling encountered in another realm 
of life. Indeed, it provides the foundations for language.

Aesthetic tactual values have importance for man because his experiences of them readily take 
on metaphorical significance; expressions for ‘hard,’ ‘soft,’ ‘liquid,’ ’rough,’ etc., seem to have 
entered into his most peculiar achievement, speech, from their earliest uses to designate more 
than tactual qualities. Like all aesthetic perceptions meet and merge with emotional elements 
which are not current sexual, maternal or hostile feelings toward other beings, but modes of con‑
sciousness, felt attitudes, which motivate the earliest artistic expressions, dance and vocalization.’9

In a work of art, initially inchoate feelings can be captured in ways that render 
them available for shared human experience. The creation of unified artistic 
forms pregnant with affective meaning enables feelings to turn from mere 
private experiences to articulations of a shared understanding of the world 
and one’s place in it. Works of art are one way of making sense of the world 
and lending it a meaning.

When we now turn to the recent work of philosopher of language and cogni‑
tion Mark Johnson, we encounter a striking degree of similarity and overlap. In 
his book The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding (2007) 
Johnson claims that ‘art is an exemplary form of human meaning‑making... 
[U]nderstanding the nature of the arts could give us profound insight into how 
humans experience and construct meaning in their lives.’10 For Johnson, as for 
Langer, an ‘aesthetics of human understanding’ is not confined to the study 
of art, beauty or aesthetic experience in the traditional sense, but entails an 
exploration of the whole spectrum of ‘qualities, feelings, emotions, and bodily 
processes that make meaning possible.’11 It concerns our primordial, embodied, 
visceral connection with the world.

7 S.K. Langer, Mind…, Volume II, p. 258.
8 Ibid., p. 259.
9 Ibid.
10 M. Johnson, The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, Chicago: University 

of Chicago Press, 2007, p. 212.
11 M. Johnson, The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, p. x.
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Johnson is one of a growing group of cognitive philosophers and scientists 
who, over the last two decades, have focussed on the body as a central play‑
er in cognition. There is currently an increasing consensus that cognition is 
situated not merely in the brain but in the dynamic reciprocal relationship or 
‘coupling’ between an organism and its environment. In The Meaning of the 
Body Johnson draws a sharp contrast between what he and George Lakoff in 
Philosophy of the Flesh refer to as first and second generation cognitive science. 
On Johnson’s view, first generation cognitive science typically operates with 
computational models of the mind that are marred by a Cartesian mind‑body 
dualism. This prevents them from acknowledging the crucial role of the body 
and its sensorimotor processes in the formation of mind and cognition.

By contrast, so he argues, the new field of embodied cognition as developed 
by second generation cognitivists recognise that mental activity emerges from 
a basic interaction between the organism and its environment. It takes serious 
the body’s physical and social condition as it informs human cognition and 
behaviour. Like Langer, he acknowledges a radical unity and biological con‑
tinuity between pre‑linguistic embodied experience and abstract conceptual 
understanding.12

Following Shaun Gallagher, Johnson adopts the term ‘body schema’ to refer 
to ‘a system of sensory‑motor capacities that function without awareness or 
the necessity of perceptual monitoring.’13 Like Langer, Johnson points out that 
different organisms have different body schemas and, consequently, different 
interactions with their environments. The Umwelt or ambient of an animal such 
as an eyeless tick that negotiates its environment purely on the basis of smell 
and temperature is obviously different from that of a multi‑sensory organism 
such as a human being.

Like Langer, Johnson identifies movement in space as the foundational fea‑
ture of an organism’s engagement with his surroundings.14 Through spatial 
movement an organisms gains direct experience of trajectories, direction, ob‑
stacles, weight, pressure, balance, gravity, and so on. Depending on their shape, 
different organisms move about differently. Because humans stand and move 
about upright, their body schema involves the basic experiences of contours 
such as up and down, front and back, near and far, balanced and unbalanced, 
curved and straight and so on. These foundational experiences shape the way 
humans view the world.

Like Langer Johnson holds that in human conceptualisation these basic image 
schemas are extended into other realms. Drawing on his and Lakoff’s earlier 
work on metaphor, he argues: ‘One of the chief ways that humans are different 
[from non‑human animals] is that we have neural mechanisms for metaphorically 

12 Ibid., p. 264. In developing his argument Johnson draws on, amongst others, Antonio Damasio, 
Gerald Edelman, Vittorio Gallese, Eugene Gendlin, George Lakoff, Maxine Sheets‑Johnstone, and Francisco 
Varela. Important historical sources include Maurice Merleau‑Ponty, William James and John Dewey.

13 S. Gallagher, How the Body Shapes the Mind, Oxford University Press, 2005, p. 24. On Gallagher’s 
model, a body schema is to be distinguished from a body image. A body image, on Gallagher’s terms, 
consists of ’a system of perceptions, attitudes, and beliefs pertaining to one’s own body.’ Quoted by 
Johnson in The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, p. 5.

14 M. Johnson, The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, p. 20.
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extending image schemas as we perform abstract conceptualisation and reason‑
ing.’15 Such metaphorical extensions do not imply any rupture or gap between 
lower and higher levels within an organism: ‘ “Higher” cognitive processes 
have to emerge from complex interactions among “lower”‑level capacities.’16

In Philosophy in a New Key, Langer had argued that ‘there is an unexplored 
possibility of genuine semantic beyond the limits of discursive language.’17 
Johnson, likewise, claims that, in order to develop a philosophical theory of 
embodied meaning and cognition, we have to look ‘beyond linguistic meaning 
and into the processes of meaning in the arts, where immanent bodily meaning 
is paramount.’18 He criticises traditional theories of meaning for ignoring and 
excluding the pre‑reflective, sub‑conscious realms of qualitative feeling and 
sensorimotor experience: ‘One of the greatest impediments to an appreciation of 
the full scope of embodied meaning is the way philosophers of language focus 
almost exclusively on language (i.e., spoken and written words and sentences) 
as the bearer of meaning.’19 Instead, he claims, we need to recover ‘the deep 
processes of meaning, by looking beyond and beneath the formal, structural, 
conceptual, propositional, representational dimensions of meaning.’20

Crucially and finally, both Langer and Johnson are adamant that the study 
of the form of art can help illuminate aspects of the mind which otherwise 
remain obscure and elusive. As Langer had put it in 1967:

It was the discovery that works of art are images of the forms of feeling, and that their ex‑
pressiveness can rise to the presentation of all aspects of mind and human personality, which 
led me to the present undertaking of constructing a biological theory of feeling that should 
logically lead to an adequate concept of mind, with all that the possession of mind implies.21

Art for Langer, as we have seen, is ‘the [symbolic] objectification of feeling.’22 
It reflects the ‘logical form’ of sentient life and vital experience that ‘language 
is peculiarly unfit to convey.’23 As she puts it: ‘[a]rtistic form is congruent with 
the dynamic forms of our direct sensuous, mental, and emotional life; works of 
art are projections of ‘felt life’ ... into spatial, temporal, and poetic structures.’24 
Johnson echoes the point with respect to music:

‘Music is meaningful because it can present the flow of human experience, feeling, and thinking 
in concrete, embodied forms – and this is meaning in its deepest sense. ... [Music] appeals to 
our felt sense of life.’25... ‘In any musical work ... there is a structure and pattern of temporal 
flow, pitch contours, and intensity (loudness/softness) that is analogous to felt patterns of the 
flow of human experience.’26

15 Ibid., p. 141.
16 Ibid., p. 145.
17 S.K. Langer, Philosophy in a New Key, p. 86.
18 M. Johnson, The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, p. 209.
19 Ibid.
20 Ibid., p. 267.
21 S.K. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, Volume I, pp. xviii, xix.
22 Ibid., p. 87.
23 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 32.
24 S.K. Langer, Problems of Art, New York: Charles Scribner’s Sons, 1957, p. 25.
25 M. Johnson, The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, p. 236.
26 Ibid., p. 238.
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Art, for both, not only expresses private feelings but raises broader questions 
about the human condition and people’s orientation in life. Langer again:

[The link between art and the world] accords with the intellectual and indeed, the biological 
importance of art: we are driven to the symbolization and articulation of feeling when we must 
understand it to keep ourselves oriented in society and nature.27

Johnson likewise:

‘People turn to art ... because it is meaningful and because it helps us to understand our hu‑
man condition.’28 ... Art is an exemplary form of human meaning‑making. [U]nderstanding the 
nature of the arts could give us profound insight into how humans experience and construct 
meaning in their lives.’29

Although Johnson mentions Langer appreciatively on a couple of occasions, he 
arguably does not give her as much credit as he could or should have done. In 
fact, there is little in Johnson that can be said to improve on Langer.

Johnson and Langer differ on one important point. Despite their broad con‑
sensus and striking overlap on the issues of embodied cognition, they part ways 
on an important issue: the nature and role of internal mental representation. 
Johnson strongly rejects the idea of internal representations, something he 
associates with first‑generation cognitive science:

‘What I am denying is that we have mental entities called “concepts” or “representations” in 
our “minds” and that thinking is a matter of manipulating these entities by surveying their 
properties, discerning their relations to each other and to mind‑external objects, and arranging 
them in internal acts of judgment.’30

According to Johnson, recent neuro‑science has shown that conceptualisation 
in the brain does not take place in ‘highly specialised brain regions that are 
physically and functionally separate from areas responsible for perception 
and motor movement.’31 Instead: ‘imagining certain motor actions activates 
some of the same parts of the brain that are involved in actually performing 
that action.’32 Thinking and doing are not of an ontologically different order: 
‘concrete concepts are realised neurally as sensorimotor schemas that organize 
functional neural clusters into meaningful, integrated gestalts.’33

Although this information is based on neuro‑biological research that would 
not have been available at Langer’s time, this does not undermine Langer’s 
position. In fact, Langer never thought of representations in terms of manip‑
ulable ‘mental entities.’ Influenced by Gestalt theories and neo‑Kantian Cas‑
sirer’s philosophy of symbolic forms she sees no tension between, on the one 
hand, internal representations’ biological basis as a ‘stable patterns of neural 

27 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 253.
28 M. Johnson, The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, p. 208.
29 Ibid., p. 212.
30 Ibid., p. 132.
31 Ibid., p. 162.
32 Ibid.
33 Ibid.
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activation’ and, on the other, their symbolic representational character. On the 
contrary, it is precisely because internal representations display a ‘stable pattern’ 
or Gestalt in the ongoing flow of stimuli and neural activity that they can adopt 
a symbolic representational function. That’s what enables humans to recall and 
envision things in their absence, ‘off‑line’ from their immediate experience. This 
view of mental representation is rooted in the philosophy of symbolic forms as 
developed by Ernst Cassirer. Pace Johnson, this representational understanding 
of symbol does not commit Langer to a dualistic conception of mind. Instead, 
it gives mental representations a proper biological footing, firmly planted in 
the humans’ first embodied encounters with the world.

In summary, there is a striking overlap between the views of Mark Johnson 
and those of Susanne K. Langer with respect to their views of art and embodied 
cognition. Despite the substantial increase in neuro‑scientific knowledge since 
Langer’s time, however, Johnson does not advance on Langer philosophically 
and does not add anything of substance to what she had already written almost 
a century ago. If anything, Johnson pays insufficient attention to the active role 
of (embodied) human symbolisation in the ongoing process of the formation of 
mental representations. Had Johnson had a better understanding of Langer’s 
later work, he would not have needed to postulate a tension between internal 
representations and embodied cognition.

Feeling the Body in Art: Embodied Cognition and Aesthetics in Mark Johnson 
and Susanne K. Langer

After a long period of silence and neglect recent years have witnessed a surge 
of interest in the work of American philosopher Susanne K. Langer (1895‑1985). 
Much of this interest centres on her account of the biological roots of human 
mentality and symbolic meaning as expounded in her trilogy Mind: An Essay on 
Human Feeling (1967, 1971 1982). Although this theme was already present in 
her earlier works such as Philosophy in a New Key (1942), Feeling and Form (1953) 
and Problems of Art (1957), in Mind we find her mature philosophy of the basic 
continuity between corporeal sensing and ‘making sense’ of the world. In this article 
I will compare Langer’s mature thought with that of cognitive philosopher Mark 
Johnson. I argue that, despite substantial increases in neuro‑scientific knowledge 
since Langer’s time, Johnson does not really advance on Langer’s basic insights as 
developed almost a century ago. If anything, there is a regression because, unlike 
Langer, Johnson neglects the constructive role of the human mind and symbolisation 
(as developed by Cassirer) in the process of mental representations. Had Johnson 
followed Langer, he would not have needed to postulate a tension between the 
notion of internal representations and embodied cognition.

Keywords: Susanne K. Langer, Mark Johnson, Ernst Cassirer, aesthetics, the arts, 
meaning, feeling, the body, the senses, symbolisation, embodied cognition
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Ikonologie und formale Ästhetik: eine neue Einheit. 
Ein Beitrag zur aktuellen Debatte in Kunstwissenschaft und 

Kunstphilosophie im Anschluss an die (Bild‑) Akt‑Theorien Susanne 
K. Langers und John M. Krois

Einleitung und Aufgabenstellung:

Seit den 90er Jahren, mit dem Aufkommen der Fragen nach der Bedeutung der 
Bilder in unserer Lebenswelt, sind die Diskussionen, ob und wie Bilder konkret 
darauf Einfluss nehmen können in Bewegung. Der pictorial turn in den USA, 
ausgelöst durch den Chicagoer Forscher Tom Mitchell und der iconic turn in 
Europa, angeregt durch den Basler Kunstwissenschaftler Gottfried Boehm, bo‑
ten dafür den Ausgangspunkt. Doch während der pictorial turn zur Etablierung 
der Visual (Cultural) Studies über den ursprünglich angelsächsischen Raum 
hinaus, in der amerikanischen und schließlich auch kontinentaleuropäischen 
Forschungslandschaft beitrug, stagnieren die Forschungen zur Eigenlogik der 
Bilder, wie sie Boehm initiierte. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, 
dass sie von unterschiedlichen Grundannahmen ausgehen, die entsprechend 
mit unterschiedlichen Methoden untersucht werden. Während die Visual Stu‑
dies entsprechend der Tradition ikonologischer Forschungen gerade mit Blick 
auf die Bildinhalte von einer historischen Gebundenheit der Bilder ausgehen, 
schließen die Forschungen im Rahmen des iconic turn an die formale Ästhetik 
an, die auf die formale Beschaffenheit der Bilder achtet, die grundsätzlich als 
nicht historisch angesehen wird. In Weiterführung der Ikonologie werden von 
den Visual Studies methodisch neue Wege eingeschlagen. Dabei werden vor 
allem Analysen zur Verwendung und Verbreitung der Bilder und damit ange‑
sichts der Neuen Medien insbesondere über Fotographie und Film vorange‑
bracht. Dem entgegen liegt der Schwerpunkt der Forschungen zur Bildkritik, 
wie sie Boehm in dem Forschungszentrum Eikones in Basel seit 2006 etablierte, 
auf künstlerischen Bildern. Während die Visual Studies zur Überprüfung ihrer 
Annahme vor allem auf diskursanalytische Verfahren setzen (Mitchell 2005, 
Paul 2013, Siefke und Schöpf 2013), knüpfen die Forschungen im Rahmen des 
iconic turn an die Tradition der formalen Ästhetik und weiterführend an die 
der Phänomenologie an und bringen entsprechend Analysen zur Eigenlogik der 
Bilder voran. (Boehm, Mersmann und Spies 2008, Alloa 2013) So unterscheiden 
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sich mit Blick auf das Ergebnis die beiden methodischen Herangehensweisen 
grundlegend. Während die erste Forschungsrichtung bestrebt ist, die Relevanz 
der Bilder für die Lebenswirklichkeit deutlich zu machen, wird diese von der 
zweiten Forschungsrichtung tendenziell negiert. Statt von einer Geschichte aus‑
zugehen, die auch von Bildern mitgetragen wird, verweist Boehm gerade weil 
die formalen Mittel der Bildgestaltung als ahistorisch angesehen werden wie der 
Hauptvertreter der formalen Ästhetik Heinrich Wölfflin auf eine „Geschichte des 
Sehens“. Entsprechend vermittelt sich nach Boehm in jedem Jahrhundert anders 
etwas „vom Ur‑Bild, der Grenze oder Spur“. (2008: 15‑38, 21, vgl. grundlegend 
ferner Boehm 1978: 444‑471, hier 454, Wölfflin 1915: 12)

Aktuell sind es mehrere Initiativen, die sich darum bemühen, dass sich bei‑
de Forschungsrichtungen nicht ausschließen müssen. In Deutschland gehen 
wichtige Impulse dafür vor allem von dem von der Ikonologie geprägten Kunst‑
wissenschaftler Horst Bredekamp aus, der sein Anliegen ursprünglich in enger 
Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Kunst‑ und Kulturphilosophen John 
M. Krois auf den Weg brachte. Gemeinsam gründeten sie zunächst 2008 die 
Kolleg‑Forschungsgruppe Bildakt und Verkörperung. Mit dem Forschungscluster 
Bild – Wissen – Gestaltung setzte Bredekamp 2012 die Impulse ihrer gemein‑
samen Forschungen fort, wobei Krois daran durch seinen plötzlichen Tod Ende 
2010 keinen Anteil mehr hatte.1 Dabei ist es vor allem letzterer, der mit seiner 
philosophischen Auseinandersetzung über einen der Ideengeber der Ikonologie, 
den Kulturphilosophen Ernst Cassirer (1987, Bredekamp und Lauschke 2011) für 
die Annäherung zwischen beiden Positionen entscheidende Impulse setzte, die 
es im Nachfolgenden näher vorzustellen gilt. Bredekamp hingegen vermochte 
mit seinem mit Spannung erwarteten Buch zur Theorie des Bildakts (2010) die 
Kritiker nicht zu überzeugen. Eine operationalisierbare Lösung, wie die Relevanz 
von Bildern als historischen Akteuren herausgearbeitet werden kann, lässt sich 
darin, so der Historiker Jens Jäger (Jäger 2011), nicht erkennen.2 Das hängt im 
Wesentlichen mit der Fassung des Bildakts als eine „Eigentätigkeit der Bilder“ 
zusammen. (Bredekamp 2010: 48) Deren Wirkkraft liegt nach Bredekamp (1.) in 
der unmittelbaren wirksamen oder instrumentell eingesetzten Verlebendigung 
der Bilder (schematische Bildakt), (2.) dem wechselseitigen Austausch von Körper 
und Bild (substanzieller Bildakt) und (3.) in der Kraft der gestalteten Form als 
Form (intrinsischer Bildakt). (49‑57) Damit unterstellt Bredekamp den Bildern 
selbst „eine energetische oder generative Kraft“ (Lauschke 2013), die gerade 
von Forschern aus dem Feld der formalen Ästhetik bzw. der Phänomenologie 
aufgrund des hintergründigen Animismus kritisiert wurden. (Wiesing 2013)

Daneben sind es parallel jedoch auch Bestrebungen innerhalb der Visual 
Studies in den USA, die in jüngerer Zeit ebenfalls nach der Bedeutung der 
bildlich formalen Seite der Bilder fragen. So fand auf Initiative von James Elkins 
und Sunil Manghani sowie dem Deutschen Forscher Gustav Frank in Chicago 

1 Zu den Aktivitäten der Kolleg‑Forschergruppe Bildakt vgl. http://bildakt‑verkoerperung.de/ 
[10.10.2016] und zu dem Exzellenzcluster Bild‑Wissen‑Gestaltung: https://www.interdisciplinary‑laboratory.
hu‑berlin.de/de/bwg/ [10.10.2016].

2 Die Hoffnungen gerade der Historiker entzündeten sich vor allem an dem vielbeachteten Vortrag 
Bredekamps 2006 auf dem 46. Historikerkongress in Konstanz über den Zusammenhang von Bild – Akt 
– Geschichte. (Bredekamp 2007).
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2011 ein Symposium statt, in dem die Methoden und Schwerpunkte der Vi‑
sual Studies in Auseinandersetzung mit dem iconic turn kritisch hinterfragt 
wurden. In dem gemeinsam herausgegebenen Buchprojekt Farewell to Visual 
Studies (2015) findet sich die Auseinandersetzung dazu widergespiegelt.3 Mit 
Blick auf die Methoden betont darin Elkins selbstkritisch, dass zwar zahlreiche 
Analysen zur Verbreitung der Bilder vorliegen, jedoch die Frage, wie die Bilder 
selbst dazu beitragen, unbeantwortet bleibt: „We need to dwell on the visual, 
in the visual.“ (3‑9, 7)

In dieser Situation die methodischen Ansätze zur Eigenlogik der Bilder wie 
sie der iconic turn im Anschluss an die formale Ästhetik fortführte für eine le‑
bensweltlich relevante Auslegung fruchtbar zu machen, wie sie die Forschungen 
zum Bildakt und die Visual Studies in der Tradition der Ikonologie verfolgen, ist 
das Anliegen des Beitrags. Der vorzustellende Ansatz baut auf erste Forschun‑
gen von mir zum Thema auf. (Sauer 2008, 2014, 2015) Er stützt sich auf die 
kulturanthropologischen Forschungen der beiden amerikanischen Philosophen 
Susanne K. Langer mit ihren Publikationen seit den 40er Jahren in den USA 
und diejenigen von John M. Krois seit den 80er Jahren in Deutschland. Denn 
bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass beide bereits von einer Eigenlogik des 
Bildes ausgehen, die sie jeweils näher untersuchen und in einer je unabhängig 
voneinander formulierten, jedoch vergleichbaren (Bild‑)Akt‑Theorie festhalten. Sie 
gilt es hier herauszuarbeiten und für lebensweltliche bzw. kulturwissenschaftlich 
relevante Fragen fruchtbar zu machen. Damit schließen beide, wie es hier deut‑
lich zu machen gilt, an die formale Ästhetik an, ohne diesen Zusammenhang 
jedoch eigens zu thematisieren. Erkennbar wird die Verbindung zur formalen 
Ästhetik durch die Nähe zur Philosophie des Neo‑Kantianers und Kulturanthro‑
pologen Ernst Cassirer.4 Denn es ist Cassirer, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
in Auseinandersetzung mit den formanalytischen und formgeschichtlichen 
Methoden, wie sie die formale Ästhetik einführte, die gedanklichen Grundla‑
gen für kultur‑ und geschichtstheoretische Auslegungen legte. (Panofsky 1932 
(1984), 1939 (1984), Krois 1987, Lauschke 2007: 189, vgl. ferner 267, Sauer 
2015: 49‑54) Dabei schließt Cassirer konkret an die wahrnehmungstheoreti‑
schen Voraussetzungen an, wie sie formale Ästhetik formuliert. Deren Konzept 
beruht auf der Grundannahme, dass die Wahrnehmungs‑ bzw. Anschauungs‑
weisen von Welt und die künstlerischen Gestaltungsweisen auf einer Analogie 
beruhen. Grundlage dafür ist, wie es Lambert Wiesing zusammenfasste, dass 
„die Gesetzmäßigkeiten der immanenten Bildrelationen […], den Anschauungs‑
formen des Menschen [entsprechen].“ (Wiesing 1997: 9‑24, 18) Wobei es sich 
bei den immanenten Relationen um formal abstrakte Elemente handelt, die im 
Fall der bildenden Kunst von der Logik bzw. Verteilung der Farben und Linien 
bestimmt wird. Obwohl Cassirer und nachfolgend auch Langer und Krois sich 
dieser Überlegung grundsätzlich anschließen, unterscheiden sie sich in einem 

3 Unberücksichtigt bleiben in diesem in Umrissen skizzierten Überblick zur methodischen Ausrichtung 
Forschungspositionen und ‑initiativen zur Frage danach, was ein Bild ausmacht.

4 So widmete Susanne K. Langer ihre Abhandlung Feeling and Form, die 1953 erschien, Ernst Cassirer. 
Dagegen ist die Auseinandersetzung von Krois mit Cassirer sehr viel konkreter, da er bereits 1987 eine 
Schrift über Cassirers Geschichtsauffassung veröffentlichte.
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entscheidenden Punkt, der schließlich den Anschluss an die hier in den Blick zu 
nehmenden lebensweltlich relevanten Aspekte ermöglicht. Denn im Gegensatz 
zur formalen Ästhetik gehen sie davon aus, dass nicht die Anschauungswei‑
sen des Menschen die Gestaltungsweisen vorgeben, sondern dem entgegen 
die Wahrnehmung von einer „starken und triebhaften Unterschicht“ (Cassirer 
1929: 78) bestimmt wird bzw. körperlich gebunden ist. (Langer 1967: 324, Krois 
2010b: 231) So hebt bereits Cassirer in seiner Schrift Zur Logik der Kulturwis‑
senschaften 1942 darauf ab, dass die Darstellungsmöglichkeiten tatsächlich in 
Übereinstimmung mit Heinrich Wölfflin nicht historisch gebunden sind. Sie sind 
kulturunabhängig. (1942: 34‑102, hier 62) Es ist jedoch, so kritisiert es Cassirer 
weiterführend, nicht eine „Geschichte des Sehens“ (Wölfflin 1915: 12), die den 
Wandel der Darstellungsmöglichkeiten bestimmt, sondern eine Wahrnehmung 
von Welt, die ganz von einem unmittelbaren Erleben und Erleiden geprägt ist. 
Sie macht unsere Reaktionen auf die Welt aus und bestimmt entsprechend auch 
welche künstlerischen Mittel zur Darstellung dieser Welt gewählt werden. (66, 
119‑120) Hierin zeigt sich ein Zusammenhang, der bisher in der Forschung noch 
nicht erkannt wurde und von mir erstmals 2008 in einem Aufsatz zur Frage 
nach dem Wahrnehmen von Sinn vor jeder sprachlichen und gedanklichen 
Fassung? Frage an Ernst Cassirer deutlich gemacht wurde. (Sauer 2008, vgl. 
hierzu ergänzend den Kommentar von Lambert Wiesing 2009) So sind es neben 
der Bedeutung der formalen Eigenschaften von Bildern, die grundlegend als 
ahistorisch angesehen werden, deren Wahrnehmung und Auslegung, die für 
die Forschungen von Langer und Krois wesentlich werden, ohne dass beide 
diesen Zusammenhang explizit thematisieren. (Sauer 2014) Dass beide letztlich 
die Grundlagen ihrer Forschungen nicht reflektieren, hängt damit zusammen, 
dass bereits Cassirer den Faden seiner Forschungen zu diesen Fragen verliert. 
Mitverantwortlich kann dafür die Emigration aus Deutschland nach der Macht‑
ergreifung Hitlers 1933 über Umwege in die USA angesehen werden. Das hat 
zur Folge, dass gerade sein wahrnehmungstheoretisch fundierter Ansatz, der 
für seine Kulturtheorie als grundlegend angesehen werden kann, so von ihm 
nicht deutlich herausgestellt wird. (Sauer 2008) Es sind vor allem Langer und 
Krois, so gilt es im Nachfolgenden aufzuzeigen, die daran anknüpfen und darauf 
aufbauend weitreichende Konsequenzen ziehen. Dabei stützen sich beide nicht 
nur auf Cassirer, sondern ergänzend auf Forschungen zur formalen Logik wie 
sie in den USA von Charles S. Peirce und Alfred N. Whitehead vorangetrieben 
wurden. Wobei gerade in dieser Erweiterung Parallelen zur formalen Ästhetik 
erkennbar werden. Denn die Grundlage der formalen Ästhetik ist die formale 
Logik, wie es Wiesing in seinem Buch zur Geschichte und Perspektiven der 
formalen Ästhetik systematisch herausgearbeitet hat. Beide gehen davon aus, 
dass „die Logik […] beispielhaft [vorführt], wie Sinnträger rein syntaktisch, das 
heißt ohne Berücksichtigung des gegenständlichen Inhalts, behandelt werden 
können.“ (Wiesing 1997: 16‑24, 27‑205, hier 16)

Für Langer werden insofern nicht nur die Forschungen Cassirers grundlegend, 
sondern auch diejenigen ihres Lehrers Whitehead. Doch da die Forscherin kaum 
konkrete Bezüge sowohl zu den Forschungen von Cassirer (Langer 1967: 80‑81) 
als auch zu denen Whiteheads (Langer 1942: 7‑33) herstellt, lassen sich diese nur 
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indirekt, über den unmittelbaren Vergleich der Ansätze aufzeigen. Krois arbeitet 
in dieser Hinsicht sehr viel genauer. So bezieht er sich sehr konkret zunächst auf 
Cassirer (1987, vgl. zudem seine Schriftensammlung in Bredekamp und Lauschke 
2011) und ergänzend in einigen Aufsätzen auch auf die Forschungen Charles 
S. Peirces. (Krois 2001, 2004a, 2007, 2009) Schließlich rücken auch bei ihm, 
wie zuvor bei Langer, neben der Untersuchung der formalen Voraussetzungen 
der Bilder, deren Wahrnehmungsweisen in den Vordergrund. Ergänzend lässt 
sich über beide Forschungsansätze sagen, dass sie zur Untermauerung ihrer 
Überlegungen lebenswissenschaftliche beziehungsweise biowissenschaftliche 
Forschungen einbeziehen. Darin wird ein Bemühen erkennbar, das auch Cassirer 
selbst auszeichnet. (Langer 1967, 1972, Krois 2004b, 2006, 2007b, 2010, Cassirer 
1929: 238‑382) Indem die beiden Forscher die Frage der Wahrnehmung und 
deren Tätigkeit unmittelbar an den Körper binden, lassen sie sich – ebenso wie 
bereits Cassirer – philosophiegeschichtlich als Vorläufer der momentan verstärkt 
diskutierten Verkörperungstheorien beziehungsweise des Embodiment verstehen.

Vor dem Hintergrund der eingangs formulierten Aufgabenstellung, erscheint 
der Rückgriff auf die Forschungen von Langer und Krois daher vielversprechend. 
Die Ergebnisse ihrer Forschungen bilden die Grundlage für die hier vertretene 
Annahme, dass für lebensweltliche Bezüge vor allem die von Langer aber auch 
von Krois herausgestellten formalen beziehungsweise wahrnehmungstheore‑
tischen Voraussetzungen grundlegend sind. Wissenschaftsgeschichtlich den 
Hintergrund der Forschungen von Langer und Krois aufzuzeigen und für die 
Relevanz der Bilder in der Lebenswelt zu verdeutlichen, gilt es mit den nach‑
folgenden Ausführungen herauszuarbeiten.

I. Susanne K. Langer: 
(Bild‑)Akt‑Theorie als eine Analogie der Formen zwischen weltlichen (vital forms), 
mentalen (symbolic forms), wahrnehmbaren künstlerischen (virtual living forms) und 
empfundenen (symbolic of human feeling)

Im Anschluss an Cassirer und Whitehead formulierte Susanne K. Langer einen 
Ansatz, in dem die Frage nach der Bedeutung der Akte der Wahrnehmung ‑ im 
verkörperten Sinn ‑ nicht nur des Menschen, sondern auch von Tieren bis hin zu 
den kleinsten, molekularen Einheiten grundlegend wird. Die Aktablaufprozesse 
werden von ihr als grundlegend für die Lebensprozesse aller Organismen heraus‑
gestellt. Ausgangspunkt für diese Theorie wurde für Langer die Untersuchung 
von Bildprozessen. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch Langers Ansatz als 
eine (Bild‑)Akt‑Theorie definieren. In Mind: An Essay on Human Feeling 1967 
stellt sie die Grundlagen ihres Konzepts in Kapitel 8 The Act Concept and Its 
Principal Derivatives (257‑413) vor. Dort heißt es:

Obviously we are not dealing here with material parts of a living things, but with elements 
in the continuum of a life. Those elements may be termed “acts“. It is with this concept I am 
approaching living form in nature, only to find it exemplified there at all levels of simplicity or 
complexity, in concatenations and in hierarchies, presenting many aspects and relationships 
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that permit analysis and construction and special investigation. The act concept is a fecund 
and elastic concept. (1967: 261)

Entwickelt wurde das (Bild‑)Akt‑Konzept von Langer jedoch genau besehen über 
vier Schriften, die in einem Zeitraum von drei Jahrzehnten verfasst wurden und 
1942, 1953, 1967 und 1972 erschienen. Leitend wird für sie dabei, dass es die 
„Wahrnehmung“ selbst ist, die auf Formen in der Welt reagiert und als leben‑
dig wirksam auslegt. Ein Bewusstsein für die „Wahrnehmung“ entwickelt sich 
dabei erst nach und nach und hängt mit der Intensität des Erlebten zusammen. 
Genau besehen zeichnet sie sich durch ein bewusstes Erleben bzw. Fühlen aus. 
Wahrnehmen ist ihr zufolge demnach ursprünglich Fühlen, da

such acts finally break over into the purely intraorganic phase of being felt. This is not a shift 
of functions, but the emergence of an entirely new phenomenon, “feeling” in the broadest 
sense, or consciousness. (1967: 415‑444, hier 443‑444)

Deutlich wurde ihr der Zusammenhang von Wahrnehmen und Fühlen bereits 
sehr viel früher in der Auseinandersetzung mit der Kunst. An ihr zeigte sich ihr, 
wie sie es in Feeling and Form: A Theory of Art 1953 konkret aufarbeitet, dass 
die Wahrnehmung bzw. das Fühlen sich schon immer an formalen und damit 
nicht‑diskursiven Elementen entzündet und damit nicht, wie es Bredekamp 
später annimmt, durch eine auf unterschiedliche Weise wirksame Eigenaktivität 
der Bilder angeregt wird. Nicht die Bilder sind aktiv, sondern die Wahrnehmung. 
Und sie entzündet sich nicht an inhaltlich relevanten Formen, sondern an der 
formalen Struktur, wie sie die formale Logik und daran anschließend auch 
die formale Ästhetik von Beginn an in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen 
rückte. Demnach zeigt sich die Tätigkeit der Wahrnehmung, die über das be‑
wusste Erleben, erkannt wird, wie es Langer in Feeling and Form beschreibt, in 
der Reaktion auf die formalen Eigenschaften der Künste, seien es die „tonalen 
dynamischen Formen“ in der Musik oder „die Linien, Massen, Farben“ in der 
Malerei, Bildhauerei und Dichtung. (1953: 103, 369, 372) Demnach ist es die 
Wahrnehmung selbst, deren tätiges Auslegen, die uns die Künste lebendig 
erscheinen lässt und uns unseren eigenen Anteil daran bzw. unser eigenes 
Fühlen bewusst macht.

