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Metamorfozy fenomenologicznego spojrzenia

Artysta i fenomenolog doznają działania świata po to, by, jak ujął to Husserl 
w Liście do Hofmannsthala, „dla swoich celów posiąść wiedzę o naturze i lu-
dziach”1. Do celów tych należy również przekazanie jej innym. Artysta i feno-
menolog okazują się więc sobie bardzo bliscy, bliska bowiem jest ich postawa 
wobec rzeczywistości – zadziwienie światem i zarazem bezinteresowność2 w jego 
doświadczaniu, szczególna uwaga, jaką go obdarzają. Z tego też względu drogi 
fenomenologii i sztuki nieustannie się przeplatały, prowadząc ostatecznie do 
„zwrotu estetycznego” w fenomenologii, czyli skoncentrowania badań feno-
menologicznych na zagadnieniach związanych ze sztuką3. Doznanie dzieła 
sztuki staje się paradygmatem doświadczenia fenomenologicznego, ujawnia-
jąc swoją destrukcyjną siłę, a zarazem swoją efemeryczność. To dzieło sztuki 
ukazuje w pełni paradoksalność fenomenologicznego doznania jako takiego, 
nieustannie oscylującego między słabością subiektywności wystawionej na to, 
co się jej prezentuje, co się jej daje, jak ujmują to francuscy fenomenolodzy, 
a jej zdolnością do konstytucji sensu.

Fenomenologia wchodzi niewątpliwie w twórczy dialog także z innymi 
dziedzinami badań4, ale dla nas istotne staną się jej związki ze sztukami wizu-
alnymi. Istotną częścią analiz fenomenologicznych są też rozważania na temat 
języka tych myślicieli, którzy podążali za Heideggerem i jego analizami poezji 
Hölderlina lub zajmowali się językiem literackim, jak Jean-Paul Sartre; zaliczyć 
do nich można Emmanuela Levinasa, Henri Maldineya, Jeana-Luca Nancy’ego 
czy Jeana-Francois Lyotarda, a ostatnio Renaud Barbarasa5; fenomenolodzy 
podejmują również wątki związane z fenomenologią muzyki, do czego przy-
czynkiem stała się książka Mikela Duferenne’a L’oeil et l’oreille.

1 E. Husserl, List do Hofmannstahla, przeł. P. Bukowski, „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3 (38/39), s. 259.
2 Pojęcie bezinteresowności doskonale analizuje A. Berleant, Prze‑myśleć estetykę, przeł. M. Koru-

siewicz, T. Markiewka, Universitas, Kraków 2007.
3 M. Saison, Le tournant esthétique de la phénoménologie, „Revue d’esthétique” 1999, nr 36.
4 Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, WUW, Warszawa 

2017.
5 Por.: R. Barbaras, Métaphisique du sentiment, Cerf, Paris 2016.
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Powtórzmy więc pytanie zadane przez Henri Maldineya6, które stoi u podstaw 
tekstów, które znajdują się w zaprezentowanym tu tomie: ku jakiej fenome-
nologii sztuki dziś zmierzamy i w jaki sposób przemierzamy obecnie drogi wy-
znaczone niegdyś zarówno przez koryfeuszy fenomenologii, którymi są Husserl 
i Heidegger, jak i przez ich kontynuatorów: Dufrenne’a i Merleau-Ponty’ego? 
Jakim metamorfozom uległo fenomenologiczne spojrzenie i jakim metamor-
fozom nadal ulega w konfrontacji z konkretnym dziełem sztuki? W jaki sposób 
narzędzia pojęciowe fenomenologii służą dziś myślicielom piszącym o sztuce, 
ale także samym artystom? I czy w ogóle okazują się przydatne? Czy postawa 
fenomenologa i artysty nadal wydaje się do siebie zbliżać? To właśnie te pytania, 
na które explicite i  implicite starają się odpowiedzieć autorzy, których teksty 
zebrane zostały w niniejszym numerze.

