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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.



60

Paweł Pasieka

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.



70

Paweł Pasieka

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.