Damit ergibt sich für Langer eine neue Aufgabenstellung, die sie systematisch 
mit ihren nachfolgenden beiden Bänden Mind. An Essay on Human Feeling 
1967 und 1972 angeht. Für die Forschung bis heute grundlegend ist es dabei, 
dass es Langer mit ihrem Ansatz gelingt nach und nach ein Beziehungssystem 
von Formen herauszuarbeiten, zwischen denen jeweils eine Analogie besteht. 
Ein solches System zu unterstellen, ist nur möglich, wenn sich eine gemein‑
same Basis aufzeigen lässt, die abstrakt organisiert und nicht historisch ist, 
vergleichbar dem wie die formale Ästhetik mit Bezug auf künstlerische Bilder 
ansetzt. Es beruht auf Prozessen, die von Aktablaufprozessen bestimmt sind. 
In Kapitel 7, On Living Form in Art and Nature (1967: 199‑253, hier vor allem 
200‑208) stellt sie den Aufbau dieses System vor. Ausgangspunkt dafür sind 
die sogenannten „potential acts“, die wir mittels unserer Sinne unmittelbar 
erfassen bzw. wahrnehmen. (206) Dabei handelt es sich um Energien, Formen 
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und Qualitäten. Im logischen bzw. dialektischen Muster der möglichen Bezie‑
hungen der Aspekte der „Formen“ ergibt sich uns der Sinn der Erscheinung als 
„lebendige Form“ beziehungsweise „semblance of bodily existence“ nach und 
nach. (206‑208) Das in solcher Weise von uns erlebte lebendige Wechselspiel 
wird für die Auslegung von sogenannten „living forms“ bedeutsam. Diesen 
Sinn (die lebendig erscheinende Form) zu erfassen, bedarf daher nach Langer 
entsprechend „nichtdiskursiver Formen“ des Begreifens. (256f. und weiterfüh‑
rend 259f.) Darunter versteht sie eine Wahrnehmungsweise, über die wir die 
„tensions and resolutions“, die Spannungs‑ und Entspannungsprozesse der Akte 
verarbeiten. Hierüber werden sie für uns zugleich als gefühlte bedeutsam. (hier 
erneut 206‑207) Derart sind es die vitalen Aktionen (in der Wahrnehmung) der 
Über‑ und Unterordnung von einzelnen Akten, die den Formbildungsprozess 
prägen. Die Akte können insofern als funktionale Einheit der lebenden Form 
angesehen werden. (272‑299, hier 292). Grundsätzlich sind alle lebenden Orga‑
nismen bis hin zu den kleinsten molekularen Einheiten von der Funktionsweise 
der Akte geprägt. Wir alle reagieren auf sie im Sinn eines „responsive behavior 
of felt action“:

Dialectic rhythms […] play such a major role in vital functions that their importance in the 
activity and even the physical existence of organisms makes them an essential mark of living 
form in nature […]. (324)

In diesem Zusammenhang ergänzt Langer, dass es gerade dem Menschen möglich 
ist – im Gegensatz zum Tier und anderen Lebensformen – auf die gefühlten am 
Leib erfahrenen Spannungsunterschiede nicht „nur“ zu reagieren (instinktge‑
steuertes Handeln, ab 45), sondern sie auszuwerten. Ein Aktablaufbewusstsein 
kann insofern nur ein Mensch erwerben. Das Vermögen des Menschen dazu 
ist, wie es Langer herausstellt, angeboren. (1972: 336f, 341) Vor dem Hinter‑
grund dieser Annahme kann das Erlebte als Erfahrenes auch erinnert werden. 
Gerade in Werken der Kunst, so Langer, spiegelt sich dieser Zusammenhang für 
uns wider. Insofern lassen gerade sie sich als „the creation of forms symbolic 
of human feeling“ verstehen, wie Langer es bereits in Feeling and Form 1953 
herausstellte und zu Beginn ihrer Abhandlung zu Mind entsprechend aufgreift. 
(1953: 40, 1967: 66‑67) Dort schlussfolgert sie entsprechend ihrer Systematik, 
dass nur weil die Erscheinungen (die vital forms) in solcher Weise auch mental 
verarbeitet werden, ist es dem Menschen möglich, sie in künstlerische Formen 
umzusetzen. (artistic forms) (1967: 200) Und vor diesem Hintergrund ist es 
schlüssig anzunehmen, dass schließlich auch die artistic forms parallel zur 
Wahrnehmung von Welt, vom Menschen als lebendige Formen erfasst werden, 
wenn auch „nur“ als virtuelle (virtuell living forms). (204) Auch sie werden dann 
erneut mental verarbeitet. Wobei dabei, nach Langer, jedoch keine einfachen 
Verhaltens‑ oder Handlungszusammenhänge in Gang gesetzt werden wie in der 
Wahrnehmung von Welt, sondern uns „nur“ – auch im Gegensatz zu zweckori‑
entierter Kunst – unsere eigene lebendige Wahrnehmungsweise bewusst wird. 
(101f., 127f., 225‑229)

Wie sehr die Akt‑ beziehungsweise Bildakt‑Theorie Langers auf den Forschun‑
gen von Cassirer und Whitehead aufbaut, macht ein Blick in deren Ansätze 
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deutlich. Denn bereits Cassirer, dem Langer ihre erste Schrift zum Thema 1942 
widmet, geht davon aus, dass die kulturelle Entwicklung des Menschen auf einer 
von Lebendigkeit geprägten, nicht‑diskursiven Formauffassung beruht. Auch für 
Cassirer nimmt die Kunst dabei eine Sonderstellung ein. (Sauer 2008) Grundlage für 
diese Annahmen bilden Cassirers Ausführungen in den drei Bänden zur Philosophie 
der symbolischen Formen, die zwischen 1923 und 1929 erschienen sowie seine im 
amerikanischen Exil entstandene Spätschrift von 1944 An Essay of Man (dt. Versuch 
über den Menschen). Die Frage, wie verstehen wir Welt im Unterschied zum Tier, 
kann dabei für Cassirer als leitend angesehen werden. (Hartung 2004) Doch weder 
Begriffe noch die Sprache oder das mythische Denken sind dafür entscheidend. 
Dem entgegen, so macht Cassirer deutlich, verstehen wir die Welt nur deshalb als 
symbolisch bedeutsam, weil wir sie zuvor über die Ausdrucks‑Wahrnehmung nicht 
nur als eine lebendige, sondern zudem von nicht‑diskursiven Formen geprägte 
erlebt haben. Die Ausdrucks‑Wahrnehmung, so schlussfolgert Cassirer, kann kei‑
ne kognitive Leistung sein, sie liegt im Menschen und ist damit anthropologisch 
bedingt. Nach Cassirer beruht sie, wie eingangs hingewiesen, auf einer „starken 
und triebhaften Unterschicht“. (Cassirer 1929: 78) Sie bildet den Boden „dem alle 
jene Gestaltungen (mythische, sprachliche, künstlerische oder begriffliche, MS) ent‑
sprossen sind und dem sie verhaftet bleiben“. (95) Wobei die lebendige Auslegung 
der nicht‑diskursiven, „nur“ als „Bewegungsgestalten und Raumformen“ erfasste 
Erscheinungswelt für die symbolische und damit als bedeutungsvoll verstandene 
Welt entscheidend ist:

In Wahrheit bedeutet, innerhalb dieses Horizontes, die Ausdrucks‑Wahrnehmung gegenüber der 
Ding‑Wahrnehmung nicht nur das psychologisch‑Frühere […]. Sie hat ihre spezifische Form, ihre 
eigene ›Wesenheit‹, die sich nicht durch Kategorien, die für die Bestimmung ganz anderer Seins‑ 
und Sinnregionen gelten, beschreiben, geschweige durch sie ersetzen läßt. […] Hier [im Spiegel der 
Sprache, M.S.] läßt sich zumeist noch unmittelbar erkennen, wie alle Wahrnehmung eines ›Objektiven‹ 
ursprünglich von der Erfassung und Unterscheidung gewisser ›physiognomischer‹ Charaktere ausgeht, 
und wie sie mit diesen gleichsam gesättigt bleibt. Die sprachliche Bezeichnung einer bestimmten 
Bewegung etwa birgt fast durchweg dieses Moment in sich: statt die Form der Bewegung als solche, 
als Form eines objektiven raum‑zeitlichen Geschehens, zu beschreiben, wird vielmehr der Zustand 
genannt und sprachlich fixiert, von dem die betreffende Bewegung der Ausdruck ist. „›Raschheit‹, 
›Langsamkeit‹ und zur Not noch ›Eckigkeit‹, so heißt es bei Klages […] ›mögen rein mathematisch 
verstanden werden; dagegen ›Wucht‹, ›Hast‹, ›Gehemmtheit‹, ›Umständlichkeit‹, ›Übertriebenheit‹ 
sind ebenso sehr Namen für Lebenszustände wie für Bewegungsweisen und beschreiben in Wahrheit 
diese durch Angabe ihrer Charaktere. Wer Bewegungsgestalten und Raumformen kennzeichnen 
will, findet sich unversehens in eine Kennzeichnung von Seeleneigenschaften verstrickt, weil Formen 
und Bewegungen als Seelenerscheinungen erlebt worden sind, ehe sie aus dem Gesichtspunkt der 
Gegenständlichkeit vom Verstande beurteilt werden, und weil die sprachliche Verlautbarung der 
Sachbegriffe nur durch Vermittlung von Eindruckserlebnissen stattfindet.‹ (94)

Welt, so wird es von Cassirer betont, wird daher vom Menschen zunächst als ein 
sehr lebendiges Anderes als er selbst erkannt und entsprechend zunächst „nur“ als 
ein lebendiges „Du“ aufgefasst. Die Wendung das je andere als ein „Es“ zu deuten, 
beruht nach Cassirer auf einem fortschreitenden Prozess der Entäußerung. (73‑74) 
Über den mythischen, anschaulich‑ästhetischen und schließlich rein begrifflichen 
Bewusstseinsmodus bekommen die Formen schließlich in einem Prozess der Dis‑
tanzierung je eine andere Bedeutung: So findet der Mensch über seine symbolbil‑
dende Tätigkeit einen Weg, Antworten zu geben, statt „nur“ auf das, was über die 
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Ausdrucks‑Wahrnehmung auf uns einstürmt, zu reagieren. Es ist diese Fähigkeit, 
deren Voraussetzung in der Ausdrucks‑Wahrnehmung liegt, die als die Grundlage 
für die kulturelle Entwicklung des Menschen angesehen werden kann. (Sauer 
2008) Der Mensch lässt sich daher als ein „animal symbolicum“ beschreiben, 
wie Cassirer es 1944 festhält. (1944: 49) Bemerkenswert erscheint dabei, dass 
in dem Moment, in dem der jeweilige symbolbildende Prozess der Entäuße‑
rung abgeschlossen ist, ein Bruch mit der ursprünglichen Ausdruckserfahrung 
stattfindet. Als vor‑mythische, vor‑ästhetische und vor‑logische Erlebnisweise 
(Cassirer 1929: 95) betrifft der Bruch dann genau genommen nicht nur den neu 
gewonnenen Ding‑ und Kausalbegriff, wie es Cassirer betont (99‑100), sondern 
bereits die mit ihnen zunächst verbundenen mythischen Gestalten. Nur die 
Kunst, so Cassirer, bildet dabei eine Ausnahme. Denn für den Künstler wird die 
Macht der Leidenschaft, die in der ursprünglichen lebendigen Weltauffassung 
liegt, „zu einer bildenden, formgebenden Kraft“. (1944: 212‑234, Zitat 229)

Eine eindeutige Vertiefung mit Blick darauf, wie die von Cassirer angedeuteten 
Prozesse konkret ablaufen, vermittelt Langer die Auseinandersetzung mit Philo‑
sophie Alfred N. Whiteheads. So geht auch Whitehead – wie Cassirer – davon 
aus, dass die kulturelle Entwicklung des Menschen eng mit dessen Wahrneh‑
mungstätigkeit zusammenhängt, die er ebenfalls nicht als eine passive einstuft, 
sondern als eine aktive. In seinen Vorlesungen zur Kulturellen Symbolisierung 
1927 stellt er diese vor. So hängt die Wahrnehmung im Wesentlichen von zwei 
Aspekten ab, die später von Langer aufgegriffen werden (vgl. hierzu Langer, 1967: 
ab 420, insb. 424f.): von der „präsentiven Unmittelbarkeit“ und der „kausalen 
Wirksamkeit“. Wobei im ersten, „präsentivem Modus“ „nur“ die sinnlichen Da‑
ten erfasst und zur räumlichen Orientierung genutzt werden. Dabei handelt es 
sich um „Qualitäten“ wie etwa Farben, Geräusche, Geschmacksempfindungen, 
Tast‑und Körpergefühle. Das Wissen, das diese uns liefern bzw. „ausdrücken“, 
so verdeutlicht es Whitehead, ist lebhaft, präzise und uninteressiert. (Whitehead 
1927: 81‑83, bzw. von einer emotionalen Leere, 106). In der Relevanz des einen 
Sinnesdatums zum anderen entpuppt sich „die Welt als funktionale Aktivität“. 
(85) Darüber hinaus wird jedoch, so Whitehead, jedes einzelne Sinnesdatum 
in Relation zum anderen als ein lebendiger Zusammenhang erlebt. Dadurch 
kommt die für den Wahrnehmungsprozess als grundlegend anzusehende, von 
einem zeitlichen Nacheinander geprägte kausale Wirksamkeit zum Tragen. (108 
vgl. ergänzend 113) Denn das je Erlebte bildet dann die Voraussetzung für die 
je folgende neu entstehende Form. Whitehead beschreibt diesen Prozess als 
einen der „Konformation“. (94‑95) Das je Erlebte hat insofern einen aktiven 
Anteil an dem nachfolgenden Ereignis. Denn das „Zurückziehen von“ und das 
„Ausdehnen hin“ bewirkt schließlich, dass die Form sich verändert. Hierin zeigt 
sich, dass das Zusammenwirken der „Akte“ von uns mit lebhafter Anteilnahme 
verfolgt wird. (101, vgl. ferner zum „Pathos“, 106) Die Veränderung der Form 
lässt sich vor diesem Hintergrund auch als eine „Reaktion“ beschreiben. (104). 
Erfahrung entsteht insofern durch eine „selbsterzeugende Aktivität“ (95), die 
uns, wenn beide „Aktualitäten“ synthetisch miteinander verbunden werden, 
bewusst wird. Sie bekommt dann eine „symbolische Referenz“. Im Gegensatz 
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zum „instinktgesteuerten Handeln“ durch das die erste Wahrnehmungsebene 
gekennzeichnet ist, reagieren wir nun bewusst auf das uns in der symbolischen 
Referenz Gegebene, sei es emotional oder durch Aktionen und, wenn das Den‑
ken hinzukommt, durch begriffliche Analyse. (76‑78, 113f.) Schlussfolgernd legt 
bereits Whitehead nahe, wie es auch Cassirer annimmt, dass die Wahrnehmung 
nicht neutral und sachlich, sondern von einer aktiven Auslegungstätigkeit be‑
stimmt ist, die alles schon immer lebendig sieht. Sie ist verantwortlich dafür, 
dass alles was uns begegnet insofern schon immer symbolisch bedeutsam wird 
und damit unser Handeln zu steuern vermag. Das gelte jedoch nicht, wie es 
auch Langer annimmt, für die Kunst. (138)

II. John M. Krois: 
(Bild‑)Akt‑Theorie als eine Analogie der Formen zwischen Körperschema 
und Bildschema

Erst viel später als Langer und nahezu unabhängig von ihren Forschungen5 ent‑
wickelt John M. Krois ebenfalls an Cassirer sowie ergänzend an Überlegungen 
von Peirce anschließend seinen Ansatz. Wie eingangs bereits vermerkt kann vor 
dem Hintergrund der ab 2008 gemeinsam mit dem Berliner Kunsthistoriker Horst 
Bredekamp eingerichteten Kolleg‑Forschergruppe Bildakt und Verkörperung 
auch Krois‘ Ansatz – unabhängig von Langer – ebenfalls als (Bild‑)Akt‑Theorie 
bezeichnet werden. (Vgl. hierzu ergänzend Bredekamp 2010) Seine Überlegungen 
dazu lassen sich vor allem in seiner frühen Schrift zu Cassirers Geschichtsauffas‑
sung (Krois 1987) und in der von Bredekamp und Marion Lauschke nach dem 
Tod Krois‘ 2010 herausgegebenen Schriftensammlung 2011 nachvollziehen. So 
wie bereits Cassirer ansetzt, geht auch Krois davon aus, dass unser Leben von 
Gefühlsbewegungen geprägt ist. Die symbolische Auslegung baut auf ihnen auf:

Expressive meaning is not a product of culture; it characterizes the first stages of perception 
and bodily awareness […] This is the prototyp of all symbolic relations.

Weiterführend sind es auch nach Krois die Künste, in denen dieser Zusammen‑
hang offenbar wird: „In art, a medium permits giving expressive meaning an 
objective form.“ (1987: 132) Mit Blick auf die Frage wie es zu der Umsetzung 
von der einen Ebene auf die andere kommt, spricht Krois von einer „erzeugen‑
den Relation“, die eben nicht vergleichend verfährt und nicht auf logischen 
Schlüssen beruht oder nach Klassen differenziert. (44‑62, hier 45) Hier in seinen 
frühen Forschungen verknüpft Krois den Zusammenhang zwischen den Ebenen 
noch mit der Willensbildung, gemäß der von ihr in einem Abwägungsprozess 
die Wünsche und Zwecke beurteilt werden. („Evaluationsprozess“, 155, 167, 
176f, vgl. ferner 102f.) Erst spät, im letzten Lebensjahr 2010, löst er sich von 

5 Tatsächlich geht Langer ursprünglich, wie es Krois kritisiert, von einer zeitlichen Analyse der Wahr‑
nehmung aus und weniger, wie Krois ansetzt, von einer räumlichen, dennoch münden beide Ansätze 
in einer vergleichbaren prozessorientierten Akt‑ bzw. Verkörperungstheorie (vgl. hierzu Krois 2010b: 
221‑ 231, 2011a: 252‑271).



22

Martina Sauer

dieser Annahme und hebt auf die unmittelbare Anbindung der Empfindungen 
und Gefühle an den Wahrnehmungsprozess und damit körpereigene Prozesse 
ab. (Sauer 2014: 64‑68) Nach Krois beruht sie wie er 2010 festhält, auf „der 
Aktivität des angeborenen Körperschemas“. (Krois 2010b: 231) Es war die 
Auseinandersetzung mit dem Enaktivismus bzw. der Spiegelneuronenforschung 
wie sie Vittorio Gallese und David Freedberg auch für die Kunst 2007 als grund‑
legend herausstellten, die ihm den Perspektivwechsel eröffneten. (233‑251, 
237f.) Ausgangspunkt für seine (Bild‑)Akt‑Theorie wird schließlich, dass sowohl 
das Bild als auch der Körper (bzw. die Wahrnehmung des Menschen, aber 
auch von Tieren und Robotern) auf vergleichbaren Prozessen und Schemata 
aufbauen. Krois vermerkt hierzu: „Bei allen werden die Körperschemata aus 
den gleichen Bildschemata aufgebaut. Diese Bildschemata sind dynamische, 
nicht optische Formen […]“ Damit unterstellt auch Krois indirekt, dass die 
Bildschemata grundsätzlich nicht‑diskursiver Natur sind, deren Dynamik von 
uns über die Wahrnehmung (die Körperschemata) erfasst werden können. 
(Krois 2004b: 122‑124) Die Nähe zu Langer und Whitehead wird darin unmit‑
telbar erkennbar (Langer 1967: 200f, insb. 211) Eine weitere Differenzierung 
der Prozesse, lässt sich im Folgenden nur über die vergleichende Betrachtung 
der Schriftensammlung von Bredekamp und Lauschke 2011 erschließen. So 
geht auch Krois davon aus, dass es gerade dem Menschen im Gegensatz zum 
Tier möglich ist, die Bildschemata bewusst zu erleben und zu fühlen und zwar 
als „Qualitäten“. (2010a: 231) In Anlehnung an Cassirer sieht Krois die „Aus‑
druckswahrnehmung“, wie er erneut an anderer Stelle deutlich macht, dafür 
als zentral an. (Krois 2011a: 270)6 Damit geht auch Krois davon aus, dass es 
unbewusste, senso‑motorische beziehungsweise körperliche (Propriozeption) 
und damit nicht‑diskursive Prozesse (des Körperschemas) sind, die sowohl als 
Grundlage für eine bewusste, lebendige Selbsterfahrung (des Körperbildes) 
als auch für aktive Formbildungs‑ und Wahrnehmungsprozesse von Bildern 
und Zeichnungen (des Bildkörpers) angesehen werden können. (Krois 2010b: 
221‑231, Zitat 231, sowie ergänzend Krois 2011a: 252‑271) Mit Krois sind es 
demnach die dynamischen, nicht‑optischen Formen (Bildschemata), die eine 
räumliche Orientierung ermöglichen und daher als grundlegend für emergente 
und damit nicht auf Repräsentation beruhende, intelligente Handlungen ange‑
sehen werden können. (Krois 2010b (2011): 231 bzw. 227f.)

Einen weiteren Anknüpfungspunkt fand Krois schließlich auch in der Philo‑
sophie von Charles S. Peirce, dessen Ansatz Krois als eine Verkörperungstheorie 
auslegte: „philosophy of embodiment“ (Krois 2007b: 198) Demnach versteht 
Peirce nicht nur den Menschen, sondern alles materiell Organisierte als Agenten, 
die in der Welt wirken („embodied in practice“, vgl. Krois 2009: 204). Auch da‑
rin werden erneut Parallelen zu Langer und Whitehead erkennbar. (Whitehead 
1927: 122‑124, Langer 1967: 272‑299, 324) Alles Wissen beruht nach Peirce, 
wie ihn Krois versteht, auf Beobachtung und nicht auf sinnlichen Eindrücken 

6 Wobei Krois hier keinen unmittelbaren Bezug zu den Bestimmungen dazu von Cassirer herstellt, 
die er jedoch an anderer Stelle vorgestellt hat. Vgl. hierzu Krois 2006: 131‑160, hier 142 und Krois 
2007: 161‑174, hier 171.
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(Krois 2009: 200, „diagrammatical reasoning“, ferner 200‑204) Grundlage 
dafür bilden die Kontinuität und Diskontinuität von Qualitäten, die bildlich zu 
verstehen sind, die sogenannte „iconic logic“. Als ein Beispiel dafür führt Krois 
schwarze Tinte auf einem Papier an. Die Linienführung selbst ist diskontinu‑
ierlich, im Gegensatz zur Kontinuität des Papiers. Daneben lassen sich jedoch 
auch Unterschiede aufzeigen. Denn während nach Peirce das Ausdeuten als 
einen Prozess des Denkens beschreibt und darunter letztlich eine unbewusste 
Verhaltensweise (Handlung) versteht, die die Verhaltensänderung der Qualitäten 
(hier der Linienführung) bestimmt, sieht Krois sie im Anschluss an Cassirer an die 
Ausdrucks‑Wahrnehmung gebunden. Die dynamisch, nicht‑optischen Formen 
werden über sie als gefühlte Qualitäten ausgedeutet. (204‑205, Peirce 1903: 
54‑58 und 64‑677). Und es sind sie, wie er in Übereinstimmung mit Cassirer 
festhält, die als Voraussetzung für Erkenntnisprozesse anzusehen sind. (Krois 
2011b: 303‑304)

III. Ikonologie und formale Ästhetik: eine neue Einheit

Im Anschluss an die Lektüre von Susanne K. Langers Schriften und derjenigen 
von John M. Krois zeigt sich, beide gründen ihre Annahmen auf von uns lebendig 
aufgenommenen, nicht‑diskursiven Formen. Vermittelt über die Forschungen 
von Cassirer knüpfen damit beide indirekt an eine Tradition in der Kunstwis‑
senschaft bzw. Kunstphilosophie an, wie sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
neben Heinrich Wölfflin (1915) auch von Alois Riegl (1901) formuliert wurde. 
Denn in ihren Analysen werden konkret im Sinn der formalen Logik die formalen 
Eigenschaften der Künste, deren Wahrnehmung und Bedeutung untersucht 
und nach Prinzipien differenziert vorgestellt. Dabei unterscheiden sie auf der 
Wahrnehmungsebene zwischen optischen und haptischen (Riegl) und der mit 
ihr verbundenen Gestaltungsebene zwischen malerischen und linearen Struktu‑
ren (Wölfflin). Ernst Cassirer hat sich damit während seiner Zeit in Hamburg ab 
1919 – auch im interdisziplinären Austausch u.a. mit den Kunstwissenschaftlern 
Erwin Panofsky und Aby M. Warburg – intensiv auseinandergesetzt. (Cassirer 
1942: 59‑64, Lauschke 2007: 182‑299, Sauer 2015: 49‑54) Eine Besprechung 
der Ansätze findet sich nicht nur, wie aufgezeigt, indirekt im dritten Band der 
Philosophie der symbolischen Formen, sondern explizit auch in der Schrift Zur 
Logik der Kulturwissenschaften wieder. In Übereinstimmung mit der formalen 
Ästhetik schließt Cassirer sich ausdrücklich an die ahistorische Fundierung der 
Logik der Kultur an, die durch die abstrakt‑formalen Bedingungen der Wahr‑
nehmungs‑ und Gestaltungsweisen möglich ist.

Die Kunst, so wird aus den Positionen von Langer und Krois deutlich – ebenso 
wie es bereits Cassirer ansetzt – ist davon ein Spiegel. In ihr erleben wir unsere 
eigene Zugangsweise zur Welt (Langer) beziehungsweise in ihr objektivieren 
sich unsere expressiven Erfahrungen mit der Welt (Krois). Weiterführend gehen 

7 Vgl. hierzu ergänzend die Ausführungen Peirce zur Definition des Pragmatismus als „wofür das 
Denken geschieht“ (164) und insofern inhärent das Denken selbst als Zweck aufzeigt (171) (ebd.: Ap‑
pendix II, 163‑171).
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jedoch schließlich sowohl Langer und Krois davon aus, dass die Künste frei von 
jeglichen zweckorientierten Ausrichtungen zu verstehen sind: So betont Krois, 
dass sowohl der Künstler bei der Gestaltung und damit entsprechend auch der 
Betrachter bei der Wahrnehmung deren Auslegung nicht beeinflussen kann:

The ursupatory character of pictural objects – the fact that they possess affective meanings 
independently of the artists’ intentions and the viewer’s deliberate interpretations – results 
from the fact that like the viewer, they too embody dynamic affective image schemas. (Krois 
2010a: 251)

Diese Aussage stimmt sicherlich mit Bezug auf den Betrachter, da dieser „nur“ 
nachvollzieht bzw. erlebt, was zuvor durch den Künstler als formales Mittel 
für die Komposition und damit auch den Inhalt des Bildes fruchtbar gemacht 
wurde. Diesen Umstand bestätigt Krois auch an anderer Stelle ausdrücklich, 
wenn er an Cassirer anschließend (ohne ihn zu zitieren) festhält: Die „Fähigkeit 
zur Ausdruckswahrnehmung, über die Programm, Maschinen, Roboter nicht 
verfügen, macht Ausdruckssinn auch in Bildern erfahrbar.“ (Krois 2011: 270‑271) 
Doch mit Bezug zum Gestalter selbst lässt sich die Grundannahme bezweifeln, 
denn mit dem Setzen der bildnerischen Mittel vermittelt er eine Idee, die nicht 
unabhängig von ihm selbst oder möglichen Auftraggebern sein kann. Denn 
bereits mit der formalen Anlage gibt der Gestalter die Auslegungsrichtung 
vor, die so vom Betrachter, wie Krois selbst aussagt, auch verstanden wird. Der 
gleiche Einwand kann auch gegen die Aussagen Langers dazu vorgebracht wer‑
den, die ebenfalls ihre schützende Hand über die Künste hält, indem sie davon 
ausgeht, dass in zweckorientierten Gestaltungsweisen keine Erlebnisqualitäten 
ausgedrückt werden können:

This interest in sensuous or poetic quality, whether avowed or unconscious, is what makes 
a person an artist, and his product a work of art. As such it may be good, or poor, or even 
bad, but it is art; whereas anything, made for any purpose, with perfect indifference to the 
‘quality of expression’ (though the maker may aim to please by falling in with fashion), is not 
art at all. (Langer 1967: 127)

Doch diese Annahme Langers widersprecht letztlich dem Ansatz und Ziel ihrer 
eigenen Forschungen, wonach die Abläufe der Akte als Voraussetzung für 
Lebensprozesse angesehen werden müssen. Aktgesteuerte Prozesse für das 
Verstehen von nicht‑künstlerischen Bildern auszuschließen, widerspricht dem 
grundsätzlich. Im Sinn eines „responsive behavior of felt action“, wie Langer es 
stark macht, reagieren wir immer, sei es instinktgesteuert oder bewusst. Kunst, 
so die hieran anschließende unterstellte Annahme, wie es neben Cassirer auch 
Whitehead und Krois herausstellen, aber eben auch Langer selbst, macht uns 
diese Prozesse „nur“ bewusst, was ansonsten unbewusst abläuft.

Mit der (Bild‑)Akt‑Theorie, wie sie Langer und Krois jeweils vorstellen, wei‑
sen uns beide darauf hin, dass wir uns weder von unseren Erlebnis‑ noch von 
den nachfolgenden Reaktionsweisen, die als Handlungen bzw. Antworten zu 
verstehen sind, abkoppeln können. Voraussetzung dafür ist – wie es neben 
Langer gleichermaßen Cassirer, Whitehead und Krois betonen –, dass sowohl 
die Wahrnehmung bzw. das Erleben und mit ihr die Reaktionen bzw. Antworten 
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auf formal abstrakten Prinzipien beruhen, wie sie über die formale Logik hi‑
naus erstmals die formale Ästhetik für das Verstehen von Bildern in Anschlag 
bringt. Über die Aktablaufprozesse wie sie vor allem Langer beschreibt, so wird 
unmissverständlich deutlich, lassen sich die Wahrnehmung bzw. das Erleben 
und die Reaktionen darauf nicht voneinander trennen. Sie bilden eine Einheit.

Künstlerische Äußerungen – ebenso wie Begegnungen mit der Welt – provo‑
zieren damit letztlich immer zu Reaktionen bzw. fordern zu Antworten heraus. 
Vor diesem Hintergrund lassen sich bereits die Werke als Antworten auf zuvor 
Erfahrenes verstehen, auf die die Rezipienten erneut reagieren. Damit wird über 
Bilder ein Prozess angestoßen, in dem eine jeweilige ins Bild umgesetzte Mei‑
nung erfasst und vom Rezipienten, sei es affirmativ oder kritisch beantwortet 
wird. Gemäß dieser Bedingung können auch bildliche Setzungen bzw. bildliche 
Ansichten als Grundlage für kommunikative Prozesses angesehen werden. (Sau‑
er 2015) Den lebendigen Gehalt der Kunst als ästhetische Erfahrung einfach 
„nur“ zu genießen, schließt sich damit nicht aus. Gerade die künstlerischen 
Bilder darauf zu beschränken, ist jedoch kritisch.8 Vor allem die Möglichkeiten 
der Neuen Medien Bilder zu streuen, fordern uns mehr denn je dazu heraus, 
auch die künstlerischen Strategien auf ihre Zwecke hin zu hinterfragen. Insofern 
tendenziell die sogenannten schönen Künste (Visual Studies) oder dem entge‑
gen die nicht‑künstlerische Bilder wie etwa die aus Werbung und Propaganda 
(formale Ästhetik) auszuschließen, erscheint vor diesem Hintergrund fragwür‑
dig. Vermittelt über die formale Logik bzw. die formale Ästhetik die Eigenlogik 
der Bilder als Grundlage für ikonologische und damit lebensweltlich relevante 
Auslegungen der Bilder fruchtbar zu machen, war das Anliegen des Beitrags. 
Insbesondere Langers ausführliche Ausarbeitung des Zusammenhangs und 
Krois‘ unermüdliches Festhalten an dem Grundgedanken eröffnen insofern einen 
neuen Ansatz, der sich auch als Aufgabe formulieren lässt: Denn angesichts 
der Flut der Bilder heute über die Neuen Medien scheint ein Bewusstsein für 
die Handlungsrelevanz auch von Bildern wesentlich und bedarf entsprechend 
dringend einer weiteren Aufarbeitung und neuer Methoden.9
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Iconology and Formal Aesthetics: A New Harmony. 
A Contribution to the Current Debate in Art Theory and Philosophy of Art on the 
(Picture‑) Action‑Theories of Susanne K. Langer and John M. Krois

From the beginning of the 20th Century to the present day, it has rarely been 
doubted that whenever formal aesthetic methods meet their iconological coun‑
terparts, the two approaches appear to be mutually exclusive. In reality, though, 
an ahistorical concept is challenging a historical analysis of art. It is especially 
Susanne K. Langer’s long‑overlooked system of analogies between perceptions 
of the world and of artistic creations that are dependent on feelings which to‑
day allows a rapprochement of these positions. Krois’s insistence on a similar 
point supports this analysis. Their perspectives are grounded in the concept 
that the feelings within perception are elicited by analogue formal structures in 
the world and in the arts. This leads to the conclusion that – dependent on the 
logical and carefully designed formal structure of an artist’s composition and 
its living interpretation by its recipient – the artistic creation can be identified 
as a meaningful statement of the creator, which generates an affirmative or 



29

Ikonologie und formale Ästhetik: eine neue Einheit

critical reply by his consumer. In such a way, on the basis of formal aesthetics 
and iconology the arts can be affirmed to be relevant for cultural processes: 
they form parts of the communicative processes that constitute life.

Keywords: Formal Aesthetics, Iconology, Susanne K. Langer, John M. Krois, 
Action Theory
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Susanne K. Langer as a Romantic Thinker

1. Neo‑Romanticism / Post‑Romanticism

Contemporary Romantic studies (developed at the end of the 20th Century) intro‑
duced Romantic aesthetics into a wider – postmodern – philosophical analysis. 
Romanticism is understood here in a broader sense than as a distinct system 
of symbols or particular formation of artistic style. Contemporary research into 
Romanticism has already given an impetus to the transformation of formalistic 
art theories embodied in the Romantic conceptions of expression and begun 
by Kant’s formulation of art as a specific form of knowledge. In advancing the 
question, many different contemporary theories reflecting aesthetic questions 
about form and style (e.g., books such as Northrop Frye’s A Study of English 
Romanticism, 1982, Harold Bloom’s The Anxiety of Influence: A Theory of Po‑
etry, 1975, or W.J.T. Mitchell’s The Last Dinosaur, 1998, to mention but a few) 
appear as divergent mutations of the same focus. Contemporary formalistic 
theories and studies reflect possible connections between Romanticism and 
modern aesthetics. They prolong Romantic aesthetics, even when its principles 
are hidden, negative or indistinct1.

Langer’s theory of art is original and atypical in many aspects, but its logical 
matrix and constructive argumentation provide a clear base. Her interpreters 
often simply remain within this narrow area of possible understandings of her 
theory. Langer herself names Romanticism as the main shift in Western art 
history’s process of the understanding of art2. The transformation of the great 
Western art tradition – especially in connection with the concept of represen‑
tation and representational thinking in arts – is important to her discussion, 
though she does not employ exact references to Romanticism as such. Even in 
the introduction to the book “Feeling and Form: A Theory of Art” (1953), she 
declares this aim to reflect the particularity and meaningfulness of creativity 

1 Questions about the roots of formalistic aesthetics and its transformations are developed in the 
works of so called archetypical criticism (F. Kermode, Romantic Image. London; New York: Routledge, 
2002) and continued in contemporary Romantic studies: M. Schechter, Theorising Modernism in Art: 
Puzzles of Formalist Aesthetics and the Heritage of Romanticism, in: Assaph: Studies in Art History, 
2001, Vol. 6, p. 269‑274; J. de Mul, Romantic Desire in (Post) Modern Art and Philosophy, Albany: State 
University of New York Press, 1999, etc.

2 S.K. Langer, Feeling and Form: A Theory of Art, New York: Charles Scribner’s Sons, 1953, p. 12.
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and the creative process instead of offering a narrow analysis of single artistic 
forms or examples. Her research encompasses a wide array of problems: it 
starts from a reflection on the venue of a creator (i.e., the studio of an artist), 
goes deeper to the considerations about the inner process (the construction 
of space‑time and imagination along with memory), and expands with ques‑
tions about anticipation of the public (questions of artistic prophecy, personal 
mythology, the passion of genius, the sacred powers of creativity and function 
of the sense of images). Besides, her style of philosophizing is clearly opposed 
to pure scientific research. The principles of generalization and fecundity of 
thought are defended as the most necessary means for philosophical thinking 
against those of constraining scientific procedures operating without intuition 
or imagination. Langer’s insights come as if from the inside, not from scientific 
argumentation. She is open to philosophical investigations that do not have 
direct answers but have a direct aspiration – “what does art work mean?” or 
“what does art create?”.

This reflection allows her to leave standard questions of aesthetics and attempt 
to create her own constructions. The main examples that Langer discusses in 
her analyses of painting, literature, and music are famous Romantic creators 
or artists influenced by Romanticism (Wordsworth, Blake and Mendelssohn 
or Whistler respectively), but she tries to create her own system of concepts. 
Notions and terms in her theory are related to each other and come to a new 
and original wholeness. The crucial concept is the concept of symbolic think‑
ing / symbolic logic, as self‑contained artistic thinking and form. The symbol is 
a spontaneous expression of human nature. It could not be designed; it simply 
appears. Appearance has a deep association with religious symbols, with the 
meaning of epiphany (this relationship in Langer’s theory starts from questions 
about mythology and rituals and ends with considerations about the moral 
boundaries of vital, subjective expression and critical reflection of the status of 
art in our modern cultural life). Thus Langer’s concept of symbolic logic could be 
called the intuitive knowledge of unique artistic experience, which is unfolded 
in the light of a more general problematization of creativity in the sources of 
Romantic aesthetics.