Husserl

Husserl zapoczątkował metodę filozofowania, którego istotą jest, jak się wydaje, 
spojrzenie7. Jednak spojrzenie na świat oznacza tu zanurzenie w świecie, którego 
samo to spojrzenie okazuje się częścią. Zarazem jednak – pisze sam Husserl – 
„zadanie fenomenologii, czy raczej pole jej zadań i badań, bynajmniej nie jest 
sprawą tak trywialną, iż wystarczyłoby tylko oglądać, tylko mieć otwarte oczy”8. 
Trzeba bowiem zmusić widzenie, by zwróciło się ku temu, co się pojawia9. Nie 
chodzi tu o oddalenie się od zmysłów, ale swoistą metamorfozę, czyli przemianę 
spojrzenia. Fenomenologia Husserla skłaniałyby więc nie tyle do otwarcia oczu, 
i nie tyle do ich zamknięcia, co stanie się postulatem Michela Henry’ego10, ile do 
jego przekształcenia, a więc metamorfozy. Nie wystarczy patrzeć, aby widzieć. 
Pole postrzeżeniowe jest zawsze szersze niż to, co postrzegam, czyli dane jest 
mi więcej niż widzę11.

Fenomenolog patrzy więc na świat, ale nie chce na tym poprzestać. Chce 
również wyrazić to, czym owo patrzenie jest za pomocą słów. W tym także 
okazuje się bliski artyście. Jak zaznaczyłam, Husserl zauważa to podobieństwo, 
ale obiegowym stwierdzeniem stało się już zdanie, że w fenomenologii Husserla 
nie można znaleźć systematycznej wykładni filozofii sztuki i że właściwie nie 
interesuje go analiza konkretnych dzieł, poza znanym fragmentem z jedenastego 

6 H. Maldiney, Vers quelle phenomenologie de l’art?, „La Part de l’œil. Art et phenomenologie” 
1991, s. 247-264.

7 Można w tym kontekście przypomnieć rozważania Rorty’ego na temat związków między „I” 
i „Eye”. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 89, ale trzeba 
też zaznaczyć, że wielu komentatorów uważa, że w Husserlowskim projekcie liczy się w istocie zmysł 
dotyku i to on stanowi paradygmat poznawczy, a nie zmysł wzroku. Por.: J. Derrida, Le toucher. Jean‑Luc 
Nancy, Galilée, Paris 2000.

8 E. Husserl, Idea fenomenologii: pięć wykładów, przeł. J. Sidorek, A. Półtawski, PWN, Warszawa 
2008, s. 22.

9 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, „La Part de l’œil. Art et phenomenologie” 1991, s. 20.
10 Por.: M. Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 2011.
11 J.-P. Sartre, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, przeł. P. Beylin, PWN, 

Warszawa 1970, s. 221.
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paragrafu Idei I, gdzie znajdujemy odwołanie do ryciny Albrechta Dürera. Ko-
mentatorzy filozofii Husserla, którzy tropią jej związki ze sztuką, odwołują się 
głównie do trzech źródeł, choć „refleksy refleksji” o sztuce znajdują także we 
wszystkich jego dziełach. Chodzi tu głównie o cytowany już List do Hofmann-
stahla12, ale także wspomniany przed chwilą paragraf Idei I, w których Husserl 
analizuje rycinę Dürera Rycerz, śmierć i diabeł13 i XXIII tom Husserlianów14, 
przetłumaczony na język angielski i francuski15, gdzie zaprezentowana zostaje 
fenomenologia świadomości estetycznej16 wraz z kategoriami fantazji, wyobraźni 
czy prezentacji obrazowej. Wydaje się, że to dopiero dla następców Husserla, 
podążających wyznaczoną przez niego drogą, sztuka stała się węzłem feno-
menologicznych poszukiwań. Warto jednak zaznaczyć, że zagadnienia sztuki 
były ważne dla rodzącej się w Niemczech fenomenologii i od samego początku 
były one ważnym punktem odniesienia. Na tyle ważnym, że Daniel Sobota nie 
waha się pisać o „narodzinach fenomenologii z ducha sztuki”17. Z tego wzglę-
du warto pokusić się o próbę skrótowej z konieczności rekonstrukcji estetyki 
zawartej w projekcie fenomenologicznym Husserla.

