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49 – 2016

 Rozprawy

Maria Gołębiewska

Foremne i nieforemne – wyzwanie antropologiczne?

„Forma nie jest umaszynowieniem” – „Forma jest
granicą między tym, co można

opanować, a tym, czego nie można”1.
Karol Irzykowski

We współczesnej teorii sztuki, jak i w refleksji nad sztuką pojawia się wiele 
odniesień do materii tworzonego dzieła. Dotyczy to między innymi fotografii 
(na przykład kwestia immaterii), a w szczególności sztuki użytkowej (między 
innymi architektura organiczna i scenografia teatralna). Takie rozważania 
łączą się ściśle z zagadnieniem formowania materii i bezforemnością materii 
jako wyzwaniem nie tylko dla twórców i odbiorców takich dzieł, ale w ogóle 
dla tych, którzy – za tradycją filozoficzną i tradycją kultury Zachodu – uznają, 
iż jednym z celów człowieka są działania normotwórcze, prawodawcze tak 
w dziedzinie nauk przyrodniczych, jak i w dziedzinie szeroko pojętej kultury 
(kulturowych i cywilizacyjnych wytworów człowieka). Dostrzegana nieforemność 
i bezforemność okazuje się więc pewnym wyzwaniem wobec dotychczasowych 
tez antropologicznych. Jednak – jak łatwo zauważyć – nie sposób dostrzegać 
nieforemności, nie wyznaczając pewnej miary tego, czym i jaka byłaby forma.

W swoim tekście wychodzę od założeń antropologicznych, deklarowanych 
wprost i presuponowanych przez Johna L. Austina w jego pracach na temat 
performatyki – podmiotu performatywnego, mającego poczucie sprawczości 
własnych działań i poczucie odpowiedzialności za nie. Austin zakłada, że czło-
wiek jest bytem normotwórczym i prawodawczym przede wszystkim w obrębie 
własnego świata społecznego i kultury, ale zarazem w odniesieniu do bytów 
przyrody ożywionej i nieożywionej, ku którym się zwraca. Taką sprawczość, 
szczególnie oddziaływanie na przyrodę, uwzględniają w swoich projektach 
i realizacjach współcześni architekci – nie tylko nurtu „architektury organicz-
nej”. Poniżej analizuję antropologiczne przesłanki, które odnajdujemy we 
współczesnych tezach na temat foremności i nieforemności przyrody i ludzkich 

1 K. Irzykowski, Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania. 1. Zdobnictwo w poezji. 2. Treść 
i forma, [w:] Pisma, część 2, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 222.
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wytworów. Wskazuję między innymi różnice w ujmowaniu formy: 1) tego, co 
formalne, 2) tego, co foremne oraz 3) tego, co sformatowane.

Foremność Rozumu

Punktem wyjścia polemik współczesnych artystów z tym, co „foremne”, są zało-
żenia obecne w myśleniu potocznym, a zakorzenione w stanowiskach filozoficz-
nych, socjologicznych, które przypisują człowiekowi możliwości formotwórcze 
– obecne tak w procesach poznawczych, jak i w praktykach, w działaniach pod-
porządkowujących byty natury, byty „naturalne” człowiekowi, wytwarzającemu 
specyficzny dla siebie świat – świat kultury. Takie tezy znajdujemy w filozofii XIX 
wieku i u początków refleksji socjologicznej (Dilthey i również Comte, wyraźne 
rozróżnienie nauk przyrodniczych i nauk o człowieku, czyli o społeczeństwie 
i kulturze). Założenia XIX-wieczne mają swoje źródła w tradycji filozoficznej – sta-
rożytnego i średniowiecznego substancjalizmu oraz nowożytnego racjonalizmu 
jako stanowiska poznawczego, ale też antropologicznego (człowiek jako byt 
rozumny, jako res cogitans). Trzeba przypomnieć, że pojęcie formy (morphe) 
Arystoteles łączy z pojęciem materii (hyle) w swoim stanowisku hylemorfizmu 
– w założeniu, że ów ścisły związek stanowi o substancji jako podstawie bytu 
– o substancjalności, istotowości bytu jednostkowego i całej kategorii bytów 
(o gatunku i rodzaju). Substancjalna, czyli istotowa, esencjalna podstawa ka-
tegoryzacji bytów natury decydowała o ich hierarchizacji, a u podstaw miała 
właśnie związek formy i materii. Materia zatem – wedle Arystotelesa – nie może 
być pozbawiona formy, nie może być nieforemna czy nieuformowana po tym, jak 
Bóg – Pierwszy Poruszyciel wprawił w ruch uformowaną już pierwotną materię.

Renesansowe i już nowożytne polemiki z arystotelizmem odwoływały się do 
koncepcji formy jako tego, co ściśle łączy się z aktywnościami rozumu. Tak Giordano 
Bruno, jak Kartezjusz (Pascal, Malebranche, Leibniz, Spinoza) zakładali, iż człowiek 
jako byt rozumny posiada zdolność rozumnego formowania przedmiotu pozna-
nia, między innymi dzięki matematyce – rachunkowi arytmetycznemu i prawom 
geometrii. Jednak owe formotwórcze prawa matematyki odnajdywali oni między 
innymi za pitagorejczykami w samej naturze – w proporcjach przyrody ożywionej 
(proporcje ciała ludzkiego) i nieożywionej (astronomia). Transcendentalizm Im-
manuela Kanta – odwołanie do formalnych, czyli „czystych” warunków poznania 
ludzkiego, uprzednich wobec wszelkiego doświadczenia – zakładał formę przede 
wszystkim jako związaną z działaniami poznawczymi człowieka – z możliwościami 
ludzkiego rozumu i wyobraźni. Formotwórcza aktywność wyobraźni transcenden-
talnej i wyobraźni empirycznej to podstawa Kantowskiego schematyzmu, czyli 
ujmowania w postaci form geometrycznych obrazów wyobraźni i świadomości.

Formalizm artystyczny i techniczny

XIX wiek przynosi – jak wiadomo – bardzo szerokie ujmowanie formy, tym 
razem łączonej z formotwórczymi działaniami człowieka, dokonywanymi 
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w obrębie specyficznego ludziom „świata przeżywanego”, czyli kultury. To 
właśnie umożliwiło przeciwstawienie formy jako następstwa działań poznaw-
czych i kulturotwórczych człowieka – naturze rozpatrywanej w XIX wieku jako 
nieforemne czy bezforemne zagrożenie uformowanego, uporządkowanego 
świata człowieka (przede wszystkim należałoby przywołać Heglowską opozycję 
przyrody i kultury, czyli specyficznego świata Ducha). Mówiąc inaczej, nauki 
przyrodnicze, odnajdując w przyrodzie pewne prawa dotyczące jej uformowa-
nia, zarazem niejako wprowadzały na powrót do natury owe prawa. Zgodnie 
bowiem z tymi prawami „nauki” (a de facto przyrody) człowiek miał poczucie 
uprawomocnienia własnych działań w obrębie przyrody. Formowanie bytów, 
ich przekształcanie i techniczne wytwarzanie przez człowieka miało jednak 
przewagę nad bytami natury, które w dużej mierze postrzegano i rozpatrywano 
jako „nieuformowane”, bezforemne, czyli nierządzące się żadnymi prawami 
dotąd rozpoznanymi. Nieforemność przypisywano więc tak „dzikim”, w do-
mniemaniu – bezrozumnym plemionom, jak i ich wytworom, domagając się 
ich cywilizacyjnego uformowania. Właśnie na tym przykładzie bardzo dobrze 
widać trudne i skomplikowane związki „formy” już nie z materią, ale z prawem 
i normatywnością w ogóle. Trzeba też przypomnieć tezy „formalizmu” koncepcji 
i programów estetycznych przełomu XIX i XX wieku, podkreślające artystyczny 
prymat formy wobec treści dzieła (zestawienie treści i formy jako uzupełnia-
jących się elementów dzieła sztuki). Warto wspomnieć także metodologiczne 
ujmowanie formy, proponowane wówczas przez filozofię życia („formy życia” 
Georga Simmla i jego koncepcja socjologii formalnej) oraz neokantyzm („formy 
symboliczne” Ernsta Cassirera).

W XX-wiecznej refleksji pojawia się jeszcze inny sposób pojmowania formy. 
Krytycy stanowisk esencjalistycznych podkreślali konstrukcyjny charakter formy 
– form zakładanych i obecnych, dzięki kulturowym i społecznym konwencjom, 
w myśleniu człowieka oraz form bytów wytwarzanych przez człowieka. Konstruk-
tywistyczne tezy rozpatrują formę jako związaną ze społecznymi i kulturowymi 
konwencjami – jako powoływaną i realizowaną w „przedmiotach kultury”, 
a przede wszystkim w przedmiotach techniki poddanych prawom ekonomii 
i wymiany ekonomicznej. Takie pojmowanie formy ściśle łączy się z terminem „for-
matowanie” – nadawanie kształtu oraz ujmowanie w ramy, czyli kształtowanie 
w pewnych granicach. Tak pojmowane formatowanie techniczne jeszcze bardziej 
kontrastuje z ujmowaniem natury jako tego, co pierwotne, co zastane przez 
człowieka i co dopiero wymaga owego uformowania. Właśnie tak technicznie 
pojęte sformatowanie odnajdujemy w znanych tezach Martina Heideggera na 
temat techniki, a w szczególności na temat traktowania przyrody jako pewnego 
„zasobu” danego ludziom. Techniczne instrumentarium jest rozpatrywane przez 
Heideggera jako to, co jednocześnie umożliwia i ogranicza działania człowieka: 
„Wyzywające roszczenie, które skupia człowieka na tym, by coś odkrywającego 
się dostawiał jako zasób, nazwiemy teraz ze‑stawem (Ge‑stell)”2 – dostawiał do 
zastanego stanu natury, mając przekonanie o władaniu nią. Wypada dodać, że 

2 M. Heidegger, Pytanie o technikę, [w:] M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Wy-
dawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002, s. 22.
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słownikowe znaczenie słowa Gestell to „podstawa”, a ma ono związek z innym 
niemieckim terminem – Gestalt (czyli postać, kształt, forma), do którego trze-
ba będzie jeszcze powrócić. Z kolei Emmanuel Lévinas „formatowanie” wiąże 
z porządkiem ekonomii, z rynkowym standaryzowaniem ludzkich wytworów, 
przeciwstawionym ekspresji podmiotu3, czyli działaniu właściwemu kulturze, 
a w szczególności sztuce.

Współczesne konstrukcje foremności

W XX wieku pojawia się zatem wyraźna i upraszczająca opozycja między: 1) 
kulturowym uformowaniem i technicznym sformatowaniem a 2) przyrodą 
ożywioną i nieożywioną. Przyroda zdaje się nie posiadać formy i jej wymaga 
jako nieuformowana, nieforemna, bezkształtna. We współczesnej architektu-
rze właśnie takie ujmowanie foremności, czyli tego, co (zgodnie z porządkiem 
racjonalnym, z rozumem) jest formalne i co jest technicznie sformatowane 
– zostaje skontrastowane z tym, co nieforemne, bezkształtne w przyrodzie, 
z materią bezkształtną jeszcze, bo nieuformowaną. Jednak – jak łatwo zauwa-
żyć – w przypadku architektury (na przykład „organicznej”) jest to związek pa-
radoksalny – architektura bowiem wymaga technicznych rozwiązań, pewnego 
technicznego „sformatowania” również wtedy, gdy budynek naśladuje swoją 
bryłą i wyglądem – bezkształtność materii dostrzeganą w przyrodzie. Jest to 
pewna bezkształtność, ponieważ trudno tu zidentyfikować kształt za pomocą 
znanych figur czy brył geometrycznych.

Piotr Winskowski w swojej książce z roku 2000 wskazuje jako podstawowe 
rozróżnienie w teorii architektury – podział na formę i technikę. Forma bowiem 
jest łączona z elementem artystycznym w dziele architektonicznym, a w szcze-
gólności ze stylem, natomiast technika umożliwia realizacje zamysłów architekta: 
„Inspiracje artystyczne z natury rzeczy odzwierciedlają się w formach dzieł sztuki. 
Aby przybliżyć cechy, przejawy i zakresy odzwierciedlania inspiracji techniką 
przez formę architektoniczną – uwikłanej jednocześnie w ową technikę z racji 
wykonawczych – należy przyjrzeć się zarówno zakresom znaczeniowym pojęć 
‘forma’ i ‘technika’, w obrębie których dochodzi do wzajemnego inspirowa-
nia, jak i specyfice obecności w sztuce XX wieku idei artystycznych związanych 
z techniką”4. Dotychczasowa forma architektoniczna, ujęta w kanony stylistycz-
ne, była związana z materiałem i konstrukcją (na przykład portyki, nadproża, 
stropy, pokrycia dachów). Architektura, korzystając z nowych materiałów, mogła 
wprowadzać nowe ukształtowanie materii, a z drugiej strony – w przypadku 
dekonstrukcji w architekturze – mogła przekształcać dotychczasowe formy 
architektoniczne, realizując projekty niemożliwe dotąd ze względów technicz-
nych (zakłócenia relacji pion-poziom, ciężkie konstrukcje na wątłych z pozoru 

3 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998; „separacja jest ekonomią” – s. 204‑206; rzecz wytwarzana w procesie 
pracy a rzecz jako przedmiot indywidualnych doznań zmysłowych – s. 154‑155.

4 Por. P. Winskowski, Modernizm przebudowany. Inspiracje techniką w architekturze u progu XXI 
wieku, Universitas, Kraków 2000, s. 19.
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podparciach). Natomiast modernistyczny funkcjonalizm miał na celu jeszcze 
inne przepracowanie dotychczasowych form architektonicznych – pojawia się, 
tak dobrze znany w teorii sztuki pierwszej połowy XX wielu, postulat oczyszcze-
nia formy i jej ujednoznacznienie oraz podporządkowanie formy i konstrukcji 
budynku – postulatowi funkcjonalności. Charles Jencks podkreśla, że „ruch 
modernistyczny zubożył język architektury w dziedzinie formy” – „jeśli chodzi 
o ekspresję, architektura Miesa van der Rohe i jego następców jest najbardziej 
jednowartościowym systemem formalnym, jaki istnieje, ponieważ używa nie-
wielu materiałów i opiera się na geometrii kąta prostego. Ten ograniczony styl 
tłumaczony był względami racjonalności (podczas gdy był nieekonomiczny) 
i uniwersalności (podczas gdy pasował do kilku funkcji). Pudełko ze szkła i stali 
stało się najczęściej używaną formą w architekturze modernistycznej”5, a ujed-
noliceniu funkcji towarzyszyło zaniedbanie decorum.

Techniczne modernistyczne sformatowanie projektu i realizacji architekto-
nicznej pomijać może element artystyczny, ale – paradoksalnie – nie dotyczy to 
wspomnianej już architektury z założenia „bezforemnej”, bezkształtnej, która 
realizuje również cele artystyczne. Natomiast jej relacja wobec techniki jest nie-
jednoznaczna. Architektura „bezforemna”, przeznaczona do realizacji włącza 
element techniczny do swoich projektów, jak i równocześnie go pomija, bo 
usiłuje wykroczyć poza techniczne i materialne ograniczenia realizacji budynku, 
często bowiem zatrzymuje się na etapie projektu generowanego komputerowo, 
pozostaje jedynie w sferze pomysłu, koncepcji (sztuka konceptualna?). Projekt 
taki ma jednak również źródła i charakter techniczny…

Szczególnym ujęciem formy architektonicznej, które wychodziło od rozbicia 
dotychczasowej formalizacji, a także miało na celu zakwestionowanie oczywisto-
ści praw fizycznych, cech materii, z której wykonywano obiekt architektoniczny 
– była architektura dekonstrukcji. To właśnie dekonstrukcyjne projekty i realizacje 
stanowią pewien wstęp do rozwijających się koncepcji architektury kwestionu-
jącej foremność obiektu architektonicznego. Architekturę dekonstrukcji można 
określić jako zamierzenie architektoniczne (tezy teoretyczne oraz praktykę), po-
stulujące pewną de-formację dotychczasowych stylów i form architektonicznych 
– jako ich od-kształcanie i prze-kształcanie. Takie dekonstrukcyjne podejście do 
formy stanowiło punkt wyjścia projektów zakładających nieforemność czy bez-
kształtność bryły architektonicznej, między innymi Grega Lynna. Ważne okazały 
się tezy dekonstrukcyjne, dotyczące przepracowania dotychczasowych form 
architektonicznych, odejście od dotychczasowego ukierunkowania budynków 
(poziome-pionowe, horyzontalne-wertykalne), otwarcie wnętrza budynku na 
zewnętrze oraz użycie nowych materiałów, które umożliwiły realizację takich 
projektów. Trzeba podkreślić, że projekty te znajdowały swoje uprawomocnienie 
we wczesnych pismach Jacques’a Derridy na temat znaku i w jego późniejszych 
pracach dotyczących dzieła sztuki, a w szczególności architektury.

Można powiedzieć, że Derrida był szczególnie zainteresowany w swoich 
analizach pisma i jego różnych przejawów (tekstów) – aspektem przestrzennym. 
Dotyczy to również dzieła sztuki jako specyficznego tekstu-przedmiotu kultury. 

5 Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, przeł. B. Gadomska, Arkady, Warszawa 1987, s. 15.
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Derrida zakłada w swojej koncepcji różni – jako procesu różnicowania – pry-
mat przestrzeni i jej układów wobec czasu, prymat elementu diachronicznego. 
Różnia jest opisywana jako pewne przesunięcie w przestrzeni, wtórnie jako 
opóźnienie czy zwłoka w czasie. Dodatkowo jeszcze Derrida zakładał otwartą 
przestrzeń „tekstu-aż-po-horyzont”, dlatego odwoływał się do praktyk pisar-
skich rozbijających tak wolumin książki (Księga Mallarmégo), jak i czasowy, 
narracyjny układ tekstu (Nombres Sollersa). Pytał o możliwość istnienia tekstu 
„poza-księgą”, o rozbicie księgi jako zamkniętego woluminu, czyli o zniesienie 
granicy między tekstem a jego otoczeniem, uznawanym pochopnie za nie-tek-
stualne. Aby opisać to rozbicie woluminu książki, Derrida posłużył się między 
innymi metaforą rozplenienia, rozsiania znaczeń księgi przeciw „klasycznemu 
i sztucznemu argumentowi solidnej trwałości rzeczy pisanej”6.

Według Derridy przestrzenny (i zarazem materialny) charakter dzieła sztuki 
jest jednak najlepiej dostrzegalny w przypadku dzieła architektonicznego. Dzie-
ło architektoniczne jest traktowane przez Derridę jako specyficzny tekst oraz 
specyficzny przedmiot kulturowy – to właśnie w nim najlepiej jest dostrzegalne 
wpisanie odbiorcy dzieła w samą przestrzeń tekstu-dzieła. Architektura i  jej 
poszczególne realizacje to właściwie najlepsze przykłady Derridiańskiego „tek-
stu aż po horyzont”, w szczególności autorstwa architektów zainspirowanych 
jego tezami, jak w przypadku projektu Tschumiego w Parc de la Villette, gdzie 
spotyka się i przenika architektonika budynku i krajobrazu. Architektura stano-
wi bowiem specyficzny tekst pisma zawłaszczający odbiorcę, organizujący mu 
świat, w którym oznaczone zostają kierunki, a przedmioty „pozycjonowane” 
w przestrzeni przynoszą odbiorcy-użytkownikowi budynku pewne znaczenia 
do odczytania. Jest to tekst, który stanowi zarazem grę, w której uczestniczy 
odbiorca dzieła, potwierdzający jego znaczenia w codziennym działaniu. Takie 
semiotyczne pojmowanie architektury odnajdujemy w jej historii i wielowieko-
wej teorii. Natomiast Derrida podkreśla wielokrotnie umowność granicy między 
tekstem-dziełem architektonicznym a jego otoczeniem, parergonem. Cechą 
główną okazuje się niejednorodność bryły budynku, ponieważ ramy budynku 
– parergon są wpisane w samo dzieło – w ergon i obiekt nie ma granicy łatwej 
do wskazania, a to, co oddziela, zarazem łączy, jak obszar „przejścia”, „prze-
kroczenia” między budynkiem a otoczeniem. Derrida traktuje poszczególne 
architektoniczne realizacje jako układ tekstów – poszczególnych zamkniętych 
przestrzeni, które dekonstrukcja otwiera, łączy, czyni transparentnymi dla oglądu. 
Specyficznym przykładem dzieła architektonicznego, wpisującego w przestrzeń 
„miejskiego ogrodu” powtarzalne teksty – filmowe kadry, był Parc de la Villette 
i ciąg Folies – wspomniany już projekt Bernarda Tschumiego, a komentowany 
przez Derridę.

Jednak koncepcja architektury dekonstrukcyjnej wyszła poza tezy samego 
Derridy – architekci uznali, że jest to stworzenie pewnej formalnej regularności, 
a następnie jej rozbicie („deregularności”), co było również pewnym następ-
stwem architektury postmodernistycznej. W przypadku architektury „dekon-
strukcyjnej”, zainspirowanej tezami Derridy, redefinicji podlegają dotychczasowe 

6 J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 67.
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znaczenia, uznawane za trwałe na mocy tradycji i kulturowych umów, w tym 
znaczenia nadawane kierunkom góra-dół, prawo-lewo. Dlatego architekturę 
dekonstrukcyjną, kwestionującą dotychczasowe uformowanie dzieła architek-
tonicznego, cechuje: rozbicie przebiegu kierunków pionowych i poziomych, 
wielość linii po skosie, nieciągłości linii, układ otwarcia budynku na przestrzeń 
zewnętrzną (czyli niejednoznaczny charakter okien i drzwi, które separują 
i otwierają zarazem wnętrze budynku), redefinicja elementów i  ich układu, 
wpisujących dzieło w otoczenie i warunkujących dostęp do budynku (przejścia, 
nieokreślona, bo zróżnicowana wysokość budynku). Za jednego z czołowych 
twórców architektury postmodernistycznej uchodził Peter Eisenman (członek 
„Grupy Nowojorskiej), chwalony przez Derridę, który później realizował właśnie 
założenia architektury dekonstrukcyjnej (architekt jako archeolog, jako geolog). 
Inni twórcy to wiedeńska grupa Coop Himmelblau, Daniel Libeskind (budynek 
jako doświadczenie), Frank O. Gehry, Rem Koolhaas, Zaha Hadid. Architekci „de-
konstrukcyjni” podkreślali również swoje opozycyjne stanowisko wobec założeń 
rosyjskiego konstruktywizmu – przeciw modernistycznej utopii w architekturze. 
W przypadku wspomnianej już architektury organicznej przepracowanie form 
dotychczasowej architektury (kanonu kulturowego) ma na celu również wpisanie 
budynku w otoczenie, ale ma to być pewne „symbiotyczne” włączenie obiektu 
architektonicznego w krajobraz, w środowisko przyrodnicze wraz z cechami 
jego materii. Architekci postulujący takie cele działali przez cały wiek XX (Frank 
Lloyd Wright, Alvar Aalto, Antoni Gaudi, Eero Saarinen, Hundertwasser), a od-
woływali się między innymi do XIX-wiecznej metafory organizmu, porównując 
budynek – jego bryłę, funkcjonowanie – właśnie do organizmu.

Współczesne konstrukcje bezforemności

Lidia Klein w swojej książce Żywe architektury. Analogia biologiczna w architek‑
turze końca XX wieku pisze o wielu inspiracjach biologicznych we współczesnej 
architekturze – od najbardziej oczywistej analogii w „architekturze organicznej” 
po czysto konceptualną i zarazem czysto techniczną „architekturę cyfrową”, która 
„obfituje” w „biologiczne nawiązania”: „Choć zasadniczym celem jej twórców 
[architektury cyfrowej], wskazanym przez Frazera, jest tworzenie ‘żywej archi-
tektury’, ma ona wyłącznie konceptualny charakter, a elementy, które o owym 
życiu decydują, wybierane są arbitralnie. Architekci nie przedstawiają żadnej 
spójnej definicji życia, wprowadzając jedynie te elementy, które wydają im się 
interesujące, jak problem ruchu. Jednocześnie zupełnie pomijają na przykład 
problem śmierci. Życie jest dla nich pojęciem wyidealizowanym i poddanym 
estetyzacji”7. Inna biologiczna analogia we współczesnej architekturze dotyczy 
zestawienia budynku i ciała człowieka, które opiera się – jak wiadomo z historii 
sztuki – na analogii proporcji, z całą pewnością formalnej. Jednak analogia ta 
współcześnie zostaje znacznie wzbogacona. „Wraz z przewartościowaniem 

7 L. Klein, Żywe architektury. Analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku, Fundacja Kultura 
Miejsca, Warszawa 2014, s. 12.
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normatywnej roli cielesności przez humanistykę, a także za sprawą rozwoju 
nauki (zwłaszcza implantologii czy biotechnologii), prowadzącymi do refleksji 
nad granicami biologicznego ciała, w architekturze zaczynają pojawiać się pró-
by wprowadzenia ciał nienormatywnych i wymykających się dotychczasowym 
klasyfikacjom, jak na przykład ciało cyborga”8, a także rozmaite odmiany mon-
strualności i bezforemności. Jak podkreśla Lidia Klein, w koncepcjach i pracach 
UNStudio i Grega Lynna potworność, monstrualność „nie jest już postrzegana 
jako anomalia, ostrzeżenie przed popełnieniem błędu, jakim jest stworzenie 
architektonicznego bezładnego potwora, ale przyjmuje rolę wzoru i inspiracji. 
Napiętnowana przez zachodnioeuropejską teorię architektury bezforemność 
staje się wartością pozytywną i inspiracją dla praktyki projektowej”9 (na przykład 
Dom embriologiczny Grega Lynna, Möbius House UNStudia).

Kenneth Frampton w książce Modern Architecture. A Critical History, w roz-
dziale poświęconym między innymi kwestiom topografii, morfologii i mate-
rialności w architekturze końca XX i początku XXI wieku, podkreśla usuwanie 
rozziewu między dwiema tendencjami: „plastycznością kaligrafii” projektów 
architektonicznych i „organicznymi syntezami”, których początki datują się na 
lata dwudzieste XX wieku. Pisze on o „symbiotycznej metodzie projektowania” 
Hugo Häringa – o „organicznej współzależności wnętrza i zewnętrza, Organwerk 
versus Gestaltwerk”10, realizowanej w połowie lat dwudziestych, a zakładającej 
połączenie w jedność w projekcie architektonicznym – rzeźbiarskiej formy bryły 
budynku z otwartą przestrzenią zewnętrza. Jako współczesny przykład takiego 
projektowania Frampton wskazuje między innymi projekty i realizacje Zahy Hadid. 
Odwołuje się przy tym do „postkrytycznego” eseju Roberta Somola 12 Reasons 
to Get Back into Shape (2004) (12 powodów, by przywrócić kształt), według 
którego „wyraźnie odmienne nastawienie odróżnia zastosowanie amorficzne-
go kształtu (shape), niewymagające wysiłku, od strukturalnego wytwarzania 
formy (form)”11. Somol uznaje, iż kształt (shape) jest łatwy, graficzny, dający się 
wielorako zastosować, arbitralny, trzymający się powierzchni, gruntu i bardziej 
„projekcyjny”, czyli nastawiony na przyszłość, niż „krytyczny” – polemizujący 
z przeszłością. Somol w swoim eseju odwołuje się między innymi do projektów 
OMA („the OMA shape projects”12), w szczególności Koolhaasa. Frampton od-
nosi się również do projektów i publikacji Grega Lynna: „Głównym teoretykiem 
morfologicznego kultu raczej kształtu niż formy był Greg Lynn, którego pisma 
pojawiły się w dwóch kolejno wydanych publikacjach Folds, Bodies and Blobs 
w roku 1998 i Animate Form w roku 1999”13. Frampton podkreśla, obecne 
w nich, wpływy jeszcze formalizmu architektonicznego i dekonstrukcji, poza 
które Lynn stara się wykroczyć w swoich tezach i projektach. „W obu tekstach 
rozpoznaje on [Lynn] podstawową rolę i możliwości morfologicznych para-
dygmatów”, w szczególności matematycznego modelowania, stosowanego do 
układu kształtów. Wzorcami byłyby tu „naturalne metaboliczne procesy jako 

8 Ibidem, s. 13.
9 Ibidem.
10 K. Frampton, Modern Architecture. A Critical History, Thames and Hudson Ltd, London 2011, s. 357.
11 Ibidem, s. 358.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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podstawa nowej architektury”14, ale również rezygnacja z utrwalonego przeko-
nania, iż budynki wpisane w otoczenie stanowią „pragmatyczną” odpowiedź na 
warunki klimatyczne, topograficzne i materialne15. Techniczne uwarunkowania 
nie tyle mają umożliwić dogodne wpisanie budynku w zastane warunki geogra-
ficzne, ile mają służyć – jako narzędzia modelowania – projektowaniu budynku 
o „wielokształtnych powierzchniach” biomorficznych16, bo zaobserwowanych 
w mikroskali przyrodniczej (stosowane przez Lynna porównanie do zmiennych 
kształtów kropli wody, blobs17). Nowa forma architektoniczna, przypominają-
ca nieokreślone kształty widziane w naturze, powstawałaby dzięki „ciągłemu 
zniekształcaniu powierzchni, zakrzywionych w rozmaity sposób”, jak gdyby 
były one wynikiem „dynamiki ruchu zwierząt”18.

Greg Lynn w swoich projektach zakłada ruch użytkowników obiektu archi-
tektonicznego, również percepcję wzrokową osoby pozostającej w ruchu, ale 
też same projekty architektoniczne mają charakter dynamicznych animacji – do 
budynku stosuje się metaforę żywego organizmu pozostającego w ruchu. Za-
razem jest to komputerowo uzyskiwana symulacja deformacji – jako pewnego 
przekształcenia pierwotnej zastanej czy też zakładanej formy19. Takie biomor-
ficzne założenia wpisują w swoje projekty architekci z grupy FOA – Foreign 
Office Architects, założonej przez Alejandro Zaera Polo i Farshida Moussaviego, 
którzy zaprojektowali między innymi terminal portu lotniczego w Jokohamie 
(2002). Architekci przepracowują na nowo kulturowo przyjęte znaczenia form, 
wprowadzając nową „semiozę kształtu”, co w przypadku wspomnianej reali-
zacji pozwala odmienić – dzięki modelowaniu matematycznemu i topologii 
– tradycyjnie pojęte relacje gruntu, ścian i dachu w relacje między kształtem 
gruntu i kształtem dachu, które wzajemnie się przenikają i łączą20. Pierwsze 
siedem lat swoich działań architekci podsumowali w publikacji Phylogenesis: 
FOA’s Ark (2003). Frampton wskazuje wcześniejsze projekty, które inicjowały 
bądź wyprzedzały koncepcje FOA, między innymi projekty architekta i inżyniera 
Freia Otto (między innymi projekty na Olimpiadę w Monachium, 1972, wraz 
z Güntherem Behnischem). To właśnie Frei Otto ujmował pracę architekta bar-
dziej jako Gestaltfinden niż Gestaltung – bardziej jako odnajdywanie formy niż 
formy tworzenie bądź wytwarzanie21.

Wspomniany już paradoks architektury, w założeniu nieforemnej, bezkształt-
nej, ujawnia trudności i komplikacje we współczesnym ujmowaniu granic – i nie 
chodzi tu o oddzielanie budynku i otoczenia, lecz o inne granice – między 
tym, co foremne i nieforemne, między tym, co rozumne, i tym, co przed- lub 
poza-rozumne, między ładem wprowadzanym przez rozumnego człowieka 
a domniemanym „bezładem” (jak bywa określana bezforemność) zastanym 

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Por. ibidem, s. 359.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Por. B. Kolarevic, Digital Morphogenesis and Computational Architecture, [w:] SIGRADI 2000 – 

Construindo (n)o espacio digital / Constructing the digital Space, 4th SIGRADI Conference Proceedings, 
Rio de Janeiro, 25‑28 September 2000, s. 98‑103.

20 Por. K. Frampton, Modern Architecture. A Critical History, op. cit., s. 359.
21 Por. ibidem, s. 360.
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w przyrodzie. Projekty zatem pozwalają uzyskać „nieprzewidywalny geome-
tryczny format”22. Nieforemność, bezkształtność materii w przyrodzie, która ma 
znaleźć swój odpowiednik w bryłach budynków projektowanych i realizowanych 
przez ludzi, ma na celu usunięcie takich prostych opozycji. Jednak – paradok-
salnie – prowadzi do dostrzeżenia w przyrodzie właśnie pewnego bezładu, 
domagającego się ludzkiej interwencji, którą okazuje się budynek wtopiony 
w tło przypadkowego krajobrazu.