2. Langer and Formalism

Langer’s reflection could be understood as manifesting connotations of Ro‑
mantic thinking: the significant form, living form, life, sensitiveness, musical 
matrix, virtual space, dramatic illusion. The category of Beauty is treated purely 
Romantically: as expressive form that has various forms of appearance, and as 
a symbolic representation of infinite wholeness3. That is why her main concept 
in the theory of plastic arts – the significant form – is called the unconsummated 
symbol4. It declares the possibility of representation without direct or immediate 

3 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 396.
4 J. Snyman, “The significance of Clive Bell’s formalism”, in: Koers 58/2, 1993, p. 1‑2.
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depiction or even a condition of non‑representativeness. The category of form 
seems that controversial element which opens connections with Romantic 
aesthetics – works as a meaning of symbolic sign.

Langer declares the necessity of “living form” for all good art as a refreshed 
Romantic imperative. Living form is an expression of vital feeling and springs 
out of the reflections about sensations, sense and creative act: “it expresses 
life – feeling, growth, movement, emotion, and everything that characterizes 
vital existence”; “this expression, moreover, is not symbolization in the usual 
sense of conventional or assigned meaning, but a presentation of a highly 
articulated form wherein the beholder recognizes, without conscious compar‑
ison and judgment but rather by direct recognition. […] the emotive import 
belongs to the form itself, not to anything it represents or suggests”5. Feeling 
is associated with the conception of Romantic understanding of sense, which is 
also separated from the simple understanding of pleasure or of simply aesthetic 
emotions and is an important category for the concept of artistic expressivity 
as well6. Feeling, in her words, is not an emotional or psychological factor but 
also a logical form of sensation. Langer describes feeling as an “inner life” or 
a “subjective reality” (separating subjective and objective forms of feeling) and 
associates it with the symbolic function of art that essentially maintains the link 
with the search for the more universal totality.

Langer treats all kinds of fine art as a whole and her discussion of their dif‑
ferences and discrepancies is quite nuanced. She does not strictly generalize 
them, but treats them as parts of an implicit unity, as poetic modes or organic 
branches of the universal “Art Symbol”. Music has a significant (“commanding”) 
role in her theory, especially in explaining relationships between different kinds 
of art – e.g., the rhythmic principle grounds all forms of art and has an unfixed 
context (it functions as an objective matrix, similarly to in the theories of the 
Romantics7). The separation of temporal and spatial art forms is also import‑
ant and original in her theory. In spatial arts, “the life of feeling” is shown in 
a timeless projection8. A lively presentation (as appearance) is the privilege of 
the spatial art, especially painting – a total illusion, “a Romantic vision” (i.e., 
painting even differs from sculpture here, because it does not have a “real 
stage” for its appearances).

Langer’s main statement describing artistic form is that visual arts are in‑
accessible to language and exist as separate systems, which have their own 
methods of image‑making. Pictures are not saying, they are showing9. These 
non‑discursive qualities can be expressed by the means of form, tone, rhythm, 

5 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 82.
6 Langer’s concept of expressivity in art has a deep connection with the Romantic understanding of 

feeling – as a possibility of catching the sense of universal wholeness, emphasized especially by Novalis 
(M. Frank, The Philosophical Foundations of Early German Romanticism, New York: State University of 
New York Press, 2004).

7 A significant role is provided for music in the works of the Jena Romantics. Music is understood as 
art’s aim of reaching freedom and harmony, later developed by A. Schopenhauer and F. Nietzsche. The 
deeper connection with metaphysics and philosophical thinking is the most important here (A. Bowie, 
Music, Philosophy and Modernity, New York: Cambridge University Press, 2007).

8 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 373.
9 S.K. Langer, p. 394.
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structure and other media. This essential question of expression is connected 
with the problem of representation – or, in Langer’s words, with the symbol‑
ization of something outside of the artwork. Langer is surely correct, insofar 
as she strictly separates the notion of representation from its understanding 
as a simple “world depiction” or “world mirroring”. She contends that in the 
visual arts this pseudo‑problem of “imitation” obscures the more important 
purposes of artistic creativity10.

3. Langer and Goodman

Langer’s reflection of non‑emotional properties of expression can be compared 
with another original definition of representation and symbolic thinking, which 
is provided in the book The Ways of Worldmaking (1960) by Nelson Goodman. 
The domains of art and science are analyzed there on a purely analytic plat‑
form (the very structure of mind and ideas is presented as analogous to the 
structure of the world). Sciences, philosophy, and the arts – as well as everyday 
discourse – are considered as individual systems based on their own principles 
of reality, as “worlds with multiple versions”. The meaning of the symbol has 
the same non‑emotional sense as in Langer’s theory. “An abstract painting 
that represents nothing and is not representational at all may express, and so 
symbolize, a feeling or that quality, or an emotion or idea.”11 Goodman uses 
the said symbolism as a basis for the world of painting as well; it is expressed 
through metaphorical (non‑verbal) language, through the reality of the image 
created by it. He also claims that a “world” could not exist without symbols 
and signs: as in the case of painting, a form is required to give sense to the 
content. He states that elements of a picture (its “givenness”) do not coincide 
with external provisions. The internal elements of a work, such as form, colour, 
texture, dimensions, materials, and so on, are often defined as formal elements.

With regard to the perception of “non‑objectivity” (i.e., an absence of direct 
narrative in a work of art), the explanation of “internal symbolism” provided by 
Goodman and Langer is of great importance. It seems that they both continue 
the thought of Cassirer and “are all working toward a similar end of clarifying 
the nature, types, and functions of particular symbolic forms”12. Of course, their 
differences highlight Langer’s broader attitude – her romanticism. Goodman’s 
theory is circumscribed by a concern for the “making” of symbolic worlds, for 
the creation process itself. According to Goodman, by means of erasure, ex‑
tension, and inversion, new worlds that did not exist before and which differ 
from the primal material world can be made through such processes13. For 
Langer, “a work of art is always a primary symbol”14. Such a notion of symbol 

10 S.K. Langer, Feeling and Form, p. xi.
11 N. Goodman, Ways of Worldmaking, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1978, p. 61.
12 C.L. Carter, “After Cassirer: Art and Aesthetic Symbols in Langer and Goodman”, in: The Philos-

ophy of Ernst Cassirer: A Novel Assessment, eds. J.T. Friedman and S. Luft, Berlin: Walter de Gruyter, 
2015, p. 401‑418.

13 N. Goodman, Ways of Worldmaking, p. 10‑17.
14 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 369.



34

Agnė Kulbytė

contrasts with the concept of “copies” of possible worlds, with the “facts of 
fictions”, developed by Goodman. Moreover, her described genius is a power 
of creation: the process of different ways of “making” depends on it, and it 
develops the primary illusion given to consciousness. “[…] Since genius is not 
superlative talent, but the power to conceive invisible realities – sentience, vitality, 
emotion – in a new symbolic projection that reveals something of their nature 
for the first time”15. It can be observed that this inner stream is understood as 
a stronger power than the action of making‑producing.

4. Langer and Coleridge: Seeing, Envisioning, Creating, Symbolizing

Langer’s definition of painting seems simple: “Painting creates planes of vision, or 
“scene” confronting our eyes, on an actual, two‑dimensional material”16. Painting 
operates with real and virtual space, together with sculpture and architecture. 
Painting appears as a material field that is able to create an illusion; it involves 
the tension between content and form, logic and feeling. As Donald Dryden 
noted in his research about Langer17, she has emphasized different aspects or 
conceptual underpinnings of forms of expression (that human consciousness can 
grasp), and painting is strongest in creating visual imagery. Image and seeing 
are the main categories describing pure plastic thinking. Image is understood 
as broader than a “sight”: a structure of a picture is always a part of a whole; 
form is a construction of different relations and shapes that are always in 
motion. But visual imagination is identified with the appearance of an image, 
which in each art field is formatted in its own way; it is often even compared 
with the religious sphere. “Seeing” describes the painter’s look at the outer 
world, which is also a part of the action of painting. When it works as a deep 
insight, a “copy of the world” is possible: “Cezanne was so supremely gifted 
with the painter’s vision that to him attentive sight and spatial composition 
was the same thing. Virtual space was his mind’s habitat”18.

It thus here seems that Langer’s thinking unfolds between contradictions. 
Mind and feeling as matter and idea, the spiritual and the secular, are the main 
contradictions typical to the thinking of the Romantics, who declared that 
the subject is active in the process of reflection: he becomes immersed in the 
process of imagination, where images of nature start to exist as living images, 
as productions of creative imagination19. This contradiction inherent to the Ro‑
mantic attitude towards nature appears in contemporary discussions as well: is 
the contemporary combination of naturalism and technologies strengthened by 

15 S.K. Langer, p. 409.
16 S.K. Langer, p. 95.
17 D. Dryden, “Memory, imagination, and the cognitive value of the arts”, in: Consciousness and 

Cognition 13, 2004, p. 254‑267.
18 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 78.
19 This tendency to understand the image as a living “organism” manifesting the sensation‑remem-

brance‑fantasy construction is evident especially in the tradition of British Romanticism: W. Blake (“Songs 
of Innocence”, 1789), S.T. Coleridge and W. Wordsworth (“Lyrical Ballads”, 1798).
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the impulsions of the Enlightenment? Is it possible to understand Romanticism 
in the perspective of anti‑naturalism?20

Langer herself fashioned one clear bridge with the Romantic conceptions of 
symbols created by S.T. Coleridge. Here, nature and the language and imagination 
of man approach a fusion – but nature is not a main cause in this process. To the 
contrary, nature is reconstituted by a human being’s imagination and even its 
origins are suppressed during the process of cognition. Langer refreshed the so 
called Romantic imagination‑fancy construction of Coleridge and developed her 
famous and authentic conceptual difference between discursive symbolism and 
presentational symbolism. In painting, discursive symbolism can be recognized 
when an effort is made to include desired meanings and intentions in the image 
being created, and presentational symbolism appears when disclosure of the 
image is seemingly spontaneous, free of any previous suggestions. Thus, the fancy 
of Coleridge and discursive mode of symbolism of Langer can be called merely 
analytic forms, standing for the sphere of reason. Meanwhile, the secondary 
creative imagination of Coleridge and presentational mode of symbolization 
of Langer are the spheres of creativity; they represent dynamic consciousness 
and the vitality to create immediate expressions. “If the primary Imagination is 
understood as the fundamental noetic process which orders human perception, 
then Coleridge’s distinction between secondary Imagination and Fancy may 
be seen as directly correspondent to Susanne K. Langer’s distinction between 
presentational and discursive modes of thought”21. Nature appears here in the 
Romantic way of treatment – in the stream of the energy of thought.

The logical argumentation of her theory dictated that such Romantic aspects 
be left aside. This contradiction is visible most of all in the discussion of plastic 
forms of art – the field of painting. In painting, the imaginable status and creation 
of a vision is the main aim, but the means of creation are inevitably material. 
Langer says that a work of art “becomes an image when it presents itself purely 
to our vision, i.e. as a sheer visual form instead of a locally and practically related 
object. If we receive it as a completely visual thing, we abstract its appearance 
from its material existence. What we see in this way becomes simply a thing of 
vision – a form, an image. It detaches itself from its actual setting and acquires 
a different context”22. But is then the material side of a painting not important 
at all? (“Materials are neither good nor bad, strong nor weak”23).

The Romantic attitude towards painting (even in the writings of the first part 
of the 19th‑Century Romantics24) particularly alters the concept of materiality in 

20 The authors that defend the theological background of Romantic theories point to an essential 
difference between the organic energy of nature and a power of creative (spiritual) imagination: T. Pfau, 
Bringing about the Past: Prophetic Memory in Kant, Godwin, and Blake, in: Romantic Circles Praxis Series 
(Romanticism and Conspiracy), 1997; A. Bielik‑Robson, The Saving Lie, Evanston, Illinois: Northwestern 
University Press, 2011.

21 B.A. Burton, Prolegomena to archetypal criticism (Texas Technological College, 1968), p. 38.
22 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 47.
23 S.K. Langer, Feeling and Form, p. 406.
24 The letters and notes of painters: C.D. Friedrich, P.O. Runge, J. Constable (in: Art in Theory, 

1815‑1900: An Anthology of Changing Ideas, ed. Ch. Harrison, P. Wood and J. Gaiger. Oxford, Cam‑
bridge: Blackwell Publishing Company, 1998) and philosophical approach to painting developed in F. 
Schelling’s tractate “Philosophy of Art” (published 1845).
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painting: it forces one to review the equivalents of the traditional categories of 
content and form. Does a contemporary and extreme statement of the materi‑
ality of painting echo with a belief in the ability of Romantic art to materialize 
“anything invisible”? Such an appearance of Romanticism could be described 
by images near to the insights of Langer that include an allusion to the endless 
discrepancy of the internal relation with the reality and which disclose the internal 
dynamics of pictorial thinking. The striving to ideality‑reality bursts into view quite 
suddenly, in the statement of the most radical material and sensory experience.

It is possible for the theory of Langer to yield unexpected insights when com‑
pared with such interpretations of Romanticism – when the components of the 
content and material “intertwine”, exchange their positions. Such “unidentified” 
structures of image in contemporary works of painting (seemingly coalesced with 
the author’s being) are not only a visualization of the surface aestheticism; they 
are an expression of painting as an organic endless process. Material expression 
is not finite or final; it is always only an ephemeral vision. In the sense employ‑
able in Romanticism, it is a pure pictorial transfantasy – an illusion of integrity, 
generalization and anticipation that is represented even in a minimized form (i.e., 
contemporary branches of abstract expressionism in painting). As Samuel Bufford 
formulated in the study “Susanne Langer’s Two Philosophies of Art” (1972), this 
combination of the visual and symbolic creates a duality for her philosophy. But 
it is interesting that visible (or virtual) form is also a symbolic form at the same 
time. Langer’s conclusion about the tension between feeling and form ends in the 
appearance – which is first of all a significant form, as a Kantian “thing in itself”.

5. The Naturalistic Turn? Langer and Danto

Langer’s theory lies between empirical resources and philosophical reconstruc‑
tions. Especially today, her interest in integrating and comparing the widest 
contexts that inspire artistic creativity seems very provocative. Langer is some‑
times controversial, leaving her investigations of a question without having 
formulated a straight answer. If so‑called “aesthetical mysticism” is recognized 
in her thinking, it is often interpreted critically as unclear, underdeveloped places 
within her writing or as the appearance of unwelcome directions within her 
conclusions. It is obvious that her aim is to escape from previous theories, from 
antecedent groundings of expression and “mythic consciousness” (Cassirer). 
But she turns to naturalism while emphasizing instinctual, emotional, material 
factors – a concept of “life and mind in nature”. Dryden shared his apprehensions 
about the biological assumptions that he noticed in Langer’s theory, referred to 
as “the most pressing need of our day”25. Other researchers see a link between 
hers and postmodern theories: “Langer’s idea of a work of art as an unconsum‑
mated symbol lies half‑way between Kant’s aesthetic idea and Derrida’s idea of 
erasure or postponing the closure of interpretation indefinitely”26.

25 D. Dryden, “Memory, imagination, and the cognitive value of the arts”, p. 265.
26 J. Snyman, “The significance and insignificance of Clive Bell’s formalism”, p. 137. The encour‑

agement of a naturalistic approach has made Langer’s theory more popular today: A. Weber, Feeling the 
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One of the leading attitudes toward Langer as Romantic thinker comes 
from her defender, the art theorist Arthur Coleman Danto, who recognized 
the Romantic tone in her study “Feeling and Form: A Theory of Art” (1984). 
His interpretation appears exceptional in its strong attempt to avoid biological, 
naturalistic associations: “she has so imperialized feeling that even thought is 
but one of its modes”27. Danto discovers a deeper sense of this assimilation 
of mind and feelings, as his insights try to avoid “a retentive materialism”28. 
According to him, Langer’s concepts of sense and form seemingly conform to 
the contents of A. Schopenhauer’s categories of will and image. This doctrine 
conceptualizes the world as having two aspects related to each other: will and 
the world of representation. An ultimate foundation is the will – a purposeless 
urge, a striving akin to energy – which “objectifies” itself and appears through 
a shared form of cognitive conditioning. It is visible in the description of artis‑
tic form, which outlines something that actually exists, discloses itself visually, 
and is not affected by external processes but rather controlled by an internal 
stimulus. And at the same time it is an outward form – an expression of feeling, 
experience. Thus Danto shows that in the case of Langer, this theoretical demon‑
stration of the Romantic background is possible. Danto opens up her theory 
within a pure philosophical field of serious debates about representation and 
the connection between mind and reality (as in Kant, Hegel, or Goodman). His 
striking conclusion about Langer is that feeling can be understood on the level 
of mind, and it is the main aim and possibility of art. “She is perfectly correct in 
saying that the subjectivity of felt experience, the lived presence of the world, is 
the central fact of mental life”29. Such statements allow a claim that her whole 
idea of the “creative mind” carries forward the Romantic imperatives. Langer 
leaves a suspicion that art (i.e., forms of expressivity and plastic thinking) can 
give a special knowledge about reality, about the missing sense of the world.

6. Langer’s Relevance Today

Langer’s theoretical platform may be used as a starting point for today’s analysis 
of painting by trying to define the contents of its ideas, the pictorial “reality” and 
its principal categories. Her aesthetic conceptions of formlessness, musicality, 
and abstraction assume a new meaning. Even as contemporary art vividly attests 
to an absence of permanent structures, “set symbols” and methods of expres‑
sion are usable for the sake of revealing the relation to the reality. Romanticism 
simply exists in fine arts and music – as something indefinite, variable, having 
no fixed shape, unrepeatable, and appearing every time in a unique way. The 
image dictates something about itself that coincides with the reality, and the 
structure of the picture most frequently is a pure vision. That is, in this way an 

Signs: The origins of meaning in the biological philosophy of S.K. Langer and H. Jonas, in: Sign Systems 
Studies, 2002, 30.1, p. 185‑200.

27 A.C. Danto, “Mind as Feeling; Form as Presence; Langer as Philosopher”, in: The Journal of Phi-
losophy, vol. 81, no. 11, p. 641‑647; p. 641.

28 A.C. Danto, p. 642.
29 A.C. Danto, p. 646.
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appearance of archetypical structures (as if archaic shapes hidden in the author’s 
visions) is possible: the content comes from inner insights; the form does not 
represent but rather invokes content. Langer’s insights are a weighty argument 
opposing both the narrative and empirical interpretations of contemporary 
painting. She leaves an open question: is contemporary painting able to create 
a significant symbolic form?

Susanne K. Langer as a Romantic Thinker

Susanne Knauth Langer developed a theory of art that responds to transfor‑
mations visible in contemporary art practice: a search for a more immediate 
expressivity, an attention to the material medium, and intensity of action and 
of the creative process. Theoretical insights into Langer’s art philosophy often 
attempt to fashion emphatic yet superficial distinctions of empirical and emo‑
tional values. However, the extent to which such interpretations reflect a settled 
consensus is today at issue. This article attempts to demonstrate that Langer’s 
understanding of art is grounded in formulations that transcend formalistic and 
psychological arguments. Painting (like other sorts of art) is a distinctive world 
of symbols; this statement of Langer’s opens the way to Romantic propositions 
about artistic expression that are often gratuitously omitted from consideration.

Keywords: romanticism, symbolization, representation, expression, painting, form
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Kivy i Langer o ekspresyjności w muzyce1

W drugiej połowie dwudziestego wieku pytanie o to, czy oraz do jakiego stopnia 
muzyka zdolna jest wyrażać coś tak typowo ludzkiego, jak uczucia zajmowało 
wielu autorów w obszarze filozofii muzyki. Efekty rozpatrywane na tle ilości 
papieru zapisanego tekstem, który w ten czy inny sposób stawiał to pytanie, są 
raczej marne. Wielu autorów posługiwało się metodami filozofii analitycznej, 
czy też mówiąc inaczej, pojawiło się wiele a d  h o c  powstałych pojęciowych 
rozróżnień, które na pierwszy rzut oka wydawały się rozsądne, ale w końcu 
niewiele wniosły dla lepszego zrozumienia ekspresyjnych jakości muzyki.

Bernardyn Petera Kivy

Autorem, który w ostatnich dekadach zajął centralne miejsce w tej debacie, jest 
Peter Kivy. Kivy, należy przyznać, odznacza się o wiele większym zrozumieniem 
historii pytania o muzyczną ekspresję niż wielu innych Anglosaskich autorów. 
Jednak nawet on wydaje się odczuwać potrzebę głoszenia wyjątkowości swojego 
stanowiska w literaturze oraz wyolbrzymiać różnicę między sobą a innymi autorami.

Kivy zajmuje się filozofią muzyki od dawna. Jego pierwsza praca The Corded 
Shell2 stała się natychmiast bestsellerem, a z wielu innych prac wyróżnia się 
Introduction to a Philosophy of Music3 jako doskonały przewodnik dla chcących 
zaznajomić się z tą dziedziną. The Corded Shell rozpoczyna ilustracja, która 
jest dość niezwykła, jak na publikację z zakresu estetyki muzycznej. Przykuwa 
uwagę siedzący na drewnianej podłodze pies bernardyn spoglądający na nas ze 
szczególnym wyrazem niepewności. Podpis pod zdjęciem głosi „Bernardyn ma 
smutną minę”. Już sama psia mina i jej opis wskazują na to, co autor zamierza 
przedstawić w odniesieniu do ekspresyjnych jakości muzyki; można by nawet 
powiedzieć, że ta pierwsza ilustracja podsumowuje wszystko, co zamierza 
w odniesieniu do estetyki muzycznej Kivy, nawet jeśli staje się to dalej o wiele 
bardziej zróżnicowane i zniuansowane. Jak wyglądałaby psinka, gdyby była 
w pełni świadoma swej niezwykłej roli wizualnego wprowadzenia do estetyki 

1 Pierwotna wersja tekstu została wygłoszona jako referat na 19. Międzynarodowym Kongresie 
Estetyki „Aesthetics in Action” w Krakowie, 2013. Tłumaczenie i druk za zgodą autora.

2 P. Kivy, The Corded Shell, Claredon Press, Oxford 1980. Całość tekstu zawarta została w późniejszej 
książce Sound Sentiments. An Essay on the Musical Emotions, Temple University Press, Philadelphia 1989.

3 P. Kivy, Introduction to Philosophy of Music, Clarendon Press, Oxford 2002.
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muzyki? Odpowiedź może być tylko jedna: d o k ł a d n i e  t a k  s a m o. Podpis 
głosiłby wciąż: „Bernardyn ma smutną minę”.

Mamy tu jednak do czynienia z paradoksem: kiedy widzimy, że ktoś wygląda 
smutno, mamy tendencję, aby zakładać, że czuje się on nieszczęśliwy. Niezda‑
ny egzamin, niepowodzenie w miłości, nieprzespana noc, każda z tych rzeczy 
mogłaby spowodować, że ktoś wydałby się nam przybity. Gdybyśmy jednak 
odebrali melancholię, którą wyczytujemy z miny Bernardyna, jako oznakę wy‑
rażająca stan jego myśli, to popełnilibyśmy błąd: pies wygląda tak z a w s z e.

Psychologiczny a kognitywny punkt widzenia

Kivy bez problemu odnajduje podobne błędy w opisach charakteru utworu 
muzycznego. Jak na przykład w przypadku Donalda Toveya, autora doskonale 
znanych Essays in Musical Analysis4, kiedy ten opisuje muzykę drugiej części 
Beethovenowskiej Eroiki jako ‚dosłownie złamanej żalem’. Gdyby tak było 
rzeczywiście, sugeruje współczujący Kivy, to „czy nie powinniśmy spróbować 
podnieść biedaczkę na duchu?”5

Jest to niezwykły wstęp do podstawowego rozróżnienia, które określa teorię 
muzycznej ekspresji Kivy’ego. Jak można się spodziewać po filozofie analitycz‑
nym, Kivy znajduje rozwiązanie dla wspomnianego paradoksu w zastosowaniu 
rozróżnienia lingwistycznego. Kiedy mówimy: „Bernardyn ma smutną twarz”, 
nie mamy na myśli tego, że „Twarz Bernardyna w y r a ż a  smutek”, mamy na 
myśli: „Twarz Bernardyna jest e k s p r e s j ą  ( e x p r e s s i v e  o f ) smutku” (s. 12). 
Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Twarz psa wygląda smutno, choć pies nie 
jest smutny. Wrażenie, jakie twarz psa robi na nas, wyabstrahowane zostało 
z emocji, która uznawana jest za p r z y c z y n ę  ekspresji smutku. Innymi słowy, 
istnieje typ ekspresywności, który nie powinien być uważany za reprezentację 
prawdziwie odczuwanej emocji. Wraz z tym posunięciem Kivy przeciwstawia się 
czcigodnej tradycji w historii muzyki Zachodu. W erze romantycznej uważano, że 
kompozytor wyraża swoje najgłębsze uczucia w muzyce. Ale nawet wcześniej, 
w pismach z ery Baroku, a także sentymentalizmu (Empfindsamkeit), znaleźć 
można wiele przykładów poglądów na ekspresję w muzyce, w których nie widać 
rozróżnienia pomiędzy muzykiem, który j e s t  radosny, a muzyką, która b r z m i 
radośnie. Dla przykładu w dobrze znanym ustępie z Versuch über die wahre Art 
das Klavier zu spielen (Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments) 
Carla Philipa Emanuela Bacha z 1753 r. czytamy:

Muzyk nie poruszy innych, o ile on sam nie jest poruszony. Musi z konieczności odczuwać 
wszystkie uczucia, które ma nadzieję wywołać u swojej publiczności, ponieważ odsłonięcie 
jego własnego nastroju zbudzi podobny nastrój w słuchaczu. W zamierających, smutnych 
pasażach, wykonawca musi sam odczuwać żal i stawać się smutnym. (…) Podobnie w żywych, 
radosnych fragmentach wykonawca musi znowu znaleźć się w odpowiednim nastroju. I tak 
wciąż zmieniając uczucia ledwie zdoła uciszyć jedno, zanim wywoła inne. Przede wszystkim, 
musi wyjść w spokoju, co jest z natury rzeczy wysoce ekspresyjne, czy będzie to jego [dzieło] 

4 D. Tovey, Essays in Music Analysis, Oxford University Press, Oxford 1948.
5 P. Kivy, The Corded Shell, dz. cyt., s. 6.
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czy kogoś innego. W tym przypadku musi być pewny, że osiąga emocje, które kompozytor 
zamierzył w pisaniu [dzieła]6.

Tutaj muzyka jest uważana za rodzaj zaraźliwej choroby, co w kontekście osiem‑
nastowiecznego myślenia o emocjach jest mniej zadziwiające niż wydaje się 
to dzisiaj. Dziejące się w świecie wydarzenia mogły mieć bezpośredni wpływ 
na naszą fizyczną konstytucję, podczas gdy emocje miały być pod wpływem 
humorów lub duchów animistycznych, które – według Kartezjusza – umiejsco‑
wione były między myślą a ciałem. W traktacie Der vollkommene Kapellme‑
ister (1739) Matthesona odnajdujemy zastosowanie tego sposobu myślenia 
wobec muzyki. Jednak zdaniem Kivy’ego Mattheson dokonuje ogromnego 
skoku naprzód, gdy nie uznaje mechanicznej korelacji miedzy poruszeniami 
duchów zwierzęcych a nastrojem muzyki. To, co odbija się w muzyce, to raczej 
wiedza kompozytora na temat emocji, co nie wymaga, aby słuchacz zarażał 
się emocjami, które kompozytor wyraża w swojej muzyce. W filozofii muzyki 
dwudziestego wieku staromodne fizjologiczne przekonania na temat muzyki 
zostały niemal całkowicie zastąpione kognitywnymi przekonaniami, które, 
jak sądzi Kivy, po raz pierwszy można znaleźć w pracy Matthesona, i pod 
którymi podpisuje się całym serem. Wiele słów, a nawet książek poświęcił 
Kivy temu, aby przekonać nas o czymś, co, być może, nie da się pogodzić 
z przekonaniami wszystkich słuchaczy, a co jest tak zawiłe, że trzeba prze‑
szkolenia umysłu, aby to pojąć. Czasem wydaje mi się, że nawet minimalne 
różnice w poglądach innych filozofów są rozdmuchiwane bez potrzeby, aby 
uzasadnić wylanie morza tuszu.

Transformacja symboliczna

Aby zilustrować to uderzającym przykładem, powrócę do tego, co zdaniem Ki‑
vy’ego odróżnia go od Susanne K. Langer (1895‑1985). Langer dzieliła z wieloma 
amerykańskimi filozofami żywe zainteresowanie i sympatię dla Wittgensteina 
i jego konceptualnej precyzji. Jednak nigdy, w odróżnieniu od swoich pobra‑
tymców z późniejszych pokoleń, nie dała się zamknąć w pułapce analitycznej 
tradycji. Najbardziej znana jej książka, Nowy sens filozofii 7, poświęcona jest 
w całości symbolizmowi w języku, rytuale, micie i pozostałych sztukach. Nie 
w sensie, aby istniejące symbole miały być przetłumaczone na znaczenia; zain‑
teresowania jej skupione były na tym, w jaki sposób symbole d z i a ł a j ą. Mając 
to pytanie na myśli, Langer poświęciła cały rozdział z n a c z e n i u  w  m u z y c e. 
Rozdział ten bywa często czytany poza kontekstem. Komentarze nie wspominają 

6 C.P.E. Bach, Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments. transl. William J. Mitchell. W.W. 
Norton & Company, New York and London 1949, s. 152 (tłumaczenie – M.S.).

7 S.K. Langer, Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, Harvard 
University Press, Cambridge 1978, s. 214‑215. Oryginalne wydanie: 1942. Tłumaczenie polskie: Nowy 
sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, przeł. A. Bogucka, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1976 (kolejne cytaty odnosić się będą do wydania polskiego). Chociaż tylko 
jeden z rozdziałów książki dotyczy muzyki, w tytule znajduje się muzyczna aluzja: słowo ‘klucz’ oznacza 
[w jęz. angielskim] tonację. ‘Nowy klucz’, o którym mowa, odnosi się do symbolizmu.
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o tym, że tekst Langer powinien być odczytywany w kontekście jej rozważań na 
temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, a nie jako wkład w estetykę muzyki. 
Langer, podążając za swoim europejskim przodkiem, uważa, że umysł ludzki 
wyróżnia aktywność, którą określa jako t r a n s f o r m a c j ę  s y m b o l i c z n ą. 
Impulsy, które przenikają naszą świadomość, przenoszone są do innego obsza‑
ru oznaczania. To konstytuuje akt kognitywny, którego nie musimy być wcale 
świadomi. Słuchając muzyki w sposób ciągły, choćby w sposób niedostępny 
poznaniu, rozpoznajemy coś ze struktury naszych emocji: „muzyka artykułuje 
formy, których język nie może wyrazić”8.

Jak określa Kivy ekspresyjny charakter muzyki w odróżnieniu od Langer?
Od kiedy tylko nazwisko Langer pojawia się The Corded Shell (s. 34), Kivy 

stara się odróżnić od niej. Odnosi się do Langer, wspominając o tym, że fizyczne 
efekty muzyki dotyczą tak samo niemuzykalnych, jak i muzykalnych słuchaczy – 
z czego Langer wnosi, że wiąże się to działaniem d ź w i ę k u  raczej niż m u z y k i 
(lub, jak moglibyśmy to przeformułować, że są to raczej efekty s ł y s z e n i a 
muzyki niż jej s ł u c h a n i a ). Kivy potępia ten punkt widzenia: skoro zagrożenie 
emocjami stanowi efekt dźwięku, a nie muzyki, to Langer musi być uprzedzo‑
na co do tego, by muzyka m o g ł a  wywoływać emocje. Jednak kiedy czytamy 
Langer w kontekście jej własnej myśli, zauważamy, że mówi ona nie tyle o wy‑
woływaniu emocji, ile o prymitywnych zmianach somatycznych w rytmie serca 
czy oddechu. Pisze, że zmiany te następują szybciej pod wpływem dźwięku niż 
muzyki oraz dodaje, że dźwięki używane w eksperymentach psychologicznych 
są raczej irytujące niż inspirujące9. Wracając do Kivy’ego, możemy zauważyć, że 
jego cytaty z Langer poprzedzone są uwagą na temat dziecka, które wybucha 
płaczem na dźwięk trąbki. Zdaniem Kivy’ego tego, że biedne dziecko może się 
przerazić dźwięku trąbki, należało się spodziewać i nie ma to nic wspólnego ze 
znaczeniami, jakie przypisuje się muzyce na trąbkę. Czym dokładnie różni się 
ta uwaga od obserwacji Langer dotyczących podstawowych fizycznych reakcji 
będących odpowiedzią na dźwięki raczej niż muzykę?

Inną próbę upokorzenia Langer widzimy przy pytaniu o historyczną rolę 
Schopenhauera. Langer zaadaptowała poglądy Schopenhauera jako jedną ze 
swoich głównych inspiracji. W jej przekonaniu Schopenhauer rozpoznał w mu‑
zyce formę emotywnego symbolizmu, który nie wynika ze stanu emocjonalnego 
samego muzyka (w co wciąż wierzyło wielu współczesnych Schopenhauerowi). 
Tutaj także poglądy Langer odpowiadają przekonaniom Kivy’ego: muzyka wiąże 
się z emocjonalnością audytywną, za którą odpowiedzialny jest słuchacz. Jednak 
nie jest to ekspresja osobistego stanu „ducha”. Kivy odpowiada na langerowską 
deklarację poparcia dla Schopenhauera, wymierzając jej cios: zauważa, że nie‑
miecki filozof „nie wskazuje na teorię semantyczną Langer, ale wstecz na teorię 
podobieństwa Matthesona (w zamierzeniu komplementując go)”10.

8 S. Langer, Nowy sens filozofii, dz. cyt., s. 344‑345.
9 Tamże, s. 317.
10 P. Kivy, The Corded Shell, dz. cyt., s. 44.
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Emocje i konwencje

Dwie rzeczy, które zdają się najbardziej irytować Kivy’ego oraz które pojawiają 
się w jego późniejszych pracach jako nagana dla prac Langer, odnoszą się do 
sedna jego koncepcji. Pierwsza dotyczy natury relacji muzycznego znaczenia 
oraz emocjonalności. Langer odnosi się do znaczenia jako s y m b o l i c z n e g o 
w sensie, który sama najpierw uważnie odróżniła od znaczenia dyskursywne‑
go, jakie spotykamy w obszarze języka. Syntaksa i semantyka językowa nie są 
otwarte dla swobodnej manipulacji: możemy sprawdzić c o  słowo oznacza 
w słowniku, jednak to, że słowo to ma określone znaczenie, nie może zostać 
wywiedzione z jego formy. Z muzyką jest odwrotnie: ‚znaczenia’ akordów i fraz 
nie można odszukać w słowniku. Jeśli jednak muzyka ma znaczenie, to należy 
je przypisać jej formom: struktury muzyczne przypominają te poza‑muzyczne, 
zwłaszcza naszych emocji. Langer cytuje z aprobatą psychologa emocji Carrolla 
Pratta, który twierdził, że słyszalne cechy muzyki „wcale nie są emocjami. Jedynie 
brzmią one w taki sposób, w jaki o d c z u w a m y  nastroje”11. Istnieje pomiędzy 
nimi rodzaj analogii, izomorfizm, a kiedy relacja znaczenia dokonuje się w ten 
właśnie sposób, Langer mówi o prezentującym symbolizmie w opozycji do sym‑
bolizmu dyskursywnego. Kivy nie pochwala tego. Nawet jeśli on sam rozpoznaje 
podobieństwo pomiędzy muzyką a emocjami, to zaprzecza, aby izomorfizm, 
o którym mówi Langer, wystarczał dla twierdzenia na temat relacji symbolicznej 
między muzyką a emocjami. Muzyka powinna także o d w o ł y w a ć  słuchacza do 
tych emocji. Innymi słowy, powinna istnieć konwencja znaczenia zanim będzie 
można mówić o symbolu: „ponieważ nawet ikoniczne, symbole‑podobieństwa, 
muszą oznaczać na mocy konwencji”12. Co nie odnosi się do muzyki.