W swoich analizach zawartych w XXIII tomie Husserlianów Husserl wyróżnia 
trzy rodzaje obrazów powiązanych z wyobraźnią. Mówi o obrazie jako rzeczy, 
rzeczy fizycznej, namacalnej i konkretnej – Bildding. Odróżnia też obraz jako 
Bildobject od tego, co zostaje przedstawione w obrazie, a co określa mianem 
Bildsujet. Relacja między tymi trzema rodzajami obrazów jest złożona i pro-
blematyczna. Bildobject to hyle – warstwa wrażeniowa rzeczy, uchwytywana 
właśnie jako obraz, ale nie jako czysta obecność przedmiotu danego w percepcji. 
Trzeba podkreślić, że obraz jako rzecz fizyczna lub „fizyczny obraz” – taki jak 
blejtram z płótnem pokrytym pigmentem zostaje przeciwstawiony Bildobject, 
czyli „obrazowi jako obrazowi-obiektowi” pojawiającemu się w taki to a taki 
sposób poprzez kształt i określone kolory18. Bildobject to więc na przykład ja-
kieś trójwymiarowe postacie, które ujmujemy jako przedstawione na płótnie, 
papierze czy jakimś innym podłożu. Jak podkreśla Anabelle Dufourcq, Husserl 
chce odróżnić obraz fizyczny, czyli Bildding od Bildobject, który nazywa obrazem 
duchowym (das geistige Bild)19. Bildobject związany jest z noematem ujmowanym 
przez wyobraźnię, a nie percepcję, ale, jak wspomniałam, także z hyle, a więc 

12 E. Husserl, List do Hofmannstahla, s. 255-258.
13 Idem, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, tłum. D. Gieru-

lanka, PWN, Warszawa 1975, s. 372-377.
14 Idem, Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung: Zur Phänomenologie der anschaulichen Ver-

gegenwärtigung, Texte aus dem Nachlass (1898‑1925), ed. E. Marbach, Husserliana 23, The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1980.

15 Wersja angielska: Phantasy, Image, Consciousness, and Memory, przeł. J. B. Brough. Dordrecht: 
Springer, 2005.

Wersja francuska: Phantasia, conscience d’image, souvenir. De la phenomenologie des presenti-
fications intuitives. Textes posthumes (1898‑1925), Husserliana XXIII, przeł. R. Kassis, J.-F. Pestureau, 
Million, Grenoble 2002.

16 E. Husserl, Fenomenologia świadomości estetycznej, przeł. K. Najdek, J. Sidorek, „Sztuka i Filo-
zofia” 2002, nr 21, s. 5-11.

17 D. Sobota, Narodziny fenomenologii z ducha sztuki, „Filo-Sofija”, nr 34, 2016 3/I, s. 31-62.
18 E. Husserl, Phantasia, conscience d’image, souvenir…, s. 18.
19 Moje analizy podążają za szczegółową prezentacją filozofii obrazu Husserla znajdującą się w książ-