Punktem wyjścia projektów Lynna i architektów z grupy FOA są nie tyle do-
tychczasowe, ustalone formy architektoniczne (jak w przypadku dekonstrukcji), 
ile formy obserwowane w naturze wraz z przeniesieniem do projektów procesów 
ich kształtowania się, w ich dynamice i chwilowości. Projekty te – jako obrazy 
techniczne – mają na celu ukazanie owego procesu formowania, zatrzymanie 
tego procesu w wymiarach projektu i uczynienie pewnym wzorcem-modelem 
kształtowania przestrzeni rzeczywistych. Wedle Viléma Flussera wszelkie pro-
jekty architektoniczne są obrazami-modelami, a dodatkowo stają się „obrazami 
technicznymi”, gdy są generowane komputerowo. Obrazy techniczne według 
Flussera odwołują się do obrazów-odbić – do naszych percepcji utrwalonych 
w znakach ikonicznych, ale autonomizują się i już jako obrazy-modele, obrazy 
wzorcowe zapowiadają przyszłe realizacje. Flusser podkreśla wzorcowy charakter 
obrazów technicznych, które tworzą na nowo i od nowa kulturowe imaginarium 
i które mają – ze względu na odwołanie do modernistycznego autorytetu techniki 
– bardzo perswazyjny charakter. Nie mogą być bowiem podane w wątpliwość 
i jedynie specjaliści od tworzenia takich wizerunków („imaginatorzy”) mogą je 
oceniać i negować23. Czy ta krytyczna opinia nie dotyczy również projektów 
architektonicznych, których celem – wobec trudności z ich realizacją – jest przede 
wszystkim i głównie wyobraźniowa inspiracja?

Gestalt – figuralność a figuratywność

Rozwiązaniem, które usuwa owe proste opozycje: bezkształtna natura, za-
stany bezład-rozumny człowiek, normatywne uformowanie – jest propozycja 
Jean-François Lyotarda zawarta w jego książce Discours, figure (1971). Lyotard 
odwołuje się tu do filozoficznego pojmowania gestaltu (die Gestalt – forma, 
kształt, figura, postać), zaproponowanego trzydzieści lat wcześniej przez Mau-
rice’a Merleau-Ponty’ego. Termin „Gestalt” ujmuje w psychologii postaci wynik 
percepcji jako pewną figurę wyodrębnioną z tła, postać na pewnym tle. Lyotard 
za pomocą tego terminu określa nie tylko malarstwo figuratywne o wyraźnych, 
łatwo rozpoznawalnych kształtach, ale również poszukujące, abstrakcyjne 
malarstwo informel, zwane potocznie „niefiguratywnym”. Lyotard ujmuje to 
malarstwo również jako niefiguratywne, ale równocześnie „figuralne”24, odwo-
łując się właśnie do terminu „Gestalt”. Zdaniem Lyotarda bowiem widz zawsze 

22 Ibidem.
23 Por. V. Flusser, Ku uniwersum obrazów technicznych, przeł. A. Gwóźdź, [w:] Po kinie? Audiowi-

zualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 1994, s. 65‑66.
24 Por. J.‑F. Lyotard, Discours, figure: un essai d’esthétique, Klincksieck, Paris 1971, s. 211, 277.



15

Foremne i nieforemne – wyzwanie antropologiczne?

rozpoznaje na tle płótna pewne kształty, pewne figury, chociaż nie odnosi ich do 
percepcji znanych, kształtnych rzeczy czy osób. Uczy się dopiero rozpoznawać je 
jako pewne kształty, figury własnej percepcji – własnej subiektywnej uwagi i jako 
twory wyobraźni i percepcji malarza. W ten sposób bezkształtność, nieforem-
ność, dostrzegana w pierwszej chwili, zamienia się w pewien rozpoznawany na 
tle płótna kształt – kształt potwierdzający możliwości człowieka w formowaniu 
tego, co bezforemne. Fenomenologiczne źródła filozofii Lyotarda łączą się w tych 
tezach zarówno z refleksją nad malarstwem, inspirowaną psychologią postaci, 
jak i z przemyśleniami dotyczącymi percepcji przestrzeni wielowymiarowych 
(rzeźby, ale także implicite architektury i krajobrazu).

Nieforemność, bezforemność stanowi więc wyzwanie dla percepcji i praktyk 
człowieka, który z takiej próby wychodzi zwycięsko również w przypadku ar-
chitektury „nieforemnej”. Ostatecznie bowiem uczymy się rozpoznawać bryłę 
budynku i  ją identyfikować bez względu na to, czy określimy ją jako shape, 
kształt, czy jako form, formę – bryłę tę rozpoznajemy właśnie jako pewien gestalt 
na tle krajobrazu, choćby po to, by trafić z powrotem… Granice wyznaczane 
przez nas w realnej przestrzeni i granice usuwane mają bowiem swe źródłowe 
odniesienie w naszej percepcji, która służy orientowaniu się tak w przestrzeni 
o łatwo rozpoznawalnych formach – w oswojonej przestrzeni „ludzkiej”, jak 
i w tej pozornie bezkształtnej, nieuformowanej przestrzeni „nieludzkiej”. Nie 
musi to jednak służyć sprawowaniu władzy nad otoczeniem, jak określił formę 
i działania formotwórcze człowieka Karol Irzykowski w słowach przytaczanych 
na początku tekstu.

Form and formlessness – an anthropological challenge?

Both modern art theory and contemplations of art contain many references to 
the materiality of the work created. This concerns, among others, photogra-
phy (for example, the question of “immateria”), and particularly applied arts 
(including “organic architecture” and theatrical scenography). Such considera-
tions are strictly linked to the issue of matter’s formation and the irregularity 
of matter as a challenge not only for the creators and perceivers of such works, 
but in general for those who – in accordance with philosophical tradition and 
the tradition of Western culture – believe that one of the goals of humanity is 
the normative activity, both in the natural sciences and in broadly understood 
culture (the cultural and civilisational creations of the human kind). The per-
ceived irregularity and formlessness thus appear to be some challenges to the 
existing anthropological theses. However, as it may easily be seen, no way exists 
to perceive formlessness without setting some kind of a guideline for what the 
form is and what is it like.

In the text, I start with anthropological assumptions formulated by John L. 
Austin in his works on the performativity – the performative subject with a sense 
of agency in their own actions and a sense of responsibility. Austin assumes that 
humans are norm- and law-making beings, especially within their own social 
and cultural world, but also in relation to living and non-living natural beings. 
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Such agency, particularly when influencing nature, is taken into account by 
contemporary architects in their projected and realised objects – not only of 
the “organic architecture” trend. I refer to philosophical tradition, normative 
theses in general and anthropological theories in particular, redefined by the 
proponents of modernity. I analyse the anthropological premises found in the 
contemporary theses on the form and formlessness of nature and human crea-
tions. I indicate the differences in understanding the form: 1) of that, which 
is formal, 2) of that, which has a form and 3) of that, which is formatted. The 
matters discussed include the contemporary constructs of that, which has a form, 
proposed in various concepts of architecture and the architectural object.

Słowa kluczowe: forma, bezforemność, współczesna architektura

Key words: Form, Formlessness, Contemporary architecture
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Estetyka nieużytku we współczesnej architekturze krajobrazu miasta

Wstęp

To, jak widzimy środowisko, jak je interpretujemy i jak je kształtujemy, to co 
dostrzegamy w nim jako piękne, ciekawe, istotne, opisać można w ramach 
estetyki krajobrazu. Jego częścią jest krajobraz miasta, na którym tu chcemy się 
skupić, aby odpowiedzieć na pytanie, skąd czerpią energię współczesne style 
i fascynacje estetyczne w architekturze krajobrazu. Interesować nas będzie 
szczególnie fragment krajobrazu miasta, który odwołuje się do spontanicznej 
egzystencji nieużytku – terenu pozornie porzuconego. Obszary te znalazły 
się w ostatnim czasie w centrum uwagi badaczy środowiska miejskiego i ar-
chitektów krajobrazu zarówno ze względów ekologicznych, społecznych, jak 
i urbanistycznych. Te wątki składają się na zakres problematyczny, który określić 
można mianem estetyki nieużytku.

Miasta polskie, a szczególnie Warszawa, charakteryzują się swojego rodzaju 
nieciągłością przestrzeni zurbanizowanej – lukami w planowanej i administro-
wanej strukturze urbanistycznej, potocznie zwanymi nieużytkami. W większości 
przypadków tereny te spontanicznie zarastają roślinnością w procesie naturalnej 
sukcesji i w ten sposób stają się czynnym biologicznie elementem miasta. Patrząc 
na plany rozwoju przestrzennego Warszawy, zapisane w studiach zagospoda-
rowania przestrzennego oraz w planach miejscowych, widać, że zdecydowana 
większość nieużytków ma zniknąć z krajobrazu miasta na rzecz zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej1. Pozostaną nieliczne parki i zieleńce – wyspy oto-
czone gęstą zabudową. Dogęszczanie miasta odbywa się przede wszystkim 
kosztem terenów, które są uważane za niefunkcjonalne, jako że utraciły swoją 
wcześniejszą funkcję, głównie związaną z przemysłem (ale też obronnością, 
rolnictwem, komunikacją itd.), i powoli ulegając procesowi naturalnej sukcesji, 
na powrót zostały zasiedlone przez zbiorowiska roślin ruderalnych i rodzimych2. 

1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta st. Warszawy 
http://www.mapa.um.warszawa.pl/. Dostęp: 09.01.2017.

2 Roślina rodzima to roślina występująca naturalnie na danym obszarze. Za rośliny synantropijne, za 
Barbarą Sudnik‑Wójcikowską, przyjmujemy rośliny, które porastają obszary zmienione przez człowieka, 
szczególnie w miastach, np. sąsiedztwa budynków, drogi i przydroża, tereny kolejowe, parkingi i place, 
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Nie stanowią one szczególnej wartości w oczach planistów i administracji 
publicznej, w każdym razie nie takiej, by mogły konkurować z potrzebą inwe-
stycji budowlanych, a także po prostu wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na 
mieszkania w dużych miastach.

Trzeba być jednak świadomym tego, że to właśnie szeroko rozumiane nie-
użytki gwarantują w znacznej mierze różnorodność biologiczną na obszarach 
miejskich. Przede wszystkim dlatego, że jest ich w Warszawie wciąż stosunkowo 
dużo, stanowią więc znaczący procent miejskich terenów biologicznie czynnych. 
Ale nie tylko o ilość tu chodzi. To tam schronienie i pożywienie znajdują gatunki 
roślin i zwierząt, które nie mogłyby funkcjonować w miejskich parkach, gdzie 
„dba się” o to, żeby nie było „zbyt dziko”, kosząc, przycinając, nawożąc itd. 
Dzięki terenom nieużytków wiele dziko żyjących gatunków wciąż może żyć 
w metropoliach. Ponadto świadczą one szereg tzw. usług ekosystemowych:

Rośliny rosnące spontanicznie w przestrzeniach miejskich – rodzime czy nierodzime – pełnią 
ważne funkcje ekologiczne. Ekolodzy nazwali te funkcje świadczeniami ekosystemowymi, 
które odpowiadają za pochłanianie nadmiernej ilości składników pokarmowych na terenach 
podmokłych (zapobiegając eutrofizacji), spadek temperatury na obszarach pokrytych nawierzch-
niami nieprzepuszczalnymi, kontrolowanie procesów erozji, remediacje zanieczyszczenia gleby 
i powietrza, zapewnienie schronienia i pożywienia dla dzikich zwierząt, a także pożywienia 
i lekarstw dla ludzi (nawet jeśli z nich nie korzystamy)3.

Wartości nieużytków doceniają również lokalne społeczności, gdyż stanowią 
łatwo dostępne tereny zieleni położone blisko miejsc zamieszkania, pozbawione 
opresji nakazów i zakazów, które można użytkować w nieformalny sposób. 
Ludzie traktują je jako lokalne obszary „dzikiej natury”. Spacerują po nich, palą 
ogniska, wyprowadzają psy, choć są i tacy, którzy w ogóle z nich nie korzystają, 
ale ważna jest dla nich świadomość, że są blisko i stanowią rezerwuar wartości 
przyrodniczych, zapewniający poczucie bezpieczeństwa ekologicznego4. Są 
również ważnym elementem struktury przestrzeni zamieszkiwanej, obok ogro-
dów reprezentacyjnych i rekreacyjnych, co zostało wyjaśnione w dalszej części 
tekstu5. Pomimo tego nieużytki znikają – w starciu z rynkiem deweloperskim 
wspartym przez obowiązujący model planowania przestrzennego nie mają szans. 
Pociąga to za sobą spadek bioróżnorodności miejskiej, ale też bunt i frustrację 
części mieszkańców, którym odbierane są ich lokalne „ostoje dzikiej przyrody”.

To wszystko powoduje, że stereotypowe postrzeganie nieużytków jako „po-
rośniętego chwastami marnotrawstwa przestrzeni”, w którym w dodatku „może 
się czaić niebezpieczeństwo”, zmienia się, ustępując miejsca nowej estetyce, 
towarzyszącej współczesnym realizacjom zieleni miejskiej. We współczesnej 
architekturze krajobrazu „motyw nieużytku”, a raczej stylizacja „na nieużytek” 

tereny poprzemysłowe (B. Sudnik‑Wójcikowska, Rośliny synantropijne, Multico Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 2010).

3 P. Del Tredici, The Flora of the Future, https://placesjournal.org/article/the‑flora‑of‑the‑future/. 
Dostęp: 30.12.2016.

4 E. O. Wilson, (2009), Biophilia, Kindle Edition, Harvard University Press 2009, por. R. Kaplan, Nature 
at the doorstep: residential satisfaction and the nearby environment, „Journal of Architectural Planning 
Research” 2, 1985, s. 115‑127.

5 B. J. Gawryszewska, Ogród jako miejsce w krajobrazie zamieszkiwanym, Wyd. Wieś Jutra, War-
szawa 2013.
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staje się coraz bardziej popularna i wykorzystywana jest w wielu projektach 
parków, skwerów i  innych przestrzeni publicznych6. Można powiedzieć, że 
za sprawą kilku dużych i głośnych realizacji weszła do kanonu projektowania 
początków naszego wieku, tworząc zręby nowej estetyki przestrzeni miejskich, 
którą można nazwać estetyką nieużytku. Nieużytki, stanowiąc wartość dla 
użytkowników i wyzwanie artystyczne dla projektantów, zaczęły się podobać.

W niniejszym artykule zamierzamy pokazać, co takiego się zmieniło w po-
strzeganiu porzuconych terenów miejskich, że zaczęły inspirować praktykę 
projektową architektów krajobrazu. Spróbujemy również zdefiniować, czym 
jest estetyka nieużytku, odpowiadając na pytanie – jakie nowe wartości zostały 
dostrzeżone w krajobrazie i w jaki sposób przełożyły się na nowe koncepcje 
i style projektowe.

W pierwszej części przyjrzymy się zmianom w postrzeganiu i waloryzowaniu 
nieużytków w naukach przyrodniczych, a konkretnie ekologii miasta. Pionierami 
w tej dziedzinie byli niemieccy ekolodzy badający Berlin, gdzie ze względu na 
zniszczenia z czasów drugiej wojny światowej oraz istnienie pasa granicznego 
muru berlińskiego powstały istotne ilościowo i jakościowo poligony badawcze. 
W drugiej części zajmiemy się kwestią postrzegania i użytkowania terenów 
niezagospodarowanych przez mieszkańców (czy po prostu użytkowników prze-
strzeni miejskich), w tym preferencji estetycznych dotyczących zieleni, w oparciu 
o badania prowadzone na terenie Warszawy przez nasz zespół w Katedrze Sztuki 
Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W trzeciej części przyjrzy-
my się ważnym projektom i realizacjom architektury krajobrazu inspirowanymi 
nieużytkami, zarówno tymi najbardziej rozpoznawalnymi w skali europejskiej, jak 
i mniejszym, z naszego, warszawskiego podwórka. W ostatniej części artykułu 
postaramy się doprecyzować, czym jest estetyka nieużytku poprzez opisanie jej 
kluczowych cech oraz konfrontację z zoe-estetyką – posthumanistyczną teorią 
estetyczną proponowaną przez Monikę Bakke.

Nowa dzika przyroda – zmiany w postrzeganiu nieużytków  
przez ekologię miasta

W naukach zajmujących się ekologią pojawiło się w ostatnim czasie kilka cieka-
wych reinterpretacji miejskich ekosystemów. Tradycyjne stanowisko zakłada, że 
miasto, ze względu na wysoką antropopresję oraz dominację gatunków obcych 
i  inwazyjnych, to środowisko ekstremalnie zaburzone. W takich warunkach 
ekosystem naturalny, właściwy dla geograficznych warunków klimatycznych, 
hydrologicznych i glebowych funkcjonuje w wersji szczątkowej. W tej „kon-
serwatywnej” optyce cała reszta miejskiego ekosystemu traktowana jest jako 
zaburzenie czy wręcz degradacja zbiorowisk naturalnych. Podstawowy para-
dygmat nauk ekologicznych nastawiany jest na ochronę tego, co naturalne, 
przed, ujmując to metaforycznie, inwazyjnymi gatunkami, na czele których stoi 

6 Zainteresowanie tymi przestrzeniami pojawia się również coraz częściej w praktyce artystycznej 
oraz animacji kultury, np. Oswoić nieużytki, Westland Twinnigs, Ogrody Społecznościowe etc.
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człowiek. W związku z powyższym miejska przyroda spontaniczna, rozwijająca 
się przede wszystkim na terenach nieużytków, oceniana jest przez tradycyjnych 
ekologów bardzo nisko – raczej nie zaleca się jej ochrony, ewentualnie trakto-
wana jest jako przestrzeń odtworzenia, restytucji endemicznych gatunków lub 
całych naturalnych ekosystemów7. Jednak w debacie o miejskiej ekologii coraz 
wyraźniej przebija się odmienne podejście – teoria nowych ekosystemów (novel 
ecosystem). Jej znaczenie w ciekawy sposób przybliża koncepcja berlińskiego 
profesora ekologii Ingo Kowarika. Zakłada on, że obecnie na Ziemi ekosystemy 
funkcjonują w czterech podstawowych formach:

• dziewiczej przyrody – pierwsza natura,
• gospodarki rolnej i leśnej – druga natura,
• parków, ogrodów, zieleni miejskiej – trzecia natura,
• przyrody na obszarach opuszczonych przez człowieka – (związanych przede 

wszystkim z rolnictwem, przemysłem i urbanizacją) – czwarta natura8.

Czwarta natura charakteryzuje się tym, że rozwija się poza kontrolą człowieka, 
aczkolwiek pod jego bezpośrednim wpływem. Są to właśnie nowe ekosystemy, 
które wyewoluowały razem z człowiekiem w warunkach jego coraz większego 
wpływu na strukturę środowiska planety. Peter Del Tredici stwierdza, że nowe 
ekosystemy są „(…) owocem interakcji urbanizacji, globalizacji oraz zmian kli-
matycznych i złożone są z organizmów, których spotkanie jest możliwe dzięki 
zniesieniu barier utrzymujących je w separacji od milionów lat”9. W tym sensie 
można powiedzieć, że nowe ekosystemy to przyroda epoki antropocenu.

To właśnie czwarta natura, czyli nowe ekosystemy, pojawiają się na nie-
użytkach miejskich i wedle wielu naukowców mają wyjątkowe cechy, które 
pozwalają im rozwijać się w tak trudnych warunkach. Nie mówi się już o ich 
inwazyjnym charakterze, tylko o umiejętnościach dostosowania się do warun-
ków, w których naturalne ekosystemy nie były w stanie przetrwać. Dzięki tym 
wyjątkowym cechom miasto wypełnione jest przyrodą, która rozwija się wedle 
własnej wewnętrznej dynamiki, tworząc dzikość w sercu miasta, którą Ingo 
Kowarik poetycko określa jako new wilderness.

Spontaniczna przyroda nieużytków pełni też bardzo istotne funkcje okre-
ślane i mierzone w ramach usług ekosystemowych, jest to między innymi 
oczyszczanie skażenia gleby i wody (fitoremediacja), absorbowanie dwutlenku 
węgla i produkcja tlenu, redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła, zapobieganie 
spływowi powierzchniowemu wód opadowych, produkcja jedzenia i schronienie 
dla miejskiej fauny, a także dla ludzi (nawet jeśli z niej nie korzystamy)10. Są to 
również specyficzne kulturowe usługi ekosystemów, niedostępne na obszarach 
zieleni miejskiej urządzonej, o czym będziemy pisać w następnym rozdziale. 
W wielu przypadkach pakiet usług ekosystemowych może być bogatszy od 

7 E. Marris, Ragamuffin Earth, „NATURE”, Vol. 460, 23 July 2009, http://www.nature.com/
news/2009/090722/pdf/460450a.pdf. Dostęp: 10.05.2016.

8 I. Kowarik, Novel urban ecosystems, biodiversity and conservation, Environmental Pollution 159: 
1974‑1983, 2011.

9 P. Del Tredici, The Flora of the Future, op. cit.
10 Ibidem.
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tych dostarczanych przez przyrodę trzeciego rodzaju (parki, ogrody, zieleń 
miejska urządzona). W związku z powyższym coraz więcej mówi się o tym, że 
tę formę przyrody należy doceniać i chronić. Ochrona nie opierałaby się tu na 
przesłankach dotyczących wyjątkowości gatunkowej ekosystemu, ale na jego 
znaczeniu dla większej całości, jaką jest miasto.

Jednak przyjęcie perspektywy pozytywnie waloryzującej przyrodę nieużyt-
ków w ramach teorii nowych ekosystemów jest dla wielu ekologów niezwykle 
problematyczne choćby ze względu na kwestię bioróżnorodności. Pojawia się 
zarzut, że nowe ekosystemy, choć potrafią być gatunkowo wysoce złożone 
(i biologicznie produktywne), to jednak są zarazem „gatunkowo zglobali-
zowane”, natomiast regionalne odmiany giną bezpowrotnie i w kontekście 
katastroficznego globalnego wymierania gatunków to one wymagają uwagi 
i ochrony11. W odpowiedzi na ten zarzut Peter Del Tredici posługuje się terminem 
kosmopolitycznej wegetacji miejskiej „(…) jako sposobu na docenienie miejskiej 
bioróżnorodności podobnie do tego, jak docenia się różnorodność populacji 
ludzkich mieszkańców miast”12.

W tym sporze objawia się zasadnicza różnica w definiowaniu tego, co jest 
nadrzędną wartością przyrody. Pytanie postawione przez amerykańskiego eko-
loga Joe Mascaro jasno obrazuje linię podziału: „Czy cenimy przyrodę głównie 
za fakt, że zawiera listę gatunków takich samych, jak przed tysiącem lat, czy 
też cenimy przyrodę za to, że posiada własne mechanizmy rozwoju, które funk-
cjonują poza kontrolą człowieka?” (Marris, 2009). Dla badaczy i orędowników 
nowych ekosystemów to proces, zdolność przetrwania, dostosowania i ewo-
luowanie przyrody jest jej wartością zasadniczą. Przyjęcie takiej perspektywy 
pozwala obcować z dziką przyrodą w środku wielkich metropolii.

Jest w tym stanowisku wiara w to, że przyroda sobie poradzi i pomimo 
zniszczeń poczynionych przez człowieka nie ziści się dystopijna wizja techno-
-przyszłości, w której cała biosfera ulega zagładzie. Warto jednak zaznaczyć, że 
ścieżki rozwoju nowych ekosystemów nie są zbadane – nikt nie wie, do jakiego 
stanu dążą, jaki jest ich klimaks13, ponieważ jeszcze nigdy wcześniej nie mieliśmy 
z nimi do czynienia. Czy zatem teoria ta nie wydaje się utopijna?

Nowy wizerunek pięknej natury – preferencje estetyczne mieszkańców miast 
dotyczące zieleni

Dyskusję o ocenach estetyki zieleni miejskiej, czyli mówiąc wprost o gustach 
dotyczących otoczenia przyrodniczego człowieka, trzeba rozpocząć od stwier-
dzenia, że obszary „dzikiej” natury, obok parków i ogrodów, zawsze stanowiły 
integralny element struktury zamieszkiwanej przestrzeni. Z jednej strony ogród, 
od którego wymagano bycia antytezą dzikości charakteryzującej naturę kojarzoną 
z chaosem. Wzorowany na wyobrażeniu raju miał reprezentować kosmiczny 

11 Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do wszystkich regionalizmów – języków, kultury materialnej, 
muzyki itd.

12 P. Del Tredici, The Flora of the Future, op. cit.
13 Klimaks to końcowe, stabilne stadium rozwojowe ekosystemu.
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porządek, który kojarzono z kompozycją sformalizowaną. Z drugiej jednak 
fragment krajobrazu, który służył jako ostoja dzikich zwierząt, pozostawał 
stosunkowo niewiele zmienionym, naturalnym krajobrazem. Średniowieczne 
„ogrody miłości”, renesansowe „ogrody Saturna” czy barokowa „dzika prome-
nada” były wybranymi, „wyjętymi” wprost z natury obszarami przeznaczonymi 
do rekreacji opartej na koegzystencji człowieka i przyrody14.

Fakt współistnienia fragmentów przyrody ukształtowanej ręką ogrodnika 
– ogrodu i przyrody „dzikiej” – otaczającej ogród, nieurządzonego krajobrazu 
leży u podstaw struktury ogrodu rodzinnego, a więc najbliższego człowieko-
wi, najmniejszego i najbardziej podstawowego obszaru natury15. Elementy tej 
struktury w gęstej siatce wielorodzinnej zabudowy miasta mogą ulegać relokacji, 
więc jej ekwiwalenty widoczne są również w zieleni miejskiej, w postaci ogro-
dów podwórkowych, ogródków pod oknami mieszkań, ogródków działkowych 
i społecznościowych, wreszcie miejskich nieużytków16. Skoro zatem struktura 
ogrodu nie jest jednolita, nie należy oczekiwać od użytkowników preferencji 
takich samych dla ogrodu frontowego przy domu, jak dla niezagospodaro-
wanego, czyli nieużytku. Nieużytek po prostu stanowi walor jako rezerwuar 
wartości przyrodniczych. Nie wymaga się więc od niego estetyki ogrodowej, 
a raczej tego, żeby wyglądał „naturalnie” i żeby był niedaleko17.

Interesującym przykładem pokazującym tę strukturę i różnicę jest teren 
osiedla Fort Służew w Warszawie. Osiedle domów dwurodzinnych w zabudo-
wie szeregowej zostało zbudowane w latach 90. XX wieku na terenie jednej 
z XIX-wiecznych fortyfikacji warszawskich, jest zatem otoczone spontanicznie 
rozrastającą się zielenią porastającą zbocza fosy fortu. Pomiędzy ogrodami rekre-
acyjno-użytkowymi, które mieszkańcy urządzili na terenie swoich posesji, a tym 
semi-naturalnym lasem jest fragment nieużytku, który postanowili zagospoda-
rować jako nieformalny park, z gęsto posadzonymi drzewami i polanami między 
nimi, na których powstały miejsca piknikowe z ogniskami, ławkami i stołami. 
Murawa pomiędzy drzewami nie jest koszona częściej niż 1-2 razy w sezonie, 
są też miejsca, gdzie zastąpiła ją naturalna ściółka leśna. Ta część osiedla jest 
niewątpliwie nietypowym nieużytkiem, ale ważnym elementem struktury ich 
przestrzeni zamieszkiwania. Właściwy nieużytek – na zboczach fortu – ma dla 
nich wartość ostoi natury. Eksplorując „nieformalny park”, znaleźliśmy tabliczkę 
z napisem „Nie wchodź!!! Dalej jest już tylko ścieżka zwierząt. Nie strasz ich. 
Nie ma tu zejścia w dół”18. Kolejnym, podobnym przykładem wartości nieużytku 

14 J. Rylke, Ogród, park, krajobraz, „Arché” 17‑18: 42‑45, 1998.
15 Ogród rodzinny, znany też pod nazwą przydomowego, dzieli się bowiem na trzy integralne 

części – frontową, reprezentacyjną, służącą relacjom społecznym, właściwy ogród – ozdobno‑użytkowy 
będący przestrzenią codzienną – przedłużeniem mieszkania i część niezagospodarowaną, a raczej ogród 
niezagospodarowany, którego funkcją jest budowanie relacji z otaczającym krajobrazem (B. J. Gawry-
szewska, Historia i struktura ogrodu rodzinnego, Wyd. SGGW, Warszawa 2006).

16 B. J. Gawryszewska, Ogród jako miejsce…, op. cit.
17 Nasze badania nieużytków miejskich w obrębie Warszawy dowodzą, że w każdym wypadku 

nieużytek, który stanowi wartość dla mieszkańców, jest położony nie dalej niż 100 m od budynków 
mieszkalnych (B. J. Gawryszewska, A. Wilczyńska, M. Łepkowski, Urban wastelands and their potential 
to deliver CICES community services, [w:] Growing in Cities: Interdisciplinary Perspectives on Urban 
Gardening Conference, Basel 10‑11.9.2016, ed. by S. Tappert, University of Applied Sciences, Basel 
2016, s. 387‑404).

18 Ibidem.
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w oczach społeczności lokalnej, jest teren opuszczonych, dawnych ogródków 
działkowych z lat 80. XX w. w Parku Kozłowskiego na warszawskim Ursynowie, 
który przez kilkanaście lat był miejscem rekreacji mieszkańców – spacerów z psami 
i spotkań z żyjącymi w nim zwierzętami – ptakami, owadami, drobnymi ssakami. 
Kiedy w 2013 roku władze dzielnicy postanowiły przekształcić ten teren w park 
miejski – mieszkańcy stanowczo zaprotestowali, stojąc na stanowisku, że „park 
z trawnikami i betonowymi alejkami” zniszczy „dziką przyrodę”, a zwłaszcza 
siedliska zwierząt. W ostatnim czasie (2016 rok) mogliśmy też obserwować 
intensywne zabiegi mieszkańców zmierzające do niezagospodarowywania „dzi-
kiego” fragmentu parku Pole Mokotowskie w Warszawie19. Jako kolejny przykład 
może posłużyć zadrzewiony teren nad kanałem Żerańskim, gdzie trwa zagorzały 
protest przeciwko planowanej wycince 1400 drzew pod budowę rurociągu20.

W tych i wielu podobnych sytuacjach mieszkańcy deklarują, że „dzikość” 
i „naturalność” są preferowanymi cechami zieleni miejskiej. Potwierdziły to 
wyniki badań przeprowadzonych w Katedrze Sztuki Krajobrazu w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego21. Ważną jej cechą, stanowiącą o wartości, jest 
również możliwość bliskiego z nią kontaktu, możliwość codziennego użytko-
wania. Idealną formą środowiska przyrodniczego jest więc taka, która, wydając 
się dziewiczą naturą, niezmienioną ręką człowieka, jednocześnie zapewnia 
możliwość bezpiecznej eksploracji22.

Nowe wcielenia nieużytku – projekty i realizacje współczesnych przestrzeni 
publicznych

Dostrzeżenie roli i wartości nieużytków w systemie zieleni miejskiej i krajobrazie 
miasta spowodowało zmiany w podejściu projektantów i zapoczątkowało nowy 
trend w architekturze krajobrazu. Oświecenie, a z nim koncepcje Anthony’ego 
Ashleya-Coopera Shaftesbury’ego, a później Jeana-Jacquesa Rousseau i Davida 
Hume’a, uprawomocniło „dziką” przyrodę do bycia piękną towarzyszką czło-
wieka23, ale dopiero współczesna aksjologia uczyniła z niej narzędzie poznania. 
Janusz Janecki pisał o zmianie stosunku człowieka do dzikości widzianej jako 
zbiorowisko roślin ruderalnych. Cytując Karola Wojtyłę, mówił o sprzecznościach 
między wartością a powinnością w poznawaniu zmysłowym otoczenia, które 

19 Obywatelska petycja do władz Warszawy „Stop wycince na Polu Mokotowskim”: http://ochocianie.
blox.pl/2015/03/Stop‑wycince‑na‑Polu‑Mokotowskim.html (dostęp: 09.01.2017).

20 Społeczna inicjatywa Ocalamy Teren Nad Kanałem Żerańskim prowadzi stronę na portalu spo-
łecznościowym Facebook, gdzie regularnie publikuje informacje o przebiegu protestu, jak i wartościach 
przyrodniczo‑rekreacyjnych bronionej przestrzeni: https://web.facebook.com/KanalZeranski/?fref=ts 
(dostęp: 09.01.2017).

21 Pytani o to, jakie miejsca bardziej im się podobają, mieszkańcy Warszawy wybierali porośnięte 
zbiorowiskami roślinności ruderalnej i rodzimej obszary niezabudowane zamiast parku w Wilanowie 
o regularnej, zgeometryzowanej, historycznej kompozycji (M. Łepkowski, R. Nejman, A. Wilczyńska, The 
role of green urban wastelands in 3rd place creation. Challenge for urban policy in Poland, 5th Fábos 
Conference on Landscape and Greenway Planning, Budapest, Hungary, 30 June‑3 July, 2016.