Trudność polega na tym, że argument Kivy’ego opiera się na restrykcji, która 
od czasów Charlesa S. Peirce’a związana jest z pojęciem symbolu w estetyce 
anglo‑amerykańskiej. Z restrykcji tej wynika, że pojęcie symbolu używane jest 
wyłącznie wówczas, gdy wiąże się z brakiem relacji naturalnej wobec tego, co 
oznacza, polegając na konwencji (takiej jak wyznaczanie) lub umowie (tak jak 
znak pierwszeństwa z prawej strony). Pojęcie symbolu jest z pewnością jednym 
z tych, które trudno zastosować jednoznacznie, ale w tym miejscu Kivy powinien 
zdawać sobie sprawę, że to s y m b o l i z m, a nie muzyka jest nowym kluczem 
(nową tonacją), któremu poświęcona jest książka Langer. Dochodząc do roz‑
działu VIII, czytelnik został już zaznajomiony z zaproponowaną przez Langer 
koncepcją symbolu wynikającą z tradycji cassirerowskiej. We wcześniejszych 
rozdziałach omawiany jest symbolizm i mitologia; czytelnikowi zaprezento‑
wano najsilniejszy symbol, jaki oferuje mitologia: księżyc jako symbol żeński. 
Na długo zanim Wittgenstein stworzył swoją koncepcję obrazkową, na długo 
zanim Peirce zadecydował, że symbol wyklucza naturalną relację pomiędzy 
tym, co symbolizuje, na długo zanim ktokolwiek nauczył się czytać lub pisać, 
ludzie zauważyli, że zarówno cykl księżycowy, jak i cykl kobiecy liczą 28 dni. 
A zatem kobieta=księżyc, jakakolwiek jest dokładnie natura owego spójnika. 
Do tego właśnie staromodni filozofowie, tacy jako Cassirer i Langer (a także 

11 S. Langer, dz. cyt., s. 360.
12 P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, dz. cyt., s. 30.
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Freud), odnoszą się jako do s y m b o l u. Czy rzeczywiście Kivy sadzi, że wymaga 
to ścisłej ‚konwencji oznaczania’? Siła wkładu Langer w rozumienie możliwości 
muzyki leży właśnie we wskazaniu, że muzyka, o tyle, o ile o z n a c z a n i e  daje 
się jej w ogóle przypisać, działa implicite, a nie explicite jak język.

Druga nagana, którą Kivy powtarza raz za razem, dotyczy różnicy pomiędzy 
przejęciem znaczenia explicite a implicite. Kivy przedstawia swoją własną teorię 
ekspresywności jako koncepcję, w której muzyka odnosi się do indywidualnych 
emocji różnego typu, podczas gdy w jego reprezentacji stanowiska Langer muzy‑
ka odnosi się u niej do emocjonalności w ogóle. Jego zdaniem Langer zaprzecza 
jakiejkolwiek możliwości, aby muzyka wyrażała indywidualne emocje13. Ale skąd 
u niego taki pomysł? To prawda, że Langer nie rozwija tego, w jaki sposób muzyka 
może odnosić się do różnych emocji; prawdą jest także, że Langer podkreśla to, 
że muzyka nie odróżnia od siebie emocji w sposób, w   j a k i  r o b i  t o  j ę z y k, 
prawdą jest także to, że podkreśla ona, że niektóre formy muzyczne dają się 
interpretować zarówno jako smutne, jak i wesołe. Jednak dystansuje się wobec 
koncepcji (bronionej przez Hauptmanna i Carričre), w której muzyka ’przekazuje 
ogólne formy uczucia’; jakkolwiek mocno podziwia wgląd w kognitywne war‑
tości muzyki, które ta wyraża, Langer uważa tę koncepcję za zbyt abstrakcyjną 
dla oddania sprawiedliwości wartościom emocjonalnym oraz witalności, które 
charakteryzują każdy utwór muzyczny. Langer nie zaprzecza, że muzyka odnosi 
do i n d y w i d u a l n y c h  e m o c j i; zaprzecza natomiast temu, że odnosi się do 
e m o c j i  i n d y w i d u u m. Oto krótki cytat, w którym zrównuje siebie wobec 
wkładu, jaki wnieśli do postawionego zagadnienia Schopenhauer oraz Wagner: 
„Uczucia objawione w muzyce n i e  są zasadniczo ‚namiętnością, miłością czy 
tęsknotą konkretnego człowieka’, mającą nas skłonić do tego, byśmy wczuli się 
w jego sytuację, lecz apelują od razu do naszemu rozumu...”14. Teoria Langer, 
sformułowana w erze, w której królowały niepodzielnie romantyczne koncepcje 
ekspresji, jest klasycznym przykładem kognitywnej koncepcji, której poszukuje 
Kivy: „nie porozumienie, ale wgląd jest darem muzyki; naiwnie można powie‑
dzieć, wiedza o tym, «jak działają uczucia»”15.

Konkludując: Kivy wydaje się najbardziej interesujący i wart czytania ze wszystkich 
anglosaskich filozofów muzyki, którzy dzisiaj święcą triumfy. Każdy, kto poszukuje 
wprowadzenia do dziedziny filozofii muzyki, znajdzie w nim nieocenionego prze‑
wodnika. Jednak Langer przedstawiona została przez niego w krzywym zwierciadle; 
Kivy nie informuje czytelników o tym, że Langer przedstawia muzykę jako formę 
symbolizmu implicite, umożliwiając odczucie emocji w   n i e j, lecz nie p o p r z e z 
n i ą : „Artykulacja jest jej życiem, lecz nie asercja; ekspresyjność, nie ekspresja”16. 
Nie uda mi się, jak sądzę, uniknąć konkluzji, że pomimo rozpoznania pionierskiej 
roli Langer w zagadnieniu relacji muzyki i emocji17, Kivy’emu nie udaje się zaakcep‑
tować faktu, że koncepcja Langer wyprzedziła jego bernardyna o niemal pół wieku.

Przekład Małgorzata A. Szyszkowska

13 P. Kivy, The Corded Shell, dz. cyt., s. 46.
14 S. Langer, Nowy sens filozofii, dz. cyt., s. 330.
15 Tamże, s. 244.
16 Tamże, s. 354.
17 P. Kivy, Introduction to Philosophy of Music, dz. cyt., s. 26.
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Kivy and Langer on Expressiveness in Music

From 1980 onwards, Peter Kivy has put forward that music does not so much 
express emotions but rather is expressive of emotions. The character of the 
music does not represent the character or mood of the composer, but reflects 
his knowledge of emotional life.
Unfortunately, Kivy fails to give credit to Susanne Langer, who brought these 
views to the fore as early as 1942, claiming that the vitality of music lies in 
expressiveness, not in expression.

Keywords: ekspresyjność, P. Kivy, S. Langer
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Hermeneutyka muzyki Susanne K. Langer

Muzyka jako niespełniony symbol

Teoria Susanne Langer, choć poddana ostrej i różnorodnej krytyce, a dzisiaj 
uznawana nierzadko za nieaktualną i nieprecyzyjną, nadal stanowi ciekawy 
element dwudziestowiecznej filozofii sztuki. I chociaż nie można dzisiaj przyjąć 
bez zastrzeżeń jej filozoficznych założeń, to z pewnością zawierają one pewną 
innowacyjność i spajają ze sobą wiele różnych stanowisk, tworząc system nie‑
wątpliwie swoisty i oryginalny.

„Nowy sens filozofii” to według założeń Langer nowy kierunek filozofii 
dwudziestego wieku zajmujący się szeroko pojętą nauką o znaczeniu. Założenie 
to było w mniemaniu filozofki całkowicie innowacyjne, w przeciwieństwie do 
badania „świata znaczeń”, przejawiającego się głównie w języku, które miało 
swój początek już w neopozytywizmie. Jak mówi Hanna Buczyńska‑Garewicz 
we wstępie do Nowego sensu filozofii, „neopozytywizm utożsamił filozofię 
z logiczną analizą języka”1. Langer rozszerzyła pole swych zainteresowań, bazu‑
jąc wszelako na neopozytywistycznym gruncie; mając przekonanie o głębokim 
zakorzenieniu człowieka w symbolicznym postrzeganiu rzeczywistości, a co za 
tym idzie o jego immanentnej potrzebie symbolicznej ekspresji, przekształciła 
swą filozofię symbolizmu w swoistą teorię sztuki. I jest to może najbardziej in‑
teresujący, choć równie mocno krytykowany aspekt jej systemu filozoficznego. 
W swym badaniu symboli, mitów, magii i sztuki, w znacznej mierze muzyki, 
dochodzi Langer do ciekawych wniosków dotyczących ekspresji dzieła sztuki, 
nieprzerwanie jednak i konsekwentnie wpisanej w teorię symbolizmu. To jej 
poświęciła właśnie pracę Nowy sens filozofii, w której rozważa, co znaczy mu‑
zyka. Komentując założenia Nowego sensu filozofii, Krzysztof Guczalski pisze, 
że „skoro obcując z dziełami sztuki czynimy to nie ze względu na zmysłową 
przyjemność płynącą z aktu percepcji, musimy wiązać z nimi jakieś znaczenia 
wykraczające poza ich czysto fizyczne własności. W takim razie uprawnione 
jest traktowanie ich jako znaków czy symboli”2. To, według Guczalskiego, wy‑
kładnia „nowej filozofii” Susanne Langer. W pracy tej Langer próbuje znaleźć 

1 H. Buczyńska‑Garewicz, Filozofia a świat symboli, w: S.K. Langer, Nowy sens filozofii, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

2 K. Guczalski, Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce, Musica Iagellonica, Kraków 2002, s. 68.
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odpowiedź na pytanie, co wyróżnia sztukę spośród innych wytworów ludzkiej 
działalności. Dlaczego zajmuje się nią odrębna kategoria filozofii i dlaczego 
pełni tak specjalną funkcję w ludzkim życiu. Sztuka, jak każda inna dziedzina 
ludzkiej aktywności, z powodzeniem może prowokować pytania natury filozo‑
ficznej, mimo że, jak twierdzi Langer, nie ma w sobie sama nic z filozofii. Ale 
filozoficzne pytanie o znaczenie pozostaje jak najbardziej adekwatne i brzmi: 
co tak naprawdę znaczy sztuka?

Zaczyna Langer od koncepcji „formy znaczącej”, czyli jedynej cechy wspólnej 
przysługującej wszystkim dziełom sztuki. Forma znacząca nacechowana jest 
celowością, to ‑ mówiąc ogólnie ‑ idea, która do nas przemawia, ekspresja, 
która wypływa z dzieła, a którą my rozumiemy i w której możemy uczestniczyć. 
Forma znacząca definiuje niejako sztukę i sprawia, że jawi się ona jako coś 
innego i wyjątkowego. Co zatem jest tym specjalnym znaczeniem artystycz‑
nym? Co wyraża forma znacząca jako forma ekspresyjna? Przede wszystkim 
nie należy postrzegać ekspresyjności sztuki jako to, co ona przedstawia. A za‑
tem to nie to, co widzimy na obrazie, np. bukiet kwiatów w martwej naturze, 
sprawia, że przeżywamy sztukę. Przedstawienie nie wystarczy wedle Langer, 
aby mówić o sztuce; tu potrzebna jest „doskonałość formy, która czyni ową 
formę «znaczącą» w sensie artystycznym”3. Muzyka staje się tu najwłaściw‑
szym polem do badania, gdyż jako „przeważnie nieprzedstawieniowa (…) 
eksponuje czystą formę nie jako ozdobę, ale jako swą prawdziwą istotę. (…) 
Dźwięk jest najłatwiejszym środkiem, jakim możemy się posłużyć w sposób 
czysto artystyczny”4.

Nie przyjemność płynąca z odbioru muzyki ani emocje wzbudzone w słucha‑
czach są tym, co definiuje muzyczne znaczenie, choć wiele teorii mówi o właśnie 
takich funkcjach muzyki. Nie jest właściwe również sprowadzanie roli muzyki 
do emocjonalnego katharsis i do jej funkcji autoekspresyjnej, tak jakby ta auto‑
ekspresja tylko w niej mogła się wyrażać. Autoekspresja bowiem nie musi być 
przecież koniecznie związana z formą artystyczną. Problem autoekspresji to – jak 
mówi Guczalski – „pytanie, czy artysta wyraża swe własne uczucia w dziele sztuki 
oraz czy możemy wyjaśnić znaczenia emocjonalne dzieła odwołując się do tego 
faktu”5. Langer pisze: „Jeżeli muzyka ma jakieś znaczenie, jest ono semantyczne, 
a nie symptomatyczne. Jej »znaczenie« nie jest oczywiście znaczeniem bodźca 
wywołującego emocje ani sygnału, który je zapowiada; jeżeli muzyka ma jakąś 
treść emocjonalną, »ma« ją w tym samym sensie, w jakim język »ma« swoją 
zawartość pojęciową – symbolicznie”6. I choć uczucia czy emocje towarzyszą 
muzyce, nie są jej konstytutywnymi cechami. Muzyka powinna być traktowana 
w swej strukturze jak język, czyli jako forma symboliczna, lecz nie dyskursywna. 
Nie znaczy to wszelako, że jest językiem. „Z punktu widzenia logiki muzyka 
nie wykazuje charakterystycznych właściwości języka – oddzielnych terminów 
o określonej konotacji oraz reguł syntaktycznych dla tworzenia złożonych ko‑
notacji bez jakiejkolwiek szkody dla elementów składowych. (…) Muzyka nie 

3 S.K. Langer, Nowy sens filozofii, dz. cyt., s. 312.
4 Tamże, s. 313.
5 K. Guczalski, Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce, dz. cyt., s. 110
6 S.K. Langer, Nowy sens filozofii, dz. cyt., s. 324.
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ma dosłownego znaczenia”7. Tym, co odróżnia muzykę w sposób zasadniczy 
od języka, jest jej niedyskursywna „niewysławialność” opierająca się na nieprze‑
tłumaczalnej formie. To właśnie ta nieprzetłumaczalna forma jest dużo bliższa 
emocjom niż sam język, to ona może je lepiej wyrazić i odsłonić z wiernością, 
która nigdy nie będzie językowi dana. Stąd mylne pojęcie, że muzyka oznacza 
uczucia, bo jest im właśnie tak bliska.

Znaczenie symbolu muzycznego nigdy nie jest stałe, może podlegać różno‑
rodnym interpretacjom i wszystkie będą właściwe. Podobnie jak język muzyka 
stanowi spójny wewnętrznie system symboli, który niejako spontanicznie jest 
użytkowany przez mówiącego lub kompozytora. Nie jest wystudiowaną kom‑
pozycją znaczeń, tylko istniejącym kompletnym światem, w ramach którego 
możemy ze zrozumieniem się poruszać. Z tą różnicą, że komunikat językowy 
jest w zasadzie jednoznaczny, natomiast muzyczny podlega nieustannym 
interpretacjom. Autorka Nowego sensu filozofii uważa, że „muzyka w swej 
najwyższej, choć oczywiście symbolicznej formie, jest niespełnionym symbolem 
(unconsummated symbol). Jej życiem jest artykulacja, nie zaś wypowiadanie 
sądów; ekspresyjność, a nie ekspresja”8.

Teoria symbolizmu Langer została zainspirowana i ugruntowana w dużej 
mierze przez filozofię form symbolicznych Ernsta Cassirera. Według Cassirera 
świat to różne formy kultury, dzięki którym możemy w nim wspólnie uczest‑
niczyć. Tylko przez symboliczne formy, takie jak sztuka, religia, nauka, język 
możemy się porozumieć ze światem i między sobą oraz znaleźć w nim swoje 
miejsce, poprzez analizę właśnie tych aktów ducha, właściwych tylko człowie‑
kowi, a nie naturze:

Im bardziej rozwija się kultura (…) tym bogatszy i różnorodniejszy kształt przybiera ów świat 
znaczeń. Żyjemy wśród słów języka, wytworów poezji i sztuk plastycznych, wśród form 
muzyki, religijnych przedstawień i religijnych wierzeń. I tylko w oparciu na nich „wiemy” 
o sobie nawzajem. Ta intuitywna wiedza nie ma jeszcze charakteru nauki. Rozumiemy siebie 
poprzez mowę, nie potrzebując do tego językoznawstwa czy gramatyki, a naturalne arty‑
styczne odczucie nie wymaga historii sztuki ani nauki o stylu. Ale to naturalne rozumienie 
szybko osiąga swój kres9.

Ta różnorodność form kultury, o której mówi Cassirer, posiada wspólny mia‑
nownik, a jest nim symbol właśnie. Jak mówi Sójka, „symbol umożliwia ukon‑
stytuowanie się treści świadomości, powstanie pojęć, po drugie jest czymś, co 
zapewnia porozumiewanie się. Po trzecie jest narzędziem poznania rzeczywi‑
stości”10. Symbol to odesłanie nas do znaczenia, a nie do obiektywnych przed‑
miotów, a co ważne ‑ do znaczenia w kontekście całości. Jest to bardzo wyraźny 
rys filozofii form symbolicznych Cassirera podkreślany potem również przez 
Susanne Langer, świadczący nie o samodzielnym charakterze symbolu, ale jego 
osadzeniu w spójnej całości powiązanych nawzajem elementów. A zatem sam 
symbol nie może być elementem zrozumiałej komunikacji, musi dookreślać się 

7 Tamże, s. 343.
8 Tamże, s. 354.
9 J. Sójka, O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1988.
10 Tamże.
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przez kulturę i przez nią musi być odbierany. Treść symbolu jest do odczytania 
dopiero z poziomu jego usytuowania w kulturze.

Symbol służy nie tylko celom komunikowania gotowej, danej treści myśli, lecz jest instrumentem, 
przy pomocy którego ta treść uzewnętrzniając się – przybiera formę, a także uzyskuje pełnię 
swojego sensu. Pojęciowe ustalenie pewnej treści idzie w parze z jej utrwalaniem w odpowied‑
nim znaku. W ten sposób każda naprawdę ścisła i dokładna myśl znajduje swe oparcie jedynie 
w symbolice i semiotyce, dzięki której istnieje11.

Język to symboliczna forma racjonalnej myśli, ale dyskursywne symbole nie 
znajdują zastosowania do uczuć. Aby wyrazić to, co dyskursywnie niewyrażal‑
ne i dotyczy emocji, należy odwołać się do innej formy symbolicznej. Według 
Susanne Langer ta inna forma symboliczna to esencja i miara sztuki. Przy 
czym nie ma tu autorka Feeling and Form na myśli „przedstawieniowości” 
sztuki, lecz wręcz przeciwnie; wiele dzieł sztuki nie przedstawia bowiem nic. 
Jest im natomiast wspólna ekspresyjność przemawiająca przez ideę uczucia. 
Jest to główna teza symbolicznej teorii ekspresyjności Susanne Langer. Dzieło 
sztuki to ekspresja uczucia w sensie logicznym, a zatem jest ono symbolem 
artystycznym (art symbol). Dzieło sztuki manifestuje się w formie ekspresyjnej. 
Jest ona dziełem sztuki samym w sobie. Forma nie oznacza tu pustej skorupy 
przeznaczonej do wypełnienia znaczeniem. Ta forma właśnie jest przedmiotem 
naszej percepcji. Forma jako indywidualna całość charakteryzuje się specyficzną 
jakością, zawartością emocjonalną lub po prostu, jak mówi Langer, życiem. I to 
nazywa ona artystycznym wkładem (artistic import). Artystyczny wkład nie jest 
czymś naddanym w dziele, jest wyrażony w dziele i przez dzieło, podobnie jak 
znaczenie, jest wyrażone przez symbol. Przy czym należy tu rozróżnić, o czym 
pisałam już wyżej, symbole dyskursywne, do których zaliczamy język i takie, 
które nie odnoszą się do niczego innego poza sobą, a jedynie wyrażają.

Tak więc symbol artystyczny spełnia pewne kryteria symbolu w jego najpow‑
szechniejszym, językowym sensie, ale nie wszystkie. Nie oznacza niczego poza 
sobą ani nie odnosi się do niczego, co istnieje poza nim. Nie powinien zatem 
zostać jako symbol w ogóle sklasyfikowany. To, co jednak czyni go symbolem, 
jak mówi Susanne Langer, to jego funkcja epistemologiczna – kreująca doświad‑
czenie, a co za tym idzie, kontemplację, intuicję, rozpoznanie i zrozumienie. 
To są wszak cechy każdego niemal dzieła sztuki, które prezentuje uczucia, su‑
biektywne doświadczenie i by tak rzec, życie wewnętrzne, wobec opisu których 
dyskursywne formy wyrazu, symbole, są często bezsilne.

Odczuwany proces życia, napięcia wzrastające i słabnące, płynność i zwalnianie, popędy i bezpo‑
średniość pragnień, a przede wszystkim rytmiczna kontynuacja naszej indywidualności urągają 
ekspresywnym mocom dyskursywnego symbolizmu. (…) Dzieło sztuki to forma ekspresyjna, 
a żywotność we wszystkich swoich przejawach, od czystej wrażliwości po najbardziej złożone 
fazy świadomości i emocji, jest tym, co może ono wyrażać12.

11 Tamże.
12 The actual felt process of life, the tension interwoven and shifting from moment to moment, the 

flowing and slowing, the drive and directedness of desires, and above all the the rhythmic continuity 
of our selfhood, defies the expressive power of discursive symbolism. (…) A work of art is an expres‑
sive form, and vitality, in all its manifestations from sheer sensibility to the most elaborate phases of 
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Słowo jako symbol odsyłający do swojego desygnatu, odnaleziony i zrozumiały, 
nie jest nam już potrzebne. Słowo to znak, ponad którym sięgamy do odpo‑
wiadającego mu pojęcia. Stanowi ono tylko instrument, którym posługuje się 
język, czy też my, posługujący się językiem. Sztuka natomiast nie odsyła nas 
do niczego poza jej własną obecnością. To, co jest wyrażone, nie może być 
uchwycone w oderwaniu od formy, która to wyraża. Dzieło sztuki prezentuje 
czy też uobecnia ekspresję, a nie wskazuje na nią, jest nią samą. Dzieło sztuki, 
w przeciwieństwie do języka, jest totalne. Każdorazowo kreowane od nowa, 
w swojej niepowtarzalnej, organicznej całości staje się żyjącą jednością. Widać 
tu wyraźne pokrewieństwo teorii symbolu Langer z koncepcją form symbolicz‑
nych Ernsta Cassirera.

Lars‑Olof Ĺhlberg pisał w 1994 r. o koncepcji Langer: „Teoria muzyki Susanne 
Langer jest traktowana z respektem przez współczesnych filozofów muzyki, 
mimo że nie wydaje się, aby ktokolwiek akceptował jej teorię. Pozostaje ona, 
mimo zasadniczych słabości, znaczącym wkładem w filozofię muzyki”13. Krzysztof 
Guczalski, autor cytowanej już w tej pracy książki Znaczenie muzyki, znaczenie 
w muzyce, wydaje się poniekąd wyrazicielem powyższej tezy, choć uściślając 
i poprawiając teorię Langer, buduje na jej podstawie koherentny system zna‑
czenia muzycznego. Wytykając błędy, paradoksy i nieścisłości ujęcia Langer, 
przyznaje mu fundamentalną wartość.

Wydaje się, że intencja autorki Nowego sensu filozofii połączenia neopozy‑
tywistycznej koncepcji znaczenia z ujęciem emocji w sztuce w ramach systemu 
form symbolicznych skazana była na niepowodzenie lub przynajmniej na krytykę. 
Sama Langer, filozof i wiolonczelistka, przemieszcza się między nieprzystającymi 
do siebie polami; pierwsze to pole semiotyki logicznej, po którym porusza się 
z dość nonszalancką niedbałością, drugie to obszar ekspresji sztuki, o którym 
sama pisze, że nie może być wyrażony w ramach dyskursywnej dialektyki języka. 
Próba przełożenia emocji na symboliczny język sztuki na gruncie teorii Susanne 
Langer wydaje się po prostu niemożliwa. Muzyka stanowi dla Langer obszar 
znaczeń niedookreślonych, niedopowiedzeń i swobodnych interpretacji, które 
czynią ją tym, czym jest właśnie. A czym jest? Tego nie da się wyrazić.

Językowość muzyki

Językowość muzyki, która stała się dla Susanne Langer pretekstem do stworzenia 
swoistej teorii muzycznego znaczenia, to zagadnienie znajdujące również wła‑
ściwe miejsce w kontekście hermeneutyki muzyki. Kwestia języka stoi przecież 
w centrum teorii hermeneutycznej Hansa‑Georga Gadamera i stanowić może 
w filozofii muzyki interesujący nurt biegnący paralelnie do ciągle aktualnej 
dyskusji o językowości muzyki, uwikłanej wszelako w filozofię analityczną. Być 
może to, co stanowiło też dla Langer punkt wyjścia, czyli dominujące w jej 
współczesności kategorie znaczenia i symbolu, lepiej sytuują się w przestrzeni 

awareness and emotion, is what it may express. S.K. Langer, Problems of art, Charles Scribner’s Sons, 
New York, 1957, s. 133.

13 Za: K. Guczalski, Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce, dz. cyt., s. 15.
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hermeneutycznego kreowania znaczeń niż w zawężonym do neopozytywistycznej 
i analitycznej perspektywy zajmowanym przez nią stanowisku.

Z jednej strony dzieła muzyczne jako teksty kultury muszą móc być poddane 
hermeneutycznej obserwacji na drodze do ich rozumienia, z drugiej zaś strony 
należy wziąć pod uwagę tak aktualne (i skądinąd hermeneutycznie stare) za‑
gadnienie analizy muzyki jako języka.

„Język to uniwersalne medium, w którym dokonuje się rozumienie”14. Wy‑
dawałoby się, że to stanowcze stwierdzenie wyklucza z obszaru hermeneutyki 
muzykę. Dalej pisze Gadamer, że: „fakt językowej istoty przekazu zyskuje oczy‑
wiście pełne znaczenie hermeneutyczne tam, gdzie przekaz staje się pisemny”15. 
Pisemność przekazu mogłaby pozornie jeszcze bardziej oddalać muzykę od 
modelu hermeneutycznego. Ale „nośnikiem przekazu nie jest przecież ten oto 
rękopis jako fragment przeszłości, lecz ciągłość pamięci”16. Gdy przeanalizujemy 
tok rozumowania filozofa, umieszczenie muzyki w językowo‑hermeneutycznym 
kontekście wyda się jak najbardziej uprawnione.

Dla Gadamera funkcjonowanie w obrębie języka to proces życiowy; to 
jeszcze nie rozumienie, bo nie zawiera on sam w sobie procesu interpretacji. 
Proces interpretacji wyzwala się w porozumieniu, to zaś w rozmowie. „Problem 
hermeneutyczny nie jest więc problemem poprawnej znajomości języka, lecz 
właściwego porozumienia (...), które następuje w medium języka”17. Rozmowa 
to dla Gadamera fundament języka; to próba porozumienia się i zwrócenia ku 
innemu. Tylko we wspólnym poszukiwaniu sensu upatruje Gadamer możliwość 
pełnego uczestnictwa w rozumieniu. Spełniona rozmowa nastąpi wszelako 
tylko wówczas, gdy wypracowany zostanie wspólny język, a co za tym idzie, 
wspólny sens. Porozumienie to żyje własnym życiem, ma własnego ducha, 
„niejako się nam przydarza”; możemy je napotkać, wstąpić weń, uczestniczyć 
w jego prawdzie, która w momencie rozmowy konstytuuje się.

Muzyka to też rozmowa, to właśnie takie spotkanie, podczas którego jesteśmy 
zapytywani, musimy być aktywni, nie wystarczy kulturowe rozumienie klucza, 
jakim jest „język muzyki”, by dostąpić fenomenu rozumienia.

Słuszne wydaje mi się stanowisko Marii Piotrowskiej, która twierdzi, że „dla 
nowoczesnej, powiązanej z myślą gadamerowską hermeneutyki muzycznej naj‑
ważniejsze jest to właśnie, iż w wyrażeniach ‘muzyka jako język’, ‘muzyka jest 
językiem’, język muzyczny’ – zawarta jest dziejowa prawda. (…) istnieje język 
muzyki tak jak język wszelkich sfer i wszelkich wytworów ‘świata ludzkiego’, 
jednak owa językowość muzyki nie jest jedynie metaforą czy pragmatycznym 
chwytem analityka; jest fenomenem dziejowym. (…) ‘język muzyczny’ czy 
język ‘muzyki’, to zarazem najbardziej istotne aspekty postępowania herme‑
neutycznego przenikniętego myślą gadamerowską”18. Ponadto uważa ona, 
że „przeświadczenie hermeneuty, iż muzyka jest językiem, nie jest dla niego 
sprawą z zakresu badawczej pragmatyki, lecz prawdą zinterioryzowaną, która 

14 H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 526.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 528.
17 Tamże, s. 521.
18 M. Piotrowska, Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle 100 lat jej historii, rozprawa 

habilitacyjna, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990.
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odzwierciedla historię recepcji muzyki na przestrzeni minionych stuleci”19. A za‑
tem w hermeneutycznym sensie muzyka jest językiem.

Powtarzając za Marią Piotrowską, hermeneutyka muzyczna istnieje już ponad 
100 lat i w zasadzie trudno ją wyodrębnić z ogólnohistorycznego hermeneu‑
tycznego kontekstu. We wstępie do swej pracy Tezy o możliwości hermeneu‑
tyki muzycznej w świetle stu lat jej historii20 podkreśla, że metaprzedmiotowe 
rozważania dotyczące zagadnień hermeneutyki muzycznej nie mogą zostać 
oderwane od praktycznego wymiaru tego obszaru filozofii, co zresztą pozostaje 
w zgodzie z gadamerowskimi założeniami hermeneutycznego dyskursu.

Według Marii Piotrowskiej hermeneutyka muzyczna zaczęła się na dobre 
po Gadamerze. Prekursorzy hermeneutyki muzycznej, Hermann Kretzschmar 
i Arnold Schering, mimo trafnych intuicji i innowacyjnego podejścia do muzyki 
i jej rozumienia, zapoczątkowali „niedobrą” tradycję hermeneutyki muzycznej, 
która na wiele lat miała zdominować muzykologiczne myślenie o tej dziedzinie, 
by pozytywnie odrodzić się właśnie po Prawdzie i metodzie. Warto zaznaczyć, że 
w hermeneutyce muzycznej nierozerwalnie związane pozostają ze sobą teoria 
i praxis21, będące na usługach interpretacji muzyki. Wyłania się tu dość swoista 
cecha hermeneutyki muzycznej, która odróżniać ją będzie od hermeneutyki 
ogólnej; dziełu muzycznemu towarzyszy wykonanie, a ono jest zawsze od razu 
interpretacją. Tak więc odczytywanie dzieła muzycznego przebiega dwutorowo. 
Proces rozumienia zaczyna się tu już na poziomie odczytu zapisu nutowego (je‑
żeli mówimy o muzyce, która takowy, naturalnie, posiada). Muzyka to poniekąd 
hermeneutyka sama w sobie. Ponadto Piotrowska twierdzi, że hermeneutyczna 
praxis postępowała często w sposób spontaniczny:

Osobliwą cechą praktycznej hermeneutyki muzycznej jest z jednej strony jej wszechobecność, 
z drugiej – skrytość, zamiłowanie do incognito. Ta wszechobecność i skrytość hermeneutyki jest 
zrozumiała wobec faktu, że centralna kategoria gnoseologiczna każdej hermeneutyki, jaką jest 
rozumienie (Verstehen), stanowi zarazem trwałą i ciągle aktywną tendencję umysłu ludzkiego, 
która w swym działaniu nie liczy się z teoretycznym uprawomocnieniem22.

W muzyce znajduje to twierdzenie wyjątkowo silne umocowanie. Tak też chciała‑
bym muzyczną hermeneutykę postrzegać, jako często przedrefleksyjne, nieuświa‑
domione, powolne i trudne, zapośredniczone głęboko ludzkim doświadczeniem, 
nieprzerwane dochodzenie do muzycznego znaczenia i prawdy o człowieku.

Owa kompletność doświadczenia muzycznego to nic innego, jak jedno z pod‑
stawowych założeń hermeneutycznego rozumienia doświadczenia w ogóle, 
stających w szeregu z takimi pojęciami, jak całość, sens, znaczenie czy też uku‑
tym przez Marię Piotrowską terminem „całość sensowna”. „Całość sensowna” 
to mająca swoje źródło w „przedrozumieniu” autohermeneutyczna jedność, 
której kolisty charakter pozwala skierować na siebie zarówno samą interpretację 
hermeneutyczną, jak i jej weryfikację.

19 Tamże.
20 Tamże.
21 Taż, Hermeneutyka muzyczna: teoria i praxis, Studia Theologica Varsaviensia 25/2, 1987, 

s. 179‑199.
22 Tamże.
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Nieprzypadkowy jest tu wybór Marii Piotrowskiej jako rzeczniczki herme‑
neutyki muzycznej. Postuluje ona przyjęcie hermeneutyki identyfikującej się 
z kompletną całością dziejów kultury, których wartości nie sposób odrzucić. 
W dochodzeniu do istoty hermeneutyki muzycznej nie jest celem Piotrowskiej, jak 
sama pisze, demaskatorska praktyka odrzucenia czy dysocjacji poszczególnych 
elementów kultury, by potem poddać je antyuniwersalistycznej krytyce. Odcina 
się od zdefiniowanego przez Ricoeura jako „stylu podejrzeń, stylu demistyfikacji” 
XX‑wiecznego podejścia do sztuki interpretacji, które w ostatecznym rozrachunku 
staje się jej unicestwieniem. To, co interesujące zarówno w hermeneutyce ogólnej, 
jak i muzycznej, to powolne i dogłębne uczestniczenie w nieskończonym procesie 
rozumienia, który jest zarazem przyjmowaniem i nadawaniem znaczeń nigdy 
nieoczywistych i określonych. W hermeneutyce muzycznej jest to dochodzenie 
do muzycznej prawdy o nas samych i poszukiwanie stale gubionej tożsamości.

Hermeneutyczne doświadczenie estetyczne

Doświadczenie estetyczne to pewna postać samorozumienia, pisze Hans‑Georg 
Gadamer w swym opus magnum Prawda i metoda23. Ważne jest to, że wraz 
z Gadamerem wchodzimy w niniejszych wywodach w obszar problematyki 
rozumienia w znaczeniu hermeneutycznym, gdzie pojawiają się pytania o to, 
jak rozumiemy dzieło sztuki, jak rozumieć muzykę? Czy pytania te są zasadne? 
Wedle Hansa‑Georga Gadamera tak, a co ważne, pytanie o rozumienie sztuki 
dostarczy nam być może więcej prawdy o nas samych niż pytanie o świat 
w ogóle. Filozof pyta:

Czy w doświadczeniu sztuki nie tkwi roszczenie do prawdy, odmienne na pewno od roszczenia 
naukowego, ale równie na pewno mu niepodporządkowane? I czyż zadanie estetyki nie polega 
na uzasadnieniu właśnie tego, że doświadczenie sztuki jest swoistego rodzaju poznaniem (...) 
tj. przekazywaniem prawdy?24

Samorozumienie, jak pisze wielki filozof, spełnia się nie w nas czy dzięki nam, 
lecz na platformie „czegoś innego”. Tym czymś innym jest np. dzieło sztuki i to 
w nim możemy odnaleźć świat, nie odwrotnie. Szukając prawdy o sobie, należy 
zwrócić się ku sztuce, nie jako ku czemuś obcemu i zewnętrznemu, tylko jako 
artykulacji głębokiej ciągłości naszej egzystencji. Gadamer ostrzega przed spro‑
wadzaniem sztuki do czysto estetycznego fenomenu, pozostającego tylko na 
płaszczyźnie pretendującego do bezpośredniości ludzkiego przeżycia. „Sztuka 
jest poznaniem, a doświadczenie dzieła sztuki pozwala na udział w tym pozna‑
niu”25. Zarzuca tym samym Kantowi wyprowadzenie sztuki do wyizolowanej 
przestrzeni doświadczenia czysto estetycznego przez radykalną subiektywizację. 
Gadamer widzi sprzeczność i niemożność zestawienia tak pojmowanej sztuki 
z rzeczywistym światem doświadczenia. Co więcej, głosi autor Prawdy i metody, 
głównym zadaniem estetyki jest właśnie wykazanie swoistego poznawczego 

23 H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda, dz. cyt., s. 152.
24 Tamże, s. 154.
25 Tamże, s. 153.
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paradygmatu sztuki i  jego wieczne dążenie do prawdy. Postuluje w związku 
z tym odejście, albo raczej poszerzenie Kantowskiej kategorii doświadczenia, by 
doświadczenie sztuki mogło zyskać swą aktualność i prawomocność. A zatem 
zadaniem pozostaje „uprawomocnienie poznania prawdy w doświadczeniu 
samej sztuki”26. Zadanie to wymaga przyjęcia, że doświadczenie sztuki istotnie 
jest doświadczeniem, że jest „rozumiane jako doświadczenie”. Dla Gadamera 
kluczowe pozostaje nie samorozumienie się dzieła, lecz swoisty estetyczny 
proces dochodzenia do prawdy poznania nawet wówczas, gdy dzieło nie 
może odpowiedzieć na pytania o siebie samo. Stanowi ono jednak mimo to 
kompletną całość, która pyta raczej o nas samych, stawiając nas jednocześnie 
przed koniecznością bezpowrotnej zmiany.