ce A. Dufourcq, La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl, Springer 2011, s. 52.
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warstwą wrażeniową. Nie może zostać ustanowiony jako realny, właśnie dlate-
go, że nie jest przedmiotem percepcji. Obraz fizyczny jest obecny materialnie, 
bezpośrednio i dany zostaje w percepcji. Bildobject nie istnieje naprawdę i jest 
uchwytywany jako quasi-będący. Bildsujet z kolei jest przedmiotem, na który się 
nakierowujemy, ale przedstawionym przez Bildobject i, co ważne, nieobecnym. 
Świadomość obrazu zakłada więc różnicę między tym, co właściwie się pojawia 
i tym, na co się nakierowujemy, a więc co nie jest realnie obecne, a więc, co się 
nie pojawia. To różnica między ludzką postacią w bieli, jaką widzimy przedsta-
wioną na płótnie, a boginią Wenus, którą na nim rozpoznajemy20. Bildobject 
jest więc złożeniem wrażeń, ale zarazem nie posiada solidności rzeczy fizycznej. 
Nie jest jednak halucynacją. Niemniej jest fantomem, nicością21. To, co widzimy 
na obrazie to przecież rycerz, śmierć i diabeł w świecie nierzeczywistym, do 
którego należą. Bildobject okazuje się więc zawieszony pomiędzy obecnością 
obrazu fizycznego (Bildding) i nieobecnością Bildsujet. Bildsujet nie pojawia 
się lub, jak precyzuje ostatecznie Husserl, pojawia się poprzez Bildobject lub 
pojawia się tylko wtedy, kiedy do świadomości obrazu, aby zaprezentować 
przedmiot, na który się nakierowujemy przez obraz, dorzuca się przedstawienie 
w wyobraźni. Husserl podkreśla też, że Bildobject może pojawiać się sam, to 
znaczy niezależnie od aktu, który pozwoli nakierować się na Bildsujet. Byłby więc 
też w pewnym ujęciu percepcją nieusytuowaną (sans position)22. Czy Bildobjet 
jednak postrzegamy? Czy może jest on związany z percepcją zneutralizowaną, 
osłabioną? Czy może właśnie tylko go sobie wyobrażamy? Na gruncie fenome-
nologii Husserla trudno jednoznacznie na te pytania odpowiedzieć i dlatego 
komentarze badaczy będą się tu od siebie różniły.

Ostatecznie można założyć, że między Bildobject i Bildsubject istnieje ścisłe 
powiązanie, podobnie zresztą jak między Bildobject i Bildding. Implikuje to ko-
lejne pytanie, tym razem dotyczące statusu hyle. Okazuje się ona jednocześnie 
obecna i nieobecna, ponieważ związana jest z dwoma sposobami ujmowania 
przedmiotu. Z jednej strony mamy tu percepcję, ponieważ postrzegamy obraz 
jako rzecz czy przedmiot fizyczny, ale z drugiej strony, mamy oscylację między 
percepcją i wyobraźnią wtedy, kiedy świadomość nakierowuje się na Bildobject 
lub Bildsujet. Ten ostatni zostaje ucieleśniony przez obraz jako rzecz, choć należy 
do zupełnie innego świata i wprowadza świadomość, którą można określić jako 
będącą w stanie „jak gdyby”.

Iwona Lorenc trafnie zauważa, że mamy tu do czynienia z nieustanną grą 
między ukazywaniem się a ukazywaniem23. Obraz nie istnieje więc tak, jak rzecz 
postrzeżona, i Husserl nie waha się uznać, jak widzieliśmy, że Bildobject jest 
„niczym”, nie istnieje bowiem ani wewnątrz, ani na zewnątrz świadomości. Nie 
przysługuje mu istnienie. W ten sposób intencjonalność dotycząca obrazów, 
zarówno wyobrażonych, jak i przedstawionych na płótnie zostaje zdwojona, 
ponieważ odnosi się zarówno do Bildobject, jak i do Bildsujet. Percepcja este-
tyczna wiąże się więc, z jednej strony, z modyfikacją świadomości, ponieważ 

20 Ibidem, s. 53.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 56.
23 I. Lorenc, Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Scholar, Warszawa 2001, s. 126.
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neutralizuje ona jakości zmysłowe rzeczy-obrazu, by ująć przedstawienie. W ten 
sposób, co zauważa Françoise Dastur, w XXIII tomie Husserlianów dzieło sztuki 
nie służy już jedynie za przykład prezentacji naocznościowych lub nie implikuje 
wyłącznie rozważań o statusie idealności, dla której nicią przewodnią ma być 
dzieło literackie, jak zwykło się interpretować estetykę Husserla, ale staje się 
podstawowym modelem dla analiz intencjonalnych jako takich. W Głosie i fe-
nomenie Derrida zwrócił uwagę na to, co Husserl zawdzięcza modelowi obrazu 
czy wyobraźni, którą autor Głosu i fenomenu nazwał „witalnym żywiołem feno-
menologii”24. Zdaniem Derridy, Husserl zawdzięcza im całą strukturę iteracyjną 
– strukturę uotchłanniania właściwą świadomości intencjonalnej, a więc cały 
model przedstawienia25. Przywołajmy słowa samego Husserla: „Wymówione 
przez kogoś nazwisko przypomina nam Galerię Drezdeńską i nasz ostatni pobyt 
w niej: chodzimy po salach, stajemy przed obrazem Teniersa, który przedstawia 
galerię obrazów. Przyjmijmy do tego, że jej obrazy znów przedstawiają obrazy, 
a te ze swej strony przedstawiają pewne czytelne napisy itd.; w ten sposób 
oceniamy, jak daleko idące zawieranie się przedstawień jednych w drugich da 
się rzeczywiście wytworzyć […]”26.