22 Por. z koncepcją Rosario Assuntoi, opisywaną przez Mateusza Salwę: M. Salwa, Estetyka ogrodu. 
Między sztuką a ekologią, Wydawnictwo Przypis, Łódź 2016, s. 54‑55.

23 A. Grzeliński, Idealny charakter piękna w teorii Shaftesbury’ego, „Sztuka i Filozofia” 16‑99: 
1999, s. 123‑142.
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w jego wartościowaniu bierze górę nad poznaniem zmysłowym. Przykładem 
przywoływanym przez Janeckiego była pokrzywa, do której nasz stosunek zmie-
nia się, jeśli tylko uświadomimy sobie, że jest ona cennym zielem leczniczym24. 
A więc piękne jest w naturze nie to, co się podoba, tylko to, co jest użyteczne 
(!) dla świata, dobre dla człowieka albo samej przyrody. Współczesne obiekty 
sztuki ogrodowej mają nie tylko cieszyć oko i produkować tlen. Mają rekultywo-
wać zanieczyszczoną glebę i powietrze, przywracać różnorodność biologiczną, 
edukować w zakresie ekologii. Współcześnie projektowany i doceniany krajobraz 
to „krajobraz pracujący” Petera F. Cannavò, który godzi eksploatację i ochronę 
krajobrazu, łącząc jego społeczne i ekologiczne funkcje25.

W opisywanym wcześniej parku Kozłowskiego teren dawnych ogródków 
działkowych zagospodarowano ekstensywnie, pozostawiając spontanicznie 
pojawiającą się roślinność, naturalną ściółkę z niegrabionymi liśćmi, wprowa-
dzając alejki pokryte wodoprzepuszczalną nawierzchnią, pergole pozostałe 
na działkach, zdziczałe winorośle i ławki. Niewielka ilość dosadzonych roślin 
ozdobnych nawiązuje formą i kolorem do istniejących. Miejsce zyskało nową 
jakość użytkowania, nieporównywalną ze „zwykłymi” parkami. Możliwość 
obserwowania naturalnie zmieniającego się zbiorowiska roślin bardziej przy-
pomina relację z otwartym, pozamiejskim krajobrazem niż z ograniczoną 
koegzystencją z przestrzenią miejskiego parku o „zamrożonym”, niezmienia-
jącym się wizerunku.

Dwoma doskonałymi przykładami wykorzystania jako tworzywa projek-
towego naturalnej, dziko rosnącej roślinności są znane parki niemieckie, po-
wstałe w latach 90. XX wieku na fali rewitalizacji terenów poprzemysłowych. 
Pierwszy to Berlin-Natur-Park Schöneberger Südgelände (projektu atelier ARGE 
PlanLand), powstały na terenach bocznic kolejowych zaanektowanych w ciągu 
50 lat przez zbiorowiska dziko rosnących roślin, drugi to Landschaftspark Duis-
burg-Nord, utworzony na terenie rewitalizowanych terenów poprzemysłowych 
w Zagłębiu Ruhry, gdzie autorzy – studio projektowe Petera Latza – wykorzystali 
proces sukcesji naturalnej do stworzenia romantycznego krajobrazu ruin epoki 
przemysłowej, w którym infrastruktura, podobnie jak ruiny średniowiecznych 
zamków obronnych w XIX-wiecznych parkach sentymentalnych, pełni już tylko 
rolę dekoracji. Na rabatach parkowych wykorzystali zasadę swobodnej wege-
tacji, pozostawiając przyrodzie „wolną rękę” w doborze roślin, które same się 
wysiewają, litościwie ukrywając ślady dawnej, rabunkowej eksploatacji terenu. 
Wspólny element tych realizacji sztuki ogrodowej XXI wieku to emergentny 
proces naturalnych zmian, których tempo i jakość dyktuje przyroda, nie pro-
jektant, zmian tworzących wciąż nowe formy i kształtujących nowe wizerunki 
parku, które trudno sobie wyobrazić, zaprojektować.

24 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, za: J. Janecki, Człowiek a roślinność synantropijna miasta 
na przykładzie Warszawy, Wyd. SGGW‑AR, Warszawa 1983, s. 29‑30; por. B. J. Gawryszewska, Projekto-
wanie przez odejmowanie. Praktyka współczesnego kształtowania zieleni przy akceptacji dzikorosnących 
zbiorowisk roślin, [w:] 40 lat bioniki w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, red. S. Dreszer, Wyd. 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Katedra Bioniki i Krajobrazu, Poznań 2016, s. 41‑46.

25 P. F. Cannavò, The Working Landscape: Founding, Preservation, and the Politics of Place (Urban 
and Industrial Environments), MIT Press 2007.
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Autor jednej z polskich realizacji, Geoparku w Kielcach, Piotr Hardecki nazwał 
ten proces wprost „zabliźnianiem się ran” po budowie, która jest gwałtem 
zadanym ziemi i miejscu. Jego projekt otoczenia budynku muzeum geologicz-
nego przewiduje zatarcie różnicy między ogrodem przylegającym do budynku 
a krajobrazem. Od ogrodników wymagał tylko zainicjowania procesu poprzez 
posadzenie rodzimych, charakterystycznych dla terenu Gór Świętokrzyskich 
roślin26.

Kolejny, nieco inny przykład, to uwielbiana przez warszawiaków „Praska 
Ścieżka Rowerowa”, zaprojektowana i zbudowana przez zespół architekta 
krajobrazu Marka Piwowarskiego w centrum miasta, wzdłuż prawego brzegu 
Wisły, w obszarze chronionym Natury 2000. Wzdłuż mierzącej 8,5 kilometrów 
długości trasy ścieżki nie posadzono żadnych nowych roślin, zastosowano tylko 
wodoprzepuszczalną nawierzchnię, która swoim wyglądem ma imitować piasek 
wiślany. Miejsce daje użytkownikom poczucie obcowania z przyrodą na wycią-
gnięcie ręki, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa „cywilizowaną”, 
umocowaną wizerunkowo w kulturze ścieżką27. Tu natura nic nie zasłania ani 
niczego nie reperuje, po prostu jest, pozwalając mieszkańcom Warszawy na 
korzystanie z jej walorów. Jednocześnie nadwiślańska przyroda jest promowana 
wśród mieszkańców miasta. To park, w którym poznawanie naturalnej przyrody 
jest celem samym w sobie. Co interesujące, jest projektowany proaktywnie, 
sukcesywnie, w reakcji na potrzeby użytkowników, jak i samej nadwiślańskiej 
przyrody, jest modyfikowany, dodawane są meble, a nowe fragmenty ścieżki 
wydeptywane przez spacerowiczów i rowerzystów. Mimo swej pozornej her-
metyczności, pozostawia użytkownikom przestrzeń do nadawania mu nowych 
znaczeń i jakości, nowego wymiaru koncepcji otwartego projektowania (open 
design) prezentowanej przed jedenastoma latami przez Martina Prominskiego28.

Autorzy dotychczasowych przykładów traktowali przyrodę nieużytków jako 
źródło edukacji i narzędzie rekultywacji zdegradowanych terenów. Kolejne dwa są 
realizacjami, w których efektem docelowym staje się sam wizerunek nieużytku, do 
którego to właśnie projektant dąży. Na placu przed Teatrem Nowym w Warszawie 
Karolina Samborska i Łukasz Kowalski nawiązali do roślinności spontanicznie 
porastającej tę przestrzeń, zanim powstał projekt. Był tam tymczasowy parking 
wyłożony płytami betonowymi, w szczelinach których zasiedliła się roślinność 
ruderalna. W nowym projekcie zarówno kształt rabat, jak i roślinność nawiązuje 
do tego stanu29. I ostatni przykład: High Line Park na Manhattanie w Nowym 
Jorku, realizacja międzynarodowego zespołu projektantów (James Corner Field 
Operations, Diller Scofidio + Renfro i Piet Oudolf – autor projektu zieleni), jedno 
z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Nowym Jorku, oddane do 
użytku w latach 2009-2011. To wiadukt kolejowy, czynny w latach 1934-1980, 
przekształcony w końcu lat 90. w parkową promenadę30. Koncepcja zieleni, au-

26 B. J. Gawryszewska, Nowy pozytywizm, czyli krajobraz pracujący, „Architektura Murator” 8/12, 
2012, s. 44‑45.

27 B. J. Gawryszewska, Projektowanie przez odejmowanie…, op. cit.
28 M. Prominski, Designing Landscapes as Evolutionary Systems, „The Design Journal”, 8, 3, 2005.
29 Opis projektu znajduje się na internetowej stronie autorskiej http://www.la‑wa.pl/.
30 Opis i bogaty katalog ilustracji High Line można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej parku 

http://www.thehighline.org/about.
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torstwa jednego z najsłynniejszych projektantów rabat ogrodowych na świecie, 
to nic innego, jak próba naśladowania wizerunku synantropijnych ziołoroślin 
porastających pokolejowy nieużytek. Czy udana? High Line jest niewątpliwie 
tak samo uwielbiana przez nowojorczyków, jak Praska Ścieżka przez warszawia-
ków. Brakuje jej jednak cech procesu, możliwości nieformalnego użytkowania, 
wreszcie tej właściwości ogrodu, która umożliwia symbiotyczne współistnienie 
człowieka i natury. High Line jest już tylko wspomnieniem, zatartym obrazem 
nieużytku. Jak wiele idei w architekturze krajobrazu przed nią, idea nieużytku 
przeżyła swoje życie i zakończyła je tu w formie efektownej dekoracji.

Czym jest estetyka nieużytku?

Jak zatem zdefiniować estetykę nieużytku, w której ramy wpisują się zarówno 
wątki ekologiczne, społeczne, jak i artystyczne? Ujmując to najbardziej ogól-
nie, można spróbować opisać ją poprzez trzy podstawowe cechy. Po pierwsze, 
zdolność dostosowania się przyrody, albo szerzej środowiska, do trudnych 
i zmieniających się warunków, jakich dostarczają tereny porzucone i często 
zdegradowane. Jest to jednak coś więcej niż adaptacja, raczej rezyliencja – ela-
styczność i gotowość do rozwijania nowych form, relacji i miejsc. Po drugie, 
podkreślenie procesów spontanicznych zarówno przyrodniczych, jak i społecz-
nych. Istotą miejsca, jego rdzeniem jest to, co się wydarza poza planem, projek-
tem i kontrolą. Ta specyficzna wolność stwarza pole dla emergencji i tworzenia 
miejsca, które nie byłoby możliwe do zrealizowania według tradycyjnych zasad 
projektowania. Trzecia istotna cecha wywodzi się z motywu ruiny, tu w wersji 
poprzemysłowych pozostałości, które na powrót wypełnia życiem spontaniczna 
przyroda. Ten neoromantyczny motyw niesie w sobie przekaz dotyczący poten-
cjalnej unii przyrody i technologii, bądź co najmniej pokojowej koegzystencji, 
gdzie obydwa światy mogą współdzielić tę samą przestrzeń. Przenosi też motyw 
ruiny krajobrazu poprzemysłowego, a z nim spontanicznie porastającą porzu-
cone, bezużyteczne tereny przyrodę na poziom dekoracji, tak jak dawne ruiny 
budowli średniowiecznych stały się dekoracją parków romantycznych w XVIII 
i XIX wieku, zatracając wszystkie funkcje, poza estetyczną31. Mamy zatem trzy 
kluczowe motywy składające się na estetykę nieużytku: rezyliencja, koegzy-
stencja oraz emergencja. Tak przedstawiony nieużytek staje się zatem terenem 
bardzo pożądanym w mieście, staje się użytkiem…

Estetyka nieużytku w kontekście zoe-estetyki

Opisane zjawiska odnoszące się do relacji człowieka i krajobrazu świadczą o zmia-
nach w postrzeganiu i rozumieniu środowiska. Aby prześledzić szerszy plan tych 

31 S. Marchan‑Fiz, Wypowiedź na sesji plenarnej Eurau 08, Paisaje Cultural, Paysage Culturel, 
Cultural Landscape, 4to Congreso Europeo sobre Investigation Arquitectónica y Urbana, Madryt 16‑19 
stycznia 2008.
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zmian, odniesiemy się do koncepcji zoe-estetyki, którą zaproponowała Monika 
Bakke w swojej książce Bio‑transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu32.

Punktem wyjścia autorki jest teza mówiąca o tym, że obecnie doświadczamy 
głębokich zmian w sferze relacji człowieka z materią ożywioną, reprezentowaną 
zarówno przez nasze ciała, jak i ciała innych organizmów. Wyrazem tego są 
liczne odkrycia i zjawiska w nauce, sztuce i technologii. Ustanawiają one nowy 
nieantropocentryczny porządek, w którym człowiek przestaje zajmować cen-
tralne miejsce w hierarchii bytów, a podmiot zostaje rozproszony i zapośred-
niczony przez środowisko i jego nie-ludzkich mieszkańców. Dzieje się tak, gdyż 
podstawowym postulatem w myśli posthumanizmu krytycznego, na gruncie 
którego rozwija swoją myśl Bakke, jest ucieleśnienie podmiotu – podmiot za-
wsze jest cielesny i jako taki usytuowany w konkretnej relacji z innymi ciałami 
i środowiskiem. Zadaniem autorki, bio-transfiguracje dokonują się na dwóch 
zasadniczych obszarach: wertykalnym i horyzontalnym. Pierwszy z nich dotyczy 
relacji z innymi żyjącymi istotami, drugi odnosi się do wpływu technologii (szcze-
gólnie biotechnologii) na cielesność zarówno ludzi, jak i innych organizmów.

Na poziomie horyzontalnym przyjęcie nieantropocentrycznej perspektywy 
wymuszają kolejne odkrycia nauk przyrodniczych (oraz ich artystyczne – czy 
szerzej – kulturowe translacje), które wskazują na relacyjność ucieleśnionego 
podmiotu, mnogość jego połączeń z innymi ciałami/podmiotami czy wręcz 
„przenikanie się” ciał/podmiotów. W tej sieci zależności ciała/podmioty konsty-
tuuje się na przecięciach i to ciągły ruch wymiany zapewnia im życie/istnienie. 
Cała ta sieć powiązań opiera się na relacji protoestetycznej:

(…) każda forma życia posiada zdolność postrzegania, czyli aktywnego reagowania na środo-
wisko, w którym żyje. (…) Można więc uznać, że zdolność postrzegania traktowana najbardziej 
elementarnie dotyczy każdego organicznego życia, a zatem życia w ogóle rozumianego jako 
zoe. Wobec tego przedrefleksyjne postrzeganie – aisthesis – oznacza witalnie konieczną łączność 
ze światem, który, będąc udziałem wszystkich form życia, tworzy wspólnotę postrzegających33.

Ten symbiotyczny sposób współistnienia, wspólny wszystkim organizmom, 
skłania do przyjęcia perspektywy etycznej, w której rozwija się poczucie odpo-
wiedzialności w ramach wspomnianej „wspólnoty postrzegających”. W myśli 
posthumanizmu krytycznego element etyczny odgrywa bardzo istotną rolę 
– jest to myśl zaangażowana, która stara się reprezentować tych nie-ludzkich 
członków wspomnianej wspólnoty, którzy nie mają głosu w debacie publicznej34. 
Nie działa jednak w myśli starego dualizmu natury i kultury, gdzie tę pierwszą 
trzeba chronić przed niszczącym wpływem tej drugiej w formie rezerwatów 
zachowujących nienaruszony, dziewiczy charakter. Zakłada natomiast, że każde 
ciało to dynamiczny i twórczy podmiot i jako taki posiada swoją „godność”. 
Prowadzi to do przyjęcia postawy stałego etycznego napięcia – czujności przy 
podejmowaniu decyzji i świadomości krzywd, które zadajemy innym nie-ludzkim 
organizmom przy pełnej świadomości, że elementem życia jest śmierć i zabijanie.

32 M. Bakke, Bio‑transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Seria „Filozofia i Logika”, nr 111, 
Wyd. Naukowe UAM 2012.

33 Ibidem.
34 B. Latour, Polityka natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.



28

Beata J. Gawryszewska, Maciej Łepkowski 

W wymiarze wertykalnym biotransfiguracje zachodzą poprzez postępującą 
ingerencję technologii w materię ożywioną (głównie poprzez biotechnologię), 
modyfikując trajektorię ewolucji, wytwarzając nowe formy życia, i co za tym 
idzie, nowe układy w sieciach zależności.

W kontekście tych zjawisk zoe-estetyka mogłaby więc stać się strategią badawczą obejmującą 
nie tylko działania artystyczne, ale też doświadczenie estetyczne wynikające z innych praktyk 
i postaw, dla których kluczowe znaczenie ma życie jako takie, materialistyczna witalność, 
transgatunkowe relacje, zakorzenienie w środowisku oraz biotechnologie35.

Czy zatem zoe-estetyka jest w stanie ugruntować znaczenie estetyki nieużyt-
ków w swoich ramach? Jakie znaczenie dla estetyki nieużytków ma „(…) życie 
jako takie, materialistyczna witalność, transgatunkowe relacje, zakorzenienie 
w środowisku (…)36?

Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, odnosząc się do trzech podstawo-
wych cech estetyki nieużytków: rezyliencji, emergencji i koegzystencji.

Odporność na zmiany wraz z umiejętnością dostosowania się, czyli rezyliencja, 
w świetle zoe-estetyki może odnosić nas do pojęcia materialistycznej witalności 
– pomimo zniszczenia i degradacji środowiska na powrót wraca życie w nowej 
silniejszej postaci i rozwija się dalej, mimo niesprzyjających warunków. Dzieje się 
to w ramach ekosystemu – sieci połączeń organizmów ze środowiskiem i zacho-
dzących między nimi procesów wymiany materii i energii. Tym, co fascynujące 
w nieużytkach, jest właśnie ta „nowa dzikość”, czyli intensywność, mnogość, 
bujność, swojego rodzaju nadmiar i chaos. To na bazie tych cech ekosystem się 
rozwija i buduje swoją rezyliencję.

Możliwe jest to tylko w przestrzeniach, które nie podlegają administracyj-
nej kontroli (jak np. parki miejskie) – nie mają projektu formy, w której należy 
zamrozić ich rozwój. Ten brak kontroli sprzyja emergencji. Mówiąc językiem 
zoe-estetyki – sieć transgatunkowych relacji jest otwarta, włączają się do niej 
nowe gatunki, rozwijając nowe ekosystemy. Ludzcy użytkownicy są tutaj obecni 
na podobnych zasadach – brak kontroli również ich dotyczy i przyciąga, gdyż 
umożliwia szerszy zakres interakcji ze środowiskiem, który często oparty jest na 
jego eksploatacji, eksploracji i przekształcaniu. Mamy tu na myśli często spo-
tykane czynności, jak zrywanie i zbieranie roślin, palenie ognia, własnoręczne 
urządzanie przestrzeni i budowanie miejsc wypoczynku, zabawy czy sportu. 
Ten aspekt był podkreślony jako istotny walor nieużytków w przeprowadzanych 
przez nas wywiadach. Ciekawy i zbieżny z myślą wyrażoną przez Bakke jest fakt, 
że przyroda nieużytków nie podlega żadnej kontroli czy ochronie i tym samym 
nie wpisuje się w logikę rezerwatu opartą na klasycznej opozycji natury i kul-
tury. Dzięki temu ludzie mogą swobodnie korzystać i przetwarzać środowisko, 
na bazie czego wytwarza się estetyczna relacja angażująca wszystkie zmysły 
– ucieleśniony podmiot wchodzi w głębszy, bardziej podstawowy kontakt ze 
środowiskiem. Wyrazem tego mogą być wyżej wspomniane konflikty pomiędzy 
lokalnymi społecznościami, które doceniają dzikość i swobodę użytkowania 

35 M. Bakke, Bio‑transfiguracje…, op. cit., s. 232.
36 Ibidem.
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nieużytków, a administracją miejską, która traktuje tereny te jako rezerwę 
inwestycyjną. Sprzeciwianie się likwidacji lub przekształceniu to specyficzny 
społeczny system kontroli, który nie zmienia zasad korzystania z terenu, nie 
wprowadza regulaminu i ograniczeń i tym samym nie tworzy rezerwatu. Wydaje 
się, że w takich procesach znajduje odbicie moralny element zoe-estetyki, czyli 
poczucie łączności i odpowiedzialności za „transgatunkowe sieci powiązań” 
przy jednoczesnym zrezygnowaniu z kategorii rezerwatu.

Trzeci wątek estetyki nieużytku, czyli koegzystencja przyrody z techniką, de-
monstruje się poprzez elementy krajobrazu postindustrialnego i wydaje się nie 
mieć wiele wspólnego z zoe-estetyczną myślą filozofki. Sentymentalny charakter 
poprzemysłowych ruin raczej nie opowiada o twórczych relacjach technologii 
i środowiska – na pierwszym rzut oka więcej mówi o końcu niż o początku, 
tym bardziej że Bakke skupia się przede wszystkim na biotechnologii i jej zasad-
niczym wpływie na bio-transfiguracje. Jeśli jednak spojrzeć szerzej na miasto 
jako intensywnie i technologicznie przekształcane środowisko, które wytwarza 
własną wewnętrzną specyfikę siedliskową, poprzez zmianę składu gleby, roz-
kładu temperatur, dostępności wody itd., a także wymiany gatunków i genów 
poprzez globalną sieć połączeń z innymi środowiskami, to można stwierdzić, 
że samo miasto działa jak swojego rodzaju „biogenerator”, który modyfikuje 
i kreuje ekosystemy i ich mieszkańców. Jest to oczywiście nieplanowany rezultat, 
złożony z tysięcy drobnych planowanych działań. Doskonałym przykładem tego 
procesu są właśnie nowe ekosystemy, rozwijające się na nieużytkach, a ich eks-
pansja, skład gatunkowy oraz pochodzenie odzwierciedlają dynamikę przemian 
miejskiej technosfery – procesów społecznych, technologicznych i globalnych. 
W tym sensie można stwierdzić za Igo Kowarikiem, że nowe ekosystemy, a wraz 
z nimi nieużytki, są próbką przyrody epoki antropocenu.

* * *

Opisane zjawisko tworzącej się estetyki nieużytku można uznać za element 
procesu dedystancjacji w przestrzeni miasta. Swobodzie użytkowania prze-
strzeni niezagospodarowanych towarzyszy zacieranie różnic pomiędzy zielenią 
parkową, urządzoną, a nieużytkami, pomiędzy użytkowaniem a kształtowaniem 
krajobrazu, co przywodzi na myśl proces zaniku dystansów pomiędzy „wysokim” 
i „niskim”, opisywany przez Karla Mannheima37. Rośliny dziko rosnące przesta-
liśmy traktować jak balast estetyczny, zaczęliśmy też rozumieć ich użyteczność, 
pojmowaną teraz nie tylko w odniesieniu do potrzeb człowieka, ale coraz 
częściej w relacji funkcji przyrodniczej. Koegzystencja z nieużytkiem nie musi 
oznaczać jego eksplorowania, wystarczy świadomość jego bliskości i faktu, że 
jest on, podobnie jak my sami, integralną częścią środowiska. Arnold Berleant 
mówi o poczuciu ciągłości z otoczeniem, które towarzyszy człowiekowi w jego 
doświadczeniu estetycznym na co dzień. Widziany w ten sposób krajobraz 
nazywa krajobrazem zaangażowanym38.

37 K. Mannheim, The Democratization of Culture, [w:] idem, Essays on the Sociology of Culture, 
Routledge and Kegan Paul, London 1956.

38 M. Salwa, Estetyka ogrodu. Między sztuką a ekologią, op. cit., s. 81.
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Pozytywna ocena zbiorowisk roślin dzikorosnących w terenach zieleni nieurządzonej i budowa-
nych przez nie krajobrazów opiera się na aktywnym zaangażowaniu w przeżywanie i rozumienie 
krajobrazu, a nie tylko na pasywnej wizualnej przyjemności czerpanej z jego oglądania39.

Tim Ingold twierdzi wprost, że koncepcje zrównoważonego rozwoju albo usług 
ekosystemowych, które uznajemy za efekty coraz większego doceniania zna-
czenia środowiska przyrodniczego, są wciąż teoriami antropocentrycznymi. Za 
istotę harmonii pomiędzy człowiekiem i przyrodą powinna bowiem być uznana 
„wartość istnienia” (existence value), a raczej współistnienia. Ingold opisując 
środowisko, zaprzecza istnieniu jego elementów, w tym ludzi, roślin i zwierząt 
oddzielnie, jego zdaniem środowisko istnieje wyłącznie w relacji wzajemnych 
zgodności (correspondence), czyli interakcji, które nazywa węzłami (knots)40.

Zatem w zwrocie ku nieużytkom można upatrywać zmiany w myśleniu o przy-
rodzie i o mieście, ale można również za Janem Rylke stwierdzić, że jest to jak 
wieszanie w salonie poroża upolowanej zwierzyny41, jak zepchnięcie koniecznej 
podstawy egzystencji rodzaju ludzkiego do roli dekoracji ludzkiej siedziby. Nie 
można się jednak oprzeć wrażeniu, że estetyka nieużytku wyraża tęsknotę za 
rzeczywistością odziedziczoną42, dziewiczą przyrodą o niezbadanym wizerunku 
i niepojętym znaczeniu, która umyka poznaniu, ale w pełnym katastroficznych 
wizji przyszłości świecie mieszczucha nęci nieograniczonymi możliwościami 
przetrwania. Odwołując się do nierozerwalnej więzi z przyrodą i akceptując ją 
w estetyce nieużytku, pozwalamy sobie odzyskać nadzieję na przyszłość.

Wasteland aesthetics in contemporary cityscape architecture

Recently, it could be observed a growing interest in urban abandoned areas called 
urban wastelands. Both ecology, social research and landscape design practice refer to 
this phenomenon. In the first case it is the theory of novel ecosystems, in the second 
aesthetic preferences of dwellers, in the third popularity of the image of wasteland in 
designing public spaces. This reflects the broad changes in the relation to the land-
scape where features such as spontaneity, wildness, lack of control, freedom of use are 
especially appreciated. These processes and features can be described in the frame of 
aesthetics of wasteland, which is characterized by traits such as emergence, resilience 
and coexistence. It is also refers to theory of inhibition, where wasteland is treated as 
an essential part of inhabited landscape. Confronted with zoe-aesthetics based on the 
theory of critical posthumanism can deepen the understanding of described processes.

39 A. Berleant, Estetyka i środowisko, [w:] Krajobrazy. Antologia tekstów, red. B. Frydryczak, D. An-
gutek, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 63‑77.

40 C. Fremantle, Sustainability is an overused word, A review of Tim Ingold‘s lecture event „The 
Sustainability of Everything” at the Centre for Human Ecology, Pearce Institute, Glasgow, Scotland 
2016, http://www.thenatureofcities.com/2016/11/14/tim‑ingolds‑sustainability‑of‑everything/?utm_so-
urce=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheNatureOfCities+%28The+Na-
ture+of+Cities%29 (dostęp: 2.11.2016).

41 J. Rylke, Przyrodniczy kontekst projektowania krajobrazu, [w:] 40 lat bioniki w Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, red. S. Dreszer, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Katedra Bioniki 
i Krajobrazu, Poznań 2016, s. 79‑89.

42 Q. Meillassoux, Po skończoności. Esej o koniecznej przygodności, Wyd. Kronos, Warszawa 2015, 
s. 11‑22.
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Kamień i dotykalne znaczenia

Tekst jest próbą umiejscowienia kamienia na tle współczesnej refleksji humanistycznej 
z dużym naciskiem na narzędzia wypracowane w teorii archeologii. Głównymi wąt-
kami, zarysowanymi w tekście, które formują współczesne studia nad kamieniem, są 
zagadnienia materii i materialności, a także niejednoznaczne miejsce kamienia – jako 
artefaktu w domenie kultury czy jako ekofaktu stanowiącego element natury. Obydwa 
problemy są często podejmowane we współczesnej humanistyce, dlatego też studia 
nad kamieniem wydają się płodnym gruntem do rozważań nad aktualnymi problemami 
teoretycznymi. Tekst zatem prezentuje dwa główne pola zainteresowań w studiach nad 
kamieniami, stopniowo wprowadzając do rozważań współczesne koncepcje archeolo-
giczne odnoszące się przede wszystkim do materialności i czasowości obiektów. Poza 
pojęciami pochodzącymi bezpośrednio z archeologii – takimi jak archeologia sensualna 
czy kategoria przeszłościowości – tekst posiłkuje się także koncepcjami zaproponowa-
nymi przez literaturoznawców i antropologów kulturowych. Głównym celem tekstu jest 
wstępne zarysowanie pola znaczeniowego kamieni i szerokich możliwości ich studio-
wania i interpretowania.

Kamień i dotykalne znaczenia1

Współczesna humanistyka uporczywie dąży do powrotu do realnego. Po latach 
dominacji paradygmatów oderwanych od materii, nadszedł czas na restytucję 
rzeczywistych, dotykalnych przedmiotów badań. Materią stanowiącą angażu-
jące i płodne pole badawcze, a zarazem substancją, z którą styka się człowiek 
bezustannie, mimowolnie i zmysłowo, jest kamień. Kamień rozumiany jako 
nieożywiony element przyrody pochodzi z procesu petrogenezy2, współtworzy 
naturalne środowisko. Jednak, poprzez arcy-szerokie zastosowanie w życiu 
codziennym jest materią o silnym kulturowym nacechowaniu. Niejednoznacz-
ny status ontologiczny kamienia, plasującego się w centrum sporu o artefakt 
i ekofakt, stanowi zajmujący i wciągający przedmiot do rozważań.

Frapujące miejsce kamienia w domenie kultury i natury uzasadnia po-
dejmowanie studiów antropologicznych, urbanistycznych, geologicznych, 
filozoficznych, artystycznych czy archeologicznych. Kamień jako przedmiot 

1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016‑2019: Projekt „Kulturowe studia 
krajobrazowe” nr 0059/NPRH4/H2b/83/2016.

2 J. Cohen, Geophilia, or the Love of Stone, „Continent” 4/12, 2015, s. 8‑9.
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badań stanowi wyzwanie – jako świeży cios kamienny nie jest już regularną, 
naturalną skałą – „podręcznikowym” ekofaktem; niemniej surowa bryła, a na-
wet niewielki przedmiot, którego funkcja bazuje na właściwościach konkret-
nego kamienia, nie stanowi w pełni ukształtowanego artefaktu rozumianego 
jako całkowicie „wytworzony przez człowieka”3. Oświeceniowe podziały na 
domenę kultury i natury, rezonujące do dziś, wpędziły kamień w pułapkę 
znaczeniową. Tymczasem już starożytni radzili sobie z tym niejednoznacznym 
dla współczesnych statusem kamienia poprzez unikanie binarnego podziału 
na kulturę i naturę. Kamieniowi poświęconych jest wiele kart starożytnych 
historii, spośród których bodaj najobszerniejszym studium jest księga XXXVI 
„Historii Naturalnej” Pliniusza Starszego. Pliniusz rozpoczyna swoją opowieść 
o kamieniach od zaproszenia do refleksji nad naturą kamienia4. Narracja 
w księdze zdominowana jest głównie przez opowieści o słynnych rzeźbach 
i ich twórcach, skompilowane z rozważaniami na temat materii kamiennej i jej 
przydatności w życiu starożytnych. Mimo silnej koncentracji na historii sztuki 
starożytnej5 Pliniusz rysuje szeroką panoramę znaczeniową kamieni. Każdy 
rodzaj surowca jest wywiedziony przez Pliniusza z natury – antyczny autor 
podaje informacje na temat miejsc wydobycia konkretnych kamieni. Następnie 
Pliniusz opisuje techniki opracowania surowców kamiennych, które różnią się 
w zależności od przeznaczenia materiału, tworzonego obiektu i jego funkcji. 
Pliniusz wymienia zarówno kamienie formowane artystycznie, jak i te, które 
znajdują swoje zastosowanie w przemyśle budowlanym, farmaceutycznym, 
służą tworzeniu podręcznych przedmiotów codziennego użytku. Autor wiele 
miejsca poświęca na rozważania nad materiałem – dowodzi, dlaczego niektóre 
gatunki kamieni sprawdzają się jako surowce używane np. w przedmiotach 
kuchennych, a  inne doskonale odpowiadają wymogom luksusowych pro-
duktów. Optyka antycznego autora nie zasadza się na wyznaczeniu wyraźnej 
granicy między naturalnym pochodzeniem kamienia a  jego kulturową rolą 
po przetworzeniu. Sposób pisania o surowcu dowodzi, że ścieżka percepcji 
kamieni nie wiedzie od natury do kultury, lecz jest heterogeniczna. Dwie sfery 
i dwa znaczenia przenikają się na każdym etapie przetwarzania i używania 
naturalnego surowca.