Niespełniony symbol hermeneutyczny

Gdzie zatem znajdziemy punkt styczny pomiędzy koncepcją Susanne Langer 
a hermeneutyką muzyki postrzeganą jako poszukiwania muzycznego sensu?

W przeciwieństwie do Cassirera, którego formy symboliczne to formalne, 
logiczne struktury o charakterze apriorycznym, Langer sytuuje swoje symbole 
w sferze psychiki i ludzkich przeżyć. Źródeł symbolizacji poszukuje ona w sa‑
mej naturze ludzkiej, co nadaje jej teorii swoisty i zarazem kontrowersyjny rys. 
Zdecydowanie bliżej Langer do naturalistyczno‑psychologicznej teorii kultury 
niż do precyzyjnych, analitycznych, językowych koncepcji filozoficznych. Być 
może jednak kontrowersja jest wynikiem nieporozumienia, które podtrzymała 
w pewnym sensie sama Langer, próbując utożsamić swoją teorię sztuki właśnie 
z filozofią języka. Wydaje się jednak, że dużo bardziej adekwatne mogłoby być 
identyfikowanie jej muzycznego symbolizmu z szeroko pojmowaną hermeneu‑
tyką. Skoro w sposób intuicyjny dowartościowuje Langer przeżycie w sztuce 
i posługując się nim próbuje dociec znaczenia w muzyce, to hermeneutyczny 
sens jej teorii zarysowuje się wyraźnie. Co ważniejsze wszelako, to przekonanie 
o „doświadczeniotwórczym” charakterze symbolu (tu muzycznego), co już 
wprost nasuwa skojarzenia z gadamerowskim symbolem z Aktualności piękna. 
Sztuka dla Susanne Langer to symbolizm uczuć związany silnie z jednostkowym 
przeżywaniem, a przede wszystkim z aktywnością podmiotu. To ona pozo‑
staje źródłem powstawania znaczeń i ona otwiera nas na niedyskursywność 
i autoteliczność symbolu. Jest podstawowym warunkiem tworzenia sensów 
i wyłaniania się znaczeń.

Hanna Buczyńska‑Garewicz pisze we wstępie do Nowego sensu filozofii, że 
Langer odczuwa brak nadrzędnego pojęcia, które by było znaczeniem w sen‑
sie szerokim. Może sztuka wcale nie potrzebuje takiego nadrzędnego pojęcia, 
a akceptacja jej „wybrakowanego” symbolizmu powstałego na gruncie ludz‑
kiego przeżycia umożliwiłaby zogniskowanie uwagi na jej nieprzetłumaczalnej 
i tajemniczej formie, które stanowią o jej wartości i pięknie.

26 Tamże, s. 154.
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Susanne Langer’s hermeneutical approach to music

In her Philosophy in a New Key Susanne Langer undertakes creating a whole 
new philosophy of art based on the 20th century philosophy of language as well 
as analitycal philosophy. Searching for the meaning of music she defines it as 
a new symbolism, calling the musical work an unconsummated symbol. In my 
article I will try to argue that unconsummated symbol depicted by Langer from 
the semantic perspective as directed towards itself and so creating experience 
is hermeneutically valid. Hermeneutically in Gadamerian sense where symbol 
posesses autotelic and nondiscursive qualities and in the same time capacity 
of transforming the subject. My thesis concerns the idea that despite Langer’s 
will to settle her ‘new’ philosophy of art in the frame of analitical philosophy 
of language her theory shifts significantly towards hermeneutics understood 
as encompassing creative activity of the subject. Langer’s musical symbolism 
depends strongly upon human experience and so generates senses and forms 
meanings.

Keywords: hermeneutics, symbolism, experience, language
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Procesualność czucia1

Spośród wszystkich zagadnień, którymi zajmują się psychologowie, jedno zdaje 
się sprawiać im szczególną trudność. Mianowicie, że czujemy naszą własną 
aktywność oraz oddziaływanie otaczającego nas świata. Metafizyczny status 
„odczuć”, „treści świadomości”, „subiektywności” lub, ogólnie rzecz biorąc, 
osobistego aspektu doświadczenia, były dla filozofów istną próbą ogniową, 
odkąd Kartezjusz wyróżnił res extensa i res cogitans jako podstawowe i niew‑
spółmierne substancje. Dla naukowców nie stanowi to problemu, ponieważ 
są zainteresowani wyłącznie zjawiskami fizycznymi, res extensa. W przypadku 
psychologów jednak właściwym przedmiotem badania są fenomeny umysłowe, 
które tradycyjnie przypisywane są do niefizycznego „porządku”, umysłu, świa‑
domości, doświadczenia itp., jakiegoś rodzaju res cogitans. Nie ma żadnego 
powodu, aby z góry przyjmować, że zjawiska umysłowe tworzą jeden uporządko‑
wany system lub, że res extensa jest z definicji non cogitans. Własności fizyczne 
nie są nie do pogodzenia z takimi cechami, jak wrażliwość czy emotywność. 
Jednak wzajemne wykluczanie się ciała i umysłu, aktywnego ducha i pasywnej 
materii, jest założeniem tak zasłużonym, głęboko i wielorako zakorzenionym 
w religii i wczesnej filozofii, że zdaje się nieusuwalne, chociażby ze względu na 
przyzwyczajenie. Dla większości ludzi, w tym wielu filozofów, jest to oznaka 
zdrowego rozsądku. Carl Stumpf twierdził, że to po prostu oczywistość, której 
nie powinna sprzeciwiać się żadna filozofia: „Pod tym względem – pisał – ani 
Spinoza ani żaden z jego następców tak naprawdę nie przekroczył dualizmu 
kartezjańskiego. W rzeczywistości faktyczny materiał, z którym mamy do czy‑
nienia, wykazuje te dwa aspekty od samego początku [schon in der Wurzel] 
i… dualizm ten jest niemożliwy do przezwyciężenia”2. Niektórzy psychologowie 
starali się rozwiązać „problem umysł‑ciało”, ujmując umysł jako „epifenomen”, 
który, choć jest wytwarzany przez procesy fizyczne dostępne dla nauki, sam 
się im wymyka, a więc nie może być przedmiotem naukowych badań. Inni, od 

1 Tekst ukazał się pierwotnie jako Susanne K. Langer, The Process of Feeling, w: Philosophi-
cal Sketches, The Johns Hopkins Press, Baltimore 1962. Tłumaczony i przedrukowany za zgodą 
wydawnictwa.

2 C. Stumpf, Erscheinungen und psychische Funktionen, w: Abhandlungen der Königlich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, 1906, nr IV, s. 14.
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Münsterberga3 na początku wieku, do Szasza w 19574, przenieśli to zagadnienie 
na grunt semantycznego dualizmu. To znaczy istnienia zarówno słownictwa 
fizycznego, jak i niedającej się z nim pogodzić, ale w tym samym stopniu obo‑
wiązującej terminologii psychologicznej, które tworzą, odpowiednio fizyczną 
i psychiczną wersję doświadczenia. To, którą nomenklaturę zastosujemy, jest 
kwestią wyboru, ale nie możemy przechodzić od jednej do drugiej bez przy‑
woływania kłopotliwego problemu rozróżnienia między mózgiem a umysłem. 
Najbardziej poważanym dziś stanowiskiem jest oczywiście behawioryzm, czyli 
programowa odmowa, by przyjąć jako psychologiczną daną cokolwiek poza 
jawnymi zachowaniami lub by traktować zachowanie jako oznakę, że coś jest 
odczuwane przez podmiot. Niektórzy behawioryści posunęli się do tego, by 
odrzucać istnienie doświadczeń wewnętrznych, pozostali jedynie zakazują 
używania tego rodzaju terminów w swoich badaniach i przypisują pytanie o ich 
istnienie do problemów metafizyki, przez którą rozumieją (a raczej nie rozu‑
mieją) pewien rodzaj dziwacznej historii naturalnej, wywiedzionej z postulatów 
tradycyjnej etyki i religii. Są oni utwierdzani w tym przekonaniu przez niektórych 
wybitnych filozofów, jak Santayana, który pisał: „Metafizyka, we właściwym 
tego słowa znaczeniu, jest dialektyczną fizyką, lub próbą wyjaśnienia faktów 
środkami logicznych, moralnych czy retorycznych konstrukcji”5. Behawioryzm 
różnego rodzaju i stopnia stał się tak dominującym podejściem w dzisiejszej 
psychologii, socjologii i różnych powiązanych z nimi dziedzinach, że zaczęły one 
być ogólnie nazywane „naukami behawioralnymi”. Nie jest to jednak termin 
czysto opisowy. Zakłada on pewną metodologię oraz przyjęte ustalenia odno‑
śnie do relacji tych nauk do metafizyki, jeśli nie samej metafizyki. Panuje zgoda 
wśród przedstawicieli nauk społecznych, szczególnie w Ameryce, co do tego, że 
metafizyczny problem, związany z istnieniem czegoś takiego, jak „odczucie”, 
„świadomość” czy „subiektywne doświadczenie”, znajduje się poza obszarem 
faktycznego opisu, czyli obszarem nauki. W konsekwencji, można mieć dowolne 
filozoficzne przekonania w tej sprawie bez najmniejszego wpływu na czyjeś 
naukowe poszukiwania i odkrycia.

Przekonanie to wydaje mi się błędne. Nauki mają w rzeczywistości swoje 
źródło w filozofii. To nieprawda, że wywodzą się one z obserwacji kontrolowa‑
nej, podczas gdy filozofia została wreszcie przezwyciężona i odsunięta na bok, 
by pozwolić im się rozwijać. Wymagają one specyficznych warunków, żeby się 
wykształcić. Ich główne założenia muszą osiągnąć stopień abstrakcji oraz pre‑
cyzji, które pozwolą im sprostać wymaganiom ścisłego, silnego i mikroskopijnie 
analitycznego myślenia. Filozofia jest formułowaniem i  logicznym badaniem 
pojęć. Zatem to wydarzenie o charakterze filozoficznym generuje wczesną, 
interesującą, choć być może jeszcze niezdarną naukę, czyli ponowne ujęcie 
faktów pod wpływem nowej abstrakcyjnej zasady, w nową myślową projekcję. 
Tak było w przypadku newtonowskiego pojęcia grawitacji jako cechy materii, 
jak również w przypadku koncepcji ewolucji, którą Darwin przedstawił światu 

3 Np. H. Münsterberg, Science and Idealism, Houghton Mifflin, Boston 1906.
4 T. S. Szasz, Pain and Pleasure. A Study of Bodily Feelings, Basic Books, Nowy Jork 1957.
5 Fragm. Przedmowy do Skepticism and Animal Faith, cyt. za I. Edman, Introductory Essay, w: G. San‑

tayana, The Philosophy of George Santayana, red. I. Edman, Random House, Nowy Jork 1935, s. 370.
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w O powstawaniu gatunków (choć nie był jego jedynym twórcą), przekształca‑
jąc całkowicie historię naturalną z czystej systematyki w naukę biologii. Jednak 
najważniejsza filozoficzna intuicja, pierwsza twórcza idea, na gruncie której 
zrodziły się wszelkie nauki, ma źródło tam, gdzie ma swój początek cała nasza 
kultura intelektualna: w koncepcji transformacji materii, którą napotykamy po 
raz pierwszy w fizycznych doktrynach wczesnych Jończyków. Stała się ona tak 
podstawowym założeniem dla naszej myśli naukowej i była tak wysoce poparta 
przez doświadczenie, że nie traktujemy jej już jak twierdzenia filozoficznego. 
Od „materii” rozszerzyliśmy ją na „energię” oraz pozostałe elementy fizycznej 
rzeczywistości. Jednak u podstaw było to odważne metafizyczne założenie. 
Współcześni Talesowi mówili wciąż, że „Każdego dnia wstaje nowe słońce”.

Frustrującą sytuacją, która hamuje dynamiczny postęp we współczesnej 
psychologii, jest to, że nie może sobie ona pojęciowo poradzić z kluczowym 
dla siebie samej zagadnieniem – zjawiskami psychicznymi. Jej metody stanowią 
uniki i obejścia tradycyjnych terminów i niemożliwych do przyjęcia wniosków, 
które z nich płyną. Jednak żadna ilość krytycyzmu, uników i bronienia się 
przed fałszywymi ideami nie zapewni badaniu umysłu tego, czego potrzeba, 
by przekształciło się ono w naukę – możliwego do obrony założenia, silnego 
na tyle, by uzgodnić znaczenie takich terminów, jak „subiektywny”, „odczu‑
wany”, „świadomy”, „psychiczny” i samego tematu, którym ma się zajmować 
– umysłu. Obecnie obowiązujące główne pojęcia psychologii nie są ani wystar‑
czająco abstrakcyjne ani dopracowane, jak wymagałyby tego prawdziwe nauki 
przyrodnicze. „Zachowanie”, „bodziec” czy „reakcja” są pojęciami używanymi 
w badaniach nad zwierzętami, uogólnionymi i nagiętymi w nadziei, że starczą 
na pokrycie całego pola psychologicznych faktów. Jednak poza kontekstem, 
w którym powstały – eksperymentami na zwierzętach – szybko tracą na przy‑
datności. Wyrażenie, które desygnuje zróżnicowane zjawiska, nie może być 
używane do opisywania różnic między nimi, nie wspominając już o wyjaśnianiu 
ich. Pojęcia abstrakcyjne nie desygnują zjawisk, lecz służą do opisywania ich. 
Nie istnieje obiekt lub wydarzenie zwane „grawitacją”, ale takie zjawiska, jak 
spływanie wody z góry na dół, usytuowanie gwiazd względem siebie, przycią‑
ganie igły kompasu przez pole magnetyczne, stanowią różnorodne wydarzenia 
i warunki opisywalne przy użyciu pojęcia grawitacji. Istnieją takie rzeczy, jak 
bodźce i reakcje. Wyróżnienie i określenie ich, a nawet połączenie niektórych 
z nich w pary, stanowi już swego rodzaju klasyfikację. Nie dostarcza to jednak 
żadnych zasad analizy czy konstrukcji, żadnych pojęć potrzebnych do opisania 
relacji zachodzących między obserwowanymi zdarzeniami.

Psychologia, która nie jest już tak młoda, jak chcieliby ją widzieć jej 
obrońcy, nie rozwija się tak szybko, jak inne nowe nauki (na przykład bio‑
logia), ponieważ jej struktura pojęciowa jest zbyt słaba, by wytrzymać silne 
napięcia powodowane przez śmiałe spekulatywne hipotezy. Psycholog nie 
może swobodnie używać swojej naukowej inwencji, ponieważ granice jego 
dziedziny są bacznie obserwowane i obwarowane ostrzeżeniami przed 
pułapkami niewłaściwych „izmów”. Granice te muszą zostać oczyszczone 
zanim jakikolwiek gmach nauki będzie mógł zostać wzniesiony, a być może 
będzie wymagał dużo przestrzeni.
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Próbowano już na nowo zdefiniować terminy „umysł” oraz „umysłowy” 
w naukowo bezpieczny i zadowalający sposób. Wybitni myśliciele, jak Bertrand 
Russell czy Gilbert Ryle, podjęli się takich redefinicji6, jednak z jakiegoś powo‑
du uzyskane przez nich wyniki nie przyczyniły się do rozpowszechnienia lub 
ułatwienia badań ani zaproponowania nowego podejścia do podstawowych 
problemów. Wydaje mi się, że powodem jest fakt, iż zarówno Lord Russell, jak 
i Pan Ryle zgadzają się z pozytywistami i większością behawiorystów, że pro‑
blemy metafizyczne należy zostawić w spokoju. Głównym przekonaniem tych 
szkół jest to, że idee metafizyczne są nieistotne dla nauki, ponieważ stosują 
się do wszechświata jako całości, o którym nie możemy nic wiedzieć. Jednak, 
moim zdaniem, wszystkie naukowe analizy, w ostateczności, opierają się na 
ukrytych metafizycznych założeniach, które nie muszą dotyczyć wszechświata 
jako całości, ale natury składających się na niego rzeczy. Whitehead zdefiniował 
kiedyś metafizykę jako „najogólniejsze twierdzenia, jakie możemy mieć na temat 
rzeczywistości”. Czy wypowiadamy je czy nie, ich treść zawiera się w zdaniach 
szczegółowych, które stanowią wyraz naszych podstawowych pojęć. Kiedy 
te nie przystają do jakichś aspektów lub elementów rzeczywistości, o których 
mówimy, to tworzą się nierozwiązywalne problemy, jak w przypadku nieoszli‑
fowanej jeszcze teorii psychologicznej.

Intelektualna bojaźliwość, spowalniająca w psychologii nasze myślenie teore‑
tyczne, ma swoje źródło w podstawowym nieporozumieniu, w nierozwiązanym 
filozoficznym, lub jeśli ktoś woli w metafizycznym, problemie. Sposobem na 
pozbycie się tej zmory nie jest prześlizgnąć się obok, odwracając spojrzenie, 
ale stawić jej czoła i uporać się z nią. Ponadto, wątpię by przedefiniowanie 
pojęcia „umysłu” było warunkiem koniecznym dla naszego myślenia o nim. 
Z pewnością nie bardziej niż całkowicie przekonująca definicja „materii” była 
kiedykolwiek potrzebna, by stworzyć fizykę. Definicja samego przedmiotu – 
w przypadku psychologii, „umysłu” – jest ostatecznym celem teorii naukowej 
i, w najlepszym przypadku, można się spodziewać, że zostanie sformułowana, 
gdy dana koncepcja osiągnie wysoki poziom stosowalności i spekulatywnych 
możliwości. Tym, czego potrzebujemy na początku, są wystarczające definicje 
pojęć roboczych, dzięki którym można zarządzać naszą wiedzą na temat „ma‑
terii”, „umysłu”, „życia” czy czegokolwiek dotyczą nasze badania.

Jak już wspomniałam, największym utrapieniem psychologii jest fakt, że 
większość stworzeń, a bez wątpienia zwierzęta wyższe, potrafi czuć. Jest to 
cecha odróżniająca je od maszyn, niezależnie jak skomplikowanych, a nawet 
od innych żywych organizmów, takich jak rośliny, które prawdopodobnie nie 
czują ani czynników zewnętrznych oddziałujących na ich życie, ani swoich wła‑
snych reakcji. Dziedzina psychologii pierwotnie została wyznaczona przez te 
różnice. Impas, który każe nauce wyrzec się swojego prawdziwego przedmiotu, 
ponieważ nie można sobie z nim poradzić na gruncie naukowym, wskazuje na 
leżące u podstaw błędne przekonanie, milczące metafizyczne założenie, które 
jest fałszywe.

6 B. Russell, The Analysis of Mind, George Allen & Unwin, Londyn, Nowy Jork 1921; G. Ryle, Czym 
jest umysł?, przekł. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1970. Zob. Ch. W. Morris, Six Theories of Mind, 
The University of Chicago Press, Chicago 1932.
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Tym błędnym założeniem, prowadzącym do jałowych teorii umysłu, jest 
pojęcie czucia, rozumiane jako oddzielny rodzaj bytu, ontologicznie różny od 
istnień fizycznych i przez to należący do innego porządku lub tworzący inne 
„królestwo”. Używam terminu „czucie” nie w arbitralnie zawężonym znaczeniu 
„przyjemności lub przykrości”, do którego czasem ograniczali je psychologowie, 
ale, wręcz przeciwnie, w najszerszym możliwym znaczeniu, tj. do oznaczenia 
czegokolwiek, co może być odczute. W tym sensie zawiera ono zarówno wra‑
żenia, jak i emocję, czyli odczuwane reakcje: naszych organów zmysłowych na 
otoczenie, naszych proprioceptywnych mechanizmów na wewnętrzne zmiany 
i organizmu jako całości na jego całościowe położenie, tak zwane „odczucia 
emotywne”. Czujemy ciepło, ukłucie, ból, wysiłek i rozluźnienie. Widzenie jest 
sposobem, w który aparat optyczny odczuwa oddziaływanie światła, a słyszenie 
jest sposobem, w który struktury audytywne odczuwają fale dźwiękowe. Czuje‑
my cielesne osłabienie lub napięcie i czujemy oczekiwanie, frustrację, tęsknotę, 
strach i satysfakcję. Wszystkie te sposoby odczuwania mają charakterystyczne 
formy i w dokładniejszym badaniu wykazują one wyraźne podobieństwo 
z formami wzrostu, ruchu, rozwoju i zaniku, czyli znanymi biologom podsta‑
wowymi formami procesów życiowych. Sugeruje to bliższy związek między 
tymi zjawiskami i fenomenem odczuwania, niż kiedykolwiek dopuszczałoby 
to tradycyjne traktowanie ich jako odmiennych kategorii „danych”. Właśnie 
w pojęciu „danej” zawiera się tendencja do subtelnego rozdzielania danych 
zmysłowych na wiele różnych istnień. Natomiast szczególna sztuczka naszego 
języka, która pozwala nam powiedzieć albo „Czuję się tak a tak”, albo „Mam 
takie a takie uczucie” i traktować te dwa wyrażenia wymiennie, sprzyja i utrwala 
tę hipostazę. Szukamy więc systematycznego połączenia między istnieniami 
dwóch rozbieżnych typów: fizycznego i psychicznego, między tkanką nerwową 
i doznaniem, mózgiem i umysłem.

Dla psychologii jest jednak faktem, że organizm coś czuje. Odczuwanie to 
aktywność, nie jej wynik. Jest to coś, co zachodzi w organizmie, ale niekoniecznie 
jako wyizolowane wydarzenie ponad tymi, które stopniowo i pośrednio możemy 
zaobserwować, czyli czynnościami mózgu i ich zależnościami.

Hipoteza, bo nie jest niczym ponad to, którą uważam za bardziej satys‑
fakcjonującą niż się tego spodziewałam, zakłada, że czucie jest fazą procesu 
życiowego. Ściśle wewnątrzorganiczną fazą, tj. ma miejsce tylko w obrębie 
organizmu, w którym aktywność ta zachodzi. Każdy organizm odczuwa więc 
czynności swoje, a nie jakiegoś innego organizmu, jeśli tylko wejdą w tę fazę. 
Niewiele spośród miriady procesów, które składają się na życie, jest odczuwanych. 
Prawdopodobnie tylko te o niespotykanym natężeniu. Taka intensywna fizjolo‑
giczna czynność wymaga bardzo skomplikowanych, zintegrowanych funkcji, 
z tego powodu zwykle ogranicza się do najwyższych, najbardziej subtelnych 
anatomicznych struktur. Prawdopodobnie zawsze wymaga zaangażowania 
jakiejś tkanki nerwowej, być może zachodzi tylko w najbardziej pobudzonej 
substancji organicznej. Jest to problem, który można rozstrzygnąć jedynie za 
pomocą bezpośrednich lub pośrednich badań eksperymentalnych. Gdy aktywność 
pewnej części układu nerwowego sięga krytycznego poziomu, czynność jest 
odczuwana. Jest to charakterystyczne zjawisko życiowe, ale w żadnym wypadku 
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nie powszechne. Ilość wewnętrznych czynności, a nawet „zachowań”, które 
mogą zachodzić poniżej progu odczuwalności bywa zaskakująca. Odczuwalny 
proces jest odczuwany w narządzie, w którym zachodzi. Można powiedzieć, 
że wszedł on wówczas w fazę psychiczną7.

Wiele nowych możliwości analiz i badań staje w zasięgu spekulacji, a nawet 
eksperymentu, dzięki potraktowaniu czucia jako nieodłącznej części życiowego 
działania zamiast jego „niematerialnego” wytworu, albo, co jeszcze gorsze dla 
nauki, jako „epifenomenalnego korelatu” procesów fizycznych8. Po pierwsze, 
hipoteza ta rozwiązuje problem postawiony i uznany za nierozwiązywalny przez 
wybitnego neurologa Wildera Penfielda, który powiedział: „To oczywiste, że im‑
puls nerwowy jest w jakiś sposób przekształcany w myśl i, że myśl może zostać 
przekształcona w impuls nerwowy. A jednak nie wyjaśnia to w żaden sposób 
natury tego dziwnego przejścia”9. Jeśli zamiast o „przekształceniu w myśl” 
powiemy o „byciu odczuwanym jako myśl”, to badanie funkcji psychicznych 
przesuwa się ze sfery tajemniczego przeistoczenia do sfery fizjologicznych pro‑
cesów, gdzie stawiamy czoła problemom, które są skomplikowane i trudne, ale 
nie z zasady nierozwiązywalne.

Wyrażenie „odczuwany jako myśl”, które zastępuje tu „przekształcony 
w myśl”, tworzy kolejny problem związany ze zdolnością nowego pojęcia do 
koncentrowania otrzymanych wniosków w ogólnym polu badań. „Czucie”, 
w użytym tu szerokim słowa znaczeniu, zdaje się ogólnym podłożem dla 
wszystkich doświadczeń psychicznych ‑ wrażeń, emocji, wyobrażeń, wspomnień 
i rozumowania, by wymienić tylko główne kategorie. Doświadczenie odczuwa‑
ne rozwija się na skutek wysokiego rozwoju organicznego. Intelektualizuje się 
w momencie, gdy funkcje mózgu zostają skortykalizowane oraz ulega socjalizacji 
wraz z ewolucją mowy i wzrostem funkcji komunikacyjnych10. Z drugiej strony 
mechanizmy odczuwanych czynności są rozwiniętymi formami nieodczuwalnych 
rytmów życiowych, reakcji i interakcji. Psychologia zorientowana wokół takiego 
ujęcia czucia gładko przechodzi w fizjologię, nie narażając się na niebezpie‑
czeństwo bycia zredukowaną do fizjologii i utraty swojej własnej tożsamości. 
Nawet jeśli ostatecznie powinna być uznana za gałąź fizjologii, prawdopodobnie 
pozostanie dobrze widoczna, nawet bez wyraźnych linii oddzielających (które 
bardzo rzadko występują w naturze), jako obszar, w którym procesy życiowe 
(prawdopodobnie nerwowe) zaczynają mieć fazę psychiczną, tj. zaczynają być 
odczuwane. Nie zawsze jesteśmy w stanie rozsądzić, które czynności są od‑
czuwalne. Takie sądy, w odniesieniu do niemych stworzeń, oparte są na wielu 

7 Wyrażenie „psychiczny” jest używane w nieco inny sposób przez psychoanalityków, w szczególności 
C. G. Junga i jego uczniów, którzy rozumieją przez nie to, co ja nazwałabym „czynnościami mózgowymi” 
odczuwanymi lub nie. Lecz, niezależnie od tego, jakie słowo zastosuje się w tym przypadku, będzie ono 
przeznaczone do specjalnego użytku. Czytelnik jest więc proszony o zwrócenie uwagi na to szczególne 
zastosowanie w tym miejscu.

8 Ta stara binarna psychologia ustąpiła miejsca nowszemu dwuaspektowemu spojrzeniu, które 
widzi relację między obiektywnymi fizycznymi zdarzeniami i subiektywnymi doświadczeniami raczej jako 
semantyczne przejście od jednego „logicznego języka” do drugiego.

9 W. Penfield, „Some Observations on the Functional Organization of the Human Brain”, Proceedings 
of the American Philosophical Society, 1954, nr XCVIII, s. 297.

10 Por. Speculations on the Origins of Speech and Its Communicative Functions, w: S. K. Langer, 
Philosophical Sketches, dz. cyt., s. 26‑53.



62

Susanne K. Langer

spekulatywnych podstawach, nie tylko na analogiach między ludzkim a zwie‑
rzęcym zachowaniem, ale w szczególności filogenetycznych prawidłowościach 
i strukturalnych homologiach.

Czucie, jak doskonale wiemy, dzieli się niemal od początku na dwie główne 
kategorie, które można nazwać wrażliwością i emotywnością. Przeprowadzono 
bardzo ciekawe badania dotyczące problemu tego podziału, w szczególności przez 
psychologów, którzy zakładali pierwotny niezróżnicowany Gemeingefühl, w obrębie 
którego wrażenie i emocja są jeszcze nieodróżnialne11. Być może podział ten sięga 
głębiej niż każdy inny, tak jak różnica między procesami nerwowymi na peryferiach 
organizmu i w obrębie jego struktur mózgowo‑rdzeniowych. Peryferia, które zarów‑
no wykorzystują, jak i opierają się otaczającemu światu, są przygotowane do ciągłej 
obrony przed zagrożeniem. Ich unerwienie charakteryzuje się szybką i selektywną 
reakcją na bodźce, które wywołują natychmiastową odpowiedź. Reakcje centralne 
są wolniejsze i nieco intensywniejsze. Organizm jako całość przygotowuje się i przy‑
stępuje do działania poprzez zbieranie sił, czy to szybko czy wolno. Rozróżnienie 
to zachowuje ważność nawet na psychicznym poziomie poszczególnych czynno‑
ści. Zewnętrzne pobudzenia są odczuwane jak wpływy, zaskakujące wydarzenia, 
z którymi organizm zwykle radzi sobie w ich trakcie, ale może też bronić się przed 
nimi, jeśli są one gwałtowne, jak w przypadku głośnych dźwięków, oślepiającego 
światła czy urazów. Zdarzenia, które urastają do czucia w obrębie ośrodkowego 
układu nerwowego, są zwykle mniej intensywne i wydają się nie mieć żadnego 
określonego punktu pochodzenia. Są odczuwane jako czynności własne, nie ze‑
wnętrzne oddziaływania. W skrócie można powiedzieć, że peryferyjnie powstałe 
poruszenia nerwowe są zwykle, choć nie zawsze, odczuwane jako oddziaływania, 
a te powstałe ośrodkowo odczuwane jako działania.

To rozróżnienie, szczególnie jego anomalie, jest bardzo ważne dla psycholo‑
gii i często prowadzi badaczy ku niespodziewanym, daleko idącym, głębokim 
aspektom życia psychicznego. Pozwala ono też zdefiniować bardzo przydatne 
terminy, które pojawiają się wraz z rozwojem podstawowych problemów in‑
dywiduacji, partycypacji, projekcji sensorycznej, funkcji ekspresywnej i społecz‑
nego zaangażowania (czyli problemów występujących zarówno w najbardziej 
podstawowych, jak i najbardziej zaawansowanych stadiach systematycznych 
badań), w szczególności terminy subiektywny i obiektywny. Jako obiektywne 
postrzegamy wszystko, co czujemy jako oddziaływanie, natomiast jako subiek‑
tywne to, co odczuwamy jako działanie. Użycie tych definicji pozwala zauważyć 
wiele interesujących, często przeoczanych, zjawisk, jak dialektyczna gra między 
subiektywnymi i obiektywnymi elementami ludzkiego doświadczenia, chwiej‑
ność samych tych terminów, momenty ich zaniku, a nawet odwrócenia. Zosta‑
jemy poprowadzeni ku problemom uprzedmiotowienia, które są kluczowe dla 
psychologii sztuki oraz, w rzeczy samej, wszystkich zachowań symbolicznych.

11 Zob. na przykład wiele prac autorstwa Heinza Wernera, które poruszają tematykę wzajemnych 
relacji między poszczególnymi zmysłami oraz między percepcją a ruchem. Szczególnie Entwicklungspsy-
chologie, Johann Ambrosius Barth, Lipsk 1933; „Motion and Motion Perception: a Study in Vicarious 
Functioning”, The Journal of Psychology, 1946, nr XIX, s. 317‑27. Zob. też H. Werner, S. Wapner, „Toward 
a General Theory of Percetion”, Psychological Review, 1952, nr LIX, s. 324‑338; H. Hof, „Beiträge zur 
Relation der Sehsphäre und des Vestibulapparates”, Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psych-
iatrie, 1929, nr CXXI, s. 751‑762.
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Największą jednak korzyścią, którą może przynieść koncepcja odczuwania 
jako etapu procesu życiowego, nie jego produktu lub „psychicznego korelatu”, 
jest to, że zawiera ona w sobie rozwiązanie dyskutowanych problemów „świa‑
domości” i „nieświadomości”. Istnieją akty świadome, które można definiować 
szeroko lub wąsko, w zależności od kontekstu. Istnieje też coś takiego jak świa‑
domość, czyli ogólny tryb lub stopień czucia, którym odznaczają się umysłowe 
czynności stworzenia jako całość w danym momencie. Może ona ulegać zmianie, 
w zależności od warunków, które mogą mieć wpływ na wszystkie akty w fazie 
psychicznej, jak działanie środków odurzających, opiatów czy innych substancji 
chemicznych. Możemy wtedy właściwie mówić o „zmianach w świadomości”. 
Nie istnieje jednak żadna „sfera” czy „system” świadomości, który zawiera 
„idee” w znaczeniu, jakie nadawał im Locke i  jego spadkobiercy, ani „treści 
świadomości” czy przedmioty „dane świadomości”. Te mylące elementy mowy 
tak zadomowiły się w naszym profesjonalnym języku, że wydają się niewinne 
i twórcy, którzy wprost odrzucają pojęcie „świadomości” jako zbiornika lub 
jakiegoś rodzaju bytu, często popadają z powrotem w ten sam dyskurs, w stare 
formy myślenia, które chcieli wyeliminować. Tak długo, jak nie będzie żadnej 
alternatywnej koncepcji, która zajmie miejsce tych odrzuconych hipostaz, będą 
one prześladowały naszą wyobraźnię i trzeba będzie je odrzucać wciąż na nowo. 
Najlepszą gwarancją adekwatnego pojęciowego ujęcia jest pozbycie się tego, 
co może wydawać się czysto literacką pokusą, nieustającą chęcią, by używać 
metafor i utartych zwrotów, które ucieleśniają przestarzałe teorie12.

Z kolei „nieświadomość” staje się zwyczajnie niepotrzebna, jeśli ujmujemy 
czucie jako fazę procesów, które na większości swoich etapów nie są odczuwane. 
Koncepcja „idei” przechowywanych w „nieświadomości” jest pozostałością po 
wcześniejszych teoriach umysłu. Według prezentowanego tu punktu widzenia, 
znakomita większość cerebracji przebiega poniżej progu odczuwalności, a wiele 
aktywności przekracza go jedynie ledwo i  lekko, choć pewnie wielokrotnie. 
Wchodzą jednak one w interakcję z innymi, które mają zdecydowany i wyspecja‑
lizowany psychiczny charakter, tak, że ich wpływ ma swoje odbicie w procesach 
świadomych. Zdarzenia całkowicie nieodczuwalne składają się głównie z pracy, 
dla której Freud postulował specjalną instancję, „system nieświadomy”. Praw‑
dopodobnie nie składają się one na system, ale są nieodłączną częścią wielu 
funkcji, które należą przede wszystkim do ośrodkowego układu nerwowego, 
wyposażonego w największą aktywność mózgu.