Jak wiemy, świadomość obrazu nakierowuje się na przedmiot w inny sposób 
niż świadomość postrzeżeniowa, choć zostaje z nią powiązana. Bildobject jako 
związany z Bildsujet ulega uobecnieniu i zostaje związany ze świadomością, 
która przyznaje mu istnienie „jak gdyby”. Przedstawienie na obrazie ukazuje 
przedmiot, który nie jest obecny. Postrzegamy też płótno, kolory i formy, które 
mają własny sposób istnienia. Powtórzmy więc, obraz istnieje więc „jak gdy-
by”. To jest właśnie punkt, któremu przeciwstawi się choćby Henri Maldiney, 
uznając Husserlowski opis dzieła sztuki za deprecjonujący. Obraz, który widzimy 
na rycinie, zostaje – według Husserla – uchwycony w akcie wyobrażeniowym, 
a także zneutralizowany. Postrzegając dzieło Dürera, wyróżniamy bowiem 
przede wszystkim odbitkę miedziorytniczą z zarysowanymi na niej postaciami. 
Jednak w postrzeżeniu jesteśmy zwróceni raczej ku zobrazowanym, „realnym” 
przedmiotom. Musi tu dojść do neutralnościowej modyfikacji spostrzeżeń, aby-
śmy uznali je za „realne”. To, co jawi się na obrazie, istnieje w neutralnościowej 
modyfikacji istnienia; obiekt należący do obrazu, taki jak rycerz na przykład, 
jest przed nami, ale nie można uznać go ani za istniejący, ani za nieistniejący. 
Maldiney nie zgadza się z tym opisem. Jego zdaniem, dziełu sztuki przysługuje 
nie tyle istnienie, ile egzystencja, a więc wyróżniony sposób istnienia, mający 
wpływ na podmiotowość i silnie na nią oddziałowujący27. Sartre z kolei rady-
kalizuje tezy Husserla i ostatecznie ujmuje dzieło sztuki jako nicość, ale między 
percepcją a wyobraźnią zakłada istnienie nieprzekraczalnej granicy, która nie 
pozwala sprowadzić ich do siebie ani pozwolić na płynne przechodzenie od 
jednej do drugiej, a tym bardziej ich przemieszanie28.

24 J. Derrida, Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1997, s. 74.
25 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, s. 19.
26 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii…, t. 1, rozdz. 100, s. 351.
27 H. Maldiney, Art et existence, Klincksieck, Paris 2003, s. 263.
28 Por. J.-P. Sartre, rozdz. Dzieło sztuki, w: idem, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia 

wyobraźni, s. 272-280.
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Marc Richir szczegółowo analizuje z kolei złożoną wykładnię fantazji zawar-
tą w pismach Husserla, uznając, że przysługuje jej odrębny sposób istnienia, 
odrębny w odniesieniu do świadomości, a także obrazu29. Fantazja zyskuje 
w rozważaniach Husserla interpretowanych przez Richira wyjątkowy status, 
można uznać, że jest czymś nieprzedstawialnym30 i  jeśli fantazmat zostaje 
przedstawiony w sposób wyobrażeniowy mamy już do czynienia z porządkiem 
wyobraźni ufundowanej na fantazji.