Powyższe odwołanie do Pliniusza ma znaczenie nie tylko jako przykład 
realizowania postulatu „jedności wiedzy” i przekraczania podziału na kulturę 
i naturę6, ale także stanowi doskonałe wprowadzenie do głównych rozważań 
zaprezentowanych w tekście. Istotnym celem tekstu będzie próba podsumo-
wania wybranych narzędzi teoretycznych używanych w studiach dotyczących 
kamienia, często mierzących się z problemem niejednoznaczności gotowego 
obiektu czy niepracowanego surowca.

3 E. Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, [w:] Rzeczy i  ludzie. Humanistyka 
wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmiń-
sko‑Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 48.

4 Pliniusz Starszy, Natural history with an english translation in ten volumes, t. X, ks. XXXVI‑XXXVII, 
przeł. D. E. Eichholz, London Cambridge 1962, s. 3.

5 J. Isager, Pliny on art and Society, Odense University Press, Odense 1998, s. 134‑204.
6 Por. E. Hallam, T. Ingold, Making and Growing. Anthropological Studies of Organisms and Arte-

facts, Ashgate, Surrey 2014.
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Przegląd współczesnych refleksji na temat kamienia warto rozpocząć od 
teorii archeologii – nauki, która podejmuje temat najstarszych kamieni „zna-
czących” – pierwszych narzędzi, dowodów rozwoju kultury. Mimo że większość 
opracowań dotyczących kamieni używanych w prehistorii i starożytności kon-
centruje się na rozumieniu kamienia jako surowca do produkcji artystycznej 
i brak w nich głębokiej refleksji wykraczającej poza studia materiałoznawcze7, 
w ciągu ostatnich piętnastu lat opublikowane zostały wyniki badań umiejsca-
wiające kamień między innymi na tle rozważań w duchu studiów krajobra-
zowych. Przełomowym momentem w badaniu kamienia z punktu widzenia 
archeologicznego stały się studia Christophera Tilleya. Materiality of Stone. 
Explorations in Landscape Phenomenology8 wydana w 2004 roku, oparta na 
fenomenologii Maurice’a Merleau-Ponty’ego publikacja stanowi pierwszy 
istotny wyłom w tradycyjnym, archeologicznym myśleniu o kamieniu9. Tilley 
wychodzi poza standardowe ramy opisu kamienia jako surowca służącego do 
produkcji artystycznej, mimo że analizowane przez niego obiekty z epoki brązu 
to de facto monumenty interpretowane jako sztuka prehistoryczna – menhiry 
z Bretanii, kamienne świątynie z Malty i Gozo oraz ryty naskalne z południowej 
Szwecji. Za Merleau-Pontym Tilley podkreśla znaczenie doświadczenia ciała 
wobec poznawania kamiennych obiektów archeologicznych, jednocześnie 
kładąc nacisk na ich obecność w krajobrazie. Empiryczne badania brytyjskiego 
archeologa wykraczają poza standardowe studia krajobrazowe w archeologii, 
które często sprowadzają się do ustanawiania nowych haseł w geograficznych 
bazach danych i tworzenia dwuwymiarowych reprezentacji w specjalistycznych 
systemach typu GIS10, spłaszczając ideę krajobrazu archeologicznego i wyklu-
czając refleksję nad przeszłą czy współczesną rolą naturalnego otoczenia we 
wnioskowaniu archeologicznym11. Badania Tilley’a są tytułową eksploracją 
w fenomenologii krajobrazu – angażującą cieleśnie, aktywującą pamięć ciała, 
generującą doświadczenie miejsca, ale i umożliwiającą doznanie materiału. 
Tilley, posiłkując się bezpośrednimi obserwacjami, rzeczywistym i taktylnym 
kontaktem z obiektami, w sposób wnikliwy i wyczerpujący przybliża struktury 
analizowanych kamieni, ich faktury, rozmiary, rodzaje domieszek, a nawet 

7 Por. Marmi antichi, red. G. Borghini, De Luce Editori d’Arte, Roma 2004.
8 Ch. Tilley, Materiality of stone. Explorations in landscape phenomenology, Berg, Oxford New York 

2004.
9 Tradycyjne ujęcia kamienia w archeologii to studia materiałoznawcze, najczęściej podejmujące 

temat kamienia jako budulca w architekturze czy rzeźbie (por. Marmi antichi, red. G. Borghini, De Luce 
Editori d’Arte, Roma 2004). Kamień z reguły jest traktowany jako surowiec, materiał, nie jako oddzielny 
przedmiot studiów.

10 Ch. Tilley, Materiality of stone, op. cit., s. 218.
11 Generalna tendencja do używania w archeologii określenia „studia krajobrazowe” w odniesieniu 

do technicznych aspektów pracy archeologicznej związanych np. z budowaniem baz geograficznych (GIS) 
nie oznacza jednak, że poszerzone studia krajobrazowe nie są prowadzone. W ujęciu interdyscyplinarnym 
z naciskiem na nauki ścisłe, por. R. Chowaniec, Greek and Roman Impact on the environment. Case study: 
Akrai/Acrae in south‑eastern Sicily, [w:] Cracow Landscape Monographs 2. Landscape as impulsion for 
culture: research, perception & protection. Landscape in the Past & Forgotten Landscape, red. P. Koło-
dziejczyk, B. Kwiatkowska‑Kopka, Jagiellonian University of Cracow, Kraków 2016, s. 175‑185; w ujęciu 
angażującym metody etnologiczne, por. M. Fitzjohn, Viewing places: GIS application for examining the 
perception of space in the mountains of Sicily, „World Archaeology” 39, 2007, s. 36‑50; w kontekście 
badań antropologii kulturowej, por. M. Johnson, Ideas of Landscape, Oxford Malden Victoria, Blackwell 
Publishing 2007.



36

Monika Stobiecka

sposób, w jaki się starzeją poprzez naturalne procesy erozji czy wietrzenia. 
Empiryczne badania Tilley’a stanowią o jego silnym zainteresowaniu nie tylko 
krajobrazem i jego doświadczaniem, ale także materialnością. W opisach men-
hirów, wykazywaniu różnic między wapieniami glogerina czy corallina, lub też 
w rozważaniach na temat zniszczeń szwedzkich skał, na których umieszczono 
ryty, uderza niezwykła i dogłębna koncentracja na aspektach morfologicznych 
kamieni. Obrana przez Tilley’a ścieżka badawcza tworzy szansę na restytucję 
materii w archeologii. Jego praktyczne, a zarazem pragmatyczne analizy oparte 
na bezpośrednim kontakcie z obiektami, zarówno zabytkowymi, jak i — w tym 
samym czasie – naturalnymi, gwarantują czystą koncentrację nad material-
nością kamieni. Brytyjczyk implicytnie prezentuje swoje intencje badawcze, 
umieszczając w finałowej konkluzji listę siedmiu pytań, które zadał obiektom 
archeologicznym. Tilley w swojej publikacji zatem udziela nie tyle odpowiedzi 
na pytanie o pojęcie materialności kamienia, ile o metodę dochodzenia do niej.

Mimo systematycznych studiów ze zdefiniowanymi przedmiotami badań, 
skonkretyzowanymi pytaniami i określoną metodologią opartą na fenome-
nologii percepcji, publikacja Tilley’a spotkała się z druzgocącą krytyką, która 
wydaje się całkowicie ignorować niezaprzeczalny wkład archeologa w otwarcie 
refleksji nad kamieniami na regularne, empiryczne metody badawcze, a nie 
bezowocne teoretyzowanie, o które szczególnie łatwo w archeologii. Wśród 
krytyków Tilley’a znalazł się jeden z głównych przedstawicieli zwrotu ku rze-
czom w archeologii, pomysłodawca projektu archeologii symetrycznej, Bjørnar 
Olsen. Olsen, który w swojej pracy teoretycznej skupia się na dowartościowa-
niu rzeczy12 i równym traktowaniu ludzi i nie-ludzi13, w implementacji metody 
fenomenologicznej przez Tilley’a dostrzegł ryzyko subiektywizacji14. W krytyce 
Tilley’a przez Olsena15 nie pojawia się jednak ani razu odniesienie do kwestii ma-
terii, którą Norweg tak bardzo pragnie w swoich badaniach przywracać, a która 
to stanowiła jedno z tytułowych haseł Brytyjczyka i silny postulat metodyczny 
wprowadzany w życie na każdym etapie badań. Równie wybiórcza i zagadko-
wa wydaje się krytyka Tima Ingolda, w zdecydowany sposób występującego 
przeciwko „poszukiwaczom” materialności i materializmu, odwracającym się 
od rzeczywistej i poznawalnej materii16. Ingold zarzuca Tilley’owi separację 
materialności od życia społecznego, która niepotrzebnie dzieli ludzi od świata, 
którego nie zamieszkują, ale z którym współżyją17. Ingold jednocześnie docenia, 
że Tilley potrafił wychwycić dynamizm kamienia18, zwrócił jednak uwagę na to, 

12 B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Instytut 
Badań Literackich PAN, Warszawa 2013

13 E. Domańska, B. Olsen, Wszyscy jesteśmy konstruktywistami, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka 
wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmiń-
sko‑Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 83‑100.

14 B. Olsen, W obronie rzeczy, op. cit., s. 114‑116.
15 Ibidem, s. 103‑141.
16 T. Ingold, Being Alive. Essays on movement, knowledge and description, Routledge, Oxon 2011, 

s. 20‑26.
17 J. Cohen, Stone. An ecology of inhuman, University of Minnesota Press, Minneapolis London 

2015, s. 97.
18 Ibidem.



37

Kamień i dotykalne znaczenia

że archeolog mylnie zidentyfikował właściwości kamienia i cechy morfologiczne, 
czyli materię – z materialnością19.

Rozważania Ingolda są o tyle cenne, o ile naświetlają ważną różnicę między 
materią a materializmem. Na tle eksperymentu ze zwilżonym kamieniem Ingold 
snuje wywód, w którym stwierdza, nie bez powodów20, że współczesna arche-
ologia jest niezainteresowana materią, ponieważ w swoim centrum zaczyna 
ustanawiać abstrakcyjną ideę materialności. Ingold dowodzi, że to, czego 
badacz dotyka, empirycznie studiując kamień, to materia, a nie powierzchnia 
materialności, która dla Ingolda równa się iluzji21. W rozdziale „Materials Against 
Materiality” pojawia się wizja materii, która jest niszczona, zmienna, zależna 
od czynników zewnętrznych, dynamiczna. Panorama znaczeń materii zatem 
poszerza się z prostego rozumienia obiektu jako stałego i biernego, niepodat-
nego na transformacje. Wszystko, ilustrowane procesem schnięcia kamienia, 
od którego Ingold rozpoczyna krytykę materialności, służy dowiedzeniu tezy, 
że właściwości materii, dostępne poznaniu badacza, są nie tyle atrybutami 
badanego przedmiotu, ile historiami, które za nim stoją.

Myśl o dynamicznym znaczeniu pozornie stabilnych i niezachwianych obiek-
tów nie jest obca praktykom archeologicznym, choć nieszczególnie rezonuje 
w teorii archeologii. Obiekty archeologiczne, wydobywane spod ziemi czy wody, 
najczęściej w trakcie depozycji, a często także w momencie eksploracji, podlegają 
radykalnym metamorfozom, które pozwalają mówić o witalnym i aktywnym 
charakterze przedmiotów. Dynamika procesów i zupełna niezależność od dzia-
łalności człowieka dowodzi autonomii obiektu archeologicznego22. W przypadku 
przedmiotów wykonanych chociażby z metali, samodzielna przemiana obiektu 
bez ingerencji człowieka jest szczególnie radykalna – znacząco wpływa na mor-
fologię obiektu (brąz po utlenieniu staje się zielony, żelazo traci na gładkości 
i posiada nieprzyjemną w dotyku, chropowatą, skorodowaną fakturę, srebro 
pokrywa się warstwą patyny). Tymczasem zmiany kamienia są niemalże niezau-
ważalne na przestrzeni czasu. Z tego też powodu warto raz jeszcze powrócić 
na drogę badawczą obraną przez Christophera Tilley’a.

Tilley, jak zasugerowałam uprzednio, nie prezentuje bynajmniej pojęcia 
materialności, lecz raczej wachlarz metod, które pozwalają dotrzeć do materii. 
Skrupulatne i wnikliwe badania empiryczne nad kamieniem to jedyna szansa, 
by poszerzyć wartość znaczeniową kamienia. Dogłębne obserwacje, które 
przeprowadził Brytyjczyk, mogą stanowić bazę wyjściową dalszych studiów nad 
materią i znaczeniem kamienia. Niestety, badacz nie posiłkował się w swojej 
pracy pionierskimi i nieoczywistymi studiami przypadku. Wszystkie omawia-
ne przez Tilley’a kamienie to kamienie znaczące, uprzednio interpretowane 

19 T. Ingold, Being Alive, op. cit., s. 31.
20 Ibidem, s. 20. Ingold zwraca uwagę na to, że mimo powszechnego odrodzenia zainteresowania 

„zwykłymi rzeczami” w archeologii, popularnemu za sprawą zwrotu ku rzeczom, jak i różnym archeologicz-
nym materializmom, w centrum zainteresowania badaczy nie pojawiają się rzeczywiste, skonkretyzowane, 
materialne byty, a abstrakcyjne idee materii. Por. C. Witmore, Archaeology and the New Materialisms, 
„Journal of Contemporary Archaeology” 2014, 1/2, s. 1‑44; Ruin Memories. Materiality, Aesthetics and 
Archaeology of Recent Past, red. B. Olsen, fi. Pétursdóttir, Routledge, New York‑Oxon 2014.

21 T. Ingold, Being Alive, op. cit., s. 24.
22 E. Domańska, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, op. cit., s. 48.
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z uwagi na ich artystyczne konotacje. Menhiry, świątynie i ryty naskalne od 
zawsze pozostawały w horyzoncie zainteresowań sztuki prehistorycznej. Jako 
wątki w narracjach historyczno-artystycznych i archeologicznych doczekały się 
niezwykle licznych i bogatych interpretacji23. Dlatego też Tilley zastanawiający 
się nad materią i miejscem kamieni w krajobrazie to autor metody; jednak ten 
sam badacz nie oferuje niczego nowego ani interesującego w studiach nad zna-
czeniami poszczególnych (arte)faktów i surowca, z którego zostały stworzone.

Współczesna myśl archeologiczna stwarza jednak możliwość implementacji 
szczególnych pojęć dotyczących materii w badaniach nad kamieniem rozumianym 
tutaj niekoniecznie i nie zawsze jako płótno dla artystycznych przedstawień czy 
budulec dla prehistorycznych świątyń i pomników. Gdyby uczynić gruntowne 
badania empiryczne kamienia punktem wyjścia, a następnie rozszerzać je o uży-
cie inspirujących i progresywnych narzędzi teoretycznych, studiowany materiał 
otworzyłby się na nowe sensy. Warunkiem poszerzenia perspektyw znaczenio-
wych jest główne założenie projektu „archeologii sensualnej” – materialność 
obiektów, poznawana zmysłowo, aktywuje pamięć ciała i to ona prowadzi do 
nadawania sensów doświadczanym empirycznie przedmiotom24.

W poszukiwaniach dynamicznego znaczenia pozornie stałych obiektów, jakie 
stanowią kamienie, niezależnie od skali, rodzaju czy pochodzenia, dominuje 
przekonanie o wartości historycznej kamienia. Wspomniana została dotychczas 
konstatacja Tima Ingolda o procesualnym charakterze kamieni, które są swoimi 
przeżytymi doświadczeniami – zatem nie właściwościami, a historiami25. Optyka 
historycznego rozumienia kamienia cechuje też koncepcje Jeffrey’a Cohena, 
odpowiadającego za pojęcie „geophilia”, autora publikacji Stone. An ecology of 
inhuman26. Cohen jako pierwszy prezentuje bogatą historię percepcji kamienia, 
uprawiając horyzontalny model nauki, przecinający wszystkie możliwe dyscy-
pliny, w których polu zainteresowania mogą pojawić się kamienie. Przegląd 
rozważań na temat kamieni (bowiem „kamień to ulubiony obiekt filozofii”27), 
z dużym naciskiem na filozofię średniowieczną, przeplatany jest współczesny-
mi obserwacjami kamieni z Paryża, Bordeaux czy Islandii. Kamień u Cohena to 
jednak głównie materiał do prezentacji znaczeń – surowiec użyty do wykonania 
pomnika lub bohater literackich historii. Wydaje się, że dopiero nadane zna-
czenia – ustanowienie pomnika, plastyczne formowanie, umieszczenie napisu 
bądź tablicy upamiętniającej – sprawia, że kamień zyskuje sens i może stać się 
przedmiotem refleksji. Podobnie jak w odniesieniu do obiecujących studiów 
Tilley’a, tak i w przypadku Cohena szeroko omawiane przykłady nie wykraczają 

23 Por. Ch. Gosden, Making sense: archaeology and aesthetics, „World Archaeology” 2001, 33/2, 
s. 163‑167; A. Jones, Drawn from Memory: The Archaeology of Aesthetics and the Aesthetics of Archae-
ology in Earlier Bronze Age Britain and the Present, „World Archaeology”, 33/2, s. 334‑356.

24 Y. Hamilakis, ARCHAEOLOGY AND THE SENSES. Human Experience, Memory, and Affect, Cam-
bridge University Press, New York 2014, s. 6‑7; Hamilakis proponuje „projekt archeologii zmysłów, który 
wymaga przekraczania granic ze względu na zmysłowe zaangażowanie w materialny świat, które jest 
głównym narzędziem otwierającym i aktywującym pamięć ciała. Praca ciała polega na zmysłach, a zmy-
sły na materialności i fizyczności świata, dlatego zmysły są sposobami materialności na produkowanie 
wiedzy, zapamiętywanie i zapominanie”.

25 T. Ingold, Being Alive, op. cit., s. 32.
26 J. Cohen, Stone. An ecology of inhuman, University of Minnesota Press, Minneapolis London 2015.
27 Ibidem, s. 31.
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poza rozumienie kamienia jako surowca czy trwałego budulca. Cohen jednak 
podejmuje temat czasowości kamieni jako takich, pisząc:

(…) [kamień] poddany erozji zamienia się w glinę lub piasek, wypływa z morza lub znika 
w subdukcji, ale jego dekompozycja i stałe metamorfozy są, w naszym pojęciu czasowości, tak 
nieśpieszne, że kamień jest naszym skrótem dla ziemskiej gęstości i dziwnej intruzji28.

Cohen zatem umieszcza kamienie w innym rejestrze czasowości, długiego, Brau-
delowskiego trwania, akumulującego bieg historii, wobec której ludzkie życie 
jest niezauważalne. Wymiar nie-ludzkiego doznania czasu prowadzi do uznania 
kamienia za niemego świadka historii29. Cohen z racji przyjętej perspektywy 
badawczej nie szuka w kamieniu dowodów na długie trwanie, przeżywanie, 
historyczność. Tymczasem, gdyby kamień – niezależnie od rodzaju, skali, stopnia 
przetworzenia, ujmować poprzez kategorię pastness (pol. przeszłościowość), 
materia mogłaby świadczyć o historycznym znaczeniu kamienia.

Kategoria pastness to propozycja niemieckiego archeologa, Corneliusa 
Holtorfa, dedykowana studiom nad materią30. Według Holtorfa, każdy obiekt 
archeologiczny, w związku z użytkowaniem w przeszłości, depozycją w okre-
ślonych okolicznościach bądź też w wyniku szczególnych wydarzeń, nabiera 
oznak świadczących o upływie czasu. Świadectwa te najwidoczniej wyrażają się 
w morfologii obiektów – poprzez ślady zniszczenia, oznaki starzenia, kruszenie, 
nadłamania, zmiany koloru czy pokrycie patyną, które Holtorf skutecznie wiąże 
z kategorią „autentyku”31 i które z powodzeniem można korelować z estetyką 
fragmentu32. Holtorf proponuje, by kategorię pastness wiązać z materialnymi 
dowodami – namacalnymi i dostrzegalnymi atrybutami delikatnego dziedzic-
twa33. Jak jednak odnieść kruchość artefaktów do twardego i niemalże nie-
zniszczalnego kamienia?

Kamień, który jest elementem nieożywionej przyrody trwa i przechodzi nie-
znaczne, lecz kluczowe w kontekście jego historyczności, przemiany. Erozja, 
nadłamania, kruszenie, odłupywanie, wnikliwie obserwowane i skrupulatnie 
opisane przez Tilley’a w odniesieniu do analizowanych obiektów procesy natu-
ralne, to właśnie świadectwa akumulowania historii, materialne ślady czasowości 
kamienia. Zmiany zachodzą w każdej materii kamiennej – zarówno w zwykłej, 
nieobrobionej bryle spoczywającej na terenie sejsmicznym, jak i w starannie 
opracowanym naczyniu marmurowym prezentowanym w muzealnej gablocie. 
Historia kamienia uzewnętrznia się w jego materii, na jego powierzchni, w jego 
rdzeniu; jednak czy można uznać, że kamień ma swoje dzieje? Sięgając do 
refleksji Heideggera na temat czasowości i dziejowości obiektów przeszłych34 

28 J. Cohen, Geophilia, or the Love of Stone, op. cit., s. 14.
29 J. Cohen, Stone. An ecology of inhuman, op. cit., s. 77.
30 C. Holtorf, On Pastness: A Reconsideration of Materiality in Archaeological Object Authenticity, 

„Anthropological Quarterly” 86/2, 2013, s. 427‑443.
31 Ibidem, s. 427‑430.
32 Por. Ruins, red. B. Dillon, The MIT Press, Cambridge Massachusetts 2011.
33 C. Holtorf, On Pastness, op. cit., s. 432.
34 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 

s. 475‑498.
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– rozważań często wykorzystywanych w teorii archeologii35 – powraca na wstę-
pie zarysowany problem niejasnego statusu ontologicznego kamienia. Dzieje 
dotyczą kultury, oznaczają całości bytów, które ulegają zmianom zachodzącym 
w czasie36. Przemiany zachodzące w przyrodzie, pozbawione ducha, określone 
są jedynie jako rodzaj „ruchu w czasie”37. Nietknięty ludzką ręką kamień będzie 
zatem zaledwie poruszającym się w czasie nieżywym ciałem wszechotaczającym 
człowieka na każdym jego kroku; natomiast opracowany skalny cios – bryła 
posiadająca skonkretyzowany kształt i formę nadaną przez człowieka – będzie 
stanowiła dziejowe narzędzie, niegdyś poręczne38. W artefaktach kamiennych 
wyraża się rozwój cywilizacyjny – zatem rozwój kultury; nie bez powodu Michel 
Serres uznaje kamienie za fundamenty w każdej warstwie archeologicznej ludz-
kiej historii39. Kamień stał się bodźcem dla postępu w kulturze40 – tak o historii 
surowca pisze Jeffrey Cohen, wymieniając najważniejsze kamienne wynalazki 
– pierwsze narzędzia. Czy jednak byłyby one możliwe, gdyby nie naturalne wła-
sności i cechy materiału? Powracając raz jeszcze do rozważań Heideggera, warto 
zastanowić się nad ujęciem związku materiału z narzędziem: „W używanym 
narzędziu zostaje – przez owo użycie – współodkryta «przyroda», «przyroda» 
w świetle wytworów przyrody”41. Zatem to właśnie naturalne, przyrodnicze 
warunki materii predestynują surowiec do pewnego kształtu i konkretnej funkcji. 
Gdyby nie trwałość, solidność i niemalże nienaruszalność kamienia, powstanie 
zarówno pierwszych, jak i późniejszych, znanych do dziś narzędzi, nie byłoby 
oczywiste. Przetworzony materiał nie traci swojego pochodzenia – marmur czy 
wapień pozostaje kamieniem, jego pierwotna substancja jest jedynie wzboga-
cona o wtórny kształt42.

Graniczne miejsce kamienia może być zatem zarówno bodźcem do inspirują-
cych refleksji nad binarnym podziałem na kulturę i naturę, rezonującym pojęciami 
artefaktu i ekofaktu. Rozważania te natomiast pozwalają otworzyć dyskusję nie 
tylko nad sprawczością rzeczy, ale także materii, która nawet przetworzona, 
nie zmienia swej pierwotnej substancji, nabiera natomiast nowych znaczeń.

35 Por. B. Olsen, W obronie rzeczy, op. cit.; J. Thomas, Time, Culture, and Identity, Columbia 
University Press, London New York 1996; na temat archeologii heideggerowskiej także: E. Domańska, 
Problem rzeczy we współczesnej archeologii, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. 
J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie, 
Olsztyn 2008, s. 27‑60.

36 M. Heidegger, Bycie i czas, op. cit., s. 476.
37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 478.
39 Za: J. Cohen, Stone. An ecology of inhuman, op. cit., s. 4.
40 Ibidem, s. 40.
41 M. Heidegger, Bycie i czas, op. cit., s. 90.
42 M. Merleau‑Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, War-

szawa 2001, s. 326.
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Stone and touchable substances

The paper is an attempt to place stone on the wide background of contemporary hu-
manities with strong emphasis on introduction of methodological tools driven from 
theory of archaeology. The main issues that are outlined and also form contemporary 
stone studies are the problems of matter or materiality and also the ambiguous status 
of stone. Unclear position of stone is related to its heterogenous meaning – it may be 
seen as an artifact that stays in the horizon of culture, as well as it can be interpreted 
as a biofact – an element of nature. Both problems are often tackled within contem-
porary humanities, that is why stone studies claim to be very fertile ground for further 
considerations. The text thus presents two main fields of interests in stone studies and 
systematically introduces current archaeological concepts that correlate with the issues 
of materiality and temporality of objects. Besides terms that are directly taken from 
archaeology – like archaeology of the senses or the category of pastness, text is based 
also on ideas elaborated within culture studies. The main goal of the text is to initially 
draw stone’s significative field and also broad possibilities to study and interpret stone.

Słowa kluczowe: kamień, materia, teoria archeologii, artefakt, ekofakt

Key words: stone, matter, theory of archaeology, artifact, biofact
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Wszechświat, co wciąż się wymienia z moim byciem1. Filozofia 
i nie-filozofia Merleau-Ponty’ego w ujęciu Henri Maldiney’a

W jednym ze swoich tekstów Maldiney stawia ważne dla całej posthusserlowskiej 
i postheideggerowskiej filozofii pytanie: ku jakiej fenomenologii dziś zmierzamy? Jego 
odpowiedź wydaje się z jednej strony prosta, ale z drugiej radykalna: zmierzamy ku 
fenomenologii sztuki. Znaczy to, że – jego zdaniem – tylko fenomenologia skoncentro-
wana na fenomenach artystycznych może poszerzyć obszar badań fenomenologicznych, 
a zarazem wnieść doń coś istotnego. Celem artykułu jest pokazanie tego, w jaki sposób 
Maldiney komentuje i wykorzystuje filozofię sztuki Merleau-Ponty’ego oraz odpowiedź 
na pytanie: które z jej wątków uznaje za najważniejsze i czyni własnymi, przesuwając 
akcenty – w swojej fenomenologii chce wykroczyć poza „żywą tkankę cielesności” (chair), 
zmierzając ku „otwarciu nicości” oraz przeciwstawia „bycie w świecie” doznaniowemu 
„życiu ze światem”.

I

Fenomenologia francuska radykalizuje tezy Husserla i podąża drogą, która 
wydaje się eksplorować obszary doświadczenia właściwie wymykające się 
dyskursowi filozoficznemu, docierając być może do jego granic. Przytaczając 
zdanie Husserla z Wykładów z fenomenologii wewnętrznej świadomości cza‑
su, można uznać, że próbuje ona zbadać właśnie to, dla czego brak nam już 
słów2. Widać to wyraźnie w późnych tekstach Maurice’a Merleau-Ponty’ego, 
komentowanych przez francuskiego fenomenologa, zajmującego się przede 
wszystkim obszarem sztuki – Henri Maldiney’a. Choć Maldiney expressis verbis 
odcina się od filozofii autora Fenomenologii percepcji, jego rozważania okazują 
się ostatecznie nie tylko zakorzenione w ideach Merleau-Ponty’ego, ale także 
stanowią ich bezpośrednią kontynuację. Spróbujmy więc prześledzić to, w jaki 
sposób Maldiney komentuje tezy Merleau-Ponty’ego, zawarte przede wszyst-
kim w Widzialnym i niewidzialnym, i zastanowić się, które z wątków tej książki 
uznaje za najważniejsze oraz czyni własnymi, przesuwając akcenty – w swojej 

1 R. M. Rilke, Osamotniony na szczytach serca, tłum. A. Pomorski, Świat Książki, Warszawa 2006.
2 E. Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum. J. Sidorek, PWN, 

Warszawa 1989, s. 111.



44

Monika Murawska

fenomenologii chce wykroczyć poza „żywą tkankę cielesności” (chair), zmierza-
jąc ku „otwarciu nicości” oraz przeciwstawia „bycie w świecie” doznaniowemu 
„życiu ze światem”.

W jednym ze swoich tekstów Maldiney stawia ważne dla całej posthusser-
lowskiej i postheideggerowskiej filozofii pytanie: ku jakiej fenomenologii dziś 
zmierzamy?3 Jego odpowiedź wydaje się z jednej strony prosta, ale z drugiej 
radykalna: zmierzamy ku fenomenologii sztuki. Znaczy to, że, jego zdaniem, 
tylko fenomenologia skoncentrowana na fenomenach artystycznych może po-
szerzyć obszar badań fenomenologicznych, a zarazem wnieść doń coś istotnego. 
Maldiney nie jest zresztą odosobniony w głoszeniu takiej tezy. Począwszy od 
Merleau-Ponty’ego, dla francuskich fenomenologów, takich jak Michel Henry czy 
Jean-Luc Marion, sfera sztuki okazuje się niezwykle istotna. Merleau-Ponty jest tu 
ważny także z innego powodu. Stworzył bowiem kategorię, do której Maldiney 
nie odwołuje się wprawdzie wprost, ale na której zdają opierać się wszystkie 
jego fenomenologiczne analizy. Chodzi tu o kategorię nie-filozofii (non‑philo‑
sophie). Filozofia i nie-filozofia, tak jak to, co zmysłowe, i to, co inteligibilne, 
które wiążą się z kluczową dla późnej fenomenologii Merleau-Ponty’ego opo-
zycją widzialnego i niewidzialnego, nie przeciwstawiają się sobie, ale do siebie 
odsyłają. Przynależą one do siebie. Nie-filozofia, której znaczenie Merleau-Ponty 
najpełniej oddaje w swoich wykładach z lat 1958-1959 i 1960-19614, odsyłała 
początkowo do kryzysu czy też ruiny współczesnej filozofii, której formuła opar-
ta na Kartezjańskim modelu myślenia już się wyczerpała. Trzeba więc znaleźć 
formułę nową, zmienić sposób myślenia, co rozpoczęło się wraz z Heglem, a co 
kontynuują Marks, Nietsche, Kierkegaard i Heidegger. Skąd ten odwrót? – pyta 
Merleau-Ponty. Stąd, że „łatwiej powiedzieć nam coś właśnie o tym, czego nie 
jesteśmy pewni”5. Chodziłoby tu więc o próbę zbudowania filozofii zdolnej 
znaleźć powiązania z tym, co do tej pory pozostawało z niej wykluczone, co 
było zdewaluowane, tak jak jawienie się, egzystencja, życie, doznanie, a więc 
o próbę zbudowania filozofii zdolnej otworzyć się na „negatywną” stronę 
bytu, filozofię, której znaczenie bliskie byłoby teologii negatywnej – bytu nie 
da się bowiem z tej perspektywy w pełni uchwycić i określić6. Merleau-Ponty 
wyraźnie stwierdza, że filozofia znajdzie pomoc w poezji i sztuce, jeśli nawią-
że z nimi bardziej bezpośrednie relacje. Odrodzi się w ten sposób i na nowo 
zinterpretuje swoją przeszłość. Nadszedł czas nie-filozofii – podsumowuje7. 
W tym sensie można by powiedzieć, że Merleau-Ponty dociera właśnie ad 
limina philosophiae. Jednocześnie granice, o których mowa, oznaczają w tym 
ujęciu powrót do samych początków filozofii, ponieważ idea nie-filozofii, która 
naśmiewa się z filozofii, jest znana od czasów starożytnych i jej najbardziej wy-
razistym przykładem okazuje się przytoczona w Platońskim Teajtecie8 opowieść 

3 H. Maldiney, L’art eclaire de l’etre, Cerf, Paris 2012.
4 M. Merleau‑Ponty, Notes des cours au Collège de France 1958‑1959 et 1960‑1961, Gallimard, 

Paris 1996.
5 Ibidem, s. 163.
6 M. Carbone, The thinking of the sensible. Merleau‑Ponty’s a‑philosophy, Northwestern University 

Press Evanston, Illinois 2004, s. 12.
7 M. Merleau‑Ponty, Notes des cours au Collège de France 1958‑1959 et 1960‑1961, op. cit., s. 38.
8 Platon, Parmenides, Teajtet, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002, 174 A.
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o wykpionym przez tracką służącą Talesie, który obserwował gwiazdy i wpadł 
do studni9. Filozofia i nie-filozofia w ujęciu Merleau-Ponty’ego mogą sobie po-
móc. Przewodnikiem w poszukiwaniu innych źródeł racjonalności staje się tutaj 
sztuka. Maldiney podążać będzie dokładnie tym tropem i jego fenomenologia 
znajdzie nie tyle oparcie, ile własną podstawę w nie-filozofii: nie tylko w sztuce, 
ale także w psychiatrii.