Specjalizacja wrażliwości, tak jak wiele poszczególnych zmysłów, była przed‑
miotem dość wielu badań. Inaczej ma się to w przypadku wyrazów tego, co 
‑ na mocy wcześniejszego rozróżnienia ‑ można nazwać „emotywnością”, na 

12 Tendencja ta jest nadal silnie obecna w pracach naukowych dotyczących ewolucji i szerszych 
aspektów biologii, często w tekstach kompetentnych myślicieli, którzy z pewnością nie poparliby tego, co 
dosłownie sugerują wyrażenia z ich odziedziczonego języka. „Plan natury”, „eksperymenty natury”, „jej” 
akty selekcji i troski o przetrwanie gatunku zastąpiły starszy język mówiący o mądrości i potędze Boga, 
ale znajome metafory są zawsze pod ręką, co znaczy, że nadal można popaść w wyparty już zwyczaj 
myślenia w teologicznych kategoriach opatrzności i przyczyny celowej. Naukowcy mogą traktować takie 
słownictwo jak zwykły stylistyczny ozdobnik, ale dla laika staje się praktycznie niemożliwe, by porzucić 
ten mityczny sposób myślenia, skoro sama literatura naukowa zachowuje te formy.
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które składają się wyspecjalizowane procesy, takie jak formowanie się obrazów 
(pod wpływem wrażeń zmysłowych), upodmiotowienie i cała gama emocji, 
uprzedmiotowienie i projekcja symboliczna oraz, z nadejściem tworzących 
i używających symboli funkcji (oczywiście nie poniżej poziomu człowieka), 
wysoko rozwinięte procesy dyskursywnego myślenia. Jeśli ktoś już odważy się 
śmiało i na poważnie zagłębić w to terytorium, to spostrzeże, że problemy, 
które domagają się badania, rozgałęziają się w każdym kierunku i zdają się 
piętrzyć jeden na drugim. Jednak łączą się one w pewien porządek i różnego 
stopnia zależności. Czasem metody badawcze są zapożyczane ze studiów z za‑
kresu neurologii i psychiatrii lub są sugerowane przez teorie, które powstały 
w innych dziedzinach tak różnych, jak chemia, inżynieria i (nie mniej ważne) 
filozofia sztuki oraz języka.

Wszystkie badania zjawisk psychicznych są trudne, jeśli już podejmie się je 
w jakimkolwiek zakresie i potraktuje poważnie. Nie ma zresztą żadnego powodu, 
by najbardziej skomplikowane, wrażliwe i zróżnicowane struktury w naturze, 
organizmy kontrolowane przez rozwinięte systemy nerwowe, były łatwiejsze do 
zrozumienia niż struktury, którymi zajmują się fizycy lub żeby psycholog zado‑
walał się zapisem i kierowaniem surowymi skwantyfikowanymi obserwacjami 
i mianowaniem ich najbardziej oczywistych regularności „prawami”. Szybko po‑
stępujące skomplikowanie i teoretyczne wyzwania dla problemów są sygnałami, 
że rozwija się prawdziwa nauka. Jak tylko będziemy w stanie pomyśleć ciągłość 
między fizyczną wrażliwością a odczuwanym wrażeniem, między fizyczną czyn‑
nością a procesem myślowym, będziemy dysponowali wszystkimi biologicznymi 
odkryciami i ich implikacjami, na których będziemy mogli bazować. Możemy 
poszukiwać podstaw odczuwania tak daleko w filogenezie, jak zawiedzie nas 
nasza pomysłowość i nie musimy się obawiać, że zbyt duża liczba fizjologicz‑
nych wyjaśnień zrobi z nas „zwykłych fizjologów”, zamiast psychologów, tak jak 
fizjolog nie musi się martwić, że zbyt duża liczba powoływania się na chemicz‑
ne wyjaśnienia uczyni go „zwykłym chemikiem”.W miarę jak pojęciowo jasna 
konstrukcja życia umysłowego dynamicznie zapuszcza swoje korzenie w obręb 
ogólnej wiedzy o życiu jako takim, autentyczne psychologiczne problemy rosną 
i rozgałęziają się. Jakiego rodzaju procesem jest tworzenie obrazów? Jak i do 
jakiego stopnia aparat wzrokowy jest w niego zaangażowany (od oczu do naj‑
dalszego krańca zasięgu wizualnego, prawdopodobnie wykraczając poza obszar 
prążkowany)? Czy jest nieodłącznym elementem fantazji czy tylko elementem 
składowym? Czy ma miejsce w mózgach zwierząt? Jakiego materiału należy szu‑
kać – analogicznych wyników badań elektroencefalogramem13 czy, w przypadku 
zwierząt, wiarygodnych behawioralnych oznak halucynacji podczas gorączki lub 
zatrucia, porównywalnych do tych znanych nam z doświadczenia? Drzwi stoją 
otworem dla innowacyjnych metod badawczych. Poza tym, niezależnie od tego, 
w którym miejscu na skali ewolucji pojawia się obrazowanie (można się wahać 
czy przypisać je gadom lub rybom), jakie napięcia lub zmiany rozwojowe mózgu 
je powodują? Czy zawsze służy tym samym celom co w przypadku człowieka? 

13 Grey Walter uzyskał interesujące wyniki podczas eksperymentów na ludziach, w których podmiot 
może relacjonować swoje własne obrazy.
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Jakie są jego związki, z jednej strony, z emocjami, a z drugiej, z postępującą 
intelektualizacją aktów umysłowych u człowieka?

Rozwiązania tych problemów są pokrętne i rzadko można znaleźć na nie 
jednoznaczną odpowiedź. W miarę jak teoria ewoluuje, rodzi pytania, z którymi 
można uporać się jedynie na jej własnym, rozwijającym się gruncie, na posta‑
wie wcześniej rozstrzygniętych problemów. Jednak przedstawione tu ujęcie 
czucia przyczynia się do dość precyzyjnej konstrukcji wielu pojęć, które zwykle 
używane są w sposób luźny lub unika się ich właśnie ze względu na tę luźność, 
ale mogłyby i powinny być użyteczne dla myślenia ścisłego. Chodzi o termi‑
ny takie jak: „umysłowy”, „psychosomatyczny”, „świadomy”, „potencjalny” 
lub „projekcja”, „tendencja” czy „zamiar”. Inne kluczowe pojęcia potrzebne 
do zrozumienia fenomenów psychicznych mają swoje źródło nawet głębiej 
w podstawach biologii, ale potrzeba ich zastosowania pojawia się jedynie, gdy 
wyższe funkcje, właściwie zwane „psychologicznymi”, są brane pod uwagę. 
Wówczas takie elementarne pojęcia, jak „akt”, „dialektyczny” czy „rytm” mu‑
szą zostać skonstruowane. Być może sama biologia zostanie poprowadzona 
ku jakimś teoretycznym postępom dzięki poszukiwaniom psychologii, tak jak 
fizyka rozwinęła się, by sprostać problemom zauważonym przez chemię, gdy 
różnica między chemicznymi „cząsteczkami” przypuszczalnie wiązała się ze 
strukturą atomową.

Nie da się w ramach jednego artykułu przedstawić na przykładach rozwoju 
filozoficznych pojęć, rozwoju, który ma kulminować w utworzeniu porządnej 
koncepcji umysłu, ale prace są w toku. Najlepszą oznaką jej potencjału jest 
to, że każda nowa konstrukcja teoretyczna w jej obrębie nadaje znaczenie 
oraz nową spójność pracom, które zostały już wykonane, czasem dawno 
temu ‑ szczegółowym pracom, rozrzuconym w obrębie literatury medycznej, 
psychologicznej, filozoficznej itd. Chodzi o badania na temat instynktu, zmian 
ewolucyjnych, „odruchów warunkowych”, zwierzęcej percepcji, uczenia się 
i habituacji, chemiczne i psychologiczne badania na temat działania hormo‑
nów i  leków, indukcji wzrostu, emocjonalnych efektów (emocja „pozorna”) 
czy zmian świadomości u ludzi. Istnieje bogaty materiał kliniczny dotyczący 
zaburzeń ruchowych na skutek widzialnych mózgowych przyczyn, przyczyn 
psychosomatycznych i w szczególności takich umysłowych zaburzeń, jak am‑
nezja, akalkulia i różnego rodzaju agnozje. Dane te rzucają osobne światło na 
funkcje, które zdają się tak zintegrowane w obrębie ludzkiej umysłowości, że 
ich źródła są niewidoczne, chyba że ta pozorna jedność zaczyna się rozpadać 
i ujawnia swoje niespodziewane cechy. Różnorodność i wzajemne powiązania 
wszystkich części ośrodkowego układu nerwowego są niewiarygodne. Nawet 
poszczególne zmysły, które dotychczas były badane przez psychologów, niemal 
zawsze, biorąc pod uwagę ich oczywiste zastosowanie jako przewodników orga‑
nizmu w starciu ze światem zewnętrznym, ujawniły inne zdolności w ostatnich 
głośnych eksperymentach dotyczących deprywacji sensorycznej. Okazuje się, 
że jesteśmy poddawani ciągłej stymulacji zmysłowej, nawet bez przekazywania 
żadnych nowych informacji, stymulacji, która służy do tego, by utrzymać w nas 
poczucie rzeczywistości podczas czuwania do tego stopnia, żeby nie pozwolić 
mózgowi swobodnie halucynować, jak to ma miejsce podczas snu.
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Mózg, ze wszystkimi jego przedłużeniami, jest organem zwierzęcej umy‑
słowości i  jest oczywiście krokiem milowym w ludzkim rozwoju, ten organ 
przekształca psychikę człowieka w coś, co nazywamy „umysłem”. Momentem 
krytycznym było prawdopodobnie rozwiniecie się aktywności symbolicznej 
i chociaż możemy jedynie spekulować na temat przyczyn i naturalnej historii tej 
funkcji, to jest to możliwe i warto podjąć ten trud. Hipoteza, która prezentuje 
się z przyjętego tutaj biologicznego punktu widzenia, nosi znamiona obiecującej 
teorii, ponieważ ukazuje „umysł” jako zjawisko naturalne i pozwala skonfron‑
tować się, nie umniejszać lub omijać, z najbardziej intrygującym ze wszystkich 
psychologicznych problemów – przepaścią między człowiekiem a pozostałymi 
stworzeniami. Dobrze rokuje również dlatego, że wyjaśnia, choć trochę przy 
okazji, dlaczego umysł tak bardzo wydaje się oddzielnym istnieniem i niezależnym 
podmiotem, że powszechnie uważany był za homunkulusa, „wewnętrznego 
człowieka” mieszkającego w ciele, dając mu życie i ruchomość, i opuszczającego 
je z chwilą śmierci.

Podstawy tych twierdzeń są materiałem na długą książkę i nie mogą zostać 
tu zaprezentowane, a co dopiero dyskutowane. Ale może można wskazać, co 
czyni dany akt „umysłowym” oraz jak zwierzęca psychika mogła przekształcić 
się w wyżej rozwiniętą formację charakterystyczną dla człowieka, którą nazy‑
wamy „umysłem”.

Wydaje się, że ośrodkowy układ nerwowy ukształtował się u zwierząt wraz 
z rozwojem u wielu gatunków telereceptorów węchu i wzroku oraz, na dość 
wysokim poziomie, słuchu. Jest to przede wszystkim mechanizm sterujący czyn‑
nościami zwierząt jako całością przez wyspecjalizowane i skupione sygnały, nie 
ogólne warunki, które przyciągają i odpychają, jak to jest u bardzo prymitywnych 
stworzeń. Jego najprostszą formą jest układ komplementarnych aferentnych 
i eferentnych nerwów, doprowadzających odpowiednie wrażenia zmysłowe 
i odprowadzających korespondujące z nimi impulsy do mięśni i pozostałych 
organów (gruczołów, płuc itd.), by spowodować dane wydarzenie.

Potrzebny jest tu przynajmniej komentarz, który zastąpi cały rozdział, niezbęd‑
ny, by zdefiniować i usprawiedliwić pojęcie „działania” i jego różnych odmian, 
„aktywności” oraz „aktu”. Ta krótka uwaga dotycząca znaczenia „aktu” będzie 
musiała ukierunkować nas w bieżącej dyskusji. Akt jest specjalnym rodzajem 
wydarzenia, zawsze mającym miejsce w obrębie organizmu14. Charakteryzuje 
go to, że angażuje układ napięć albo miejscowych, albo działających na cały 
organizm, choć być może zawsze z jednym centrum pobudzenia. Cały ten układ 
jawi się jako pojedynczy proces i jako taki się rozwiązuje, po czym akt dobiega 
końca. Tryby powstawania i rozwiązywania zdecydowanie się różnią. Niektóre 
akty mają fazę psychiczną, ale znakomita większość jest nieodczuwana.

Najbardziej problematyczna aktywność ośrodkowego układu nerwowego 
zwierząt znajduje się gdzieś między przewodzeniem aferentnym i eferentnym, 
gdzie kończą się percepcyjne akty, a zaczynają ruchowe odpowiedzi. W tak zwa‑
nym „łuku odruchowym”, który uważany jest zwykle za prototyp zwierzęcego 

14 Twierdzenie to może zostać zmodyfikowane na potrzeby niektórych szczególnych kontekstów, 
jak prawo czy etnologia.
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zachowania w ogóle15, zawiera się moment przejścia od postrzeżenia do reak‑
cji. Struktury nerwowe, które powodują te zmiany, są wysoce skomplikowane 
i wydają się jeszcze bardziej wyspecjalizowane. U kręgowców są one związane 
z rdzeniem kręgowym i mózgiem, ale w tym ostatnim są często tak rozwinięte 
i skomplikowane przez zintegrowanie ich z innymi funkcjonalnymi układami, 
że odruchy stały się mniej ważnymi składnikami dla jego aktywności.

Akty umysłowe to procesy, które skupiają się w mózgu i są odczuwane – 
to znaczy, mają fazę psychiczną. Istnieje wiele czynności mózgu, które nie są 
umysłowe, chociaż jedne mogą wywierać wpływ na drugie16. Cała aktywność 
przypisywana „nieświadomości” należy do tej klasy. Również akty, które nie 
skupiają się w mózgu, mogą być odczuwane, jak jest u stworzeń, które posiadają 
jedynie rozproszony układ nerwowy. Organizmy te mogą jednak czuć wpływy, 
na które odpowiadają, i być może też swoje własne pobudzenia – tego jednak 
nie możemy wiedzieć. Tam, gdzie występuje przodomózgowie, są też wyspe‑
cjalizowane, przypuszczalnie psychiczne akty, takie jak świadomość, intencja, 
emocja, wahanie i decyzja, pragnienie, być może zadowolenie. Skupienie się 
na postrzeganym przedmiocie, np. na przeszkodzie lub celu skoku albo ude‑
rzenia, jest z całym prawdopodobieństwem aktem umysłowym. Tak czy inaczej, 
u zwierząt całkowita reakcja zwykle angażuje całe ciało, a więc psychiczny 
element jest częścią większego dynamicznego schematu. Taki poszerzony akt 
fizyczny jest całkowicie zależny od percepcji i  intencji. Zwierzęcy mózg jest 
przede wszystkim cybernetycznym organem kontrolującym jawne odpowiedzi 
organizmu na możliwości i przeszkody, które oferuje otoczenie.

U człowieka wrażliwość nerwowa jest tak wysoka, że gdyby miał odpowiadać 
skurczem mięśni na każdy bodziec, którego ma świadomość, to pozostawałby 
w nieustającym tańcu św. Wita. Duża liczba aktów, która ma swój początek 
w mózgu, nie ma żadnej fazy jawnej i również w mózgu się kończy. Dzieje się 
to dzięki działaniu wybiórczej percepcji widoków, dźwięków, komunikatów 
propriocepcyjnych itd. Wynikiem takich czynności może być uformowanie się 
obrazu, uaktywnienie innego zespołu neuronów, które przeprowadzają ich 
własny repertuar tworzenia słów itp., być może cały rozwinięty proces, który 
składa się na ideację. Jeden akt zaczyna drugi. Duża liczba zdarzeń zachodzących 
wewnątrz mózgu staje się odczuwalna, co więcej są przeważnie odczuwane jako 
działanie, tj. są subiektywne. W bieżącym momencie naszej historii naturalnej, 
ludzki mózg zdaje się nieprzerwanie myśleć, pamiętać, rejestrować lub śnić. Na 
jawie zwykle robi to wszystko naraz lub na zmianę, jak w kalejdoskopie (podczas 
snu, śnienie dominuje niemal całkowicie). Wynikiem tej zwiększonej i w dużej 
mierze samoutrzymującej się czynności jest to, że bez przerwy czujemy naszą 
wewnętrzną aktywność jako tkankę naszej subiektywności, na którą oddziałują 

15 To rozsądne założenie, choć może zbyt pewnie przyjęte za powszechnie znany fakt. Ontogene‑
tycznie zdaje się on poprzedzony przez więcej złożonych funkcji, natychmiastowy „odruch” wynikający 
z uproszczenia wraz z dojrzewaniem. Patrz. R. Lorente de Nó, „Vestibulo‑ocular Reflex Arc”, Archives of 
Neurology & Psychiatry, 1933, nr XXX, s. 245‑91.

16 Akty mogą rozszerzać się na i włączać inne akty lub ujawniać się w ramach ogólnej czynności 
i specjalizować się w swoim charakterze oraz efektach. Wszystkie takie charakterystyki, które są potrzebne, 
by zbudować teoretyczne pojęcie „aktu”, muszą pozostać tu niewyjaśnione.
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takie obiektywnie odczuwalne zdarzenia, jak percepcje, i z której wyłaniają się 
jako poszczególne formy nasze bardziej trwałe i kompletne subiektywne akty, 
jak konkretne myśli lub wyróżnione emocje. To psychiczne kontinuum jest naszą 
świadomością siebie. Kiedy ulega ona zaburzeniu, a dzieje się to w pewnych 
patologicznych stanach, żadna dawka obiektywnych dowodów nie może prze‑
konać pacjenta, że jego subiektywnie „zgubiona” ręka, noga czy nawet połowa 
ciała należy do niego17.

Zakończenie jednych obwodowo lub ośrodkowo rozpoczętych w mózgu ak‑
tów zwykle powoduje inne wydarzenia w jego obrębie. Być może to niemożliwe 
do zniesienia nagromadzenie impulsów doprowadziło wreszcie do najbardziej 
doniosłego ewolucyjnego kroku w przeszłości naszego gatunku, czyli pojawienia 
się spontanicznej symbolicznej identyfikacji ze sobą spostrzeżeń, wspomnień, 
swobodnych obrazów czy wytworów wyobraźni, co urosło do charakterystycz‑
nej i dominującej tendencji. Dzięki którym konkretnie wydarzeniom i etapom 
ta funkcja mogła się wykształcić, jest zagadnieniem równie odstraszającym, co 
pociągającym i – choć może nie leży poza zasięgiem możliwości hipotetycznej 
konstrukcji – nie może zostać poruszone tutaj. Jedyne, co jestem w stanie po‑
wiedzieć w tym miejscu, to to, że z prymitywnej symbolicznej relacji, w której 
symbol i sens widziane są jako tożsame18, wynikły wszystkie wyższe formy myśle‑
nia i komunikacji symbolicznej, dzięki którym ludzka i tylko ludzka psychika jest 
dziś umysłem. W miarę jak subiektywne doświadczenie człowieka intensyfikuje 
się i skupia w formie jaźni, jego obiektywne doświadczenie zostaje symbolicznie 
zjednoczone jako świat. Wzajemna gra tych dwóch mentalnych konstruktów 
kieruje jego życiem, które jest tak naprawdę „życiem umysłu”.

Hipoteza ta oparta jest na koncepcji czucia jako cechy charakterystycznej dla 
najbardziej skomplikowanych i energochłonnych procesów życiowych. Ukazuje 
umysł jako ludzką specjalność, funkcjonalny fenomen będący skutkiem niezwy‑
kłego rozwoju ludzkiego ośrodkowego układu nerwowego. Spełnia ona również 
oczekiwania stawiane obiecującej hipotezie, mianowicie dostarcza pewnych 
dodatkowych wyjaśnień, mimo że nie została z ich powodu utworzona. Jedno 
z nich rzuca światło na charakterystyczną ludzką tendencję osób w każdym 
wieku i należących do różnych kultur, by traktować umysł jako oddzielne istnie‑
nie, duszę zamieszkującą i zarządzającą resztą organizmu, który w kontraście 
do niej jest „jej” ciałem. Ryzykując, że nadwyrężę cierpliwość czytelnika, krótko 
przytoczę ten jeden przykład wspomnianych teoretycznych implikacji.

Mózg jest organem i, jak wszystkie narządy, jest częścią większej całości – 
organizmu, który pomaga utrzymać dzięki swoim specjalnym funkcjom. Na 
pewnym etapie rozwija się ponad potrzeby organizmu i pojawia się groźba 

17 Literatura na ten temat jest zbyt obszerna i rozproszona, żeby otwierać listę odniesień, ale nie‑
które zebrane opisy przypadków i dyskusje można znaleźć w: P. Schilder, The Image and Appearance of 
the Human Body, International Universities Press, Nowy Jork 1950 oraz J. M. Nielsen, Agnosia, Apraxia, 
Aphasia, P. B. Hoeber, Nowy Jork 1946.

18 Duża liczba dowodów na istnienie tej fazy myślenia symbolicznego jest zawarta w: E. Cassirer, The 
Philosophy of Symbolic Forms, Yale University Press, New Haven 1953, w szczególności t. II, oraz w dużo 
skromniejszej wersji w Language and Myth, przekł. S. K. Langer, Harper, Nowy Jork 1945. Zdumiewająco 
zgodne podejście i niemal identyczne teorie niezależnie stworzone i rozwinięte w tym samym czasie 
można znaleźć w: O. Barfield, Poetic Diction: A Study in Meaning, Faber and Gwyer, Londyn 1928. Zob. 
też mój tekst Philosophy in a New Key, Harvard University Press, Cambridge 1942, rozdz. 6 i 7.
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jego oddzielnego ujednostkowienia (kolejna podstawowa zasada, która po‑
wyżej nie była nawet dyskutowana) wewnątrz jednostki, do której przynależy. 
Tak jest w przypadku ludzkiego mózgu. Przyjmuje on tak wiele bodźców, które 
wymagają, by radzić sobie z nimi w specyficzny dla siebie sposób, że musząc 
zakończyć każdą zaczętą czynność, co charakteryzuje żywe tkanki, zaczyna mieć 
własne interesy wykraczające poza interesy organizmu: potrzebę symbolizacji, 
ekspresji, ideacji, logicznego myślenia (odnajdywania porządku między ideami) 
i, w szczególności, komunikacji, która skupia i zarządza chaotyczną emocjonalną 
aktywnością, mającą swoje źródło w myśli i fantazji. Dysponujemy w rezultacie 
rodzajem „życia wewnętrznego” lub życia umysłu, które powoduje, że wydaje 
się on oddzielną istotą w ciele. Ponieważ w sposób oczywisty sprawuje kon‑
trolę nad organizmem jako całością, jest niemalże nieuchronnie uznawany za 
jednostkę zarządzającą, sobowtór całego człowieka lub duszę.

Potrzeba więcej niż jedną myśl, niezależnie od tego, jak byłaby płodna, 
żeby stworzyć naukę. W zasadzie każda nowa, ważna intuicja dezaktualizuje 
poprzednie. Kiedy już badania umysłu będą mogły zająć swoją pozycję pośród 
prawdziwych nauk, pojęcie czucia, w postaci, jaką sformułowałam tutaj, praw‑
dopodobnie wyda się naiwne, żeby nie powiedzieć przestarzałe. Jednak do tego 
czasu nadal może odpowiadać na najbardziej palącą dziś potrzebę, by umieścić 
zjawiska psychiczne pośród faktów tak, żebyśmy mogli rozwiązywać i zmagać 
się z każdym problemem bez obaw, że popadniemy w metafizykę.

Przekład Agata Mieszkowska



70

48 – 2016

James R. Johnson

Langer nieznana: od Nowego sensu filozofii do trylogii o umyśle

Susanne Langer jest od dawna uznaną postacią w dziedzinie estetyki oraz filozofii 
muzyki i sztuki w ogóle. Istotnym zaniedbaniem naukowców z tych dziedzin 
jest jednakże brak namysłu nad jej badaniami dokonanymi po często obecnie 
cytowanych pracach, którymi są Nowy sens filozofii oraz Feeling and Form1. 
Celem niniejszego tekstu jest prześledzenie myśli filozoficznej Langer od okresu 
Nowego sensu po publikację trylogii poświęconej umysłowi2.

Fundamentalne dla Nowego sensu pojęcie „życia uczuciowego” prawdo‑
podobnie nastręcza tyleż samo problemów, co rozwiązuje w odniesieniu do 
filozofii Langer. „Uczucie” obciążone jest konotacjami powszechnymi dla tego 
często używanego terminu, a Susanne Langer połączyła muzykę i uczucie już 
na początku swej kariery w systemie synestezji, który opisała w pracy doktor‑
skiej obronionej na Uniwersytecie Harvarda3. Uczucie, jako ludzka aktywność 
umysłowa, musi mieć funkcję racjonalną w systemie symbolizacji, który Langer 
przypisuje człowiekowi i który nie powinien podlegać dualizmowi przeciwsta‑
wiającemu uczucie myśli a emocje rozumowi.

Sytuacja wygląda podobnie w odniesieniu do sztuki: dzieła nie mogą być 
uważane za „nieracjonalne”, ponieważ wytwarzają je ludzie. Jednak w swoich 
wczesnych pracach Langer przyjmuje podział, według którego uczucia i rozum 
są rozłączne w charakterze i funkcji. To podejście jest przewodnie dla Nowego 
sensu filozofii oraz Feeling and Form i wydaje się ustanowione raz na zawsze.

Rozum dyskursywny oczywiście posiada formę, a raczej jest formą. Uczucia, 
według Langer, posiadają formę i mogą być pojmowane za pośrednictwem 
form dzieł sztuki. Czy uczucia są rzeczywiście odmienne od rozumu, czy też 
zdroworozsądkowe posługiwanie się uczuciem jest tak powiązane z emocjami, 
że mąci tę kwestię? Langer uznaje stany emocjonalne za odrębne od życia uczu‑
ciowego – emocje są stanami wyabstrahowanymi, które mogą się wyróżniać 
ze strumienia życia uczuciowego. Jednak większość [interpretatorów] praw‑
dopodobnie zrównałaby emocje i uczucia, stwarzając nieuniknione problemy 

1 S.K. Langer, Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, 3rd ed., 
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1980, polski przekład Aliny Hanny Boguckiej, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976 [przyp. tłum.], oraz Feeling and Form: A Theory of Art Developed 
from Philosophy in a New Key, Charles Scribner’s Sons, New York 1953. Filozofia Langer z tego wczesnego 
okresu będzie dalej określana „Nowym sensem”.

2 S.K. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, 3 vols., Johns Hopkins University Press, Baltimore 
1967‑1982.

3 Taż, „A Logical Analysis of Meaning”, Ph.D. diss., Radliffe‑Harvard college, 1926.
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częstokroć krytykowane w Nowym sensie. To jest punkt, na którym większość 
badaczy Langer poprzestaje i który stanowi początek niniejszej próby.

Filozofia organistyczna

Ostatnie trzydzieści lat pracy Langer ukazuje dramatyczną i znaczącą ewolucję, 
jaką przechodzi u niej rozumienie samego pojęcia uczucie. Dwa cytaty, oddzie‑
lone od siebie o około dekadę, posłużą za punkt skupiający zmianę zachodzącą 
w pojęciu uczucia pod wpływem podejścia organistycznego wprowadzonego 
przez Langer w jej późnej pracy. Pierwszy reprezentuje Nowy sens i pochodzi 
z 1953 r., z Feeling and Form:

Polaryzacja uczucia i formy jest sama w sobie problemem, jako że relacja dwóch „biegunów” nie 
jest tutaj w rzeczy samej „polaryzująca”, to znaczy nie jest relacją między elementem dodatnim 
i ujemnym, ponieważ uczucie i forma nie są logicznymi dopełniającymi się przeciwieństwami. 
Są one jedynie powiązane odpowiednio ze wzajemnymi przeciwieństwami4.

Drugi pochodzi z Philosophical Sketches z roku 1962:

Używam terminu „czucie” nie w arbitralnie zawężonym znaczeniu „przyjemności lub przykrości”, 
do którego czasem ograniczali je psychologowie, ale, wręcz przeciwnie, w najszerszym możli‑
wym znaczeniu, tj. do oznaczenia czegokolwiek, co może być odczute. W tym sensie zawiera 
ono zarówno wrażenia, jak i emocję, czyli odczuwane reakcje: naszych organów zmysłowych 
na otoczenie, naszych proprioceptywnych mechanizmów na wewnętrzne zmiany i organizmu 
jako całości na jego całościowe położenie, tak zwane „odczucia emotywne”. [...] Wszystkie te 
sposoby odczuwania mają charakterystyczne formy i w dokładniejszym badaniu wykazują one 
wyraźne podobieństwo z formami wzrostu, ruchu, rozwoju i zaniku, czyli znanymi biologom 
podstawowymi formami procesów życiowych5.

Kategoryczna filozofia z Nowego sensu, jak wykazuje pierwszy z przytoczonych 
cytatów, kojarzy uczucie i formę z wzajemnymi przeciwieństwami. Langer nie 
rozwija tego wątku, jednak próba rozwinięcia go jest konieczna dla pełniejszego 
zrozumienia znaczenia nowej definicji uczucia.

Aby uczucie i formę, jako pozytyw i negatyw, łączyła relacja polaryzująca, 
uczucie powinno mieć funkcję wartościującą równą bezformiu (czyli być alogiczne 
lub nielogiczne w ścisłym sensie logiki symbolicznej i w znaczeniu omówionym 
w dysertacji doktorskiej Langer). Jako takie, uczucie musiałoby być nie tylko 
niekomunikowalne, ale także niepoznawalne, jako że wszystko, co może być 
poznane lub przekazane, musi być podane w pewnej formie. Wiedza uczuć, 
w terminologii Langer, jest nie alogiczna, ale prelogiczna: poznawana bez 
symbolicznego zapośredniczenia w rozumie dyskursywnym. Langer rezerwuje 
dla sztuki, mitu i rytuału specjalną funkcję formułowania wiedzy prelogicznej.

Rozum jest formą – to stwierdzenie jest fundamentalne dla rozumienia 
koncepcji uczucia i formy Langer z Nowego sensu. Cokolwiek znane jest istocie 
racjonalnej, to jest człowiekowi, znane jest w pewnej formie. To dlatego za 

4 Taż, Feeling and Form, s. 17.
5 Taż, Philosophical Sketches, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1962, s. 16, przekład Agata 

Mieszkowska.



72

James R. Johnson

przeciw biegun formy uznaje Langer preformę, a nie bezformie. Podąża tutaj 
za starym epistemologicznym aksjomatem, który rozum i uczucie sytuuje na 
przeciwległych biegunach relacji: cokolwiek nie jest rozumem, jest uczuciem 
i vice versa. Bycie „kojarzonymi, odpowiednio, ze wzajemnymi przeciwieństwami” 
oznaczałoby zatem, że uczucie łączy się z preformą, a rozum z formą.

Dualizm uczucia i rozumowania, tak ewidentny w Nowym sensie, z czasem 
ewoluuje od biegunowości proporcji kategorialnych do procesu. Uznając, że 
czucie oznacza cokolwiek, co może być odczuwane, Langer sytuuje odczucia i ro‑
zum jako stopnie w continuum funkcji rozumowych połączonych w psychicznym 
zakresie czucia w ogóle. W filozofii organistycznej okresu późniejszego czucie 
jest określone „ogólnym podłożem dla wszystkich doświadczeń psychicznych 
– wrażeń, emocji, wyobrażeń, wspomnień i rozumowania, by wymienić tylko 
główne kategorie”6.

Uczucie (czy też czucie) staje się nie przeciwieństwem rozumu, ale istotą 
ludzkiej świadomości, jej najbardziej elementarnym przejawem. Czucie jest jak 
czerwień jabłka, nie skutek, ale aspekt samego jabłka. „Czucie”, pisze Langer, 
„wzrasta w ramach funkcji życiowych raczej niż wskutek ich zachodzenia, życie 
jako takie jest czujące”7. Wszelka „świadomość” kondycji ludzkiej jest czująca 
i continuum czucia zawiera wszelkie funkcje umysłowe od uczuć po rozumowa‑
nie, od nauki po sztukę i tak dalej. Życiowe rytmy interakcji organizmu z jego 
środowiskiem – interakcji przerwanych lub dopełnionych, zewnętrznych lub 
wewnętrznych – mogą być najbardziej elementarną formą uczucia bądź czucia.

Dualizm organicyzmu

Takie postawienie sprawy mogłoby się wydawać ostatecznym odwołaniem 
dualności Nowego sensu. Niemniej, Langer stawia twierdzenie, które uważa za 
oczywiste dla każdego, podobne do tego, iż każdy dobry filozof wie, że sztuka 
jest zależna od uczucia. Tak pisze w Philosophical Sketches:

Czucie, jak doskonale wiemy, dzieli się niemal od początku na dwie główne kategorie, które można 
nazwać wrażliwością i emotywnością. [...] Być może podział ten sięga głębiej niż każdy inny, tak 
jak różnica między procesami nerwowymi na peryferiach organizmu i w obrębie jego struktur 
mózgowo‑rdzeniowych. Peryferia, które zarówno wykorzystują, jak i opierają się otaczającemu 
światu, są przygotowane do ciągłej obrony przed zagrożeniem. Ich unerwienie charakteryzuje 
się szybką i selektywną reakcją na bodźce, które wywołują natychmiastową odpowiedź. Re‑
akcje centralne są wolniejsze i nieco intensywniejsze. Organizm jako całość przygotowuje się 
i przystępuje do działania poprzez zbieranie sił, czy to szybko czy wolno. [...] Zdarzenia, które 
urastają do czucia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, są zwykle mniej intensywne i 
wydają się nie mieć żadnego określonego punktu pochodzenia. Są odczuwane jako czynności 
własne, nie zewnętrzne oddziaływania. W skrócie można powiedzieć, że peryferyjnie powstałe 

6 Tamże, s. 18, przekład Agata Mieszkowska. Kolejną subtelną, choć mniej surowo przestrzeganą, 
zmianą towarzyszącą filozofii organistycznej jest coraz częstsze użycie terminu „czucie” zastępującego 
„uczucie”. Korzyści z tego są oczywiste, ale Langer nadal nawiązuje w swojej późniejszej pracy do filo‑
zofii wczesnej poprzez pojęcie „życie uczuciowe” i odnosi się do koncepcji życia uczuć jako co najmniej 
obecnego przy narodzinach, by tak powiedzieć, jej późniejszej filozofii organistycznej. Ponieważ autorka 
posługuje się tymi pojęciami wymiennie, będziemy je traktować synonimicznie.

7 S. Langer, Problems of Art: Ten Philosophical Lectures, Charles Scribner’s Sons, New York: 1957, s. 46.
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poruszenia nerwowe są zwykle, choć nie zawsze, odczuwane jako oddziaływania, a te powstałe 
ośrodkowo odczuwane jako działania8.

Ten „dualizm” między aspektem autogenicznym a egzogenicznym nie ma źró‑
deł kartezjańskich, ale jest raczej wynikiem studiów Langer w zakresie biologii 
i teorii ewolucji. Nie ma w jej myśli typowo metafizycznego podziału na umysł 
i ciało lub ciało i duszę, który przez długie wieki charakteryzował filozofię 
dualistyczną. Langer odcina lub też restrukturyzuje dualizm rozumu i uczucia 
z Nowego sensu w system zorientowany na proces, w czym umieszcza podział 
na wrażliwość i emotywność funkcjonujący w trybie organizmu.

Subiektywność i obiektywność

Pobieżny ogląd obu kategorii czucia ujawnia relatywną spójność nie tylko z póź‑
nym założeniem o organiczności, ale i z Nowym sensem. Na przykład Langer 
pisze, że „[j]ako obiektywne postrzegamy wszystko, co czujemy jako oddziaływa‑
nie, natomiast jako subiektywne to, co odczuwamy jako działanie”9. Struktura ta 
stanowi podział nie kategorialny, ale taki, który ukazuje wewnętrzną interakcję 
między tym, co obiektywne a tym, co subiektywne. Nowy sens pogłębił pogląd 
Langer, że sztuka jest obiektywizacją subiektywnego życia uczuć, sprawiając, 
że to, co jest odczuwane wewnętrznie jako działanie (subiektywność czującego 
życia) staje się wpływem (obiektywnością zewnętrznej jednostki, dzieła).