Co więcej, dla Madineya ważne jest również to, że Merleau-Ponty posługuje 
się w swoich tekstach kategorią egzystencji. Nie chodzi tu niewątpliwie o jej Sar-
tre’owską wykładnię, w której egzystencja poprzedzałaby esencję, ale raczej o jej 
konotacje Heideggerowskie. Egzystencja oznacza subiektywność w jej trwaniu, 
gdzie, jak ujmuje to Maldiney, łączą się ze sobą: niewinność bytu i zarazem ryzyko 
bycia. Istotą takiej egzystencji jest zapytywanie (interrogation)10. Zapytywanie, 
o które tu jednak chodzi, nie szuka odpowiedzi, które, jak w psychologii czy 
fizyce, wykazywałyby wyższość wnętrza nad zewnętrzem, czy tego, co mentalne 
nad materialnym lub odwrotnie, i dawałyby gotowe definicje zjawisk. Chodziłoby 
o przedefiniowanie podmiotu i przedmiotu, a także powiązania między nimi. 
Według Maldiney’a stawiane przez egzystencję pytanie, na które ona sama 
stanowi zresztą najlepszą odpowiedź, dotyczy jej „gdzie”. Dlatego Maldiney 
przejmuje także Heideggerowską kategorię Dasein i podkreśla nieustanną 
oscylację subiektywności między „tu” i „tam”, jak wiadomo bowiem niemieckie 
Da, podobnie zresztą jak francuskie là, oznacza zarówno „tu”, jak i „tam”. Je-
stem zarazem tu i tam, gdzie przenoszą mnie zmysły, gdzie pojawiam się wraz 
z otaczającym mnie światem. Dlatego Maldiney korzysta z wypracowanej przez 
Husserla i rozwijanej przez Merleau-Ponty’ego, począwszy od Fenomenologii 
percepcji, koncepcji kinestezy. To ruch naszego własnego ciała pozwala nam 
doznawać. Percepcja zostaje powiązana z ruchem, jest samoporuszeniem. W ten 
sposób widzialność powiązana zostaje też z niewidzialnością, ponieważ każda 
rzecz ujawnia swoje inne strony w zależności od ruchu, który wykonuję. Każda 
strona rzeczy implikuje inną, w pewnym sensie ją w sobie zawierając. To, co 
jest ważne dla Maldiney’a, to także odstęp, jaki oddziela nas od świata: spoj-
rzenie i świat nigdy się przecież w pełni nie pokrywają, zawsze coś mi z niego 
u-myka; wy-myka się spojrzeniu. Nigdy nie będziemy na tyle blisko jakiegokol-
wiek zjawiska, by się z nim zjednoczyć. To zresztą przede wszystkim w ujęciu 
Merleau-Ponty’ego musimy się zdystansować wobec fenomenu, by w ogóle dla 
nas zaistniał. Stąd pytanie powtórzone przez Maldiney’a za niemieckim fizjolo-
giem, twórcą medycznej antropologii – Victorem von Weizsäckerem, a w tym 
kontekście odnoszące się do Merleau-Ponty’ego: Czy widzę tam, gdzie jestem, 
czy raczej jestem tam, gdzie widzę?11

9 Ta przytoczona przez Platona anegdota była wielokrotnie komentowana i  interpretowana na 
rozmaity sposób przez wybitnych filozofów, przede wszystkim Hansa Blumenberga [Das Lachen der 
Thrakerin. Eine Urgeschichte der Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987]. Szkic tych interpretacji 
znaleźć można w artykule Rodolphe’a Gasché Theatrum theoreticum, tłum. K. Hoffmann, „Przestrzenie 
Teorii”, nr 13, 2010, s. 273‑296.

10 H. Maldiney, Chair et verbe dans la philosophie de M. Merleau‑Ponty, [w:] Merleau‑Ponty, Le 
psychique et le corporel, red. A.‑T. Tymieniecka, Aubier, Paris 1988, s. 55.

11 Ibidem, s. 66.
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To właściwe percepcji uwikłanie znaczy, że postrzegający i świat wyłaniają 
się zawsze razem. Każdy ruch sprawia, że pojawia się jakaś rzecz, która im-
plikowana jest przez „Ja mogę” – moją ucieleśnioną zdolność wykonywania 
ruchów i przemieszczania się. Dlatego tak istotne okazuje się moje własne 
ciało, żywa tkanka cielesna, którą jestem (chair). Próbując zdać sprawę z tego, 
czym jest żywa cielesność w ujęciu Merleau-Ponty’ego, Maldiney przytacza 
zawarte w Widzialnym i niewidzialnym opisy sześcianu, który zresztą wydaje 
się zjawiskiem najmniej „ucieleśnionym”; i dzięki temu pozwala w pełni odsło-
nić braki opisu relacji między przedmiotem a podmiotem ujętym jako czysta 
świadomość. Husserl posługuje się w swoich rozważaniach opisem sześcianu, 
ponieważ to właśnie na jego przykładzie można ukazać w stanie najczystszym 
to, czym jest transcendencja rzeczy uchwycona przez akt świadomości. Sześcian 
składa się z sześciu boków, które zawsze są nam dane, ale nigdy nie są nam 
dane wszystkie jednocześnie. Jest on nieredukowalny do perspektyw, z których 
możemy go uchwycić. Przekracza swoje sposoby dania, a więc pojawiania się, 
dzięki czemu mogę uznać go za byt niezależny: „To prawda, że ów sześcian 
o sześciu równych ścianach – konstatuje cytowany przez Maldiney’a Merle-
au-Ponty – istnieje tylko dla spojrzenia nieumiejscowionego, dla operacji albo 
wglądu umysłu, przenikającego do wnętrza sześcianu, dla pola Bytu – Wszystko 
to, co można powiedzieć o perspektywicznych ujęciach sześcianu nie dotyczy 
jego samego”12. Pojawia się tu oczywiście rozziew między każdą poszczególną 
perspektywą a integralnością samego sześcianu. Taka analiza pomija byt, który, 
jak ujmuje to Merleau-Ponty, już tam jest, pomija byt przedkrytyczny13. Mal-
diney podkreśla, że Merleau-Ponty neguje w ten sposób ontologiczny prymat 
refleksji. Nie uczymy się rzeczywistości za pomocą refleksji, ale rzeczywistość 
dociera do nas w stanie nieoswojonym. Analiza rzeczy postrzeganej, kawałka 
wosku w przypadku Kartezjusza czy sześcianu w rozważaniach Husserla, polega 
na działaniu refleksji, na rozrzedzeniu doznania; taka analiza ma za zadanie 
wytworzyć pustkę, oczyszczając pole dla bytu, ale tak naprawdę nie jest w stanie 
go uchwycić. Posługując się refleksją, poddajemy sprawdzianowi intelektu to, 
co, jak nam się wydaje, widzimy. Ale byt nam w ten sposób umyka. Czym jest 
bowiem w istocie byt sześcianu? Należy do wertykalnego lub nieoswojonego 
bytu, bez którego nie da się pomyśleć nawet umysłu14, do żywej cielesnej tkanki 
świata (chair), w którą jesteśmy wplątani. To jest właśnie nieusuwalna tajem-
nica pojawiania się, które nie daje nam przedmiotów w ich pełni, ponieważ 
ich stabilność jest tymczasowa, nietrwała, związana z wciąż zmieniającymi się 
wyglądami. Reczy zostają też związane z innymi rzeczami i w ten sposób od 
nich zależą. Maldiney podkreśla, że w filozofii Merleau-Ponty’ego ważne okazuje 
się również powiązanie świata i ucieleśnionej subiektywności, której rzeczy nie 
są dane za pomocą reprezentacji. Znajduje u niego zalążek tego, co stanie się 
sednem jego własnej fenomenologicznej drogi – otwarcie (ouverture)15. Pojawia 

12 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, tłum. I. Lorenc, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 
1996, s. 204.

13 Ibidem, s. 204‑205.
14 Ibidem, s. 206.
15 Maldiney używa zamiennie dwóch słów: l’ouvert i l’ouverture. L’ouverture odsyłałaby bezpośrednio 

do otwarcia na nicość, l’ouvert związana byłaby bardziej z otwarciem na świat. Ten podział nie jest jednak 
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się ono u Heideggera, ale zdaniem Maldiney’a znajduje swoje rozwinięcie w fe-
nomenologii Merleau-Ponty’ego. To otwarcie „daje miejsce” – jak pisze Maldi-
ney – jako bycie w świecie i prowadzi nie tyle do zmieniających się wyglądów, 
ile do samego bycia. Kategoria otwarcia wiąże się z naszym powiązaniem ze 
światem, jest tym, co Maldiney, podążając tym razem za Erwinem Strausem, 
nazwie „zmysłem wszystkich zmysłów” i co pozwoli mu opisać podmiotowość 
jako otwartą nie tylko na poszczególne rzeczy, ale także na ich całość16. Ta 
ważna dla Maldiney’a kategoria zostaje jednak, zwłaszcza w późniejszych tek-
stach, przeciwstawiona żywej cielesności Merleau-Ponty’ego17. Z perspektywy 
Maldiney’a żywa tkanka cielesna świata, w którą zostajemy wplątani, nie może 
ukonstytuować otwarcia, ponieważ brakuje w niej konstytutywnej dla otwarcia 
nicości (rien)18. Otwieramy się tu tylko na świat rzeczy, nie na tło, z którego się 
wyłaniają; a Maldiney’owi chodzi o otwarcie, które nie tylko współistnieje ze 
światem, ale także go ufundowuje. Fenomen staje się z tej perspektywy wyda-
rzeniem, nieoczekiwanym i nieprzewidywalnym uderzeniem naszych zmysłów, 
które nie są w stanie zobiektywizować danej im w ten sposób rzeczywistości. Co 
więcej, wydarzenie wyłania się według Maldiney’a z nicości. Otwarcie otwiera 
na to, co nieprzewidziane, jest to otwarcie pozbawione intencjonalności, jakie-
gokolwiek noetyczno-noematycznego nakierowania. Otwarcie charakteryzuje 
więc receptywność, bierność wobec doznania; ustanawia ono wyrwę czy też 
rozdarcie pełni świata. W ten sposób otwarcie jest otwarciem nicości lub na 
nicość, jest obecnością nieobecności. Otwarcie opisane w tak radykalny sposób 
może otwierać tylko na nicość, ponieważ „na nic” (konkretnego) nie otwiera. 
Stąd także tytuł jednej z najbardziej znanych książek Maldiney’a: Otworzyć 
nicość19. Nicość jest tu jednak rozumiana nie jako negacja bytu, ale w pewnym 
sensie jako to, co do niego przynależy. Nacisk zostaje tu położony na negatywny 
warunek ukazywania się fenomenu, źródłową nieokreśloność tego, z czego 
się on wyłania. Jest to swoiste tło, z którego dopiero wynurza się świat, jego 
niezróżnicowanie. W ten sposób zastane związki i sposoby postrzegania świata 
zostają unieważnione. Maldiney nawiązuje tu też niewątpliwie do rozważań 
Heideggera. Trzeba podkreślić, że właśnie tak rozumiana nicość pojawia się 
w tekstach autora Bycia i czasu. W polskiej literaturze filozoficznej najklarowniej 
ujmuje to Cezary Woźniak, który pisze: „W książce Kant a problem metafizyki 
Heidegger identyfikuje nicość z «przedmiotem transcendentalnym», «przedmio-
tem w ogóle». Pojmuje jednak ów «przedmiot transcendentalny», Kantowskie X, 
jako czysty, nietematyczny horyzont, w obrębie którego można spotkać to, co 
dopiero zostanie stematyzowane jako byt. Jeśli ów horyzont nie jest bytem, to 

przez Maldiney’a konsekwentnie stosowany i nie został też klarownie przez niego wyłożony. Lepiej może 
byłoby także przekładać ten termin na język polski nie tyle jako „otwarcie”, ile jako „otwartość”, która 
sugerowałaby jej autonomię i konstytutywny charakter.

16 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 59.
17 H. Maldiney, Ouvrir le rien. Art nu, Encre Marine, Paris 2010, s. 51.
18 Trzeba podkreślić, że Maldiney posługuje się francuskim słowem „rien”, które można dosłownie 

przetłumaczyć jako „nic”, pragnąc odróżnić swoją koncepcję nicości od Sarte’owskiej „néant”.
19 H. Maldiney, Ouvrir le rien. Art nu, ibidem.
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czym jest — zapytuje Heidegger. Odpowiedź brzmi: «nicością», ale nie nicością 
w sensie nihil absolutum”20.

Dla Maldiney’a jest oczywiste, że Merleau-Ponty wyznacza zupełnie inną 
drogę niż ta, którą podążał Husserl. Dlatego też zawarte w Widzialnym i nie‑
widzialnym opisy nieoswojonego bytu, którego doznajemy, pozostają punktem 
wyjścia dla jego własnej koncepcji. Według Merleau-Ponty’ego nie postrzegamy 
przede wszystkim rzeczy, ale rozumiane jako presokratyczne elementy – ży-
wioły. Reminiscencje tej konstatacji znajdujemy w całym dziele filozoficznym 
Maldiney’a. Zmysłowa rzecz, której doznaję, jest niereprezentowalna. Stawia 
nieskończony opór przez swoją niesprowadzalność do reprezentacji. Rzeczy 
nie prezentują się „przed” nami jak spektakl, ale zostają zakorzenione w głębi, 
która pozostaje ukryta, niewidzialna. Spojrzenie i świat wiążą się ze sobą, dając 
nam rzeczy. Zostajemy też przez nie pochwyceni w momencie, w którym sami 
je uchwytujemy. Kiedy Merleau-Ponty mówi, że postrzegamy przede wszyst-
kim żywioły, sytuuje się na poziomie, na którym zostajemy pochwyceni przez 
nieoswojony byt. Żywioł może być rozumiany tak jak woda, powietrze, ziemia 
czy ogień w starożytnej Grecji jako ogólna rzecz, jako coś, co znajduje się wpół 
drogi między przestrzenno-czasowym konkretem a ideą, jako wcielona zasada21. 
Jeśli abstrahujemy od zalążków sensu, tkwiących, zdaniem Merleau-Ponty’ego, 
w tak rozumianym żywiole, to staje się on bliski temu, co Maldiney określa mia-
nem wydarzenia i wiąże z doznawaniem lub odczuwaniem (sentir)22. Wydarzeń 
bowiem doznajemy. Doznawanie okazuje się jednak absolutnie nieintencjonalne, 
dlatego nie można tu mówić o odniesieniu do jakiegoś konkretnego obiektu czy 
o nakierowaniu na określony fenomen. Nie ma tu żadnego nakierowania lub 
też, inaczej to formułując, na „nic” się nie nakierowujemy. Doznanie, o które 
chodzi Maldiney’owi, bliskie byłoby afektom – bólowi czy rozkoszy – które 
rozchodzą się po ciele, wymykając się konkretyzacji, a więc intencjonalności.

Maldiney odróżnia od siebie percepcję i doznanie23. Percepcja oznacza więc 
z tej perspektywy poznanie obiektywizujące, powiązane z refleksją, a więc 
podporządkowujące sobie świat rzeczy. Doznanie jest nieoswojone, związane 
z przyjmowaniem nie tego, co się wydarza, ale, ujmując to w terminologii Jeana-
-François Lyotarda, że się wydarza: czystym „Wydarza się”24. Powiązane zostaje 
z aisthesis, z doświadczeniem zmysłowo-emocjonalnym, prekonceptualnym. 
Subiektywność doznaje najpełniej w chwilach kryzysu, kiedy świat obiektyw-
nych przedmiotów zostaje zastąpiony przez doznanie nieuformowanych jeszcze 
zjawisk, a właściwie ich podstawy, jaką jest „nic”, dlatego doznanie okazuje się 
powiązane z cierpieniem. Otwarcie na nicość wiąże się więc z lękiem. Podobnie 
jak u Heideggera, choć na innych podstawach, zostają tu ze sobą powiązane 
nicość i trwoga.

20 C. Woźniak, Heideggera myślenie nicości, „Argument”, vol. 3, 2013, s. 304.
21 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 144.
22 Maldiney posługuje się francuskim słowem sentir, które oznacza zarówno czuć, jak i doznawać, 

dlatego przekładam je w dwojaki sposób, zależnie od kontekstu.
23 Por. M. Murawska, Fenomenolog i jego cień. Percepcja contra doznanie w fenomenologii sztuki 

Maurice’a Merleau‑Ponty’ego i Henri Maldineya, „Edukacja Etyczna” 9, 2015.
24 J.‑F. Lyotard, Poróżnienie, tłum. B. Banasiak, Eidos, Kraków 2010, 131, 132, s. 94‑95.
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II

W jednym ze swoich wczesnych artykułów Maldiney analizuje filozofię Mer-
leau-Ponty’ego, wydobywając na jaw wątki, które najbardziej go interesują 
i w których zdaje się przeczuwać zalążki własnych idei25. Wydaje się też, że 
ostatecznie okazuje się on bliższy postawie filozoficznej Merleau-Ponty’ego, 
niż sam to wprost przyznaje, pragnąc odciąć się od wszystko wchłaniającej 
w siebie, jak pisze, idei żywej cielesności26. W wyżej wymienionym artykule 
powołuje się zresztą przede wszystkim na książkę Widzialne i niewidzialne, 
określając ją mianem „nowej Fenomenologii percepcji” i cytując prawie wyłącznie 
jej ostatnie fragmenty nazwane w polskim przekładzie Notatkami roboczymi. 
Fragmentaryczność i nieuporządkowanie tych notatek najpełniej odpowiadają 
preferowanej przez niego „nieakademickiej”, rozproszonej formie filozofowania. 
Zresztą to, co niewątpliwie różni od siebie Merleau-Ponty’ego od Maldiney’a, 
to styl. W obu przypadkach jest on oryginalny i pełen metafor, ale jednocześnie 
całkowicie odmienny. Dla każdego z nich, tak jak „dla każdego malarza, styl jest 
systemem równoważności konstytuującym się na użytek tej właśnie artystycznej 
[filozoficznej w ich przypadku] manifestacji, ogólnym i konkretnym wskaźni-
kiem spoistej deformacji”27. Jest tak, ponieważ to, co w każdej epoce określa 
sztukę, ale także pisanie o niej, można utożsamić ze sposobem, w który twórca 
„otwiera przedmiot na świat, destabilizując go, zachowując z niego tylko to, 
co może zostać ożywione przez styl świata, który sam narzuca się artyście [na-
rzucając się tym samym także filozofowi]. Wszystko, co nie jest w stanie znieść 
wstrząsającego kontaktu z tym stylem, wszystko to, co nie daje się poruszyć 
przez jego rytm, zostaje w dziele uśmiercone”28.

Jak podkreśla Maldiney, istotą późnej fenomenologii Merleau-Ponty’ego jest 
to, co sprawia, że rzeczy stają się widzialne, a co samo widzialne nie jest. Wpro-
wadzenie kategorii niewidzialności zmieniło jego zdaniem losy fenomenologii, 
dokonując nie tyle przemiany, ile swoistej rewolucji. Widzialne i niewidzialne, 
wiążąc się ze sobą, jak splot wątku i osnowy w tkaninie, stają się w ten sposób 
zmysłową cielesną miazgą; miąższem skupiającym w sobie to, co zmysłowe 
i doznaniowe. Jego niedefiniowalność wynika z tego, że jest jednością wnętrza 
i zewnętrza. Odwracalność staje się w ten sposób samą zasadą doświadczenia. 
Postrzegając, znajduję się w sytuacji części, która jest jednocześnie całością 
otwartą na świat – na świat, a nie na nicość, co podkreśla Maldiney; w ten 
sposób moment percepcji i pojawiania się transcendencji wiążą się w filozo-
fii Merleau-Ponty’ego z otwarciem na świat i zarazem z otwarciem świata. 
Między otwarciem na świat doświadczenia a otwartością świata znajdujemy 
jednak zawsze dystans i odstęp. Dlatego wzajemnie się one negują. Pozostają 
nieoddzielne, ale nigdy się ze sobą nie pokrywają. Wydaje się, że Maldiney 
sugeruje, że potrzebują podstawy, jaką byłoby opisywane przez niego samego 

25 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 60.
26 Podobne argumenty wobec kategorii żywej cielesności wysuwa zresztą Lyotard. Por. J.‑F. Lyotard, 

Discours, Figure, Editions Klincksieck, Paris 1971, s. 22.
27 M. Merleau‑Ponty, Proza świata, tłum. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, J. Skaczylas, Czytelnik, 

Warszawa 1999, s. 193.
28 H. Maldiney, Regard parole espace, Regard, parole, espace, Age d’Homme, Lausanne 1973, s. 41.
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otwarcie, a tym samym opisu ich działania na subiektywność, która miałaby 
być wstrząśnięta, zdestabilizowana i zagubiona29. W ten sposób, co podkreśla 
w swoich Wykładach Kopernikańskich Iwona Lorenc30, w filozofii współczesnej 
zarysowuje się opozycja między „konsensualnymi” interpretacjami Merleau-Pon-
ty’ego a filozofiami doświadczenia, także estetycznego, interpretowanego jako 
wydarzenie związane z oporem i nieprzejrzystością, do przedstawicieli których 
zaliczyć można poza Maldiney’em także Sartre’a, Richira czy Lyotarda.

Merleau-Ponty podąża więc według Maldiney’a właściwą drogą, ale nie 
kontynuuje „marszu”, zatrzymując się jakby „w pół drogi”. Niewątpliwie jednak 
wraz z konstytuowaniem się odstępu między tym, co jest, a doświadczeniem, 
z fenomenologii Merleau-Ponty’ego wyłania się w całej różnorodności definicja 
transcendencji jako swoistego rodzaju braku, jako serii stopniowalnych odstępów. 
Obecność bytu implikuje bowiem jego nieobecność. Ukazuje to wyraźnie nie 
tyle opis sześcianu i zmienność widoków, poprzez które jest nam on dostęp-
ny, ile opis żywej cielesności utożsamionej z subiektywnością i właściwego jej 
zmysłu dotyku. Ujawnienie żywej cielesności kulminuje w pieszczocie, w której 
doświadczenie cielesne odsłania się w odczuwaniu ciała drugiego, również 
odsłaniającego się jako żywa cielesność. Podczas gdy badanie dotykowe rzeczy 
nie zakłada kontaktu z nią, odsłaniając tylko horyzont, w którym dotykający 
się znajduje, zbliżamy się bowiem i oddalamy od przedmiotu, pieszczota jest, 
jak ujmuje to cytowany przez Maldiney’a Straus, zbliżaniem się bez końca31. 
W pieszczocie nie ma nic poza ciałem innego. Modyfikacje tego, co odczute, 
wiążą się ze sobą przez ruch ręki. Ciało innego jako odczute nie daje się jednak 
w pełni uchwycić. Możemy się do niego tylko przybliżyć. Nieintencjonalna struk-
tura tego czystego kontaktu skrywa w sobie jednak sekretną intencjonalność. 
Zdaniem Maldiney’a, opisując dotyk, Merleau-Ponty sam nie zdaje sobie w pełni 
sprawy z tego, że „bycie z innymi” zapowiada „otwartość” w innym sensie, niż 
proponuje to nasza żywa cielesność, która pozostaje zawsze na poziomie inten-
cjonalnym i dlatego nie może być otwartością, o którą jemu samemu chodzi. Co 
udaje się osiągnąć tej kierowanej przez intencjonalność pieszczocie?32 Udaje jej 
się osiągnąć punkt, w którym okazuje się, że musi nadal zmierzać dalej. To jest 
właśnie cielesność, której nigdy nie dotknę. Na tym polegałoby bycie z innymi 
w jednym świecie. Zdaniem Maldiney’a, Merleau-Ponty doskonale opisuje w ten 
sposób intersubiektywność jako nieskończone zmierzanie ku uchwyceniu innego, 
który nieustannie się wymyka. Na gruncie tej filozofii nie dochodzi jednak do 
spotkania, którego poszukuje Maldiney.

Relacja rzeczy z rzeczą jest tu także relacją cielesności do cielesności. Ta rela-
cja, podobnie jak intersubiektywność, znajduje swój paradygmat w kontakcie 
własnego ciała z samym sobą, w otwarciu na samego siebie. W Widzialnym 
i niewidzialnym Merleau-Ponty pisze wyraźnie, że być otwartym na samego sie-
bie „nie oznacza już uchwytywania siebie samego, lecz przeciwnie, wymykanie 

29 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 66.
30 I. Lorenc, Estetyczne problemy późnej nowoczesności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014, s. 35.
31 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit.
32 Ibidem, s. 69.
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się sobie, zapoznanie siebie, zwracające się ku sobie «ja» jest rozziewem”33. 
To rozproszone i rozpraszające się otwarcie sugerujące jednocześnie bliskość 
i odstęp, opisane zostają jednak w języku, w którym pojawiają się, zdaniem 
Maldiney’a, pewne pęknięcia. Z jednej strony ciało czujące i odczuwane są tym 
samym, z drugiej strony nigdy w doświadczeniu nie zbiegają się do końca; „To, 
co widzę z siebie nie jest nigdy dokładnie widzącym, a w żadnym razie nie jest 
mną widzącym w danym momencie”34. Tak można ująć też odstęp między doty-
kanym i dotykającym. W ten sposób odsłania się zarazem to, czego nie możemy 
dotknąć i to, czego nie możemy zobaczyć – niewidzialne i niedotykalne, które 
nie są tylko niedostępnymi w danym momencie stronami rzeczy, ale warun-
kami możliwości tego, co widzialne i dotykalne. Wnętrze i zewnętrze okazują 
się jednakże wymienne, odwracalne, jak „palec rękawiczki, który się wywraca 
na nice”35. Dotykam jednej przez drugą, tak jak widzę jej drugą stronę, która 
przylega do tej, która znajduje się na wierzchu. Według Maldiney’a metafora 
prawej i lewej strony, a więc metafora wywróconej na nice rękawiczki, może 
prowadzić do nieporozumień i do zobiektywizowania tego, co, jak się wydaje, 
powinno pozostać nieobiektywizowalne, a więc nieuprzedmiotowione i co nie 
powinno tak po prostu móc się wymienić. Dlatego Merleau-Ponty najbliższy 
wyrażeniu doświadczenia jest według Maldiney’a wtedy, kiedy definiuje to, co 
niewidzialne lub niedotykalne jako to, co negatywne, a co powiązane zostaje 
z widzialnym i dotykalnym właśnie jako ich negacja lub negatywność, zbliża-
jąca się do nicości zawartej w bycie i współkonstytuującej to, co jest; tak jak 
czerń mleka dostępna jest tylko poprzez jej biel, o której pisał cytowany przez 
Merleau-Ponty’ego Paul Valéry. „Niedotykalne nie jest tym, co dotykalne, tylko 
faktycznie niedostępne […]. To, co negatywne, nie jest tu czymś pozytywnym, 
które byłoby gdzie indziej (tym, co transcenduje) – Jest to coś prawdziwie 
negatywnego”36.

To niewidzialność świata sprawia, że jest on widzialny. To, co niewidzialne, nie 
dorzuca się do widzialności, by stworzyć wraz z nią całość. Są to osobliwie części, 
które pozostają całościami. To paradoks mojego bycia ku światu (au monde) 
i w świecie (dans le monde), jak ujmuje to Maldiney. Dla Merleau-Ponty’ego ten 
paradoks staje się sensem naszego bycia: ucieleśnione Ja pozostaje niewidzialne 
dla samego siebie, ponieważ nie jest w stanie zobaczyć pewnych części swojego 
ciała, jak twarz czy plecy, ale widzi rzeczy; staje się jednak w pełni widzialne, 
ponieważ widzi je inny; w ten sposób to, że Ja widzi, implikuje też widzialność 
jako taką. Mogę widzieć, ponieważ jestem Ja tego widzialnego świata, a świat 
jest widzialny, ponieważ widzi go Ja. Kim jestem, skoro konstytuuje mnie ta od-
wracalność, w której, będąc widzianym, staję się widzącym i odwrotnie? Czego 
potrzeba, żebym się nim stał? Kto widzi? Odpowiedź Maldiney’a jest prosta: 
według Merleau-Ponty’ego – nikt. Zamieszkuje mnie anonimowa widzialność: 

33 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 247.
34 Ibidem, s. 258.
35 Ibidem, s. 261.
36 Ibidem, s. 252.
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„Ja to naprawdę nikt, to coś anonimowego”37. Nie ma tu osoby, która mogłaby 
doświadczać. Ja jest przedmiotem38.

Zmysłowa miazga, miazga nieodczuwająca, którą jest świat, zawiera w sobie 
własną negatywność – ucieleśnione Ja. To ono konstytuuje w świecie wymiar 
odczuwania i bycia odczutym. W ten sposób fenomenologia Merleau-Ponty’ego 
staje się dla Maldiney’a fenomenologią negatywności, choć niedoskonałą. Ne-
gatywność odnosi się bowiem z jednej strony do działania negacji, a z drugiej 
do nicości. Tylko to drugie znaczenie okazuje się źródłowe. W Ouvrir le rien. Art 
nu Maldiney wyraźnie podkreśla, że nicość nie przychodzi do świata w formie 
Heideggerowskiego projektu czy też żywej cielesności opisywanej przez Merle-
au-Ponty’ego. W ujęciu tego ostatniego świat odbijałby tylko żywą cielesność, 
którą ja sam jestem, zazębiałby się na niej, ale pozostawałby tylko moim środo-
wiskiem – Umwelt. Żyjący byt znajduje się w stanie ciągłej wymiany ze swoim 
środowiskiem, we wnętrzu którego ma dostęp do rzeczy. To zawieranie się, czy 
też włączenie w środowisko, sprawia, że jego zachowania dotyczą otoczenia. 
W swoim środowisku ujawnia on różne sposoby zachowania. Z tej perspektywy, 
Merleau-Ponty nie umiałby opisać źródłowego kontaktu ze światem, pozostając 
na poziomie relacji ze środowiskiem, do którego się odnoszę. Kategoria żywej 
cielesności wyjaśniałaby „za mało”, nawet jeśli odnieślibyśmy ją do świata, po-
nieważ stanowiłaby wtedy tylko blade odbicie tego, czym jest subiektywność.

Implikowałaby też „zbyt dużo”, ponieważ można odczytać żywą cielesność 
świata w taki sposób, że wchłonie z siebie subiektywność. Moje ciało jest do-
świadczane z jednej strony jako zamknięte w sobie, a z drugiej, jako wystawione 
na to, co zewnętrzne; ciało jest wnętrzem i zewnętrzem, tak jak każda rzecz 
w świecie. Za pośrednictwem żywej cielesności mam widok na świat i wysta-
wiam na widok wszystkie swoje części; jestem też widzialny tak, jak każda inna 
rzecz w tym właśnie świecie. To, co w świecie pojawia mi się jako prezentacja 
przez profile, znajduję także we mnie, w mojej cielesności. Pozostajemy we 
wnętrzu tej samej żywej cielesnej tkanki. To jest właśnie moment, w którym 
według Maldiney’a Merleau-Ponty dochodzi ad limina philosophiae. Jestem 
żywym ciałem, które doznaje jako elementarna cząstka żywej cielesnej tkanki 
świata. Nasza wspólnota odczuwania byłaby bardziej radykalna niż różnica, 
która oddzielałaby nas od siebie. Według Maldiney’a mamy tu do czynienia 
z uprzywilejowaniem bytu widzianego – percipi, nad widzącym – percipere. 
Moje widzenie, moje ciało, tak jak sześcian, są częścią tego, co zmysłowe: „Ja 
nawet nie widzę siebie jako widzącego, lecz poprzez zazębianie się dopełniam 
moje widzialne ciało, przedłużam moje bycie-widzianym poza mój byt widzialny 
dla mnie. I to mojej cielesności, memu ciału jako widzącemu, może być dany 
sam sześcian zamykający ten obieg i dopełniający moje bycie-widzianym”39. To 
jest właśnie moment, w którym Maldiney uznaje, że fenomenologia Merleau-
-Ponty’ego nie jest w stanie przekroczyć „odwołań do tego samego”40. Odstęp 
i różnica zostają wchłonięte przez tożsamość. Z tej, niesprawiedliwej zresztą 

37 Ibidem, s. 244.
38 Ibidem.
39 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 205.
40 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 61.
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wobec Merleau-Ponty’ego perspektywy, Maldiney dostrzega w żywej cielesności 
pole niezróżnicowania i jednolitości zawiązującej się na poziomie prekoncep-
tualnego logosu. To pierwotne niezróżnicowanie nawiązywałoby w ten sposób 
do idei przedustawnej harmonii Leibniza: „zastępując Boga Leibniza, żywa 
cielesność świata okazuje się brzemienna wszystkimi możliwościami, rozbły-
skując z samej siebie w siebie”41. Staje się punktem zbiegu nie tylko wszystkich 
rozważań, co fenomenów, stając się też ich podstawą; właśnie dlatego nie jest 
w stanie odsłonić tego, co Maldiney określa mianem opisywanego przez niego 
samego otwarcia na nicość, ponieważ wchłania w siebie subiektywność, która 
okazuje się jej częścią.

Ostatecznie więc, według Maldiney’a wartość filozofii Merleau-Ponty’ego 
nie leży w jego analizach, ale polega raczej na wyznaczeniu nowego kierunku 
poszukiwań. Nasze powinowactwo ze światem nie tyle opiera się w jego fenome-
nologii na powiązaniach, ile utkane jest z rozciągłych włókien. Nasza komunikacja 
z nim należy do porządku „kontaktu”, a widzenie jest dotykaniem. Doznajemy 
swojej obecności w świecie aż do konsubstancjacji z nim, aż do „adualizmu”. 
Jednocześnie jest to też filozofia pytania, które zawsze domaga się odstępu. 
Jednak pojawia się tu problem dotyczący tego, w jaki sposób mogę jednocze-
śnie być ze świata, być światem i być w nim. Być tam, w nim w taki sposób, że 
on również tam jest? Gdzie wtedy jestem? Gdzie jest świat?42 Podobny zarzut 
postawił zresztą Merleau-Ponty’emu także Renaud Barbaras: Jaki jest sens bytu 
postrzegającego, który jako należący do świata rzeczy nie istnieje jednak w ten 
sam sposób, co one? W jaki sposób dotyk i widzenie mogą zajmować miejsce 
w samym centrum świata?”43.

Komentując rozważania Merleau-Ponty’ego, Maldiney przywołuje też filozofię 
chińską, która we wszystkich jego tekstach stanowi ważny punkt odniesienia. 
W tym wypadku odwołuje się on do założeń taoizmu Laozi, stwierdzając, że 
Yang i Yin odnoszą się właśnie do bytu odczuwającego, do percipere i do bytu 
odczutego, do percipi; powracają też one do tego, co bez granic, co surowe 
i nieoswojone. Jednak nie chodzi tu o nieoswojony, wertykalny byt opisywany 
przez Merleau-Ponty’ego. W taoizmie, nawet jeśli przejściem między Yang 
i Yin, między percipere i percipi, „rządzi dynamiczne prawo Rzeczywistości 
naznaczonej przez pełnię, to pustka okazuje się tym działającym miejscem, 
w którym dochodzi do wszelkiej przemiany”44. Nicość staje się z tej perspektywy 
nadrzędna wobec bytu.

Maldiney podkreśla, że zestawienie z taoizmem, mimo różnic, jakie dzielą ten 
odłam filozofii chińskiej od fenomenologii Merleau-Ponty’ego, ma za zadanie 
rozjaśnić główne twierdzenia autora Widzialnego i niewidzialnego: to, że żywa 
cielesność nie jest materialna, ponieważ obejmuje swoją własną negatywność 
i to, że ostatecznie zarówno dla Merleau-Ponty’ego, jak i taoizmu aktywność 
można zrównać z pasywnością, choć w taoizmie króluje nad nimi to, co okre-
ślić można mianem „niedziałania”. Stąd zresztą prymat „niedziałania” jako 

41 Ibidem, s. 80.
42 Ibidem, s. 76.
43 R. Barbaras, Vie et intentionalité. Recherches phénoménologiques, Vrin, Paris 2003, s. 13.
44 F. Cheng, Vide et Plein, Paris 1977, s. 32.
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receptywności, nieintencjonalnej pasywności w fenomenologii zafascynowanego 
filozofią chińską Maldiney’a45.

Trzeba raz jeszcze podkreślić, że według Maldiney’a w filozofii Merleau-
-Ponty’ego relacje widzialnego i niewidzialnego odsyłają do prymatu percipi46. 
Prymat percipi jest więc z tej perspektywy prawem rządzącym wszystkim, co 
jest i moje ciało staje się przede wszystkim tym, co postrzeżone. Maldiney ma 
po części rację. Merleau-Ponty pisze expressis verbis, że to właśnie poprzez 
tkankę cielesności świata możliwe jest zrozumienie ciała własnego, i to dzięki 
niej można zrozumieć percipere. Jednak podkreśla też wyraźnie, że wszystko 
„jest ostatecznie możliwe i znaczące, ponieważ istnieje byt”47. Znaczy to, że 
w porządku ontologicznym pierwszy jest nieoswojony, wertykalny byt, które-
go głębia okazuje się nieprzenikniona i od którego zależy nasza własna żywa 
tkanka powiązana z żywą cielesnością świata. Jednak Maldiney nie neguje 
znaczenia problematycznego bądź co bądź znaczenia pisanego wielką literą 
Bytu w fenomenologii Merleau-Ponty’ego. Krytycznie odnosi się jedynie do jego 
utożsamienia z żywą cielesnością. Cielesność staje się dla Maldiney’a ważna, ale 
tylko w powiązaniu z, również pisanym wielką literą, Otwarciem ujmowanym 
jako pra-scena dla jawienia się, z którego wyłania się wydarzenie przyjmowane 
przez podmiotowość w formie zaburzenia, wstrząsu i nie tyle pełni, ile właśnie 
jej braku – w formie luk i pęknięć48.

III

Jak podkreśla Renaud Barbaras, pytanie o drogę, jaką podąży dziś fenomenologia, 
musi powrócić do pytania o sens nie tylko zakładanej przez Husserla a priori49 
korelacji między przedmiotem doświadczenia i jego sposobami dania, ale także 
o możliwość ujawnienia a priori tego właśnie a priori50. Znaczenie tego ostatniego 
jest bowiem szczególne. Odsyła do konstatacji, zgodnie z którą Husserlowskie 
a priori wywodzi się z innego jeszcze a priori, na jakim dopiero zasadzałaby 
się korelacja przedmiotu i sposobów jego prezentacji, i które nie byłoby dane 
bezpośrednio. Wymaga w ten sposób znalezienia warunków, które wykracza-
łyby poza zakładane przez fenomenologię powiązanie transcendentnego bytu 
z podmiotem. Z tego względu, jeśli założymy, że szukamy podstawy dla Husser-
lowskiego a priori, to okaże się, że fenomenologia, ustanawiając samą siebie, 

45 Ciekawym, choć krytycznym ujęciem tej problematyki w fenomenologii Maldiney’a jest niewąt-
pliwie artykuł Renauda Barbarasa: R. Barbaras, L’essence de la receptivite: transpassibilite ou desir?, [w:] 
Maldiney. Une singuliere presence, Encre Marine, Paris 2014, s. 17‑31.

46 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 79.
47 M. Merleau‑Ponty, Widzialne i niewidzialne, op. cit., s. 249.
48 F. Jacquet, Du sens du sentir: figures de l’etre. Maldiney et Merleau‑Ponty, „Philosophie” nr 130, 

czerwiec 2016, s. 88.
49 Na zgłębienie złożonego problemu aprioryczności w filozofii Husserla nie ma tutaj miejsca. Jego 

analizę przeprowadził Piotr Łaciak w pracy P. Łaciak, Struktura i rodzaje poznania priori w rozumieniu 
Kanta i Husserla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003. Przyjmiemy tu za Barbarasem 
wąskie rozumienie Husserlowskiego a priori – aprioryczne założenie korelacji między przedmiotem do-
świadczenia a podmiotowymi sposobami jego prezentacji: R. Barbaras, Dynamique de la manifestation, 
Vrin, Paris 2013, s. 7.

50 R. Barbaras, Dynamique de la manifestation, op. cit., s. 7.
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wymaga odwołania do wymiaru, który nie jest już stricte fenomenologiczny. 
Ten nowy wymiar stawałby się ostatecznie jej warunkiem możliwości. W ten 
sposób dochodzilibyśmy do granicy oddzielającej od siebie fenomenologię 
i to, co nią nie jest – granicy, która okazywałaby się jednak nieostra. Wynika to 
z faktu, że fenomenologia implikuje pewien rodzaj nadmiaru, dodatku, trans-
gresywnej siły, która sprawia, że ona sama zawsze musi poza siebie wykraczać. 
Fenomenologia – podkreśla Barbaras – musi wedrzeć się w nie-fenomenologię, 
wykroczyć ku niej, by stać się w istocie sobą samą51.

W pełni powraca tu więc siła opisywanej przez Merleau-Ponty’ego nie-filozofii. 
Tak jak skonfrontowana z nie-filozofią filozofia, tak skonfrontowana z nie-feno-
menologią fenomenologia nie zatracałaby własnej tożsamości. Różnica, którą 
w sobie znajduje i nieustannie ustanawia, nie negowałaby bowiem jej samej. 
W tym ruchu, który jest odpowiedzią na sposób bycia świata, fenomenologia 
nieustannie przekracza po prostu samą siebie i odróżnia się od samej siebie, 
różnicuje się, nigdy jednakże nie stając się całkowicie swoim „innym”. Maldiney 
przyjmuje ten punkt widzenia, uznając przy tym, że fenomenologia sprowadza 
się do dwóch wytycznych: widzieć-patrzeć i pytać-podawać w wątpliwość (voir 
et interroger)52.

W ten sposób fenomenologia stara się zgłębić problem pojawiania się (l’ap‑
paraitre). Maldiney niewątpliwie zgodziłby się, że istota pojawiania sprowadza 
się do tego, że coś się pojawia, nie rozpływając się jednak całkowicie w samym 
pojawianiu się. Byt się pojawia, ukazuje i na tym opiera się jego fenomenolo-
giczna istota, ale, jak wiemy, pojawia się tylko za pośrednictwem wyglądów, 
w swoich pojawach, które jednak nigdy nie ukażą go w pełni. Pozostaje w nich 
ukryty. Niemniej, pojawianie się i wycofywanie nie stanowią tu alternatywy. Byt 
jest właśnie tylko wtedy, kiedy nie ma go w pełni53. Nigdy nie daje się całkowicie, 
wycieka, lub inaczej, ucieka przed spojrzeniem i to właśnie konstytuuje jego 
istotę, którą próbuje opisać zarówno Merleau-Ponty, jak i Maldiney. Dlatego 
krytyczna postawa tego ostatniego wobec fenomenologii Merleau-Ponty’ego 
nie neguje postawy afirmatywnej. Przyglądając się jego rozważaniom dokład-
niej, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że, podobnie zresztą, jak wspomniany tu 
Renaud Barbaras, pozostaje pod dużym wpływem fenomenologii zarysowanej 
właśnie w Widzialnym i niewidzialnym.

Egzystencja, o której pisze Maldiney, jest też ściśle powiązana z rytmem ciała 
i jego doznaniowością. Ciało, którym jestem, okazuje się jednak w ujęciu Mal-
diney’a bardziej zindywidualizowane, a zarazem kruche. W filozofii Maldiney’a 
opisane zostaje bowiem także przez prymat psychopatologii i popędowości54. 
Dlatego fenomenologia Maldiney’a i jej krytyczna postawa wobec Merleau-Pon-
ty’ego została wykorzystana w tekstach Gillesa Deleuze’a. Powtarza on tezy Mal-
diney’a, krytykując w swoich tekstach fenomenologię sztuki Merleau-Ponty’ego. 

51 Ibidem.
52 H. Maldiney, Chair et verbe, op. cit., s. 60.
53 R. Barbaras, Dynamique de la manifestation, op. cit., s. 10.
54 Warto podkreślić, że Maldiney prowadził teoretyczne zajęcia ze studentami w jednym ze szpitali 

psychiatrycznych w Lyonie. Jego zainteresowania psychiatryczne skupiają się głównie na teorii Ludwiga 
Binswangera i Leopolda Szondiego. Por.: H. Maldiney, Penser l’homme et la folie, Millon, Grenoble 2007.
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Deleuze pragnie odsłonić niewystarczalność opisów żywej cielesności, a wraz 
z nimi fenomenologicznej perspektywy dotyczącej doznania, by samemu, jak 
mniema, kontynuować to, co rozpoczął swoją sztuką Paul Cézanne i którego 
drogą podąża wytrwale Maldiney.

W jednym ze swoich wcześniejszych tekstów Maldiney pisze: „Podział na pod-
miot i przedmiot, na pewien podmiot, który obiektywizuje świat i który w tym 
samym czasie odróżnia się od świata przedmiotów […] nie da się zaprzeczyć, 
ale pozostaje drugorzędny i staje się możliwy tylko, jeśli wyjdziemy od sytuacji 
znacznie bardziej źródłowej: od doznawania (sentir) […]. Pewność zmysłowa 
doznawania nie znajduje swojego przeznaczenia, jak twierdzi Hegel, w praw-
dzie postrzeżenia. Doznawanie ma swoją własną prawdę. […] Ja doznawania 
jest otwartą i spełnioną receptywnością”55. Następnie Maldiney cytuje słowa 
Strausa, na których opiera swoje rozważania: „Staję się tylko o tyle, o ile coś 
nadchodzi i zdarza mi się coś (dla mnie) tylko o tyle, o ile się staję”. Dlatego też 
mówimy o byciu z doznawaniem, tak jak mówimy o byciu ze światem (Mitse‑
in). W swojej książce o Francisie Baconie Deleuze parafrazuje tekst Maldiney’a, 
sam pisząc56: „Doznanie (sensation) ma oblicze zwrócone w stronę podmiotu 
([…] ruch witalny) i oblicze zwrócone w stronę przedmiotu ([…] wydarzenie). 
Lub raczej, doznanie nie ma wcale żadnego oblicza, ale pozostaje nierozdziel-
nie tymi dwoma rzeczami. Jest byciem w świecie, jak mówią fenomenolodzy: 
jednocześnie staję się w doznaniu i coś nadchodzi przez doznanie; jedno przez 
drugie, jedno w drugim. I ostatecznie, to samo ciało daje doznanie i je otrzy-
muje, będąc jednocześnie przedmiotem i podmiotem”57.

Punktem centralnym Deleuzjańskiej krytyki wymierzonej w Merleau-Ponty’ego, 
a podążającej śladem Maldiney’a jest, jak wspomniałam, kategoria żywej tkanki 
cielesnej, a zarazem filozofia sztuki. Określając doznanie jako życie ze światem, 
a nie bycie w świecie, Maldiney chce uchronić doznaniowy, wewnętrzny wymiar 
odczuwania jako „komunikację” z danymi hyletycznymi przed i poza nakierowy-
waniem się na jakąkolwiek przedmiotowość czy też poza wszelką obiektywizacją. 
Dlatego opisywany przez Merleau-Ponty’ego porowaty byt nabrzmiały już zna-
czeniami, sensem, żywa cielesna tkanka wiążąca ze sobą konkret i ideę, zostają 
odrzucone. To Cézanne staje się tu przewodnikiem, ponieważ „komunikuje się 
ze światem ukrytym, który wyłącznie jego sztuka potrafi ujawnić, tworząc dla 
niej miejsce w swoim dziele”58. „Ze światem” oznacza tutaj przedpojęciowy 
i  intuicyjno-doznaniowy wymiar odczuwania; pewną przestrzenno-czasową 
artykulację odczuwania, która w tekście Maldiney’a zatytułowanym L’art et le 
pouvoir du fond (Sztuka i moc głębi) zostaje ujęta jako „napięcie między blisko-
ścią a dalą”59. Ów kontakt ze światem i doznanie zawierają w sobie jednocześnie 

55 H. Maldiney, Le devoilement de la dimention esthetique dans la phenomenologie d’Erwin Straus, 
[w:] Regard, parole, espace, op. cit., s. 136.

56 Zwraca na to uwagę Jean‑Christoph Goddard, zauważając także, że Deleuze wielokrotnie cytuje 
teksty Maldiney’a, nie dodając jednakże przypisów: J.‑Ch. Goddard, Le doute de Bacon. Le role de 
Maldiney dans la critique deleuzienne de Merleau‑Ponty, [w:] Rencontrer l’imprevisible. A la croisee des 
phenomenologies contemporaines, red. F. Bastiani, S. Sholokhova, Le Cercle Hermeneutique Editeur, 
Argenteuil 2012, s. 62.

57 G. Deleuze, Francis Bacon: Logique de la sensation, Editions de la Difference, Paris 1981, s. 27.
58 H. Maldiney, Regard parole espace, op. cit., s. 139.
59 Ibidem, s. 231.
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Wszechświat, co wciąż się wymienia z moim byciem

ruch diastolicznej egzaltacji (gr. diastole – rozszerzenie) oraz systolicznego sku-
pienia (gr. systole – skurczenie), a więc zawierają zarówno porzucenie świata, 
jak i jego przyjęcie, bliskość i oderwanie. Wiążą się z nieprzejrzystością świata, 
z oporem, który stawia, oraz nieuchronną konfrontacją z niemożliwością jego 
pełnego uchwycenia. Wiążą się też z jego nieusuwalną bliskością. Komunikacja 
ze światem, który nie został jeszcze „skrystalizowany” w gotowe przedmioty, nie 
pozwala nam doświadczyć konkretnej rzeczy, tego „co” się jawi, ale umożliwia 
doznanie tego, „że” i „jak” się jawi, które stanowią podstawę wszystkiego, co 
jest. Chodziłoby tu o niestematyzowane źródłowe przeżycie, o zjawiskowość 
przed wszelkim odniesieniem do postrzeżonego przedmiotu, o moment, któ-
ry związany zostaje z podwójnym ruchem ekspansji i zwijania. Jest to więc 
doznanie bolesne, dezorientujące, prowadzące do poczucia, że usuwają się 
fundamenty. W swoich tekstach Maldiney usiłuje również odpowiedzieć na 
pytanie, w jaki sposób wyrazić ten przestrzenno-czasowy „kontakt” ze światem. 
W jaki sposób przebiega ten podwójny ruch, ruch przyjmowania świata, jak 
i dystansowania się wobec niego, ruch diastoliczno-systoliczny właściwy także 
oddechowi i jego rytmowi? To bowiem w czynności oddychania wchłaniamy 
i wydalamy powietrze, następuje skurcz i rozkurcz, a nasze ciało podlega swo-
istemu, podporządkowującemu sobie wszystko rytmowi; bezwolnie ulegamy 
„niewidzialnemu poematowi oddechu”, jak pięknie ujął to Rainer Maria Rilke.

Komentując tekst Merleau-Ponty’ego, Maldiney odwołuje się właśnie do tego 
znanego sonetu Rilkego, którego fragment zacytowany został także w wieńczą-
cym ten artykuł tytule, i do którego wypada nam na koniec powrócić:

Niewidzialny poemat oddechu!
Wszechświat, co wciąż się wymienia z moim byciem.
W rytmicznym pośpiechu przeciwwaga,
powołująca mnie do istnienia.

Dlaczego właśnie ten fragment posłużył za tytułowy cytat? Dlatego, że feno-
menologia Merleau-Ponty’ego jest doskonałym wyrazem owej niewidzialnej 
„wymiany (wszech)świata z moim byciem”, która staje się punktem wyjścia 
dla rozważań Maldiney’a. W jego krytycznym tekście kategorie Merleau-Pon-
ty’ego zdają się przekształcać, zmierzając do znaczeń, które staną się podstawą 
Maldine’yowskiej fenomenologii. Oczekiwanie staje się zaskoczeniem przez 
coś nieoczekiwanego, doświadczenie świata staje się doznaniem wydarzenia, 
nieoswojony i surowy byt powiązany zostaje z odczuwaniem i bierną recep-
tywnością podmiotu, otwarcie na świat okazuje się ugruntowane na otwarciu 
na nicość, dzieło sztuki zaś na formie i rytmie. Mamy tu więc do czynienia ze 
wszechświatem fenomenologii Merleau-Ponty’ego, który wymienia się z byciem 
fenomenologii Maldiney’a; nie zlewają się one jednak ze sobą, ale ustanawiają 
między sobą różnicę w „powołującej je do istnienia przeciwwadze”.
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Steady sheer exchange between the cosmos and our being. Merleau-Ponty’s 
philosophy and non philosophy according to Henri Maldiney

In one of his texts, Henri Maldiney asks a question that is of great consequence for the 
entire post-Husserlian and post-Heideggerian philosophy: what phenomenology are we 
tending towards today? His answer seems both simple and radical: we tend towards 
the phenomenology of art. In his view, in order to be capable of expanding the field 
of phenomenological research and make a significant contribution, phenomenology 
needs to be focused on artistic phenomena. The aim of the article is to explore how 
Maldiney comments and uses Merleau-Ponty’s philosophy of art, and to discern which 
of the latter’s ideas he considers most important and appropriates through a shift of 
emphasis for the purposes of his own philosophy. In his phenomenology, he strives to 
go beyond “flesh” (chair) in order to describe “opening of nothingness” and opposes 
“being in the world” to “living with the world”.

Słowa kluczowe: fenomenologia, podmiot, świat, nie-filozofia

Key words: phenomenology, subject, world, a-philosophy, non-philosophy
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Uwarunkowania ewolucyjne percepcji estetycznej krajobrazu

Każda próba wyjaśnienia doświadczenia estetycznego przyrody w kategoriach 
ewolucyjnych musi prędzej czy później zderzyć się z tym, co Theodor Adorno 
nazwał „woluntarystycznym idealizmem w estetyce”1. Wedle tego ostatniego 
stanowiska nic nie zasługuje na miano pięknego, jeśli nie zostało wytworzone 
w następstwie świadomej, w pełni zamierzonej i celowej kreacji artystycznej 
człowieka. Warunkiem koniecznym zarówno tworzenia, jak i doświadczania dzieła 
sztuki jest wolność. Tylko w pełni autonomiczny podmiot może piękno tworzyć 
i je doświadczać. Tworzenie bowiem jest czystą wolnością, która zaczyna się od 
ustanowienia własnych zasad i celów. Przyroda może akt tworzenia ograniczać 
bądź – co najwyżej – stanowić obietnicę piękna, której nigdy w pełni nie może 
jednak zrealizować. Dopiero podmiot wolny od jej ograniczeń może zadanie 
to spełnić. Słynne stwierdzenie Oskara Wilda, iż to natura próbuje naśladować 
sztukę, nie zaś sztuka – naturę nie wydaje się z tej perspektywy ani zbyt pro-
wokacyjne, ani paradoksalne. „To, czego przyroda daremnie pragnie, dokonują 
dzieła sztuki: otwierają oczy. Przejawiająca się przyroda, jeśli nie służy jako obiekt 
akcji sama daje wyraz melancholii, pokoju, czy czegoś tam jeszcze innego. Sztu-
ka zastępuje przyrodę przez jej uchylenie in effigie”2. Dla Baudelaire’a malarz 
życia nowoczesnego nigdy nie maluje postaci z natury, lecz zawsze nadaje im 
własny, artystycznie przetworzony wyraz. Nawet jeśli nowocześni ludzie wciąż 
zdani są na przyrodę, to jej obecność dopuszczalna jest wyłącznie w formie 
przetworzonej i przekształconej przez twórcze siły człowieka. Jak przekonywał 
Schaunard, przyjaciel Baudelaire’a, jako mieszczuch lubił on geometryczny 
przedmiot poddany ludzkiej racjonalności. „Mięsiwa przystrojone zamasko-
wane sosami pełnymi przypraw, woda ujęta w geometryczne zbiorniki, nagość 
kobieca zasłonięta futrem albo teatralnym kostiumem, który zachował jeszcze 
nieco zapachu i blasku ramy, inspiracja ujarzmiona, ujęta w karby pracowitości, 
to wszystko jego aspekty wstrętu do natury i pospolitości”3. Moglibyśmy do tej 
listy dodać, że Baudelaire akceptował życie – tylko wówczas, gdy toczyło się 
w mieście, miało miejski rytm i charakter. Z nieskrywaną ironią pisał do pana 
Desnoyersa, który chciał skłonić go do napisania wierszy ku czci piękna natury: 
„Prosi mnie Pan o wiersze do swojego zbiorku, wiersze o «Naturze», nieprawdaż? 
O lasach, wielkich dębach, zieleni, owadach – bez wątpienia również o słońcu? 

1 Patrz: Th. W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. A. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994, s. 114.
2 Ibidem, s. 121.
3 J.‑P. Satre, Baudelaire, przeł. K. Jarosz, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 79.
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Ależ wie pan, że nie potrafię się wzruszać roślinami i że moja dusza buntuje 
się przeciwko tej nowej dziwacznej religii, która dla istoty «duchowej» zawsze 
będzie miała w sobie coś trudnego do określenia – shoking”4. Miasto, „bez 
cienia wegetacji”, dumnie wznoszące się ku niebu stanowi jeden z ostatnich 
etapów na długiej drodze emancypacji człowieka z porządku natury. Sama 
przyroda bowiem, jak przekonuje nas autor Paryskiego Spleenu, w zasadzie nie 
uczy nas niczego, a o sobie samej „dowiedzieć się” zaś może tylko za sprawą 
samoświadomego podmiotu – artysty i twórcy.

Wedle Adorna, przyjęcie woluntarystycznego idealizmu prowadzi wprost 
do wyparcia kategorii piękna naturalnego. Tkwiące w naturze zadatki piękna, 
jak chce się nas w ramach tego stanowiska przekonać, sztuka nie tyle nawet 
doskonali i wysubtelnia, ile wprost urzeczywistnia, lecz czyni to dopiero wów-
czas, gdy zwraca się ku samej sobie. To, co wydaje się w sztuce obietnicą speł-
nienia doświadczenia piękna natury stanowi w istocie realizację jej własnych, 
immanentnie w niej zawartych treści i idei. „Wszyscy uważają śpiew ptaków za 
piękny; nie ma takiego wrażliwego człowieka, chroniącego w sobie coś z tradycji 
europejskiej, w którym nie odezwałoby się wzruszenie na śpiew kosa po deszczu. 
A mimo to w śpiewie ptaków czai się coś straszliwego, ponieważ, nie jest to 
śpiew, ale posłuszeństwo sile, która je opanowuje”5. Sztuka zatem nie jest ani 
kopią rzeczywistości (natury), ani nawet jej dopełnieniem. Natura występuje 
w relacji do niej po prostu jako materia i materiał jej twórczych działań. Stąd 
można by powiedzieć – sztuka czerpie całe swoje dostojeństwo i wyższość, 
ponieważ wznosi się nieskończenie ponad poziom natury, której twory jakże 
często okazują się ordynarne, wulgarne i w swoim wyrazie niewyrafinowane.

Zapomina się zbyt często przy tym ujęciu, że wznosić się ponad coś innego 
oznacza również być od tego zależnym bądź opierać się na nim. Dialektyka 
tego, co naturalne i sztuczne zdaje się głębiej przenikać relacje łączące obydwa 
te człony. Hegel postrzegał ją jako proces uniwersalny; budowanie domów nie 
byłoby możliwe nie tylko bez materiałów, ale także bez ich ciążenia w dół nie 
byłoby możliwe wznoszenie kolejnych pięter. Szekspir dostrzegł ów proces zde-
rzenia kultury z naturą już wcześniej i opisał go przekonująco w Burzy w scenie 
ucieczki Ferdynanda z tonącego okrętu:

Panie, on żyć może:
Gdy go dostrzegłem, pruł spienione fale
Mknąc po ich grzbietach; bił potężnie wodę,
Bałwany gniewnie na bok odrzucając;
Piersią rozcinał wezbrane najwyżej,
Głowę unosząc, gdy nań parły wściekle;
I tak przedzierał się, rwąc ku brzegowi,
Który rozmytą przez falę wyniosłość
Kłonił ku niemu, jakby chcąc go wspomóc;
Nie mogę wątpić, że dopłynął żywy
I na ląd wstąpił6.

4 Ibidem, s. 72.
5 Ibidem, s. 123.
6 W. Shakespeare, Burza, akt II, sc. 1, przeł. M. Słomczyński, Zielona Sowa, Kraków 2000, s. 36.
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Opór natury nie musi zatem być wcale utożsamiany z obecnością biernej siły, 
której całym sensem jest przeciwstawianie się czynnikowi zmierzającemu do jej 
przekształcenia i uformowania. Szekspirowski Ferdynand w równym stopniu 
zawdzięcza samemu sobie ocalenie, jak i owym siłom przyrody, gdyż potrafił 
w ich negatywnym działaniu dostrzec również ich pozytywną stronę. Im bardziej 
fale parły na niego, tym mocniej wznosił się on ku górze. Jak zauważa Adorno, 
postulowana na gruncie woluntarystycznego idealizmu, degradacja natury do 
samego materiału, „usuwa ze sztuki jako całkowicie nieokreślony potencjał, 
którego wszakże, zgodnie z własną definicją, [ona] potrzebowała”7. Celem 
sztuki nie jest zatem, wedle Adorno, odrzucenie natury, lecz realizacja postulatu 
współdziałania kultury i natury. To, co w procesie przekształcania przyrody pod 
hasłem woluntarystycznego idealizowania zostało zmarginalizowane, ujarzmione 
i zepchnięte do kategorii surowego materiału: krajobraz, zwierzęta, doświad-
czenie piękna natury, może teraz stać się ponownie elementem artystycznego 
wyrazu. Dla Adorna przykładem tego rodzaju wytworu jest krajobraz kulturowy. 
Nie stanowi on dla niego ani jakiejś wszechogarniającej całości, na którą po 
prostu składają się na równi wytwory człowieka, jak i przyrody, ani tym bardziej 
nie jest on ich doskonałą jednością znoszącą wszelkie istniejące między nimi 
różnice i sprzeczności. Warunkiem bycia krajobrazu kulturowego jest synteza 
tworów wytworzonych przez człowieka i naturalnego otoczenia, ich wspólna 
gra i przenikanie się porządków. Można ją osiągnąć między innymi poprzez wy-
korzystanie lokalnego budulca kamiennego jako materiału do budowy domów.

System dialektycznych zapośredniczeń rozgrywa się również na innych po-
ziomach. W opowiadaniu Hermana Brocha Powrót do domu, bohater, który 
nazywa się A. przybywa do nieznanego mu wcześniej miasta. To, co uderza go 
zaraz po wyjściu z dworca kolejowego, to widok trójkątnego placu, pośrodku 
którego znajduje się skwerek o takim samym kształcie. Plac nie jest ani zbyt 
rozległy, ani zbyt wąski i ograniczony; jego skala jest odpowiednia, by dać 
mężczyźnie przyjemne poczucie zadomowienia i otwartej przestrzeni. Plac 
otoczony jest pierzejami kamienic, lecz nie zamykają one całkowicie widoku, 
gdyż wiodą z niego ulice prowadzące do innych części miasta. Mężczyzna po-
szukując tymczasowego lokum, trafia do mieszkania baronowej. Zanim jednak 
pozna jego wnętrza, dostrzeże wpierw przez oszklone drzwi sieni znajdujący 
się za domem ogród. „A. wiedział także, iż dość otworzyć drzwi na ogród, by 
poczuć również zapach wilgotnej ziemi i roślin. Wszystko to było tak pełne ładu, 
że A. w ponownym przypływie ufności wkroczył zdecydowanie na schody”8. 
Wnętrza mieszkania utrzymane były w duchu nieco już wyblakłej, ale wciąż 
jeszcze trzymającej się mieszczańskiej solidności i powagi. Wystrój pokojów 
był wprawdzie zbyt ciężki i przytłaczający, ale A. nie krytykuje go jako przeja-
wu filisterstwa, chociaż nie w pełni odpowiada on jego estetycznym gustom. 
„Story w pokoju były zaciągnięte, nie wiedziało się nic o drzewach na dworze, 
nie wiedziało się, że za domem jest ogród, dom stał nieżywy i samotny, prze-
bywało się w celi: nie wiedzieć skąd przedostało się życie, w ten świat rzeczy 

7 Th. W. Adorno, Teoria, op. cit., s. 115.
8 H. Broch, Powrót do domu, [w:] Powrót Wergiliego, przeł. A. M. Linke, Czytelnik, Warszawa 

1981, s. 191.
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martwych, a cóż dopiero, dlaczego owo żywe, co z prochu powstało i w proch 
się obróci i proch jeno tworzyć potrafi, stwarza tym jednak życie”9. Sztuczność 
i zamkniętość tego świata rekompensowana jest przez to, że mieszkanie wypo-
sażone jest w balkon – element architektoniczny, który otwiera ten hermetyczny 
świat zadowolonych z siebie mieszczan i pozwala im „zaczerpnąć oddechu”. 
Tożsamość nie jest ostatnim słowem rozgrywającym się w tym miejscu, gdyż 
żyjący we wnętrzu mieszczańskiego salonu czują potrzebę wychodzenia, na 
zewnątrz, „poza siebie”. Bohater również staje na balkonie i opierając się o mur, 
czuje za plecami całą „przytulność domu”, a jednocześnie cieszy się widokiem, 
spoglądając w dół na ciemną murawę i drzewa znajdujące się na placyku. 
Przyroda nie jawi mu się jednak jako to, co zostało podbite i ujarzmione. Nie 
redukuje się ona do materii, którą włada się z pozycji wyniesionego ponad nią 
podmiotu. Balkon zawsze wprawdzie wynosi widza ponad rzeczy, przekształ-
cając je jednocześnie w widowisko, lecz ta jednostronna perspektywa zostaje 
przez Brocha przełamana przez pewien znaczący element. Balkon baronowej 
„niby na znak wyróżnienia drugiego stopnia (…) rzucał się w oczy dzięki de-
koracji kwietnej u dołu żelaznej balustrady: jarzyły się pelargonie współgrając 
z blaskiem okien…”10. W ich obecności można by dostrzec istnienie drobnego 
elementu dekoracyjnego, którego faktyczna rola polega na zamaskowaniu 
dokonującego się wokół zniewolenia i przemocy. Niczym żywy kwiat wpięty 
w dobrze skrojony garnitur. Co jednak pozwala Brochowi uniknąć tej zrazu 
narzucającej się konkluzji?