Podążając za tym przykładem, jasne staje się, że podział na rozum i uczucie 
będzie dotyczył wnętrza w obrębie funkcjonowania kategorii „subiektywności”. 
Reperkusje większości wysiłków wyznających wysoki stopień „obiektywności” 
są wielorakie. Dialektyka subiektywności i obiektywności może wszak być 
doprowadzona do punktu, w którym postuluje się pewien stopień subiektyw‑
ności w każdej obiektywnej kategoryzacji. To, co obiektywne, nie może zostać 
w magiczny sposób odsunięte od koszmarów niepewnego subiektywnego ja, 
ale raczej jest nieuchronnie, wraz z ja, powiązane z organizmem jako całością. 
Obiektywna teoria naukowa jest równie subiektywna, co organizm nadający 
jej formę. Jej subiektywności dowodzą pytania, które nadały formę uzyskanym 
odpowiedziom. Także perspektywa, jako integralna część wczesnego langery‑
zmu, znajduje tutaj swoje źródła. „Fakt” (częsty ideał obiektywnej myśli) jest 
produktem perspektywy, która ukształtowała jego narzucający się charakter, 
oraz dialektyki subiektywności i obiektywności, czyli tego, co odczuwamy jako 
działanie i tego, co odczuwamy jako wpływ.

Świadomość i nieświadomość

Langer uważa, że „Największą jednak korzyścią, którą może przynieść koncepcja 
odczuwania jako etapu procesu życiowego, nie jego produktu lub «psychicznego 

8 Taż, Philosophical Sketches, s. 19‑20, przekład Agata Mieszkowska.
9 Tamże, s. 20, przekład Agata Mieszkowska.
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korelatu», jest to, że zawiera w sobie ona rozwiązanie dyskutowanych problemów 
«świadomości» i «nieświadomości»”10. Świadome działania są fazą aktywności 
organizmu podobnie jak te, które nie osiągają granicy świadomości. Idee nie 
są przechowywane w „nieświadomości”, jak postulowały wcześniejsze teorie 
umysłu. „Według prezentowanego tu punktu widzenia – pisze Langer – zna‑
komita większość cerebracji przebiega poniżej progu odczuwalności, a wiele 
aktywności przekracza go jedynie ledwo i lekko, choć pewnie wielokrotnie”11.

Ciągłość działania i wpływu jest przesłanką, na której Langer buduje strukturę 
swojej trylogii umysłu. Proces staje się przedmiotem badań ewolucjonistycznych, 
mających na celu odkrycie źródeł funkcjonowania umysłu, a w szczególności 
symbolizacji, charakterystycznej dla człowieka. Poszukiwania te wymagały zmiany 
definicji kluczowego pojęcia: symbol jako kategoria musiał stać się symbolizacją 
rozumianą jako proces.

Nowa definicja symbolu

Kategoryczną definicję „symbolu” prezentuje Langer dopiero w 1953 r., w koń‑
cowej pracy Nowego sensu – Feeling and Form. W tej książce symbol jest 
zdefiniowany jako „wszelkie narzędzie, za pomocą którego jesteśmy w stanie 
dokonać abstrakcji”12. Symbol, jakkolwiek podatny na nieskończone zmiany 
i modyfikacje, jest pewną jednostką, a zatem jest klasyfikowalny.

O ile definicja procesu symbolicznego zmienia się w podjętej przez autorkę 
teorii organizmu, o tyle jego funkcja i cel nie ulegają zmianie:

Wielka ważkość funkcji odnoszenia i komunikowania przy pomocy symbolu doprowadziła 
semantyków do postrzegania tychże jako definiujących przymiotów symbolu, to znaczy do 
myślenia o symbolu zasadniczo jako o znaku, który zastępuje coś innego i  jest używany do 
przedstawiania tego czegoś w dyskursie. Troska o to sprawiła, że zaniedbali oni, a nawet cał‑
kiem przeoczyli, o wiele bardziej podstawową funkcję symboli, a mianowicie to, że kształtują 
one doświadczenie w wyobrażenia – ustalają jednostki, formułują fakty oraz faktopodobne 
składniki myśli określane „fantazjami”. Funkcją tą jest artykulacja. Symbole artykułują idee13.

Proces dopuszcza jednakże kroki i stopnie, więc dawna definicja symbolu jako 
narzędzia nie pasuje do organicznych procesów z późnych badań Langer. A za‑
tem postuluje ona nową definicję symbolu: „Wszelkie narzędzie, za pomocą 
którego dokonujemy abstrakcji jest elementem symbolicznym, i wszelkie abstra‑
howanie wymaga symbolizacji”14. Mając tę definicję, można na różne sposoby 

10 Tamże, przekład Agata Mieszkowska.
11 Tamże, s. 21, przekład Agata Mieszkowska.
12 Taż, Feeling and Form, s. xi.
13 Taż, Problems of Art, s. 132.
14 Taż, Philosophical Sketches, s. 60. Langer odnosi się do poszczególnych zjawisk protosymbolicz‑

nych, do których Cassirer nawiązuje w Filozofii form symbolicznych, szczególnie w tomie 3. Na przykład, 
rozdział 3 tego tomu omawia konstrukcję intuicyjnej rzeczywistości przestrzeni: „Konstrukcja intuicyjnej 
rzeczywistości zaczyna się, jak widzieliśmy, kiedy ciągły nurt zjawisk zmysłowych zaczyna się dzielić. 
Pośród nieustającego nurtu zjawisk, określone całości chwytane są mocno i zaraz formują stały środek 
odniesienia. Poszczególne zjawiska nabierają charakterystycznych dla siebie znaczeń poprzez odniesienie 
do tych środków”. E. Cassirer, Philosophy of Symbolic Forms, vol. 3, Yale University Press, New Haven, 
Conn. 1955‑1957, s. 142 [przekł. z ang. BJO].
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dokonywać abstrakcji i procesy te mogą ukazywać kolejne stopnie ukończenia, 
a także zjawiska protosymboliczne.

Proces abstrahowania poprzez symbolizację może owocować koncepcjami 
w różnym stopniu symbolicznymi i dlatego, podobnie jak w przypadku wszel‑
kich procesów organicznych, nie może on być nigdy uznany za dokończony, 
aż do zaniknięcia samego organizmu. Kształtowanie doświadczenia poprzez 
symbolizację jest ciągłym procesem, który dokonuje się zarówno poniżej, jak 
i ponad progiem odczuwania. Proces ten jest nieustającym cyklem opierają‑
cym się na abstrahowaniu (czy też wyróżnianiu) form w doświadczeniu, co 
prowadzi do wyłonienia elementów symbolicznych, które stają się narzędziami 
dalszego abstrahowania i symbolizowania. Nie ma magazynu dla „idei” lub 
„wspomnień”, istnieją tylko nieustanne rozciągnięte w czasie procesy, podobne 
w swojej naturze do koncepcji temporalnych autorstwa takich fenomenologów 
dwudziestowiecznych, jak Maurice Merleau‑Ponty15.

Langer uznaje także kantowskie kategorie rozumienia za niewystarczające, 
ponieważ brakuje im procesów zjawiskowych. Dlatego też nieodzownym staje 
się dla niej, by taki proces wprowadzić do teorii organizmu, za którą się opo‑
wiada. Konceptem, jaki w tym celu rozwija, jest „forma działania”.

Działanie, w późnej filozofii Langer, zawsze rozpoczyna się wewnątrz orga‑
nizmu i jest zasadniczo rytmiczne, w sensie niekompletnych i nakierowanych na 
spełnienie faz raczej niż w sensie okresowości. Ukończenie fazy jest początkiem 
następnej i jej wystąpienie może osiągnąć fazę psychiczną i „być odczuwane”, 
choć w większości przypadków nie jest. Biorąc pod uwagę wielość rodzajów 
autopercepcji i postrzeżeń zewnętrznych, jakich doświadczają ludzkie zmysły, 
nie jest możliwe fizycznie reagować lub nawet być świadomym (odczuwać) każ‑
dego z odbieranych przez zmysły impulsów do działania. Jednakże, niezależnie 
od stopnia ukończenia danego działania, faza, w której się ono znajduje, jest 
częścią nieustającego działania, którym jest organizm.

Napięcie charakteryzujące wzbierające działanie może się rozwinąć w rodzaj 
aktywności, ale znakomita większość działań nigdy nie osiąga tego etapu, 
znajdują one swoje zakończenie w samym mózgu. Działania, które koncentrują 
się w mózgu, są natury umysłowej i są odczuwane lub mają fazę psychiczną, 
jednak wszelkie działania mogą mieć ten potencjał. „Wynikiem” tych, których 
kulminacja zachodzi w mózgu – mówi Langer – „może być uformowanie się 
obrazu, uaktywnienie innego zespołu neuronów, które przeprowadzają ich wła‑
sny repertuar tworzenia słów itp., być może cały rozwinięty proces, który składa 
się na ideację”16. Odczuwane jako działanie, jak większość czynności w fazie 
psychicznej, charakteryzują się one jakościami należącymi do motywowanych 
wewnętrznie działań i są subiektywne. Ideacja, motywowana zarówno przez 
wpływ jak i przez działanie, ma zasadniczo subiektywną naturę i umożliwia 
Langer uznanie, że czucie – w szerokim sensie zarysowanym wyżej – jest pod‑
stawą wszystkich stanów mentalnych człowieka.

15 Por. szczególnie M. Merleau‑Ponty, The Primacy of Perception, przekład James M. Edie, North‑
western University Press, Evanston, Ill 1964 oraz Fenomenologia percepcji, przekład Małgorzata Kowalska 
i Jacek Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

16 S. Langer, Philosophical Sketches, s. 27, przekład Agata Mieszkowska
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[Z] prymitywnej symbolicznej relacji, w której symbol i sens widziane są jako tożsame, wynikły 
wszystkie wyższe formy myślenia i komunikacji symbolicznej, dzięki którym ludzka i tylko ludzka 
psychika jest dziś umysłem. W miarę jak subiektywne doświadczenie człowieka intensyfikuje 
się i skupia w formie jaźni, jego obiektywne doświadczenie zostaje symbolicznie zjednoczone 
jako świat. Wzajemna gra tych dwóch mentalnych konstruktów kieruje jego życiem, które jest 
tak naprawdę „życiem umysłu”17.

Langer zaczęła posługiwać się filozofią organistyczną w odpowiedzi na pyta‑
nie o żywą, organiczną formę w sztuce. Form muzycznych jest wiele i są one 
zróżnicowane, a mimo to pojawiają się pytania o styl i gatunek, których genezą 
jest tożsamość dzieła zawarta w tych różnorodnych formach. Żywa forma, jaką 
jest człowiek, także jest wieloraka i zróżnicowana. Każda [z form ludzkich] jest 
w pewnym stopniu inna od reszty, a jednak na wiele sposobów identyczna. 
Jakie procesy zatem odpowiadają nie tylko za fakt, że poszczególni ludzie są 
niepowtarzalni, ale że zarazem należą do tej samej rasy zwanej ludzką? Skoro 
muzyka jest organiczna, to znaczy, wykazuje cechy o funkcjach organicznych, 
to czy procesy wyjaśniające podobieństwa i różnice między ludźmi mogą służyć 
za wskazówki do ustalenia takich samych rozróżnień w muzyce?

W ostatnim okresie pracy pisarskiej Langer o wiele bardziej troszczy się 
o pierwszy problem niż o drugi. Dlatego odpowiedź na drugie pytanie musi 
zostać wyprowadzona z pierwszej.

Wyjaśniając niepowtarzalność i wspólne cechy organizmów, Langer posługuje 
się koncepcją indywiduacji raczej niż powszechniejszym terminem indywidu‑
alizacji, z dwóch powodów: 1. indywiduacja jest procesem i ma stopnie i kie‑
runki oraz 2. indywiduacja ma przeciwny sobie proces zaangażowania. Te dwa 
procesy – indywiduacji i zaangażowania – wydają się wzajemnie równoważyć 
na tyle, że organizm mógł ulec wysokiej indywiduacji pod względem pewnych 
cech i funkcji, pozostając naraz dalece zaangażowany [w relacje] z członkami 
swojego „gatunku” pod względem innych.

Istnieją różne formy indywiduacji: fizyczne – jak w wypadku mutacji w linii genetycznej lub, 
pozostając bliżej domu, w wypadku osoby, która nie przypomina nikogo w rodzinie; żywot‑
ne – jak w wypadku kota, który samodzielnie się porusza; lub umysłowe. Ta ostatnia forma 
[indywiduacji] jest o wiele znaczniejsza u istot ludzkich w porównaniu do wszystkich innych 
stworzeń, ale różnicuje również nas ogromnie. Tak, jak wszystkie pozostałe formy18.

Ponieważ ludzie prowadzą „życie umysłowe”, to ich możliwości indywiduacji są 
daleko zaawansowane. Równowaga pomiędzy zaangażowaniem a indywiduacją 
utrzymywana jest za pomocą zastępowania struktur naturalnych symbolicznymi. 
Przykładem może być prawo. Dla wielu powodów, które dana osoba jest w sta‑
nie sobie wyobrazić – utworzyć ich [mentalny] wizerunek – jest powszechnie 
przyjęte, przynajmniej w pewnym stopniu, że osoba ta porzuci zamiar podjęcia 
konkretnych działań umożliwiających jej większy komfort życiowy, aby uniknąć 
kar przewidzianych za takie działania. Kradzież pieniędzy może uczynić życie 
bardziej komfortowym, jednak jest bezprawna. Prawdopodobnie kradzież nie ma 
reperkusji genetycznych dla istnienia i przedłużania gatunku ludzkiego, jednak 

17 Tamże, s. 28, przekład Agata Mieszkowska.
18 Tamże, s. 109.
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pozostaje ona czynem zabronionym, tabu, w większości struktur społecznych. 
Prawo jest strukturą symboliczną, która utrzymuje stosunkową równowagę 
pomiędzy indywiduacją pożądaną przez ludzi, a zaangażowaniem koniecznym 
do istnienia w nowoczesnym społeczeństwie.

Inny przykład znajdujemy w szczególnie ludzkiej cesze, jaką jest gorliwość 
religijna. Od wieków religia zdaje się zmagać z równowagą pomiędzy dwoma 
przeciwstawnymi pytaniami: czy Stwórca świata jest dobrym Panem, który dał 
wszystkiemu początek i umożliwił poszczególnym ludziom troskę o samych siebie, 
czy też angażuje się On w ich realia? Jak się stało, że ta postać uzyskała imię i cechy 
ludzkiego ojca? Bycie „częścią ciała” kościoła (lub bóstwa) wskazuje na znaczny 
stopień zaangażowania. Bycie odpowiedzialnym za własne działania wskazuje na 
znaczny stopień indywiduacji. Praktyki medytacyjne wielu religii dalekowschodnich 
wymagają zaprzeczenia poszczególnym potrzebom cielesnym, podtrzymując zamiast 
tego cel, jakim jest umysłowa nirwana – całkowicie umysłowe życie. Religia – nie‑
zależnie od religijnych przekonań – jest strukturą dalece symboliczną. Jej potencjał 
umożliwia różne stopnie równowagi pomiędzy indywiduacją a zaangażowaniem 
ludzi, po prostu dzięki „umysłowemu życiu”, którym dysponują.

Muzyka: zasady sztuki i zasady konstrukcji

Langer wyróżnia w muzyce (i w całej sztuce) dwa procesy, które bezpośrednio 
odnoszą się do koncepcji indywiduacji i zaangażowania. Obie te przeciwstawne 
funkcje (indywiduacji i zaangażowania) znajdują się w zasadach konstrukcji 
i zasadach sztuki na różnych poziomach.

Zasad sztuki jest niewiele: tworzenie czegoś, co można określić „ukazaniem”, [...] osiągnięcie 
organicznej jedności „żywości”, artykulacja uczucia. [...] Zasad konstrukcji, z drugiej strony, jest 
ogromna liczba; najważniejsze z nich ukształtowały nasze podstawowe narzędzia i przyczyniły 
się do powstania Wielkich Tradycji w sztuce. Przykładem takich najważniejszych narzędzi w kom‑
ponowaniu są: odwzorowanie w malarstwie, harmonia diatoniczna w muzyce, wersyfikacja 
metryczna w poezji. Odzwierciedla je wiele dzieł sztuki, a mimo to, nie są one nieodzowne. 
Malarstwo może porzucić odwzorowanie, muzyka może być atonalna, poezja może pozostawać 
poetycka bez metrycznego rusztowania19.

Indywiduacja i zaangażowanie dotyczą obu zasad. Kompozycją można osiągnąć 
zasady sztuki w różnym stopniu. Może, na przykład, być wysoko zindywiduowana 
w zakresie artykulacji uczucia, natomiast zaangażowana w zakresie osiągania 
jedności formalnej. To wyraża zasady sztuki. Ta sama kompozycja może, z drugiej 
strony, posługiwać się strukturą formalną lub narzędziem powszechnym dla 
stylu danej epoki w historii muzyki, a zarazem, z drugiej strony, być zupełnie 
niepowtarzalna w swoim słowniku harmonicznym lub instrumentacji użytej do 
wyrażenia danej formy.

Langer posługuje się także terminami dyferencjacji i integracji jako spójnymi 
w funkcjach odpowiednio z indywiduacją i zaangażowaniem. Choć używa ona 

19 Taż, Problems of Art, s. 137.
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tych pojęć w odniesieniu do ewolucji organizmów, możliwe jest wyróżnienie 
najmniejszych funkcjonalnych podjednostek w każdej organicznej formie, by 
potem odwrócić proces poprzez integrację ich w nową całość. Na przykład, 
wyróżnienie harmonicznej struktury piosenki może posłużyć jako podstawa do 
powtórnej integracji będącej nową aranżacją utworu, co stanowi integralną 
metodę wykonawczą na przykład w jazzie.

Konkluzja

W miarę poszerzania się w myśli Langer definicji uczucia, podobnemu procesowi 
ulegał powiązany z nią system symbolizacji: muzyka oraz inne rodzaje sztuki. 
W Nowym sensie filozofii, muzyka jest niespełnionym symbolem wyrażającym 
życie uczuciowe w kontekście morfologicznym. Feeling and Form wynosi symbol 
do roli bezpośredniego środka wyrazu, mówiąc, że „każde dzieło sztuki, będąc 
obrazem takiego układu, powinno w sposób nieomylny wyrażać konkretne uczu‑
cie”20. Symbol jest więc tu spełniony, a mimo to nadal wyraża życie uczuciowe.

Adaptując organicyzm, Langer przesuwa definicję o krok dalej, znacząco 
zwiększając parametry pojęcia „uczucie”. Uczucie, według filozofii organicy‑
stycznej, która pojawiła się w połowie lat 50., oznacza wszystko, co może być 
odczuwane; jest „świadomością” samą (nie zapominając o nowej strukturze 
nadanej świadomości/nieświadomości przez formę działania). Czy definicja 
muzyki i  innych rodzajów sztuki podąża za zmianami w koncepcji uczucia? 
Krótko mówiąc, tak. Sztuka nie tylko podąża za poszerzeniem uczucia tak, 
by włączyć do niego wszelkie stany umysłu, ale jest ona także źródłem ruchu 
w kierunku organicyzmu.

W wyniku tego, jak pisała Langer w 1957 r., „jeśli sztuka jest, a uważam 
że w istocie jest, wyrazem ludzkiej świadomości w jednym metaforycznym 
ujęciu, to owo ujęcie musi w jakiś sposób osiągać podobieństwo do żywej for‑
my”21. Muzyka ma charakter organiczny, co umożliwia jej funkcję symboliczną 
wraz z ludzką funkcją organiczną. Aby muzyka wyrażała „ludzką świadomość 
w jednym metaforycznym ujęciu”, musi ona jednakże być równoważna z i pod 
względem konfiguracji, przystająca do pewnego aspektu tej świadomości. Raz 
jeszcze Langer rozwiązuje ten problem niebezpośrednio, a jej odpowiedź należy 
odszukać w pismach.

W dalszym fragmencie tej samej sekcji Problems of Art Langer przedstawia 
pierwszą część odpowiedzi na kwestię równoważnej struktury. Na kolejnej 
stronie pisze: „Nasze poczucie zmiany w stałości, równowaga stawania się 
i przemijania, jest jednym z najgłębszych aspektów ludzkiej świadomości”22. 
Zatem „zmiana w stałości, równowaga stawania się i przemijania” jest miejscem, 
gdzie leży klucz do problemu.

Langer zapożycza wyrażenie Hanslicka „tonalne formy ruchu”, aby opisać 
muzykę, formy, które przypominają czas wirtualny. Kluczowe dla jej argumentacji 

20 Taż, Feeling and Form, s. 373‑374.
21 Taż, Problems of Art, s. 53.
22 Tamże, s. 54.
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jest to, że ruch implikuje zmianę i czas. Ludzki umysł może być świadom zmia‑
ny i czasu bez potrzeby poruszania się, a jednak te trzy elementy są ze sobą 
nierozerwalnie powiązane. Nie ma ruchu bez zmiany, zmiany bez ruchu; nie 
ma czasu bez zmiany, zmiany bez czasu; nie ma ruchu bez czasu ani czasu 
bez ruchu. Czasowy aspekt określany przez Hanslicka jako „sekwencja logicz‑
na”23 został przez Langer niemalże zniesiony w jej koncepcji niedyskursywnej, 
przedstawiającej formy. Ostateczne połączenie pomiędzy koncepcją „zmiany 
w stałości, równowagi stawania się i przemijania” a „muzyką” zostało ujęte 
w kluczowym artykule opublikowanym w The Hudson Review około 7 lat 
przed opublikowaniem Problems of Art. Pisze w nim Langer: „Nic zatem nie 
jest tak fundamentalne w tkance uczuć jak poczucie stałości i zmiany oraz ich 
wewnętrzna jedność. To, co nazywamy «ruchem» w sztuce nie jest koniecznie 
zmianą miejsca, ale jest zmianą dającą się odczuć, to znaczy wyobrażalną, 
w dowolny sposób”24.

Tonalne formy w muzyce sprawiają, że zmiana daje się odczuć i poprzez to są 
one zdolne stać się elementami symbolicznymi (żeby nie powiedzieć, że zawsze 
nimi są, dla każdego, w każdym momencie). Muzyka nie wyraża uczuciowości 
lub całości ludzkiej świadomości, ale jeden z jej najgłębszych aspektów: „zmianę 
w stałości”. Nie wyraża ani nie jest wyrazem parametrów rozluźnienia napięcia 
(rozwiązania i konfliktu), jak w filozofii pragmatycznej, ale raczej wyraża istotowy 
organicyzm form dynamicznych: „równoważność stawania się i przemijania”.

Przekład Bogna J. Gladden‑Obidzińska

23 E. Hanslick, The Beautiful in Music, trans. Gustav Cohen, Liberal Arts Press, New York 1957, s. 50.
24 S. Langer, The Principles of Creation, „Hudson Review 2” (Winter 1950), s. 527.
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Powtórzenie jak zasada twórcza 
Recenzja książki Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach 

audiowizualnych Aleksandry Hirszfeld

Aleksandra Hirszfeld analizuje wybrane przykłady sztuki audiowizualnej – 
głównie filmu i prac wideo – tropiąc i opisując wykorzystywane w nich formy 
powtórzenia oraz strategie repetytywne. Powtórzenie odpowiada za tworzenie 
i multiplikowanie obrazów oraz za kształtowanie ich znaczenia i potencjału 
krytycznego bądź jego braku. Szerszym kontekstem rozważań autorki jest zwrot 
repetytywny (przejawiający się w takich zjawiskach, jak pastisz, remake, found 
footage, looping), który – obok zwrotu piktorialnego – ma charakteryzować 
kulturę współczesną w ogóle.

Praca jest podzielona na trzy części, w których są omawiane różne sposoby 
wykorzystania powtórzenia jako strategii twórczej. Pierwszy rozdział jest po‑
święcony autoreferencji jako zasadzie pisania scenariuszy, sposobowi ujawniania 
konstrukcji gatunków filmowych oraz narzędziu opisywania i projektowania 
własnej historii przez obrazy filmowe. Druga część podejmuje kwestię duplikacji 
podmiotu w kontekście władzy i ideologii, która zostaje omówiona na dwóch 
poziomach: tego, co jednostkowe oraz społeczne. Dodatkowo zostaje podjęty 
temat obrazu mentalnego. W ostatniej części powtórzenie zostaje ujęte jako 
strategia negacji bądź afirmacji obrazu na przykładzie: détournement, symu‑
lakrów oraz zapętlenia.

Autorka bazuje na bogatym materiale audiowizualnym, odwołując się m.in. 
do prac takich reżyserów, jak: Charlie Kaufman, Lars von Trier, King Vidor, 
Jean‑Luc Godard, Kornél Mundruczó, Johan Grimonprez, Alfred Hitchcock, Robert 
Szczebrowski, Kurt Hentschläger, Ulf Langheinrich, Ilppo Pohjoli. Stanowią one 
modelowe przykłady wykorzystania powtórzenia, a zarazem problematyzują 
ważne dla autorki kwestie. Do każdej szerzej omawianej pracy dobrana jest 
odpowiednia koncepcja filozoficzna (m.in. Gillesa Deleuze’a, Henri Bergsona, 
Louisa Althussera, Jeana‑Françoisa Lyotarda, Jacquesa Lacana, Guy’a Deborda, 
Jeana Baudrillarda i innych), która ma służyć wydobyciu specyfiki danej strategii.

Problem autoreferencji filmowej – rozumianej jako odniesienie do siebie 
w podwojeniu oraz tematyzacja materii filmowej – zostaje podjęty poprzez 
Lyotardowską kategorię przepisania. Autorka buduje, bazujący na nim, termin 
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„przeobrazowanie”. Pierwsze pojęcie nie zostaje jednak doprecyzowane i z tego 
powodu drugie nie jest w pełni uchwytne. Lyotard w tekście Przepisać nowo‑
żytność nawiązuje do przepracowania omawianego przez Freuda jako metody 
wydobywania wspomnień, które psychoanalityk przyjmuje, nie ukierunkowując 
toku myśli pacjenta1. Innymi słowy, wszystkie wspomnienia są równorzędne. 
Z tego powodu przepracowanie odbywa się bez celu, tzn. bez dążenia do 
odkrycia źródła problemu pod postacią konkretnego zdarzenia. Nie jest ono 
jednak daremne, buduje pole do aktualizacji zapomnianej przeszłości (niejako 
jej powtórzenia). Przeobrazowanie ujawnia się jako praca, która za pomocą 
obrazu daje do myślenia, nie posługując się jednoznacznymi pojęciami. Tak jak 
przepisanie nowożytności w ujęciu Lyotarda świadczy o pewnym wyczerpaniu 
się kultury i przymusie powtarzania, to przeobrazowanie jest ponownym, 
zwielokrotnionym obrazowaniem pewnych idei, a zarazem ukazaniem ich 
wyczerpywania się i przekształcania. Dotyczy to na przykład zmiany znaczenia 
słowa autor, przedstawionej w filmie Adaptacja Charliego Kaufmanna. Idea 
autorstwa zostaje sproblematyzowana m.in. przez wprowadzenie w filmie brata 
bliźniaka głównego bohatera‑reżysera (ego i alterego). Powtórzenie dotyczy 
również tematyzacji samego medium filmowego, dzięki któremu pojawia się 
więcej alternatywnych rozwiązań w toku akcji i możliwości poprowadzenia 
historii. Poprzez podwojenie, autoreferencję i tę tematyzację zostaje ukazana 
wielopostaciowość, relacyjność czasami i sprzeczność procesu twórczego.

Paradygmatyczny aspekt powtórzenia zostaje wydobyty wraz z analizą 
filmu Pięć nieczystych zagrań Larsa von Triera – aspekt różnicujący, a zarazem 
twórczy. Autorka w swej analizie wykorzystuje kategorie powtórzenia nagiego 
i przebranego, pustej przegródki (którego funkcję pełni idealny, pusty, człowiek). 
Wykazuje, że powtórzenie i różnicowanie zgodnie z wcześniej przyjętymi, ale 
za każdym razem zmieniającymi się zasadami stanowią generatywną matrycę 
filmową. Film Larsa von Triera jest laboratorium twórczym, w którym samood‑
niesienie oznacza wypróbowywanie różnych rozwiązań twórczych oraz które 
prowadzi, w ten sposób, do ukazania filmowej zasady twórczej.

Autoreferencja może również stać się alternatywną zasadą opowiadania 
historii, jak w Historiach Kina Godarda. Wykorzystując wcześniejsze nagrania 
filmowe, nakładając je na siebie niezależnie od ich miejsca w linearnej historii 
kina oraz dołączając odczytywane wykłady i inne teksty, reżyser tworzy niezwykły, 
krytyczny oraz nielinearny obraz. Godardowska strategia wykorzystania obrazu 
pozwala na moralną ocenę kina oraz na rozprawienie się z jego historią. Obraz 
staje się narzędziem refleksji nad własną historią. Według autorki jest wręcz 
narzędziem historiozofii.

Hirszfeld dokonuje szczegółowej, autorskiej analizy wybranych fragmentów 
filmu oraz pokazuje, jak przeplatają się motywy z różnych filmów i książek, na‑
bierając nowego znaczenia. Sugestywnie opisuje strukturę filmu jako kłącza, roz‑
widlającego się w różnych kierunkach i aktualizującego różne wymiary „pamięci” 
kina – jego przeszłości. Poszczególne sceny mogą się jawić jak obrazy‑kryształy 

1 J.‑F. Lyotard, Przepisać nowożytność, przeł. W. Szydłowska, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór 
tekstów, red. S. Czetniak, A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 51‑54.
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opisywane przez Deleuze’a. Autorka ujawnia również inną ważną cechę montażu: 
dzięki niemu można zbudować alternatywną, synchroniczną historię, zarazem 
zachowując to, co fragmentaryczne i jednostkowe w obrazie.

Kolejny wymiar filmowego powtórzenia dotyczy podwojenia podmiotu. 
Powtórzenie ukazuje tu swoją dwuznaczną rolę demistyfikatora i mistyfikatora, 
funkcję reprodukcji pragnień i podmiotów oraz ich krytyki. Autorka, odwołując 
się do ustaleń Althussera, podkreśla, że upodmiotowienie jest relacją między 
co najmniej dwoma członami. Innymi słowy, podmiot do swojej konstytucji 
wymaga swojego odbicia, niejako punktu odniesienia w Innym (Absolutnym, 
Obiekcie Pragnienia), który będzie gwarantował stałość jego tożsamości. Obranie 
jako głównego obiektu analizy postaci Joanny d’Arc – jako Świętej i jako Inne‑
go‑Kobiety – oraz jej przeobrażeń jest świetnym wyborem. Podporządkowana 
boskiej woli jest ona przykładem tworzenia się podmiotowości wbrew jednemu 
porządkowi, a zgodnemu z innym. Wraz z kolejnymi przeobrażeniami realizują 
się w niej różne archetypy: walecznej, cierpiącej, niewinnej, stając się lustrem 
społecznych wartości i pragnień. Autorka szczególną uwagę poświęca pracy 
Kornéla Mundruczó Johanna. W głównej bohaterce realizują się dwa różne, 
zdawałoby się sprzeczne modele – świętej i dziwki. Nie‑świętym zadaniem Jo‑
anny było oddawanie się pacjentom szpitala wbrew panującemu porządkowi 
(także porządkowi upodmiotowienia), wbrew nadzorowi i segregacji w napięciu 
między potrzebami kobiety i mężczyzny. Film Carla Theodora Dreyera jest zgoła 
odmienny: Joanna czysta i cierpiąca czeka na wyrok. Powtarzające się ciasne 
kadry ukazujące jej portret, skupione na wyrazie jej twarzy w nieokreślonej 
przestrzeni, tworzą wrażenie transcendencji – tworzą obraz‑afekt. Twarz sprawia 
wrażenie ikony, poza czasem i miejscem. Jest też czystym obiektem pragnienia, 
które napędza obrazowanie. Autorka sięga po Lacanowskie pojęcie obiektu, 
ale nie kończy analizy; kwestia utwarzowienia jako punktu wyjścia dla repetycji 
zostaje zawieszona. Może zwrócenie uwagi na nadmiar sprzecznych pragnień 
i historycznych znaczeń w danym archetypie, a zarazem na jego pustkę – postać 
Joanny może zostać wypełniona odpowiednią treścią w zależności od potrzeb 
danej sytuacji i momentu historycznego – byłoby pomocne. Z tego powodu 
również różnica między dziełem Dreyera i Pasją Mela Gibsona jest tak dobitna 
– na co autorka zwraca uwagę, pisząc o wirtualnej rozpiętości obrazu Dreyera 
i pornograficznej przejrzystości filmu Gibsona.

Upodmiotowienie jako odbicie Innego autorka dostrzega także w konstytucji 
społecznego obrazu w filmach Bollywood. Kino to ma być echem zależności 
kolonialnych – społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które określiły 
hierarchiczną relację między Zachodem a Orientem. Orient jako Inny Zachodu, 
dzięki któremu ten ostatni dookreśla się i ugruntowuje tożsamość, przyjmuje 
ów obraz jako własny. Bollywood, a dokładnie filmy masala, jako indyjska wersja 
fabryki snów Hollywood, ma stosować zachodnie standardy wizualne, tech‑
niczne i konstrukcyjne bądź je przewyższać, a zarazem zachowywać przypisane 
mu cechy: tradycyjność, kolektywność, emocjonalność, wielobarwność. Innymi 
słowy filmy te powtarzają dyskurs kolonialny. Tworzą one świat Proppowskich 
bajek, który przestaje mieć zakorzenienie w tradycji i funkcjach społecznych 
oraz wprowadza zewnętrzne modele społeczne. Dalej tworzą one kolejne mity 
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i ich przekształcenia: mit indyjskości związany z modelem rodziny i rolą kobiety, 
a także negacją Zachodu (liberalnych wartości), mit Kopciuszka czy pokojowego 
współistnienia religii („mit multi‑kulti”).

Podejmowanie tematu sztuki i  innych form wyrazu obcych kultur zawsze 
narażone jest na uproszczenia; stwierdzenia autorki wydają się ogólnikowe 
i uniwersalizujące, wspomina jednak o innych nurtach kina indyjskiego oraz 
o konkretnych pracach przeczących temu schematowi. Szkoda jednak, że nie 
opisuje szerzej w tym przypadku żadnego filmu, tropiąc omawiane przez siebie 
zależności. Dałoby to możliwość bardziej dogłębnego opisania przekształceń 
mitu i funkcji powtórzenia, które reprodukuje i przekształca dane schematy.