Okazuje się, że A. znajdując się na balkonie, nie tylko widzi przed sobą 
zielony skwerek, lecz przypomina również sobie różany żywopłot znajdujący 
się w ogrodzie za domem i goździki rosnące wzdłuż głównej ścieżki. W ten 
sposób radykalnie zmienia się jego perspektywa widzenia tego miejsca, gdyż 
teraz wąskie pasmo domów zaczyna jawić się jako przestrzeń znajdująca się 
„między żyjącym a żyjącym, między rośnięciem a rośnięciem – pasmo z kamienia 
i drewna, martwe dzieło rąk ludzkich – a przecież schronienie domowe”11. Ponad 
dachami domów łączą się ze sobą dwa „zewnętrza”, wobec których wnętrzu 
mieszczańskiego domu nie sposób przypisać roli panującej wobec nich zasady. 
Podmiot u Brocha nie jest ani idealizowany na modłę Kantowskiej autonomicz-
nej, samookreślającej się jaźni, ani też nie jest naturalizowany. Synteza tego, co 
przez człowieka wytworzone z tym, co przyrodnicze nie prowadzi także do ich 
całkowitego pojednania, nawet jeśli u szczytu wierzchołka trójkątnego placu, 
daje się dostrzec postać Boga jako ostatecznego dawcy panującego tu ładu 
i harmonii. Nie możemy zapomnieć również o tym, iż u podstawy tego placu 
znajduje się dworzec, a więc miejsce przepływu ludzi i towarów zapowiadające 
podróże dalekie lub bliskie, których wspólną cechą pozostaje to, że ostatecznie 
przynoszą wyobcowanie. Dworzec był ociężały „od zapachu podróży, odoru 
siarki, woni potraw i piwa z restauracji, wyziewów abortu i kurzu, wznoszącego 
się od kamiennych płyt podłogi, opadającego tumanem (…). Tu u podstawy 
trójkąta, wrzenie i brud rojowiska, a na dworze chłód i stateczność na placu. 

9 Ibidem, s. 206‑207.
10 Ibidem, s. 189.
11 Ibidem, s. 200.
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I grożąco, na szczycie piramidy już ten, którego odmierzona srogość wybiega 
poza zamęt człowieczości i nieczystości, szybuje ponad ludźmi niczym sprawie-
dliwość! Czyż nie lepiej kupić bilet, zaniechać tej harmonii, nigdy nie osiągalnej, 
nigdy nie do urzeczywistnienia i wrócić znowu w wieloznaczność i wyobcowanie 
nieskończoności świata, gdzie krzyżują się wszystkie drogi, wszystkie tory? Oto 
był punkt do rozstrzygnięcia; wypada odważyć się raz jeszcze na próbę – albo 
umknąć”12. Mężczyzna wraca na dworzec kolejowy, lecz czyni to tylko po to, by 
zabrać stamtąd swoje bagaże i osiąść, chyba już na stałe, w mieście. Wydaje się 
zatem, że mamy tu do czynienia z dialektycznym ruchem, który Broch oddaje 
w następujący sposób: „Być z matki zrodzonym, wejść w bezpieczność, wyjść 
z bezpieczności domu i znów drogę do niej odnaleźć…”13. Ale na końcu tego 
wszystkiego pojawia się trwoga o to, „że już nie można być dzieckiem, znieru-
chomieć w bycie, więcej tylko chroniąc, niż będąc chronioną”14. Nie ma jasnej 
odpowiedzi, na czym dla Brocha polegałaby ostateczna synteza wszystkich alie-
nujących sił. Jest tylko zapowiedź, nadchodzącego „z góry” pojednania, które 
spływa na wszelkie istnienie na kształt łagodnego i przytłumionego grzmotu 
wchłaniającego w siebie i turkot lokomotywy, i szum drzew. Za jego sprawą, jak 
pisze Broch, „minione i nadchodzące zjednoczyło się w niedosłyszalny pogłos, 
zapadając w ponadczasowość i wieczystość, co jest zarazem uśmiechem życia 
i uśmiechem śmierci”15. Konkluzja, jaką kończy swe opowiadanie Broch, jest 
znana: ostatecznie, bez względu na to jakie byłyby ludzkie perypetie, wszystko 
dzieje się najlepiej na tym najlepszym z możliwych światów. Końcowy akord 
przynosi wizję estetycznego pojednania wszystkich rzeczy, których niemalże 
perwersyjnym wyrazem staje się ów łagodny uśmiech życia i śmierci”16.

Dla Adorna doświadczenie estetyczne krajobrazu w wymiarze czasowym nie 
stanowi zapowiedzi jakiegoś przyszłego pojednania. Nie realizuje się ono ani 
pod auspicjami natury dzikiej i nieprzetworzonej, ani tym bardziej za sprawą 
wszechogarniającego pojednania tego, co naturalne z tym, co sztuczne. „Jak 
bardzo błędna – pisze Adorno – jest antyteza techniki i przyrody, widać w tym, 
że właśnie przyroda niezłagodzona przez ludzką kultywację, niedotknięta ludzką 
ręką, alpejskie moreny i zwały skalne przypominają nagromadzenie odpadów 
przemysłowych, od którego ucieka społecznie aprobowana estetycznie potrzeba 
natury”17. Gdyby ludzki wysiłek do przetwarzania (a być może pielęgnowania) 
natury wyczerpałby się kiedyś, to – zdaniem Adorna – wkrótce stalibyśmy się 
świadkami, „jak przemysłowo wygląda anorganiczny kosmos”18. Z drugiej 
strony krytyka tego, co sztuczne skierowana od XVIII wieku przeciw „peruce 
i strzyżonym alejkom cisowym” zawodzi właśnie dlatego, że w świecie nowo-
czesnym zrealizowane „królestwo wolności” nie tylko uwalnia się od sztucznych, 
narzuconych nam konwencjonalnych norm i zasad, lecz także wytwarza również 

12 Ibidem, s. 214.
13 Ibidem, s. 220.
14 Ibidem, s. 220.
15 Ibidem, s. 221.
16 Rozszyfrowanie imienia bohatera nie jest trudne. Pierwsza litera zdaje się wskazywać na imię 

naszego pierwszego rodzica – Adama.
17 Th. W. Adorno, Teoria, op. cit., s. 125.
18 Ibidem, s. 125.
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siły i energie, które alienują i urzeczawiają. Tam, gdzie sprzeczności miały być 
zniesione, a obietnica wolności zrealizowana, rozrastają się coraz bardziej 
zarówno utowarowione stosunki pomiędzy ludźmi, jak i zindustrializowany 
stosunek do natury. Modernizacyjna presja zmierzająca w kierunku nieustan-
nego zmieniania otoczenia życia człowieka zderza się u Adorno z postulatem 
jego – przynajmniej częściowego – zachowywania. Postulat ten nie wynika 
jednak ani z sentymentalnego stosunku do minionych dziejów, ani tym bardziej 
z potrzeby zachowania utraconej przeszłości. Dla Adorna krajobraz kulturowy 
jako zapisany w kamieniu i przestrzeni kształt dziejów człowieka powinien być 
zachowany tylko z uwagi na to, by można go było estetycznie doświadczać 
jako obrazu „minionych realnych cierpień”. Nawet jeśli działanie określonych 
sił społeczno-ekonomicznych ustało bądź zmieniły one swe „miejsca” i formy 
wyrazu, dając początek nowym ośrodkom władzy i ucisku, to nowoczesnym 
ludziom powinno być dane doświadczyć w postawie estetycznej oporu, jakiego 
doświadczali ludzie zarówno ze strony przyrody, jak i społecznych form znie-
wolenia. Moglibyśmy owe zmurszałe i wyblakłe formy dawnego życia usunąć 
i zniszczyć ich okrutne ślady ucisku i panowania, lecz jeśli tego nie czynimy, to 
dlatego, że – wedle Adorno – krajobraz kulturowy stanowi memento, estetycz-
nie nieodzowne doświadczenie pamięci o formach przymusu, któremu dawni 
ludzie byli poddawani.

Dla Adorna sztuka potrafi urzeczywistnić to, co stanowi obietnicę przyrody, 
lecz może to uczynić „jedynie wtedy, kiedy łamie ową obietnicę, cofając się 
w siebie”19. Sztuka ekspresjonistyczna zdecydowanie lepiej oddaje dynamizm 
przyrody niż przedstawienia realistyczne, chociaż czyni to za cenę odejścia od 
tego, co jest już samą przyrodą. W jeszcze wyższym stopniu dzieje się to na 
gruncie sztuki awangardowej. Dopiero sztuka, która zrywa z płaszczyznowym 
przedstawieniem przestrzeni i uwalnia się od postulatu odzwierciedlania rze-
czywistości z dokładnością fotografii, może doprowadzić do poszerzenia naszej 
percepcji i pojawienia się nowych możliwości ukazania związków, jakie łączą 
człowieka z otoczeniem. Jak przekonywał Michał Matuiszkin, jeden z awangar-
dowych artystów rosyjskich, problem polega na tym, że dotychczasowi artyści 
„pracowali w granicach obszaru wzrokowego objętego kątem 140 stopni”20. 
Czas najwyższy, by nowe prądy w sztuce przekroczyły te ograniczenia. „Ku b i z m 
i f u t u r y z m  (…) przedstawiają to, czego zwykle oko nie widzi a nie odbiera. 
Łamiąc płaszczyzny i ukazując przedmioty od niewidzialnej dotąd strony, artyści 
ujawniają tym samym twórczą siłę natury, która pragnie ukazać życie w spo-
sób najpełniejszy, czyli ruch we wszystkich kierunkach”21. Czy zwrot sztuki ku 
niej samej oznacza w kontekście doświadczania piękna natury, że może ona 
wprawdzie w sposób doskonalszy wyrazić wybrany jej aspekt, lecz nie jest 
zdolna oddać jej całości?

Dla Adorna doświadczenie piękna natury pozostaje zasadniczo kwestią 
bezwiednego, spontanicznego ujęcia. Udziela się ono umysłowi niemalże bez 

19 Ibidem, s. 121.
20 M. Matiuszyn, Próba nowego odczucia przestrzeni, [w:] A. Turowski, Między sztuką a komuną. 

Teksty awangardy rosyjskiej 1910‑1932, Universitas, Kraków 1998, s. 121.
21 Ibidem, s. 121.
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jego udziału, bez względu na jego stopień wykształcenia i przygotowania. Im 
poznanie przyrody staje się coraz bardziej intensywne i uporządkowane, tym 
pozwala ono w mniejszy sposób doświadczać jej piękna. Dostęp do niego dany 
jest na rudymentalnym poziomie i stanowi archaiczną pozostałość, którą nie daje 
się pogodzić z narastającym przez dzieje racjonalnym poznaniem i rozumieniem 
przyrody. Sprzeczność pomiędzy tymi momentami jest nie do usunięcia. Nie spo-
sób połączyć ze sobą spontanicznego, niemalże na ślepo odczuwanego świata 
z jego odczarowanym obrazem. Kwestią zasadniczą pozostaje, w jakiej relacji 
znajdują się do siebie owe doświadczenia. Czy sztuka nowoczesna powinna 
przezwyciężyć i w sposób ostateczny znieść owo elementarne doświadczenie 
piękna natury? A przynajmniej, czy powinna dążyć do jego usunięcia? Czy też 
raczej wystarczy, że w momentach, gdy bezwiednie doświadczamy owego piękna 
powinniśmy wstydzić się za to, że jemu ulegliśmy? Za cenne zaś uważać przede 
wszystkim doświadczenie piękna w tych formach, które sztuka uwolniona od 
przyrody prezentuje się w życiu nowoczesnych ludzi? Czy jest raczej tak, że 
z uwagi na to, że pewne elementarne sposoby oceny piękna ukształtowały się na 
drodze powolnej ewolucji pozostają one trwałymi i nieusuwalnymi elementami 
kultury każdej społeczności ludzkiej? Jeśli jest tak, to czy owa naturalna intuicja 
piękna, którą uzyskaliśmy na drodze genetycznego dziedziczenia, jest jedynie 
przez kulturę rozwijana i pogłębiana? Czy też inaczej, stanowi ona jedynie ar-
chaiczny rudyment, który wobec bogactwa form kultury, prądów i kierunków 
w sztuce jawi się jako element wtórny i nieodgrywający istotnego znaczenia?

Powyższe zagadnienia obejmują szerokie pole badawcze. Analizy dotyczące 
wpływu zmian środowiska na kształtowanie się stylów w sztuce nie będą przed-
miotem naszych, dalszych rozważań. Za pionierskie w tym zakresie należy uznać 
analizy Millarda Miessa, który badał historię sztuki z perspektywy ekologicznej, 
zwłaszcza wpływu zmieniających się warunków ekologicznych na sztukę wło-
skiego renesansu. Miess przekonywał, że wyjątkowa susza panująca w 1347 
roku oraz spowodowane przez potężne burze gradowe poważne zmniejszenie 
ilości zboża w roku następnym, a także wyniszczająca dżuma, która pojawiła 
się również w 1348 roku, miały istotny wpływ na styl sztuki floreńskiej i sien-
nieńskiej oraz rozwój sztuki europejskiej w kolejnych epokach. W dalszej części, 
zgodnie z tytułem, skupimy się na relacjach pomiędzy ewolucyjnie ukształtowaną 
wrażliwością estetyczną a odbiorem krajobrazu jako estetycznie ujętej przyrody.

Dla Adorna bezpośrednie, nieświadome doświadczanie piękna natury stanowi 
konieczny, ale niewystarczający warunek dzieła sztuki. Sztuka nie może wpraw-
dzie obejść się bez spontanicznego zaangażowania podmiotu w doświadczanie 
przyrody, ale zarazem nie może przy nim pozostać. Właściwy estetyczny wymiar 
osiąga ona tylko wówczas, gdy doprowadzi mimetyczne doświadczenie natury do 
świadomości siebie samej, a to oznacza znikanie owego wyjściowego momentu 
doświadczenia przyrody. Adorno doceniał wagę owych głęboko przeżywanych 
momentów, silnych bodźców i  impulsów płynących z doświadczania piękna 
natury. Dzieło sztuki nie jest jednak ich bezpośrednim, prostym wyrazem. Jest 
ono wprawdzie z nimi spowinowacone, ale musi owo odczute piękno zrozu-
mieć i dać im wyraz zgodny z rozumną zasadą. „Mimesis jest w sztuce tym, co 
przedduchowe, z duchem sprzeczne i tym, z kolei, od czego duch się rozpala. 
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W dziełach sztuki duch staje się zasadą konstrukcyjną, ale swojemu telos czyni 
zadość tylko tam, gdzie narasta z tego, co ma być skonstruowane, z mimetycz-
nych impulsów, do których lgnie, nie będąc im suwerennie dodyktowywanym. 
Forma obiektywizuje poszczególne impulsy, jeżeli postępuje za nimi, dokąd 
one same prowadzą. Jedynie to stanowi methexis dzieł sztuki w pojednaniu”22.

Adorno w swej koncepcji sztuki unika pułapki „woluntarystycznego ide-
alizmu”. Przyroda nie jest dla niego wyłącznie materiałem, z którego sztuka 
w oparciu o jej własne, autonomiczne zasady wytwarza swe dzieła. Nie redukuje 
on również spontanicznego doświadczenia natury wyłącznie do roli archaicznego 
podłoża, z którego wyrastają nasze tęsknoty, lęki i pragnienia, gdyż traktuje je, 
jak widzieliśmy, jako konieczne „impulsy mimetyczne” ożywiające i nadające 
bogactwo treści, które zostają w dziele przedstawiane. Adorno, w odróżnieniu 
od Winckelmanna, nie mówi o tym, że proces twórczego działania polega nie-
jako na wypalaniu naturalnego ciała przez to, co rozumowe (duchowe) w celu 
nadania mu (jako przyrodzie) doskonałości wolnej zarazem od wszelkiego 
nadmiaru (otyłości), jak i niedostatku (widocznej w postaci żył i ścięgien) oraz 
innych szpecących je elementów: skaz, plam, przebarwień i dziur po ospie. 
„Greckie arcydzieła – jak pisze Winckelmann – ukazują nam skórę, która nie jest 
naprężona, lecz łagodnie opina zdrowe ciało wypełniając ją bez nadmiernego 
jej rozciągania. (…) Podobnie różnią się dzieła nowsze od greckich wielką liczbą 
małych zagłębień oraz nazbyt licznymi, zbyt zmysłowymi dołeczkami, które 
w dziełach starożytnych, jeśli się tam czasem pojawiają, zaznaczone są deli-
katnie i oszczędnie, zgodnie ze swym kształtem i doskonalszą oraz pełniejszą 
naturą u Greków, a często w ogóle dają się uchwycić tylko doświadczonym 
czuciem”23. Ciało jest piękne w swym zewnętrznym wyrazie, gdy jego kontur 
delikatnie otoczony jest przez doskonale gładką powierzchnię, a także wolne 
jest od podejrzenia, iż w jego głębi kryje się materia cielesna, narządy, organy 
ciała i wydzielane przez nie substancje i płyny. Dla Winckelmanna zarówno cie-
lesna niedoskonałość powierzchni ciała, jak i wnętrze oraz wiodące doń otwory 
budzą odrazę, a niekiedy stają się wprost obrzydliwe i wstrętne. Adorno nie 
wymaga, by piękne ciało powstało na podłożu wyidealizowanej i odcieleśnionej 
zmysłowości. Duch rozpala się od tego, co zmysłowe. Oznacza to jednak, że 
w ujęciu Teorii estetycznej spontaniczne doświadczenie natury nie przekracza 
nigdy poziomu tego, co nieokreślone, a nawet pozostaje tym, co amorficzne – co 
czyni je wprawdzie płodnym żywiołem, lecz jeszcze nie czymś, co samo w sobie 
jest twórcze. Dopiero zapośredniczone w dziele sztuki ukazuje swą moc i trwałą 
obecność. Bez niego pozostałoby ono niczym: ulotną emocją (wrażeniem), nie 
zaś trwałym uczuciem; czymś, co nigdy nie zostałoby rozwinięte i jako takie 
umknęłoby naszej uwadze i zginęło.

Czyż bogactwo dzieł sztuki, z całą zróżnicowaną ich stylistyką i estetyką nie 
stanowi dowodu trafności tego ujęcia? Czyż nasze archaiczne rudymenty nie 

22 Th. W. Adorno, Teoria, op. cit., s. 218.
23 J. J. Winckelmann, Myśli o naśladowaniu dzieł greckich w malarstwie i rzeźbie, [w:] idem, Opis 

Torsu Belwederskiego z Rzymu. Myśli o naśladowaniu dzieł greckich w malarstwie i rzeźbie, przeł. J. Górny, 
T. Ososiński, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, s. 37.
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są w istocie bladym odbiciem dojrzałego, w pełni świadomego doświadczenia 
piękna natury wyrażonego w dziełach sztuki?

Każda próba poszukiwania ewolucyjnie ukształtowanej wrażliwości estetycz-
nej musi wydać się przedsięwzięciem, które nie przystaje do owego zróżnico-
wania i bogactwa dzieł sztuki i nie jest w stanie go wyjaśnić. Jednakże nasza 
współczesna wiedza przyrodnicza nie pozwala nam przejść obojętnie wobec 
wyrażonego przez Adorno przekonania, iż rudymentalne odczuwanie piękna 
natury pozostaje nieokreślone i amorficzne. Jak przekonuje Frederik Turner, per-
spektywa ewolucjonistyczna pozwala dostrzec, iż posiadane przez nas systemy 
tworzenia, rozpoznawania i oceny piękna zostały na drodze genetycznej odzie-
dziczone. Wedle niego nasza wrażliwość na rytm, poetyckie metrum, które we 
wszystkich kulturach wynosi około trzech sekund, wynika właśnie ze zgodności 
z „trzysekundowym pulsem przetwarzania informacji akustycznej w ludzkim 
mózgu. Jeżeli naturalny rytm mózgu jest napędzany lub wzmacniany przez 
zewnętrzny bodziec rytmiczny, rezultatem mogą okazać się znaczne zmiany 
w stanie mózgu i jego chemii”24. Jednak dla Turnera poezja w odróżnieniu od 
takich form wyrazu, jak śpiew lub polityczny slogan, nie bazuje wyłącznie na 
tym schemacie i nie przyswaja go jako stałą miarę, lecz twórczo go wzbogaca 
i przekształca. Oznacza to, że formy oddziaływania w polityce i reklamie pozo-
stały na poziomie niejako „plemiennym”, ale nie dotyczy to już innych rodzajów 
sztuki, które ten rytm twórczo przekształcały. Podobnie, jego zdaniem, rzecz ma 
się z naszą wrażliwością na proporcje. Gdy patrzymy na drzewo, „to możemy 
dostrzec, że stosunek gałązki do gałęzi jest podobny, choć nie taki sam, jak 
stosunek gałęzi do długości konara, a ta do długości pnia. Taki sam wzorzec 
znajdziesz we wszystkich zjawiskach – w wyładowaniach elektrycznych i kwia-
tach mrozu, w corocznym rytmie wzrostu i zamierania, w rywalizacji populacji 
zwierzęcych”25. Turner nie wyjaśnia jednak, czy motyw oparty na tym wzorcu jest 
obecny we wszystkich kulturach i czy ma on w nich dominujący, a przynajmniej 
trwały charakter. Tylko w tym wypadku bylibyśmy bliżsi stwierdzenia, że owe 
zaobserwowane w przyrodzie harmonie zostały rozpoznane dzięki naturalnej 
intuicji, nie zaś przekazane na drodze kulturowej. Do pełnego dowodu uza-
sadnienia tezy o tym, iż zostały one ewolucyjnie ukształtowane i przekazane 
na drodze genetycznego dziedziczenia musielibyśmy wiedzieć, czy stała za tym 
jakaś wystarczająco dla nas przydatna potrzeba, która przyczyniała się np. do 
zwiększenia powodzenia w przeżywaniu osobników, które potrafiły dostrzec 
istniejące w przyrodzie harmonie i proporcje.

Wspólnym założeniem estetyki środowiskowej i psychologii środowiskowej 
o nastawieniu ewolucjonistycznym jest teza, wedle której relacje ludzi z oto-
czeniem kształtowały się pod wpływem doboru naturalnego, który promował 
cechy i zdolności zwiększające przeżycie, ograniczał zaś i eliminował te spośród 
nich, które okazały się dla nas niekorzystne. Innymi słowy, używając terminologii 
Micheala de Certeau, milcząca wiedza, jaką posiadamy na temat środowiska, 

24 F. Turner, Ekopoetyka piękna i znaczenia, [w:] Estetyka w świecie. Wybór tekstów, red. M. Goła-
szewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 25.

25 Ibidem, s. 28.
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i preferencje, jakie żywimy w stosunku do jego zawartości i układu wynikają 
z „biotopowego imprintingu”, jakiemu zostali poddani nasi przodkowie. Miejsca 
i układy przestrzenne pozwalające zaspokoić nasze podstawowe potrzeby i tym 
samym wywołujące w nas dozę zadowolenia i przyjemności musiały cieszyć 
się większą aprobatą niż miejsca, w których potrzeby te nie były zaspokajane, 
a nawet stawały się źródłem doświadczanych przez nas obaw i lęków. Zgodnie 
ze stanowiskiem ewolucyjnym posiadane obecnie przez ludzi cechy i zdolności 
ukształtowały się w długim okresie paleolitu, w czasie, w którym wyewoluowały 
współczesne homidy. Skoro nawet współcześnie wybór środowiska życia sta-
nowi ważny element zwiększający szanse na przeżycie, to czynnik ten musiał 
odgrywać kluczową rolę w życiu naszych odległych przodków. Osobniki, które 
posiadały większe zdolności do poszukiwania i rozpoznawania środowiska za-
sobnego w pokarm, wodę i inne potrzebne im materiały, pozwalające chronić 
się przed drapieżnikami i warunkami atmosferycznymi, miały większe szanse 
na sukces i przeżycie niż osobniki, które tych umiejętności nie posiadały. Jeśli 
zatem wybór środowiska w istotny sposób decydował o możliwości przeżycia 
i sukcesie reprodukcyjnym, to uzasadniony jest pogląd, że pewne mechanizmy 
poznawcze leżące u podstaw wyboru i oceny środowiska podlegały silnej presji 
selekcyjnej. Darwinowskie podejście pozwala wyjaśnić, dlaczego ludzie pomimo 
tak radykalnej zmiany środowiska życia wciąż pozostają, by użyć terminu ukute-
go przez Edwarda O. Wilsona, biofilami, istotami, które mają głęboką potrzebę 
obcowania ze środowiskiem naturalnym. Wedle zaś Eibl-Eibelsfeld, nasze ogólnie 
estetyczne nastawienie można określić nawet szerzej, jako uwarunkowane przez 
dwie zasadnicze skłonności: „fitofilię”, silną potrzebę przebywania w otoczeniu 
złożonym z roślin oraz „hydrofilię”, psychologiczną i behawioralną potrzebę 
zamieszkiwania na terenach, w których znajdują się zasoby wodne26. Koncep-
cja Darwinowska pozwala także zrozumieć, w jaki sposób zdolności wyboru 
środowiska były premiowane i jak doprowadziły one do powstania pewnych 
mechanizmów reagowania na określone bodźce. Umiejętność wyboru środo-
wiska odegrała ważną rolę adaptacyjną, przyczyniając się do ukształtowania 
emocjonalnych reakcji typu: aprobata – dezaprobata, które z kolei okazały się 
ważne dla utrwalania umiejętności unikania i poszukiwania danych miejsc.

Idea, zgodnie z którą istnieje związek pomiędzy ewolucyjnym dziedzictwem 
człowieka a estetycznym wartościowaniem krajobrazu nie jest nowa. Od lat 70. 
XX wieku sformułowano wiele koncepcji określających mechanizmy i czynniki 
o charakterze ewolucyjnym, mających wpływ na nasze preferencje estetyczne 
krajobrazu. Jedną z pierwszych była teoria Jaya Appletona. Wedle niego, ludzie 
wybierają i preferują środowisko ze względu na to, czy pozwala ono zaspokoić 
podstawowe potrzeby biologiczne człowieka. Do podstawowych pragnień 
inicjujących należą zaś: dyskomfort oddechowy, głód, pragnienie, niewygoda, 
lęk, popęd płciowy oraz instynkt macierzyński27. Wszystkie te czynniki związane 
są z biologicznym przetrwaniem osobnika i gatunku lub obu naraz. Appleton 

26 Jak wyraził się Walpole: „My, Anglicy jesteśmy jak kaczki, ciągnie nas do wody”.
27 Patrz: J. Appleton, Przyjemność i postrzeganie habitatu: ujęcie kontekstualne, [w:] Krajobraz. 

Antologia tekstów, red. B. Frydryczak, D. Angutek, przeł. Sz. Nowak, Wydawnictwo Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 351.
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rozwinął swą koncepcję w postaci teorii widoku-schronienia (Prospect‑Refuge 
Theory). Pozwala ona klasyfikować przedmioty obecne w środowisku i warunki 
środowiskowe pod względem ich zdolności do ułatwienia lub zakłócenia którejś 
z obu tych podstawowych potrzeb. Z uwagi na możliwość zaspokojenia potrzeby 
głodu, pragnienia, instynktu macierzyńskiego, popędu płciowego, preferowa-
ne były miejsca dające poczucie schronienia. Wedle Appletona, widoczna jest 
w naszym gatunku tendencja do osiedlania się w pobliżu zbiorników wodnych, 
wyboru miejsc umożliwiających swobodną obserwację terenu oraz dających 
możliwość ucieczki, a także zmieniania warunków siedliskowych w taki sposób, 
by spełniały tego typu oczekiwania.

Środowisko, w którym zamieszkiwali nasi przodkowie, musiało nie tylko 
obfitować w zasoby pozwalające na przeżycie, ale także dawać ochronę przed 
zagrażającymi im drapieżnikami. Biorąc pod uwagę zagrożenie ze strony zwierząt, 
proces doboru naturalnego musiał promować te osobniki, które zajęły tereny 
pozwalające im na swobodną obserwację okolicy oraz ucieczkę i możliwość 
ukrycia się w wypadku zaistnienia zagrożenia. Z uwagi na to, że dla przeży-
cia osobników kluczowe znaczenie miał otwarty widok i możliwość istnienia 
ucieczki wydaje się, że u naszych przodków musiały rozwinąć się mechanizmy 
pozytywnej oceny miejsc, które wykazują tego typu własności oraz negatywnej 
w stosunku do takich, które ich nie posiadały. Przeprowadzone przez Louisa G. 
Tassinary’ego i współpracowników badania wykazały, że osoby zdecydowanie 
dłużej koncentrują spojrzenie na tych częściach krajobrazu, które umożliwiają 
nam widzenie innych elementów scenerii28. Dzieje się tak dlatego, że zwiększają 
one zawartość informacyjną, jaką uzyskujemy poprzez obserwację danego miej-
sca. Biorąc pod uwagę to, że elementy obecne w otoczeniu mogą ułatwiać lub 
zakłócać funkcje ukrywania się i widzenia, możemy wyróżnić typologię krajobra-
zów ze względu na zadowolenie, jakie z nich czerpiemy. Możliwość eksploracji 
otoczenia stanowi główną czynność, za pomocą której uzyskujemy informacje 
o zasobach środowiska. Otoczenie, które nie stwarza przeszkód i barier w jego 
poznawaniu stymuluje pozytywnie nasze pragnienia poznania, w następstwie 
których odczuwamy przyjemność płynącą zarówno z samej eksploracji terenu, 
jak i możliwego zaspokojenia naszych potrzeb. Możliwość eksploracji uznaje 
Appleton za główną czynność pozwalającą uzyskiwać informacje na temat 
środowiska. Z tego punktu widzenia za szczególnie pobudzające potrzebę 
eksploracji można, jego zdaniem, uznać następujące układy morfologiczne. 
„Pierwszy z nich można nazwać «perspektywą odchyloną». Mamy z nią do czy-
nienia, kiedy kanał lub korytarz widokowy (…) jest zgięty lub «odchylony», tak 
jak ma to miejsce przy skręcającej ścieżce okolonej krzewami bez prześwitów 
albo w przypadku zakrętu ulicy, co pobudza do spekulacji na temat tego, co 
leży za punktem odchylenia”29. W drugim typie układów przestrzennych plan 
pierwszy, widziany z perspektywy obserwatora, jest ograniczony na osiach 
bocznych, z kolei dalsza perspektywa pozostaje otwarta. Przejście od widoku 

28 L. G. Tassinary, S. P. Johnson, K. Lawson, R. Parsons, Experimental Examination of the Prospect – 
Refuge Theory, „Psychophysiology”, 36 (Suppl.1)/1999, s. 113.

29 J. Appleton, Przyjemność i postrzeganie, op. cit., s. 362.
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pół-otwartego do szerszej perspektywy widzenia daje możliwość odkrywania 
i zdobywania nowych informacji, a także przyjemność, jaka wynika z istnienia 
rozpościerającej się perspektywy. Widok otwartego horyzontu stanowi trzeci typ 
układów przestrzennych. Linia horyzontu silnie podsyca pragnienie poznania 
miejsc i ich eksploracji. „Horyzont można zaostrzyć, nie pozwalając, by porósł 
drzewami lub też można przyciągnąć uwagę do niektórych jego fragmentów, 
pozostawiając odkryte odcinki na zadrzewionym terenie. Można nadać mu 
postrzępiony zarys poprzez umieszczenie na jego linii różnorodnych obiektów, 
naturalnych i wzniesionych przez człowieka. (…) Horyzont podkreślić można 
zwłaszcza przez umieszczenie poza nim źródła światła lub nawet wprowadze-
nie sklepienia w postaci pokrywy chmur, aby zaakcentować «widokowy» walor 
pasma nieba znajdującego się bezpośrednio nad nami”30.