Jednym z ciekawszych aspektów powtórzenia w sztuce audiowizualnej są 
strategie negacji bądź afirmacji samego obrazu, które zarazem niosą ze sobą 
potencjał krytyczny i poznawczy. Temu zagadnieniu autorka poświęca ostatnią 
część pracy. Nadmiar obrazów i zmiana ich roli, spowodowana mechanicz‑
ną reprodukcją, prowadzi z jednej strony do separującego zapośredniczenia 
obrazem relacji między ludźmi oraz alienacji doświadczenia, z drugiej strony 
– dzięki temu – pojawiają się nowe strategie wykorzystania obrazu. Strategia 
stosowana przez Deborda – détournement – polegała na twórczym plagiacie, 
czyli przechwytywaniu fragmentów innych dzieł w swobodnym powtórzeniu 
i ich aktualizowaniu. Przewrotnie z narzędzia spektaklu obraz zostaje odzyskany 
jako żywe doświadczenie twórcze i zarazem narzędzie krytyczne. Znów, niejako 
ruchem kolistym, pojawia się kwestia autoreferencji i obrazu jako narzędzia 
refleksji w odpowiednim montażu i powtórzeniu. Ta metoda, found footage, 
zostaje wcześniej opisana na podstawie pracy Double Take Johana Grimonpre‑
za. Składa się ona z materiałów archiwalnych, fragmentów reklam i urywków 
z filmu Ptaki. Jest to specyficzny kryminał ukazujący relację i niebezpieczne 
podobieństwo taktyki Stanów Zjednoczonych i ZSRR w czasie ziemnej wojny. 
Montaż pozwala na porównanie dwóch elementów (kina i telewizji, Hitchcocka 
i Dublera, dwóch sił geopolitycznych), wykazanie podobieństwa w antagoni‑
stycznej relacji i postawienie pytania o tożsamość. Ponownie powtórzenie oka‑
zuje się zasadą budowania nielinearnej historii opartej na skojarzeniach, która 
przeplata się ze ściśle prowadzoną przyczynowo‑skutkową narracją – „z suspen‑
sem w tle” – charakterystyczną dla filmów Hitchcocka. Found footage zostaje 
wykorzystany w tworzeniu tzw. obrazów mentalnych, obrazów o potencjalne 
poznawczym, których najważniejszą funkcją jest przedstawienie relacji między 
ukazywanymi elementami (czemu mają też służyć „zamazania”, wyrwy w toku 
akcji) i „dawanie do myślenia”. W przypadku filmu Społeczeństwo Spektaklu 
Deborda found footage jest metodą translacji manifestu teoretycznego na ję‑
zyk filmowy, pozwala na odzyskanie obrazów i uczynienie ich nośnikiem idei. 
Ustalenia Deborda na temat społeczeństwa, upadku sztuki, kultury wpisują się 
zarówno w negację obrazu, jak i jego afirmację – w zależności, czy i jak zosta‑
je powtórzony. Wizja Baudrillarda jest bardziej pesymistyczna: rzeczywistość 
i sztuka zostają pochłonięte przez pornograficzne swą idealnością i przejrzy‑
stością obrazy. Autorka wskazuje, że w jego koncepcji pojawia się jednak obraz 
ironiczny, który odsyła już tylko do innych obrazów, do własnego namnożenia, 
odsłaniając tym samym swoją nieemancypacyjną funkcję. Przykładami takich 
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prac wykorzystujących namnożenie i autoreferencję są, analizowane przez 
autorkę, Multikino i Motion Pictures Roberta Szczerbowskiego. Powtórzenie 
ujawnia się tutaj jako dynamiczny kolaż oraz mechanizm replikacji elementów 
tworzących fraktalną strukturę. Surrealistyczny wręcz montaż wprowadzający 
nadmiar informacji tworzy efekt szoku i zaskoczenia, który – zdaje się – nie 
prowadzi do „przebudzenia” czy rozpoznania, lecz jest jedynie doświadczeniem 
kakofonii, a nawet neutralizacji sensu. Trudno jednak zgodzić się na porównanie 
pracy Szczerbowskiego jako reżysera do Benjaminowskiej metafory chirurga. 
Ta ostatnia funkcjonowała jeszcze w ramach podziału na rzeczywistość i obraz, 
gdzie kamera wdzierała się w tkankę rzeczywistości, automatycznie zapisując 
widok i poddając świat fragmentaryzacji. W sytuacji opisywanej przez autorkę 
obraz skupia się na samym sobie, „zacierając granice, tworząc obraz hiperrze‑
czywisty”2. W ekstazie komunikacji nie ukazuje już niczego innego poza sobą.

Autorka analizuje również skrajne sposoby wykorzystania powtórzenia 
w sztuce wideo – loopingu. Polega on na zapętlaniu fragmentów scen czynności 
bądź samego ruchu. Rozpoczynając od projektu Konrada Lorenza Encyclopaedia 
Cinematographica i katalogowania ruchu zwierząt, przez instalację Christophera 
Kellera o tym samym tytule, do pracy Kurta Hentschlägera i Ulfa Langheinricha 
Granular Synthesis oraz Ilppo Pohjoliego Routmaster, uzyskany obraz staje 
się zrytmizowany, wręcz transowy i abstrakcyjny. Zagęszczenie („aktualizacja 
wszelkich możliwości”), o którym wspomina autorka, nie odpowiada już kon‑
densacji typowej dla marzeń sennych opisanych przez Freuda. Dotyczyła ona 
tworzenia hybrydalnych postaci (połączenia dwóch osób bądź ukazania jednej 
osoby w ciele innej) na podstawie ważnego dla psychoanalizy podobieństwa3. 
Zagęszczenie w loopingu natomiast neutralizuje treść i intensyfikuje wrażenia 
wizualne, zaprzeczając przedstawieniowej funkcji obrazu.

Autorka, wraz z tym ostatnim najbardziej teoretycznym rozdziałem, po‑
dejmuje temat relacji między obrazem a rzeczywistością oraz przemian statu‑
su samego obrazu koniecznego do uchwycenia zmiany funkcji powtórzenia 
i umiejscowienia samego zwrotu repetytywnego, na który powołuje się na 
początku książki. Główną zmianą, jaka się dokonała, jest przejście z ujmowania 
obrazu jako reprezentacji (uobecnienia bądź pozoru) do pytań dotyczących 
funkcji obrazu. W ten sposób kwestię mają podjąć m.in. Debord i Baudrillard. 
Autorka krótko zdaje sprawę – przy okazji wprowadzenia do koncepcji tego 
ostatniego – z czterech stadiów rozwoju obrazu: właściwego i niewłaściwego 
pozoru, udawanego pozoru (czyli kopii doskonałej) i skrywania nieobecności 
rzeczy. Refleksja nad obrazem i rolą powtórzenia powinna obejmować całość 
analiz prezentowanych w książce i tak jak czytelnik odkrywa różne rozumienia 
powtórzenia wraz z kolejnymi przykładami sztuki audiowizualnej, tak brakuje 
szerszej filozoficznej perspektywy, która pozwoliłaby objąć opisywane przemiany 
i dookreślić znaczenie zwrotu repetytywnego. Taką perspektywą mogłaby być 
na przykład koncepcja Richarda Kearney’a. W swych historycznych analizach 
rozwoju kategorii obrazu wyróżnia trzy modele reprezentacji: przednowoczesny 

2 A. Hirszfeld, Co rządzi obrazem. Powtórzenie w sztukach audiowizualnych, Kraków 2015, s. 229.
3 Z. Freud, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, przeł. W. Szewczuk, Warszawa 

2013, s. 369.
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model mimetyczny, nowoczesny model twórczej wyobraźni oraz ponowoczesny 
model mimetycznej parodii4. Pierwszy model obrazowanie polega na odtwa‑
rzaniu uniwersalnych, transcendentnych wzorców. Funkcjonuje on na zasadzie 
lustrzanego odbicia, w którym nie ma miejsca na indywidualne modyfikacje. 
W modelu nowoczesnym mimesis jako odtwarzanie traci na znaczeniu na rzecz 
twórczych sił autora. Odpowiednią metaforą dla tego paradygmatu staje się 
lampa. Człowiek (inaczej autor czy geniusz) jest źródłem obrazów, ekspresji 
oraz siły twórczej, tak jak lampa jest źródłem światła. Trzeci paradygmat, jaki 
wyznacza Kearney, to ponowoczesny model mimetycznej parodii. W tym mo‑
delu reprezentacja uzyskuje pełnię autonomii względem swojego odniesienia, 
a funkcja mimetyczna zwraca się ku samej sobie. Oznacza to, że znak przestaje 
być odbiciem głębszej rzeczywistości i jednocześnie ją przesłania, aż w końcu 
traci z nią wszelkie wcześniejsze powiązania5. Twórcze źródło geniuszu zostaje 
zastąpione labiryntem luster, które multiplikują obrazy bez znaczenia i bez 
źródła6. Szczególnie ostatnia część książki Hirszfeld odpowiada omawianemu 
przez Kearney’a modelowi, w którym powtórzenie zastępuje zasadę mimesis 
(odtwarzania i odnoszenia się do oryginału) samym procesem powielania: 
„mimesis staje się powtórzeniem. Powtórzeniem z naciskiem na sam proces, 
bez odniesienia do tego, co pierwsze i tego, co wtórne”7. Powtórzenie staje się 
główną zasadą obrazowania.

Autorka analizuje wiele różnorodnych i fascynujących zjawisk sztuki audio‑
wizualnej, które są symptomami kultury współczesnej i znajdują swe odbicie 
w filozoficznych teoriach obrazu (jak Deleuze’a, Baudrillarda, Deborda). Jest 
to pod tym względem bardzo ciekawa książka. Nie udało się ominąć pewnych 
uproszczeń, taka jednak była przyjęta konwencja pracy: wybrane koncepcje – 
jako narzędzia – służyły wydobyciu specyfiki danej strategii artystycznej. Każda 
taka strategia oraz forma repetycji zostały omówione w kolejnych rozdziałach, 
dzięki czemu z całości książki wyłania się szersza wizja powtórzenia – jako 
sposobu samoodniesienia i autobadania (wykrywania zasady konstrukcji dzieł), 
narzędzia krytycznego przechwytywania obrazów i nadawania im nowych 
znaczeń czy burzenia linearnego porządku narracji przyczynowo‑skutkowej na 
rzecz obrazów mentalnych czy wręcz abstrakcyjnych.

wejmankatarzyna@gmail.com

4 R. Kearney, The Wake of Imagination, London 2003.
5 M. P. Markowski, Krótka encyklopedia postmodernizmu, w: Postmodernizm, red. M. A. Potocka, 

Kraków 2003, s. 94‑95.
6 R. Kearney, The Wake of Imagination, dz. cyt., s. 253.
7 A. Hirszfeld, Co rządzi obrazem, dz. cyt., s. 223.
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Filozofia twarzy

Anna Szyjkowska‑Piotrowska, Po‑twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce 
i filozofii, słowo/obraz terytoria, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 
Gdańsk‑Warszawa 2015, s. 272.

Książka Anny Szyjkowskiej‑Piotrowskiej jest wynikiem oryginalnego założenia 
polegającego na tym, żeby poprzez refleksję skoncentrowaną na problemie 
ludzkiej twarzy odnieść się do niektórych kontrowersji występujących we 
współczesnej refleksji nad człowiekiem – do sporów filozoficznych, a także do 
propozycji występujących w sztuce nowoczesnej i ponowoczesnej. W związku 
z tymi zagadnieniami Autorka prezentuje wyraźnie określone stanowisko, uza‑
sadniając wybór przyjmowanej opcji poprzez przywoływane, trafnie wybrane 
koncepcje teoretyczne i przytaczane przykłady realizacji artystycznych. Można 
więc uznać, że książka z jednej strony stanowi bogate źródło informacji na temat 
zagadnienia twarzy, z drugiej zaś skłania do przemyśleń na temat współczesnych 
sposobów uprawiania refleksji o człowieku.

Wyjściowa teza sformułowana zostaje w pierwszym zdaniu tekstu: „Twarz 
została wchłonięta przez ciało”. Została ona „zinkorporowana”, uznana po pro‑
stu za część ciała, co doprowadziło do zagubienia jej swoistości, o której można 
mówić w poprzednich epokach. Przyczyniła się do tego z jednej strony medycyna, 
ingerując w równym stopniu zarówno w wygląd twarzy, jak i innych części ciała 
oraz nowe media, które „wprawiają twarz w ruch” poprzez tworzenie mnogości 
wizerunków przekształcanych w różny sposób. Autorka określa te działania jako 
„rodzaje przemocy wizualnej wobec twarzy”, w rezultacie której zostaje ona „spro‑
fanowana”. Najistotniejsze kulturowe znaczenia związane tradycyjnie z twarzą, 
dotyczące tożsamości, duszy, jedności, całości zostają podważone lub zanego‑
wane. Dla określenia powstających w ten sposób nowoczesnych i współczesnych 
ujęć zaproponowany zostaje termin „po‑twarz”. Słowo to pisane bez myślnika 
oznacza krzywdzące oskarżenie. Z myślnikiem, to co pojawia się w miejsce zni‑
kającej twarzy. Oba te znaczenia zostają w książce wzięte pod uwagę, sugerując 
sytuację współczesnej niepewności. „Po‑twarz jest twarzą z epoki ciała” – pisze 
Anna Szyjkowska‑Piotrowska. Z pojęciem tym związane zostają różne sposoby 
prezentowania problemu człowieka właściwe dla wielu współczesnych koncep‑
cji filozoficznych i artystycznych, odnoszące się np. do kryzysu władzy wzroku, 
krytyki mocy wizerunków, wyczerpania wielkich narracji, przemian medialnych 
stanowiących wyzwanie dla malarstwa portretowego itp.
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Książka jest przejrzyście i konsekwentnie skonstruowana. Pierwsza jej część, 
zatytułowana Paradygmat ciała, poświęcona jest zagadnieniom dualizmu du‑
szy i ciała, postępującej „utracie twarzy” oraz jej „inkoropracji”. Rozważania 
prowadzone są w nawiązaniu do poglądów współczesnych filozofów, ale 
Autorka podejmuje też próbę odniesienia tej problematyki do kwestii portretu 
i autoportretu w sztukach plastycznych oraz do dzieł literackich (np. Brunona 
Schulza). Druga część książki (znacznie krótsza) zatytułowana jest Przejścia 
i przynosi refleksje dotyczące roli wyrazowej twarzy. Anna Szyjkowska‑Piotrow‑
ska zastanawia się, czy tradycyjny pogląd uznający twarz za zwierciadło duszy 
jest dziś możliwy do utrzymania. Rozważane są takie kwestie, jak zacieranie 
dychotomii wnętrze/zewnętrze, desemantyzacja zastępująca ekspresję, a także 
pojawiają się obszerne, bardzo ciekawe i odkrywcze uwagi na temat „twarzy 
performatywnej”. Autorka określa w ten sposób sytuację, gdy tożsamość czło‑
wieka wpisana jest w obszar społeczno‑polityczny, a twarz nie wyraża istoty 
podmiotu, ale zmienne role, jakie przyjmuje. Ostatnia (znów obszerna) część 
książki, zatytułowana Współczesny paradygmat twarzy, przynosi w pierwszych 
rozdziałach filozoficzne rozważania odnoszące się do bliskiej Autorce koncepcji 
„symbolu twarzy”. Takie jej pojmowanie jest transcendentne i etyczne, stanowiąc 
przeciwieństwo twarzy performatywnej. Pojawia się też w tej części wyraźnie 
zaakcentowany wątek etyczny, związany z przełamywaniem form i stereotypów. 
Ważnym punktem odniesienia staje się dla Anny Szyjkowskiej‑Piotrowskiej ikona, 
a szeroko rozważanym zagadnieniem staje się twarz jako symbol metafizyczny. 
Uwzględnione są w związku z tym opozycje: idol i ikona oraz fasada i twarz. 
Z punktu widzenia filozoficznego szczególnie istotna dla tych fragmentów 
książki jest myśl Emmanuela Levinasa.

Ważne z punktu widzenia uchwycenia sensu książki jest krótkie Zakoń‑
czenie. Autorka nie tyle formułuje w nim wnioski, ile podkreśla swe intencje, 
które w poprzednich rozdziałach powiązane były z erudycyjnymi dywagacjami 
z zakresu filozofii i historii sztuki. Podkreśla, że wyszła od traktowania twarzy 
ludzkiej jako obrazu, aby następnie wskazać na potrzebę przekroczenia takie‑
go pojmowania. Obrazowość i dyskursywność połączyć się mają w koncepcji 
symboliczności. „Do twarzy – pisze – odnosimy się albo jako do obrazu, albo 
jako do pojęcia, do tego co zmysłowe, lub tego, co metafizyczne, jako do 
maski, fałszu i pozoru lub jedynego autentycznego wyrazu – rozłącznie. [...] 
Tymczasem to właśnie figury łączące przeciwieństwa, domeny pojęcia i obrazu, 
konkretnego odniesienia i nieuchwytności dynamicznych znaczeń, a więc symbol 
i metafora okazują się użyteczne poznawczo w rozważaniach o twarzy, gdyż 
pozwalają dostrzegać jej kulturową dynamikę również poza wizualnością”. 
Jeszcze raz podkreślona też zostaje w zakończeniu ważność aspektu etycznego 
związanego z podjętym zagadnieniem. Autorka określa go jako proto‑etykę 
i wyjaśnia: „Twarz w tym samym sensie nie jest obrazem, co wypływające z niej 
wezwanie do odpowiedzi nie jest etyką. Jest zatem protoobrazem, tak jak 
odpowiedzialność wobec twarzy proto‑etyką”.Książka napisana jest w sposób 
zwięzły i  jasny, choć podjęte są w niej zagadnienia złożone i przywoływane 
koncepcje niełatwe do interpretacji. Ważną jej zaletę stanowi to, że Autorka, 
omawiając różne poglądy na temat twarzy i człowieka, przez cały czas realizuje 
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własny zamysł teoretyczny. Erudycja służy tu więc wytyczonemu jasno celowi. 
Zostaje on zwięźle przedstawiony w zakończeniu, skłaniając do powtórnego 
zwrócenia się ku tekstowi poprzednich rozdziałów w celu prześledzenia jeszcze 
raz zastosowanej szczegółowej argumentacji.

grzegorzsztabinski@op.pl
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Filozofia, humanistyka i trudne pytania muzykologii

Maciej Jabłoński, Przeciw muzykologii niewrażliwej, Wydawnictwo Nauka i In‑
nowacje, Poznań 2014, ss. 383.

Liczy się tedy akt poznania,
 otwarcia, wyjścia poza granicę,

 głód nieznanego i marzenie o
pełnej wolności ontologicznej,

 które nie jest marzeniem
dręczącym wyłącznie poetów1.

W jaki sposób nauka o muzyce traktuje dziś swój przedmiot badań? Czy jest 
to wciąż „nienaruszalne źródło święte, któremu winniśmy największy szacu‑
nek”?2 Czym jest aktualnie muzykologia i jaką misję pełnić może w ramach 
humanistyki? Jak wyglądać powinna filozoficzna muzykologia? Czy muzyka 
jest dyskursem, a jeśli tak, to jakie sensy generującym? To tylko niektóre z py‑
tań podejmowanych przez Macieja Jabłońskiego w zbiorze esejów dotyczą‑
cych – mówiąc najogólniej – współczesnych dylematów muzykologii polskiej. 
Przeświadczenie o tym, że samoświadomość i samookreślenie się dyscypliny 
badawczej jest nie tylko sprawą akademicką, ważną z punktu widzenia ba‑
dawczego, ale i jak najbardziej osobistą każdego z jej reprezentantów, stanowi 
jeden z poglądów, z których zdaje sprawę Przeciw muzykologii niewrażliwej 
Jabłońskiego. Dla wielu odbiorców nauka o muzyce jest z konieczności za‑
mknięta albo w historycznym, albo w systemowym i teoretycznym wymiarze 
muzyki. Poza tę alternatywę nie jest łatwo się wyrwać, zwłaszcza, gdy już na 
wstępie muzykę traktuje się jako przestrzeń hermetycznie zamkniętą, a dzieło 
jako niedostępne poznaniu w czasie „zwykłego” koncertowego doświadczenia. 
A jednak muzykologia w latach 90. sięgnęła bezpośrednio do świata dźwięków 
i zajęła się badaniem doświadczenia potocznego muzyki, wskazując na jej 
związki z życiem i zachowaniem społecznym. Wykroczyła także poza system 
teorii muzyki, badając osadzenie fenomenów muzycznych i ich sensów w kul‑
turze. Nowa muzykologia spod znaku Susan McClary otworzyła muzykologię 
w równiej mierze na hermeneutyczną metodę Derridy, co na muzykę Madonny 
i Laurie Anderson. Zwrot ten uderzył głęboko w muzykologię „naukową” 

1 M. Jabłoński, Przeciw muzykologii niewrażliwej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 9.
2 Por. tamże, s. 119‑120.
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oraz w „analityczną” tradycję muzykologiczną. Pozostawił tym samym wolną 
drogę przedsięwzięciom muzykologicznym, o których wcześniej nie można 
było nawet pomyśleć, a przede wszystkim odnowił historyczne zainteresowa‑
nia muzykologii, powołując historię muzyki, która jest jednocześnie historią 
społeczną i muzyczną. Przede wszystkim jednak wyłom ten postawił przed 
muzykologią zadanie ponownego samookreślenia się. Chodzi przy tym o sa‑
mookreślenie się nie tylko metodologiczne, ale i światopoglądowe. To właśnie 
zadanie wraz z trudnościami i dylematami, jakie z nim się wiążą, przedstawia 
autor Przeciw muzykologii niewrażliwej. Zostało ono umieszczone w kontek‑
ście współczesnych przedsięwzięć i aktualnych potrzeb muzykologii polskiej, 
a także w kontekście możliwych nowych połączeń, transferów i wykroczeń 
instytucjonalnych. Przede wszystkim jednak pojawia się jako problem przemy‑
ślenia związków muzykologii z filozofią i literaturoznawstwem oraz ogólnie 
z humanistyką. Wynikając z potrzeby albo właśnie konieczności zadawania 
pytań nie tylko o przyszłość badań nad muzyką, ale i o przyszłość badań nad 
człowiekiem, problem ten przedstawia się jako palący. Jednocześnie świa‑
domość innych dyskusji w ramach tego samego paradygmatu kulturowego 
powoduje dodatkowe obciążenie. Wreszcie zarówno świadomość wyczerpania 
się określonych wizji światopoglądowych, jak i świadomość wagi i znaczenia 
rozliczenia się z wizją, na gruncie której podejmowane były i są badania 
muzyczne oraz muzykologiczne, zderzają się ze świadomością wagi tychże 
badań oraz samego przedmiotu. „Muzykolog nie może przejść obojętnie 
wobec problematyki poznawczej wartości muzyki. – zauważa Jabłoński – Jest 
to wartość, która przynosi człowiekowi wiedzę o nim samym”3. Podobnie jest 
z kwestiami odpowiedzialności za podejmowane wybory: jaką muzykologię 
chcemy dziś uprawiać. Ustosunkowanie się do literatury muzycznej, która 
powstała i powstaje w ramach nowego rozumienia problemu badania muzyki 
i jej różnorodnych sensów na obszarze europejskim i amerykańskim – literatury 
w przeważającej mierze nieprzyswojonej na gruncie polskim dodajmy – roz‑
patruje autor w nawiązaniu do polskich autorów nowych trendów literatu‑
roznawczych oraz do debaty na gruncie współczesnej polskiej humanistyki, 
wskazując przy tym na ogólniejsze spory, sięgające utrwalonych już różnic 
światopoglądowych.

Przeciw muzykologii niewrażliwej składa się z 14 esejów rozpiętych tema‑
tycznie pomiędzy problemami semiotyki muzycznej, współczesnej analizy mu‑
zycznej i metodologii oraz metafizyki. Teksty były już wcześniej publikowane 
w pismach takich jak De Musica, Krytyka Muzyczna czy Res Facta Nova. Niektóre 
publikowane były wcześniej wyłącznie w wersji anglojęzycznej. Jest to więc 
zbiór podsumowujący pewną sferę działalności naukowej Macieja Jabłońskiego. 
Tę, którą można by nazwać muzykologią zaangażowaną. Podejmowana przez 
Jabłońskiego refleksja muzykologiczna odnosi się nie tylko do problemów 
wewnątrz dziedziny, do jej sytuacji, aktualności metod, problemów i zakresu 
badań, ale do problematyki ogólnohumanistycznej i filozoficznej. Dowodząc po 
raz kolejny, że skoro muzyka stanowi „jedną z wielu form opowieści o człowieku 

3 M. Jabłoński, Przeciw muzykologii niewrażliwej, dz. cyt., s. 201.
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i świecie”, to także muzykologia ze swoimi problemami stanowi ważny element 
współczesnej nauki o człowieku. I choć nie jest to żadne odkrycie, umieszczenie 
muzykologii, jej zadań i jej ambicji, wewnątrz współczesnej humanistyki okazuje 
się zadaniem karkołomnym. W końcu muzyka była już wielokrotnie oddzielana 
od pozostałych dziedzin sztuki. Jednak, jak zauważa Jabłoński, podstawowe dla 
muzyki zagadnienia, takie choćby, jak interpretacja dzieła muzycznego, wpisują 
się ściśle w problem interpretacji, poznania i rozumienia sztuki oraz dyskusje, 
jakie problem ten wywoływał.

Osadzenie muzykologii w kontekście szeroko pojętej humanistyki powo‑
duje, że publikacja ta staje się interesująca nie tylko jako głos w dyskusji nad 
zadaniami dzisiejszej muzykologii, ale również jako wewnętrzne projekto‑
wanie granic współczesnej humanistyki: jej debat i obszarów zainteresowań. 
Niewątpliwie najbliższe muzykologii okazują się, zdaniem autora, filozofia 
i  literatura, nie tylko jako dziedziny akademickie, ale właśnie jako obszary 
pytań. „Muzykologia ma dziś doskonałą szansę i warunki, aby zwrócić się 
w kierunku filozofii i  literatury bardziej jeszcze niż kiedykolwiek”4 – pisze 
autor. Problemy, które dotykają muzyki i wiedzy o muzyce, nie ograniczają 
się i nie powinny do analizy harmonicznej czy nawet bogato zaprojektowa‑
nej interpretacji integralnej (jak wynika z polemiki z koncepcją Mieczysława 
Tomaszewskiego), zdaje się mówić Jabłoński. Jej ograniczenie przedmiotowe 
jest równie nieuprawnione. „To właśnie stan aktualnej kultury muzycznej 
w jej złożoności, wyzwaniach, jakie niesie, nie tylko organizuje muzykologię, 
ale także określa warunki jej przeżycia w przyszłości”5. Rozpoznanie zmiany 
stanu rzeczy i przemyślenie strategii włączenia się muzykologii w działania na 
aktualnie powstającym polu badań stanowią wyraźną konieczność. Przeciw 
muzykologii niewrażliwej daje możliwość przyjrzenia się dyskursom, które 
pojawiły się na obszarach nauki o muzyce; polemikom, krytycznym próbom 
oceny i rewaloryzacji rewolucyjnych przemian i przekształceń w łonie samej 
muzykologii. Warto zauważyć, że w tej erudycyjnej pracy poza jej oczywistym 
wymiarem polemicznym i krytycznym – z ostrzem tym razem skierowanym 
często ku rodzimej literaturze – widoczny jest także istotny wymiar napraw‑
czy. Ale przede wszystkim Przeciw muzykologii niewrażliwej – i w tym tkwi 
jej niewątpliwa zaleta – postuluje konieczność wyjścia poza techniczne spory 
i dyskusje ku problemom teoretycznym. Postuluje wyjście ku filozofii poprzez 
pytania o podstawy i racje bytu. Jeśli nawet holistyczny projekt filozoficznej 
muzykologii Charlesa Seegera nie zostaje tutaj przedstawiony jako aktualny 
kierunek muzykologii, to niewątpliwie związki muzykologii z filozofią, zwłasz‑
cza rozumianą najszerzej jako dziedzina pytań i krytycznych poszukiwań, 
a także metodologiczne zaplecze humanistyki, stanowią oś przedstawianych 
tutaj badań.

Muzykologia jest przedmiotem, który może i chce się rozwijać, ale bez 
świadomości własnych metod, własnych możliwości i ograniczeń będzie to 
robiła zdecydowanie wolniej. O ile więc analiza muzyczna jest dziś na pozycji 

4 Tamże, s. 10.
5 Tamże, s. 20.
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podejrzanego, o tyle analiza nowych nurtów i idei w muzykologii i poza nią 
jest nie tylko koniecznością, ale i odpowiedzialnością każdego muzykologa, 
podobnie jak jest nią formułowanie własnej wizji muzykologii. Bardziej zresztą 
niż rozstrzygnięcia na poziomie faktów i decyzji instytucjonalnych liczy się, 
powtórzmy za autorem, „zdolność i możliwość podjęcia dyskusji”6.

m.a.szyszkowska@uw.edu.pl

6 Tamże, s. 370.
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 Sprawozdanie

Tomasz Szczepanek

Sprawozdanie z 20. Światowego Kongresu Estetyki w Seulu 
(20th International Congress of Aesthetics)

Tegoroczna edycja ICA (International Congress of Aesthetics) odbyła się w Seulu 
w Korei Południowej w dniach 21‑27 lipca, a jej tematem przewodnim była 
kultura masowa. Gospodarzami spotkania było Koreańskie Towarzystwo Este‑
tyczne (The Korean Society of Aesthetics), Narodowy Uniwersytet w Seulu (Seoul 
National University) oraz Rada Zaawansowanych Technologii Multimedialnych 
(Council for Advanced Media & Moving Pictures).

Kongres otworzyła ceremonia powitalna, w trakcie której głos zabrał Jianping 
Gao z Chin, Przewodniczący IAA (International Association for Aesthetics). 
Następnie przedstawiono dwa inauguracyjne wykłady zakreślające tematyczną 
ramę tegorocznego Kongresu: The Redefinition of Art Based on the Concept of 
Performance Byung‑Nama Oha z Korei Południowej oraz Affective Engagement 
and Mass Art: Reflexes, Emotions and Moods, Positive and Negative Noëla Car‑
rolla z USA. Przez kolejnych kilka dni odbywały się równoległe sesje referatowe, 
pojedyncze wykłady i panele dyskusyjne. Wystąpienia poszczególnych prelegen‑
tów przyporządkowane zostały do dziesięciu różnych kategorii tematycznych: 
kultura masowa, nowe media, ciało i sport, historia estetyki, estetyka i nauka, 
wyobraźnia i emocje, estetyka środowiska, estetyka i teoria poszczególnych 
dyscyplin artystycznych, estetyka azjatyckich kultur tradycyjnych.

W konferencji wzięło udział ponad 250 naukowców z 35 krajów. Spośród 
nich najwięcej reprezentowało państwa Azji Wschodniej: Chiny, Japonię i Koreę 
Południową. Jedną z najliczniejszych reprezentacji europejskich stanowiła grupa 
badaczy z Polski. Wśród nich znaleźli się: Karina Banaszkiewicz (z referatem 
Reality and Virtuality in the Era of Digital Images), Marzenna Jakubczak (z refe‑
ratem Aesthetization of Nature in Comparative Approach: Buddhist Art in India 
and Japan), Aleksandra Łukaszewicz‑Alcaraz (z referatem Street‑Art, Graffiti, 
Vandalism – in Context of Arnold Berleant’s Environmental Aesthetics), Maria 
Popczyk (z referatem Poland Museum of Art‑Double Cod(ing) of Aesthetics), 
Alicja Rybkowska (z referatem The Aesthetics of Eternal Return), Małgorzata 
Szyszkowska (z referatem Listening In a Song: Therapeutic and Aesthetic As‑
pects of Listening and Singing), Krystyna Wilkoszewska (z referatem Aesthetics 
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of Body Deformation) i Tomasz Szczepanek (z referatem The Triumph of Image 
Over Reality – the Case of Kim Kardashian and Other Contemporary Celebrities).

Szczególnie interesujące wydały mi się dwa wystąpienia. Pierwsze z nich 
kanadyjskiej badaczki Marie‑Noelle Ryan, pt. The Interference of Moral Emo‑
tions in the Aesthetic Judgment, było próbą wyjaśnienia, dlaczego współczesna 
sztuka często budzi kontrowersje i niezrozumienie wśród masowych odbiorców. 
Przyczyny tego stanu rzeczy Ryan upatrywała w odejściu sztuki współczesnej od 
platońskiego zjednoczenia idei prawdy, piękna i dobra, które tradycyjnie miało 
być realizowane w sztuce jako takiej. W swoim wystąpieniu badaczka posłużyła 
się licznymi przykładami ze sztuk wizualnych, począwszy od obrazów Francisca 
Goyi przez sitodruki Andy’ego Warhola, a skończywszy na fotografiach Andresa 
Serrano. Drugim referatem, do którego chciałbym się odnieść, była prezentacja 
fińskiej artystki Ulli Karttunen, pt. The Aesthetics of Seduction: When Economy 
Goes Aesthetic but Not Always so Beautiful. Głównym celem tego wystąpienia 
było nakreślenie siatki powiązań między procesami estetyzacji a mechanizmami 
globalnego kapitalizmu oraz wskazanie na moralne konsekwencje współzależ‑
ności tych dwóch zjawisk. Karttunen zwróciła uwagę na to, iż w dzisiejszych 
czasach pojęcie makdonaldyzacji należałoby zastąpić pojęciem macaronizacji 
(od fr. macaron – luksusowego ciastka wypiekanego w różnych, jaskrawych 
barwach), które określa nieustanną aspirację masowego użytkownika kultury 
do świata ekonomicznie elitarnego przez posługiwanie się estetycznymi roz‑
wiązaniami ze świata mody czy sztuki.

Głównemu nurtowi Kongresu towarzyszył szereg imprez kulturalnych. W środę 
27 lipca odbyła się wspólna wycieczka do zabytkowego pałacu Gyeongbokgung 
oraz wizyta w The White Block Gallery, gdzie odbyła się wystawa „Paradigm of 
Media + Art” przygotowana specjalnie z okazji Kongresu. Ponadto repertuar 
imprez wzbogacił pokaz filmów koreańskich, muzyczny performance „Jazz à La 
Poème” i koncert koreańskiej muzyki perkusyjnej. Kongres zakończyła uroczysta 
kolacja, w trakcie której wyświetlono fotoreportaż przedstawiający najważniejsze 
momenty konferencji. Przedstawiciele IAA zapowiedzieli, iż następny Kongres 
odbędzie się za trzy lata w Belgradzie.

tomasz_szczepanek@o2.pl
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Adrienne Dengerink Chaplin – doktor filozofii, wykładowca w dziedzinie religii, filozofii 
i sztuki na King’s College, University of London. Wcześniej wykładała estetykę filozoficzną 
w Institute for Christian Studies w Toronto; piastowała także funkcję Przewodniczącej 
the Canadian Society for Aesthetics. Jej zainteresowania badawcze obejmują problem 
znaczenia w sztuce, embodiment oraz estetykę fenomenologiczną i teologiczną. Pisze 
i występuje zarówno na gruncie akademickim, jak i wobec szerszego audytorium. Publi‑
kowała m.in. w: „Contemporary Aesthetics”, „The Routledge Companion to Aesthetics” 
i „The Guardian”. Obecnie kończy książkę poświęconą relacji filozofii sztuki Langer do 
jej wcześniejszych prac z zakresu logiki i późniejszych dotyczących mózgu i umysłu 
(embodied mind). adrienne.dengerinkchaplin@googlemail.com

James R. Johnson – PhD, studiował w University of Tennessee oraz University of Il‑
linois w Urbana‑Champaign, gdzie uzyskał doktorat z filozofii na podstawie rozprawy 
poświęconej myśli Susanne K. Langer. Pracował jako wykładowca filozofii i estetyki 
filozoficznej oraz kierownik chórów w Northern State University w Aberdeen, South 
Dakota i w Boston University w Bostonie, Massachusettes. Obecnie Professor Emeritus 
of Music z Augustana College, Sioux Falls, South Dakota, gdzie od 1992 r. piastował 
stanowisko profesora muzyki oraz kierownika Augustana Choir, równolegle pracując 
jako główny kierownik wszystkich Choral and Instrumental Ensembles w Sioux Falls. 
Laureat m.in. prestiżowej nagrody Weston Noble Choral Award przyznawanej przez 
Luther College w Decorah, Iowa.

Maria Kominek‑Karolak – ur. 1981, ukończyła studia magisterskie w zakresie gry na 
skrzypcach w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2008. 
Jej praca magisterska poświęcona była analizie Koncertu skrzypcowego Carla Nielsena. 
W roku 2016 ukończyła studia drugiego stopnia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego pracą magisterską Niespełnione doświadczenie muzyki napisaną pod 
kierunkiem profesor dr hab. Iwony Lorenc. W latach 2004‑2007 realizowała program 
Sokrates‑Erasmus w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Kopenhadze oraz była 
studentką studiów II stopnia w tej uczelni. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych kursach i war‑
sztatach muzycznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojętą filozofię 
muzyki ze szczególnym uwzględnieniem hermeneutyczno‑performatywnych aspektów 
doświadczenia muzycznego. mkominek@tlen.pl

Agnė Kulbytė – doktor, pracownik Wileńskiej Akademii Sztuki. Jej zainteresowa‑
nia badawcze dotyczą filozofii i estetyki romantyzmu, historii oraz teorii malarstwa. 
agnekulbyte@gmail.com

Susanne Katherina Langer, z d. Knauth – 1895‑1985, urodzona w niemieckiej rodzinie 
zamieszkałej w Nowym Jorku, dzieliła zainteresowania między logikę i muzykę. W 1924 r. 
uzyskała magisterium z filozofii w Radcliffe College; pod wpływem wykładów White‑
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