Niektóre nasze języki przechowały tę pierwotną potrzebę pragnienia widoku, 
gdyż angielskie słowo place, pochodzące od łacińskiego platea (i greckiego 
plateia), nie oznacza niczego innego niż: „szeroka droga, otwarta przestrzeń”. 
Tym właśnie jest dla nas miejsce. Budowle lub miejsca, które pozwalają zająć 
skośną pozycję wobec terenu, są preferowane ze względu na to, że umożliwiają 
one uzyskanie widoku o bardzo szerokim kącie widzenia. Zgodnie z tą zasadą 
były budowane baszty zamków i fortec. Przeciwnie, miejsca niepozwalające 
nam na szersze widzenie, zwarte i gęste zarośla zwiększające ryzyko przeocze-
nia ważnych dla nas informacji, potencjalnie więc kryjące niebezpieczeństwa, 
wywołują w nas uczucia niepokoju i lęku. Skrajnym przykładem takich miejsc 
jest labirynt. Ograniczona w nim perspektywa widzenia sprawia, że przestrzeń, 
w której się znajdujemy jest jedyną przestrzenią, o której możemy zgromadzić 
wiedzę. Rodzi to w nas lęk. W zależności od stopnia, w jakim linie widzenia 
otwierają się przed nami wzrasta zawartość poznawcza miejsc i zmniejsza się 
stopień niepokoju. Nie bez powodu zatem labirynt stanowi emblematyczną 
pułapkę, w której chciał zamknąć nasze ciała i nasz rozum, okrutny bóg, Dioni-
zos. Być może jednak przed opowiadającym o nim micie, ktoś inny, ale równie 
okrutny i bezlitosny czyhał na naszych praojców wyprawiających się do gęstego 
lasu i budził w nich lęk tak przeraźliwy, że nadali mu oni zgoła boskie miano. 
Niewidoczny, zaszyty w gąszczu roślin i przewyższający nas siłą drapieżnik był 
niczym bóg, decydujący o życiu i śmierci naszych przodków. Wedle greckiej mi-
tologii Dionizos łączy w sobie boskość i zwierzęcość, owe skrajne bieguny życia 
„nad- i pod-ludzkiego”. Dionizos, bóg-zwierzę był tym, który nakazał zbudo-
wać labirynt, żeby upokorzyć człowieka i wywołać w nim na powrót zwierzęcy 
lęk. I nie jest w tym micie wcale pewne, czy nić Ariadny w tym samym stopniu 
nie opowiada o podstępności i chytrości rozumu ludzkiego, jak i o prehistorii 

30 Ibidem, s. 363. Z badań Thorne’a i Huanga (1991) wynika, że wątpliwości dotyczące estetycznej 
wartości scenerii utworzonej przez gęsto rosnące rośliny mogą być rozwiązane w następujący sposób. 
Wystarczy, że sceneria poza elementami utworzonymi przez zwartorosnącą roślinność będzie zawierała 
także otwartą przestrzeń nieba. W tym wypadku pozytywny efekt estetyczny powstaje wówczas, gdy 
linia horyzontalna wyznaczona przez teren zielony jest mniej lub bardziej zygzakowata i tym samym 
pozostawia miejsca dla otwartego widoku. Brakuje jednak szczegółowych badań, dzięki którym zostałyby 
precyzyjnie określone zależności i proporcje, jakie powinny istnieć pomiędzy oboma elementami scenerii, 
tj. form zwartej roślinności i nieba, jeśli całość ma budzić u oglądających pozytywne wrażenia. (Patrz: 
J. F. Thorne, C. S. Huang, Toward a Landscape Ecological Aesthetics: Methodologies for Designers and 
Planners, Landscape Urban Planning, 21/1991.)
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naszego gatunku. Obie te nici zbiegają się zresztą w jednym punkcie, który moż-
na określić jako nasz „dom”, bez względu na to, czy odczytamy go – zgodnie 
z późniejszą mityczną opowieścią – jako Rozumność/przebiegłość ludzkiego 
rozumu (za pośrednictwem, której definiowaliśmy siebie i wyodrębniliśmy od 
innych istot), czy też jako miejsce – otwartą przestrzeń, w której zadomowili 
się nasi praprzodkowie. Przestrzeń zamknięta, przestrzeń labiryntowa budzi 
w nas skrajny lęk i nie bez powodu stanowi wymarzoną scenerię horrorów. Mit 
o Tezeuszu zatem można potraktować jako uniwersalną opowieść, która zdaje 
relację z doświadczenia grozy w miejscach, które stały się dla nas śmiertelnymi 
pułapkami. Nie ma powodu, by wątpić, iż nasi przodkowie nie odczuwali stra-
chu podczas wypraw w głąb gęstego lasu. I nie jest tak nieprawdopodobne, 
by przed grecką Ariadną nie znalazła się żadna inna kobieta, która pozostając 
w domu, zaczęła nawoływać tych zagubionych mężczyzn i wskazała im drogę 
wyjścia, tym samym ratując im życie. Jak zauważa Mircea Eliade: „Koncepcja 
wroga przybierającego postać istoty demonicznej, będącego prawdziwym 
wcieleniem sił zła, również przetrwała do naszych czasów. (…) chcielibyśmy 
pokazać, że dla świata archaicznego wrogowie zagrażający mikrokosmosowi 
byli zwykle niebezpieczni nie jako istoty ludzkie po prostu, ale jako wcielenie 
nieprzychylnych i niszczycielskich mocy. Bardzo możliwe, że umocnienia, któ-
re miały zapewnić bezpieczeństwo okolicom zamieszkanym przez ludzi, były 
zrazu konstrukcjami magicznymi; wszystkie te fosy, labirynty, mury obronne, 
itd. Bardziej nadawały się do tego, by odpierać ataki złych duchów niż najazdy 
istot ludzkich”31.

Wedle Waltera Benjamina, labirynt ujęty w perspektywie czasowej oznacza 
niepowiązane ze sobą wzajemnie sytuacje32. Analogicznie możemy powiedzieć, 
że w perspektywie przestrzennej stanowi on dezintegrację klasycznej jedności 
przestrzeni. Jest on więc miejscem, którego obraz części lub momentów nie daje 
się scalić, przynajmniej dla tych osób, którzy w nim się znajdują. Doświadcze-
niu temu odpowiada angielskie słowo maze (labirynt), które oznacza również 
zdumienie (stupore), zagubienie w czymś niezrozumiałym33. Labirynt stanowi 
dla Waltera Benjamina kluczowy termin w rozumieniu miasta. W kategoriach 
przestrzennych określa on miasto jako „labirynt ulic”, po którym przemiesz-
czają się rojowiska ludzi tworzące „labirynt tłuszczy”. W obrazie tym splata się 
materialny i społeczny wymiar życia nowoczesnych metropolii. Wielkie miasta 
jawią się mu jako labirynty, ponieważ zachodzące w nim procesy społeczne, 
ekonomiczne i kulturowe pozostają fragmentaryczne, mozaikowe i nieprzezro-
czyste. Heinz Paetzold wyróżnia u Benjamina trzy znaczenia, jakie nadaje on 
miastu jako rzeczywistości o labiryntowym charakterze. Po pierwsze, „labirynt 
powiązany jest z rynkiem jako modelem społeczności”34. Nieprzezroczysta gra 
interesów, nagle powstające fortuny i równie nagłe bankructwa, złożone sieci 

31 M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno‑religijnym, przeł. M. i P. Rodakowie, 
Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 44.

32 Por. H. Paetzold, Miasto jako labirynt. Walter Benjamin i nie tylko, [w:] Przestrzeń, filozofia, 
architektura, red. E. Rewers, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 1999, s. 116.

33 Por. G. R. Hocke, Świat jako labirynt. Maniera i mania w sztuce europejskiej w latach 1520‑1650 
i współcześnie, przeł. M. Szalsza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 171.

34 H. Paetzold, Miasto jako, op. cit., s. 116.
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zależności społeczno-ekonomicznych i relacji łączących członków nowoczesnych 
społeczeństw sprawiają, że narasta w nich poczucie zagubienia i alienacji. Pod-
czas gdy Baudelaire’owski flâneur „stoi jeszcze na progu: zarówno wielkiego 
miasta, jak i burżuazji”35 i nie dostrzega procesów utowarowienia, to wedle 
Benjamina żyje on już w cieniu domu towarowego, który – jak pisze w eseju 
Charles Baudelaire – „jest formą rozkładu wnętrza”.

Labiryntowy charakter miasta wynika również z doświadczenia przebywania 
w tłumie. Masa ludzka jest „przesłoną, przez którą najzwyczajniejsze miasto 
daje flanerowi znaki, jak gdyby było fantasmagorią”36. Tłum grupuje się w miej-
scach wydarzeń i równie szybko się rozpada. Jego rytm jest zmienny i z góry 
nie wiadomo, w którym kierunku będzie podążał. Jedno jest pewne – kryją się 
w nim procesy masowe, za pośrednictwem których dowiadujemy się o potrze-
bach, pragnieniach i lękach nowoczesnych ludzi. Doświadczenie przebywania 
w tłumie wiąże się ściśle z ograniczeniem pola widzenia i koncentracją niemal-
że wyłącznie na tym, co bezpośrednio przed nami w ciągle zmieniającym się 
i pulsującym rytmie pochodu. Trzeba nauczyć się poruszać w mieście. Stawiać 
niekiedy kroki duże i małe, dokonywać nagłych uskoków i uników, owych 
mouvements brusques, niezbędnych do przeżycia na ulicy37.

Benjamin przekonuje, że arkada stanowi klasyczną formę wnętrza. Należy 
zauważyć, że tego rodzaju forma architektoniczna jest z punktu widzenia teorii 
Appletona optymalna, pozwala ona bowiem zaspokoić obydwie potrzeby – 
schronienia i widoku. Funkcje te mogą zostać zakłócone zarówno wtedy, gdy 
układ przestrzenny nie daje możliwości „ucieczki”, schronienia, jak i nie pozwala 
na uzyskanie mniej lub bardziej otwartego widoku. Z badań przeprowadzonych 
przez Gjerde wynika, że ludziom bardziej podobają się budynki, w których 
w części parterowej znajdują się miejsca ogólnodostępne, do których można 
swobodnie wejść38 lub też umieszczone są pasaże pozwalające przechodzić im 
do innych miejsc w porównaniu ze zwartą formą pierzei budynków.

Po drugie, dla Benjamina labiryntowy charakter metropolii wynika stąd, że 
flâneur doświadcza współczesności w formie niepowiązanych ze sobą epizodów. 
Jego życie zostało rozbite na zróżnicowane role społeczne, które nie tworzą 

35 W. Benjamin, Paryż – stolica dziewiętnastego wieku, [w:] Anioł historii, przeł. H. Orłowski, Wy-
dawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 328.

36 Ibidem, s. 328.
37 Jak zauważa Marschall Bermann w pracy „Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu”. Rzecz 

o doświadczeniu nowoczesności, desakralizacja pozycji poety w nowoczesnym mieście, którą wyraża esej 
Baudelaire’a Utrata aureoli (Paryski spleen, nr 46) nie ma wymiaru tragicznego. Siłą, która zrywa aureolę 
bohatera i wpędza go w nowy stan ducha jest nowoczesny ruch uliczny. Po przebudowie Paryża zgodnie 
z projektem Hausmanna powstały szerokie arterie umożliwiające po raz pierwszy szybkie przemieszczanie 
się między dzielnicami miasta. Zastosowana wówczas technologia budowy dróg – Makadam – dawał 
gładką nawierzchnię, chociaż miał on również dwa mankamenty: w porach deszczowych tworzyły się 
na ulicach i chodnikach duże ilości błota, w okresach suszy – drogi zamieniały się w pyliste pustynie. 
Po początkowej poprawie warunków podróżowania, wkrótce zwiększyło się zarówno natężenie ruchu 
konnego na szerokich arteriach, jak i pieszego na bulwarach. Jak stwierdza Bermann: „Krajobraz Baude-
laire’owskiej pierwotnej sceny nowoczesności wygląda zatem tak: «w wielkim pośpiechu przechodziłem 
na drugą stronę bulwaru i przeskakiwałem kałuże, wśród ruchliwego chaosu, w którym śmierć pędzi 
galopem ze wszystkich stron naraz»”. (M. Bermann, „Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu”. Rzecz 
o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, Universitas, Kraków 2006, s. 208.)

38 M. Gjerde, Visual Aesthetic Perception and Judgment of Urban Streetscapes, www. kenken.go.jp/ 
japanese/ contents/ cib/ w101/ pdf/ mtg/ 1005selford/ session03.pdf [dostęp: 02.09.2016].
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spójnej tożsamości. Paradoksalnie, chociaż zgodnie z logiką modernizmu, jedy-
nym jego pragnieniem jest poszukiwanie nowości, być kimś innym, być kimś „na 
nowo”. „Centralne miejsce – jak stwierdza Adorno – u Poego i Baudelaire’a zaj-
muje pojęcie nowości. U tego pierwszego w opisie Maelströmu, o którego 
grozie, równej grozie the novel, żadna z dotychczasowych relacji jakoby nie 
daje wyobrażenia; u tego drugiego w ostatniej linijce La Mort, która wybiera 
otchłań – piekła czy nieba, to wszystko jedno «byleby tam, w Niewiadomej, 
znaleźć coś nowego». (…) Nowość, puste miejsce świadomości, wyczekiwane 
niejako z zamkniętymi oczami, wydaje się formułą pozwalającą z grozy i roz-
paczy wykrzesać podnietę”39.

Obraz miasta jako labiryntu staje się, wedle Paetzolda, na tyle miarodajny 
dla rozumienia świata nowoczesnego, że miasto „interpretować można jako 
wyobrażenie ludzkości, która nie chce wiedzieć dokąd zmierza. Odnajdujemy 
tu oczywiście ideę Marksa, wedle której kapitalistyczny model życia społeczne-
go stworzył drugą naturę, która – z kolei – determinuje ludzi”40. Nowoczesny 
człowiek żyje w złożonych sieciach relacji z innymi ludźmi i przyrodą, poddany 
jest działaniu sił heteronomicznych, napływają do niego wciąż nowe i nowe 
informacje, uczestniczy w codziennej, pospiesznej krzątaninie mas ludzkich 
– wszystko to sprawia, iż jego świat życia staje się mozaikowy i niemalże nie-
przejrzysty. Nowoczesne miasto, oparte na uporządkowanej siatce ulic, z racjo-
nalnie zaprojektowanymi budynkami-maszynami zmieniło się niepostrzeżenie 
w miejską dżunglę i ta – podobnie jak u naszych praprzodków – zaczęła budzić 
lęk i grozę. W pierwszych latach XX wieku ten obraz metropolii był na tyle suge-
stywny, że Frank Lloyd Wright ze stanowczością stwierdzał: „Jestem przekonany, 
że miasto w obecnej formie nie przetrwa”41. Wielu architektów i urbanistów 
przedstawiło wówczas projekty miast przyszłości. Nie możemy ich tutaj anali-
zować. Zauważmy jednak za Stevenem Pinkerem, że sporej części ówczesnych 
planistów przyświecała wciąż wizja człowieka jako niezapisanej karty, istoty 
bez ewolucyjnego dziedzictwa. Wierzyli oni, „że zamiłowanie ludzi do zieleni, 
ozdób, przytulnych miejsc, gdzie można się spotkać z przyjaciółmi, to wszystko 
«konstrukty społeczne». Uznawali, że to archaiczne, historyczne artefakty, które 
są tylko przeszkodą w realizacji opartych na prawdziwie naukowych zasadach 
projektów zabudowy przestrzeni miejskiej”42.

Badania wykazują, że przeważającej większości mieszkańców Stanów Zjedno-
czonych zdecydowanie bardziej podobają się tereny przyrodnicze w porównaniu 
z miejscami zurbanizowanymi. Za szczególnie wartościowe i cenne uważają oni 
tereny naturalne. Zgodnie z teorią Appletona badanym zdecydowanie bardziej 
podobają się tereny oferujące otwarty widok, pokryte niską roślinnością, z bez-
pośrednim dostępem do źródeł wody lub pośrednio wskazujące na obecność 
wody (brak uschniętych roślin), a także porośnięte nielicznymi skupiskami 

39 Th. W. Adorno, Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, przeł. M. Łukasiewicz, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 2009, s. 311.

40 H. Paetzold, Miasto jako, op. cit., s. 117.
41 F. L. Wright, Architektura nowoczesna. Wykłady, przeł. D. Żukowski, Wydawnictwo Karakter, 

Kraków 2016, s. 243.
42 S. Pinker, Biologiczna koncepcja natury ludzkiej, w: Nowy Renesans: granice nauki, red. J. Brockman, 

przeł. P. J. Szwajcer, A. Eichler, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2005, s. 53.
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drzew i krzewów, tworzące złożoną, lecz ustrukturyzowaną i przejrzystą całość. 
Powyższy zestaw elementów krajobrazowych przypomina nie tylko obrazy 
przyrody charakterystyczne dla arkadyjskich idylli, ale także wykazuje wyraźne 
podobieństwo do krajobrazów sawannowych43. Wychodząc z punktu widzenia 
teorii siedliskowej, Gordon H. Orians rozwinął „koncepcję sawanny”. Wedle 
niej u współcześnie żyjących ludzi wciąż obecne są wrodzone mechanizmy 
preferencji, szczególnie w stosunku do biotopów o charakterze sawannowym, 
a więc środowiska, w którym wzrastali nasi przodkowie. Zgodnie z tą koncep-
cją z uwagi na to, że przedstawiciele naszego gatunku przez długi czas żyli 
w tym środowisku, ukształtowały się w nim również ich zasadnicze zdolności 
do oceny wartości miejsc i elementów z nim związanych. Od lat 80. XX wieku 
prowadzi się badania dotyczące preferencji estetycznych oparte na „hipotezie 
sawanny”. Jedno z pierwszych badań zostało wykonane przez Johna D. Ballinga 
i Johna H. Falka w 1982 roku. Przyjmując teorię o ewolucyjnie ukształtowanych 
preferencjach krajobrazu, autorzy założyli, iż wpływ czynników kulturowych 
(oraz innych przyswojonych na drodze wychowania) na percepcję krajobrazu 
powinien być najniższy u tych osób, które w najmniejszym stopniu zostały 
poddane działaniu tych czynników, tj. u dzieci. Grupa badawcza składała się z: 
8-, 11-, 14-letnich dzieci, studentów, osób dorosłych oraz seniorów. Badanie 
stopnia preferencji krajobrazu polegało na tym, że osobom pokazywano sceny 
krajobrazowe przedstawiające sawanny, lasy tropikalne, lasy liściaste strefy 
umiarkowanej, lasy iglaste oraz pustynie. Wyniki w zdecydowanej większości 
potwierdziły ewolucyjną koncepcję oceny krajobrazu, ponieważ dzieciom z grupy 
najmłodszej (8- i 11-letnim) w zdecydowany sposób bardziej podobały się kra-
jobrazy sawannowe niż inne typy krajobrazów, podczas gdy osobom starszym 
obrazy przedstawiające sawannę podobały się w równym stopniu, jak krajobrazy 
bardziej im znane – przedstawiające lasy liściaste i iglaste44.

Tendencja do wyboru krajobrazów sawannowych została również potwier-
dzona w badaniach ponadkulturowych. Preferencje w stosunku do określonych 
pejzaży są większe w obrębie kultur podobnych do siebie, mniejsze zaś w wypad-
ku kultur bardziej od siebie odległych. Nawet jednak w tym ostatnim wypadku 
mamy do czynienia ze zbieżnością w tym, w jaki sposób ludzie oceniają wartość 
krajobrazu. Yang ze współpracownikami poddając badaniu różnice dotyczące 
tego, w jaki sposób Koreańczycy i mieszkańcy Zachodu spostrzegają i oceniają 
środowisko, doszli do wniosku, że osoby badane widzą je w bardzo podobny 
sposób, a także podobają im się krajobrazy o tej samej stylistyce45.

„Hipoteza sawanny” pozwala również wyjaśnić nasze estetyczne preferencje 
dotyczące kształtu drzew. Z badań przeprowadzonych na mieszkańcach Stanów 
Zjednoczonych, a także międzykulturowych wynika, że drzewa o kształcie rozłoży-
stym, kulistym, przypominające rosnące na sawannie akacje podobają się bardziej 
niż drzewa o innych kształtach. W szczególności chętniej wybierane są drzewa 

43 Patrz: R. Parsons, T. C. Daniel, Good looking: in defense of scenic landscape aesthetics, „Landscape 
and Urban Planning”, nr 60/2002, s. 46‑47.

44 J. D. Balling, J. H. Falk, Development of Visual Preference for Natural Environments, „Environment 
and Behavior”, vol. 14/1982, s. 18.

45 Patrz: R. Parsons, T. S. Daniel, Good looking, op. cit., s. 47.
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akacjowe, które mają kształt charakterystyczny dla akacji rosnących na żyznych 
terenach sawanny niż akacje rosnące na terenach mniej urodzajnych. Dla naszych 
przodków była to ważna informacja dotycząca zasobności terenu i możliwości 
osiedlenia się na nim. Obraz bujnie rozrastającego się drzewa skupia zatem w so-
bie bogaty ładunek emocjonalny. Wyjaśnia to, dlaczego w wielu późniejszych 
kulturach występuje rozbudowana symbolika Drzewa Kosmicznego, a także 
Drzewa Życia. Zauważmy za Mircea Eliadem, że symbolika „środka” – osi świata 
– jest o wiele bogatsza i nie sprowadza się do obrazu drzewa. Środek świata był 
również symbolizowany przez Górę, Słup, Świątynię. Wszystkie one mają pewne 
wspólne cechy. Po pierwsze, mają one wyraźnie wertykalny charakter. Po drugie, 
umożliwiają szerokie spojrzenie i uporządkowanie świata; mogą zatem służyć jako 
miejsce narodzin, ale także ogólniej jako miejsce, z którego zaczęło się stwarzanie 
świata. Po trzecie wreszcie, dzieląc świat na strefy symbolizują one zbliżanie się do 
środka, które w początkowej fazie mogło być utożsamiane z ocaleniem, później 
zaś z osiągnięciem nieśmiertelności. Nie sposób jednak wykazać, że symbolizm 
środka bierze swój początek od pierwotnego obrazu Drzewa, wszystkie zaś inne 
symbole stanowią późniejsze jego warianty. Niemniej jednak, jak podkreśla Eliade, 
Drzewo Kosmiczne stanowi najbardziej rozpowszechniony w ludzkich kulturach 
obraz miejsca świętego par excellence46. Być może odegrał tu kluczową rolę 
jeszcze jeden element, który ponownie odsyła nas do uśpionej prehistorii ga-
tunku ludzkiego. Badania wykazały bowiem, że zdecydowanie bardziej nie tylko 
podobają nam się wzory drzew o kształtach i budowie liści charakterystycznych 
dla zasobnych terenów sawanny, lecz także, że gustujemy w drzewach, których 
gałęzie rozłożone są w taki sposób, iż umożliwiają wspinaczkę i ucieczkę przed 
zagrożeniem ze strony napastnika. Tego rodzaju preferencje zostały potwierdzone 
w badaniach międzykulturowych na osobach, które nigdy nie były na sawannie. 
Estetyczna gratyfikacja, jaką rodzi rozłożyste drzewo wynika nie tylko z bogac-
twa i zasobności miejsca, lecz także stąd, że pozwala ono skryć się w jego cieniu 
i sprawia, że sami nie jesteśmy widoczni, a także umożliwia tak ważną – zwłasz-
cza z punktu widzenia teorii Appletona – ucieczkę przed niebezpieczeństwem. 
Powróćmy zatem raz jeszcze do jego koncepcji. Appleton w artykule Przyjemność 
i postrzeganie habitatu: ujęcie kontekstualne przekonuje, że – z punktu widzenia 
teorii widoku – schronienia – w ocenie wartości estetycznej środowiska dużą rolę 
odgrywają mechanizmy wykrywania i unikania niebezpieczeństwa. W kontekście 
obu tych kluczowych czynności estetyczna ocena miejsca zależy zatem od tego, 
czy pozwala ono na swobodną obserwację terenu, umożliwia ochronę przed 
zagrożeniem i nie jest źródłem odczuć nieprzyjemnych, czy też przeciwnie, budzi 
lęk i podnosi poziom zagrożenia. Biorąc pod uwagę oba mechanizmy wykrywania 
i unikania niebezpieczeństwa, zdaniem Appletona, większe znaczenie dla kształto-
wania się wrażliwości estetycznej mogą mieć mechanizmy rozpoznawania bodźców 
zagrażających życiu osobnika. Sytuacje zagrożenia życia budzą bowiem silniejsze 
i intensywniejsze emocje. Umiejętność szybkiej oceny zasobności danego miejsca 
odgrywają dużą rolę: miejsce podoba się nam, jest atrakcyjne lub – przeciwnie 
– nie wzbudza naszego zainteresowania. Zdecydowanie bardziej bezpośrednie 

46 Por. M. Eliade, Obrazy i symbole, op. cit., s. 49/50.
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i natychmiastowe wydają się jednak reakcje wywołane pojawieniem się bodźców 
zagrażających życiu. „Stworzenie, które jest głodne, ma do dyspozycji godziny, 
a nawet dni na znalezienie środków zaspokojenia tego pragnienia. Stworzenie 
zagrożone niebezpieczeństwem środowiskowym może mieć zaledwie ułamki 
sekundy na uratowanie życia”47. Wydaje się prawdopodobne, że obraz drzewa, 
zwłaszcza takiego, którego konary umożliwiają szybką ucieczkę ku górze, musi 
kondensować w sobie duży ładunek emocjonalny. Staje się więc zrozumiałe, 
dlaczego w symbolice „środka” (Drzewa, Słupa) powtarza się wyjątkowo często 
motyw schodów lub drabiny. Umożliwiają one bowiem ucieczkę przed zagrożeniem 
i złem: przedostanie się do bezpiecznego miejsca. W tym znaczeniu schody stają 
się ważnym symbolem wyzwolenia. W perspektywie doświadczenia religijnego 
przedstawiają one w sposób obrazowy drogę prowadzącą do przejścia na „tam-
tą stronę”, do innego sposobu istnienia. Z kolei z perspektywy kosmologicznej 
schody umożliwiają nawiązanie łączności pomiędzy Niebem, Ziemią a Piekłem. 
Rozważając symbolizm stopni z punktu widzenia czynności, należy zauważyć, iż 
zawiera on bezpośrednio w sobie ideę wspinania się, wędrówki ku górze, której 
kresem staje się wejście do sfery stanowiącej wyzwolenie. Schody odgrywają 
ważną rolę w rytuałach i mitach inicjacyjnych, gdyż dają one wyobrażenie o du-
chowej drodze, na której poruszać się muszą adepci, przechodząc kolejne stopnie 
wtajemniczenia. Jak przekonuje Eliade, schody są nośnikiem bogatego, a zarazem 
spójnego symbolizmu. „W symbolizmie schodów mieści się idea uświęcania, śmier-
ci, miłości i wyzwolenia. (…) schody mogą symbolizować to wszystko, ponieważ 
w powszechnym pojęciu znajdują się «w środku», ponieważ umożliwiają łączność 
pomiędzy poszczególnymi poziomami istnienia i wreszcie, ponieważ są one tylko 
ukonkretnieniem mitycznej drabiny, liany czy pojęcia nitki, Drzewa Kosmicznego 
lub Słupa Wszechświata spinających trzy strefy kosmiczne”48.

Dla Eliadego zawarte w symbolice schodów idee wyzwolenia, miłości i śmierci 
wyrażają moment zerwania ze świecką kondycją człowieka i otwarcia go na 
wymiar sakralny. Nawet jeśli mamy tu do czynienia z „powstaniem uskoku 
ontologicznego”, to doświadczenie osiągania innego wymiaru bytowania, 
ucieczka przed zagrożeniem i złem nie oznacza wcale uwolnienia się od wszel-
kich trudów, niebezpieczeństw i nie zmienia się w proste doświadczenie znie-
sienia ziemskiego brzemienia. Występujące tu wyraźne pomieszanie uczuć ulgi 
i strachu stanowić może bowiem nie tylko odbicie lęku przed czekającym nas 
nieznanym, lecz także echo doświadczenia zagrożenia – ucieczki – schronienia, 
jakie było udziałem naszych praprzodków. Silny bodziec negatywny wywołany 
obecnością bezpośredniego i poważnego zagrożenia nie mógł bowiem wyga-
snąć natychmiast po tym, jak pojawiło się uczucie ulgi w następstwie ukrycia się 
w poszyciu drzewa. Kwestia ta jest o tyle ważna, gdyż dla Eliadego przeciwstaw-
ne, a nawet sprzeczne treści mogą pojawić się dopiero w dojrzałych systemach 
symbolicznych, nie zaś na gruncie elementarnych doświadczeń, skutkujących 
powstaniem pewnych rudymentarnych Obrazów, nawet jeśli są one obdarzone 
silnym ładunkiem emocjonalnym. Wedle niego dopiero wprowadzenie nowych 

47 J. Appleton, Przyjemność i postrzeganie, op. cit., s. 360.
48 M. Eliade, Obrazy i symbole, op. cit., s. 58.
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znaczeń, w następstwie rozwoju ludzkich kultur, może w efekcie doprowadzić 
do powstania złożonych treści symbolicznych, pierwsze zaś obrazy mimo swego 
uniwersalnego wymiaru tej złożoności nie posiadają. Wydaje się, że tak nie jest. 
Już na poziomie doświadczania treści są niespójne, a nawet zawierają w sobie 
przeciwne biegunowo wrażenia.

Obserwacja ta nie oznacza, że koncepcja Appletona, jak i „hipoteza sawanny” 
pozwalają w pełni wyjaśnić pochodzenie bardzo wielu zakorzenionych w ludzkich 
kulturach symboli i obrazów. Jak zauważają Bernhard Ruso, LeeAnn Renninger 
i Klaus Atzwanger koncepcja sawanny rodzi zasadnicze wątpliwości, gdyż na jej 
gruncie nie jest wcale pewne, w jaki sposób można by wyjaśnić obecność takich 
tworów ludzkiej działalności jak domy czy pola uprawne. W kategoriach Eliade-
go pytanie to dotyczy możliwości wyjaśnienia pochodzenia i powstania nowych 
symbolizmów. Autorzy zwracają również uwagę na to, że słabość koncepcji 
sawanny wynika z braku odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasze skłonności mia-
łyby wyewoluować wyłącznie w czasie pleistocenu. Biorąc bowiem pod uwagę 
preferencje środowiskowe, jest bardzo prawdopodobne, że mechanizmy ich 
wyboru musiały podlegać presji selekcyjnej na długo przed i po tym okresie49.

Pełna odpowiedź na pytanie o pochodzenie ewolucyjne naszych preferencji 
estetycznych wymagałaby przyjęcia skrajnie redukcjonistycznego rozwiązania. 
Rozwiązanie to nie jest jednak konieczne. Wystarczy bowiem, że przyjmiemy 
wersję słabszą, na gruncie której zakłada się, że pewne miejsca i krajobrazy mają 
większy potencjał wywoływania przyjemności u osób, które w nich przebywają 
i różnica ta jest wyjaśniana w kategoriach adaptacyjnych procesów ewolucyjnych.

The Evolutionary Factors of Landscape Visual Perception and Aesthetics

The first part of article is the presentation and the analysis of Theodor Adorno’s aesthetics 
theory of landscape. Adorno maintains that beauty of nature can be fully express only 
on the level of art and art makes it possible not by the way of mimesis, but only when it 
turns back to itself. Beauty of nature occurs indefinite and troubled when we experience 
it immediataly. The second part of the paper is concerned with the critical examination 
of this Adorno’s thesis. Human evolutionary aesthetics provides study of our aesthetics 
preferences, behavioral as well as emotional response to landscaps and habitat prefer-
ence. Researches lead us to some conclusions. Fist of all we can identify some of human 
aesthetic preferences. Said simply: we prefere most strongly some particular landscapes 
than others. Some other evidences indicating also that emotional and behavioral responses 
to environmental forms let us understand why in so many human cultures we can find 
popular patterns (symbols) like Cosmic Tree, Tree of Life, Pillar and Ladder.

Słowa kluczowe: krajobraz, estetyka ewolucyjna, percepcja

Key words: landscape, evolutionary aesthetics, perception

49 Por. B. Ruso, L. Renninger, K. Atzwanger, Human Habitat Preferences: A Generative Territory for 
Evolutionary Aesthetics Research, [w:] Evolutionary Aesthetics, eds. E. Voland et al., Springer‑Verlag, 
Berlin Heidelberg 2003, s. 280‑281.
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