Fantazmatom przysługuje też inna czasowość, powiązana z niedającą się 
ustalić teraźniejszością. Można je bowiem uchwycić tylko w zmodyfikowa-
nym postrzeżeniu, czyli jako wspomnienie aktu lub obrazu aktu. Wyobrażać 
sobie to bowiem „widzieć’ przedmiot, widzieć go unoszącym się w fantazji 
lub też widzieć go w dziele sztuki, które go przedstawia31. Treściami fantazji 
są modyfikacje odpowiednich danych zmysłowych, ale, jak twierdzi Francoise 
Dastur, nieco różniąc się w swojej interpretacji od Dufourcq, one same nie są 
danymi zmysłowymi uchwyconymi w inny sposób. Dufourcq uważa z kolei, że 
fantazmaty są danymi zmysłowymi uchwyconymi w inny sposób. Jednak jak 
następuje tu wypełnienie intencji, jeśli mamy do czynienia z fantazmatami? 
Fantazmaty są zjawami, pojawami i właściwie trudno je z tej perspektywy 
odróżnić od halucynacji. W jaki sposób dane są kolory w fantazji? Inaczej to 
ujmując, czym byłaby hyle irrealna?32 Dastur zakłada, że fantazmaty są to po 
prostu modyfikacje danych zmysłowych i kładzie nacisk na wyjaśnienie, na czym 
miałaby one polegać33.

Można też uznać, że Husserl chce pokazać, że przedmiot wyobrażony, 
który jest na przykład centaurem, nie jest czymś psychicznym, ponieważ nie 
istnieje nigdzie, ani w duszy, ani w świecie. To, co istnieje, to przeżycie fikcji, 
akt przedstawiania, przez który go sobie wyobrażamy. To akt wyobraźni jest 
czymś realnym, a nie przedmiot wyobrażony. Tak więc w przeżyciu samego 
przedstawienia nie jest możliwe znalezienie przedmiotu przedstawionego, po-
nieważ przedmioty intencjonalne nie są tu treściami w przeżyciach, które są na 
nie nakierowane. Rudy Steinmetz uznaje, że dokonuje się więc „skok” między 
świadomością percepcyjną a wyobrażeniową, która neutralizuje to, na co się 
nakierowuje, umieszczając to, powtórzmy, między istnieniem a nie-istnieniem. 
Podkreśla, że przedmiot fizyczny ma ten sam noemat, co przedmiot wyobra-
żony, ale nie ma tej samej noezy34. Jednak w wypadku świadomości obrazu 
lepiej mówić o pewnego rodzaju sferze pośredniej, o „styku” między percepcją 
i wyobrażeniem, a nie o skoku, jaki by się między nimi dokonywał. To dopiero 
w ujęciu Sartre’a między postrzeżeniem a wyobrażeniem nie będzie możliwe 
żadne przejście i, jak zostało to już powiedziane, świadomość postrzegająca 
zostanie przeciwstawiona wyobrażającej35.

29 M. Richir, Phenomenologie en esquisses. Nouvelles fondations, Million, Grenoble 2000.
30 I. Lorenc, Świadomość i obraz…, s. 131.
31 M. M. Saraiva, L’imagination selon Husserl, Martunus Nijhoff, La Haye 1970, s. 64.
32 A. Dufourcq, La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl, s. 51.
33 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, s. 23.
34 R. Steinmetz, L’esthetique phenomenologique de Husserl, Kimé, Paris 2011, s. 11.
35 S. Carlson, Phantasia et imagination: perspectives phénoménologiques (Husserl, Sartre, Richir), 

„Eicasia”, nr 66, september 2015, s. 35.
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Wyróżnikiem świadomości estetycznej byłby więc moment przejścia między 
nastawieniem na przedmiot i refleksyjnym nastawianiem na jego sposób dania36. 
Dobrze podsumowuje istotę tego doświadczenia Katarzyna Wejman, kładąc 
nacisk na niejednoznaczność statusu Bildobject. Uobecnia nam on coś i sam się 
uobecnia, a zarazem jest postrzegany. To, co oglądamy ma podłoże fizyczne, 
choć samo okazuje się nieobecne. Jest dane zmysłowo i uchwytujemy to jako 
wyobrażone. Zmysłowe dane są uchwytywane jako dotyczące zarówno obiektu 
uobecniającego i zarazem dochodzi do neutralizacji jakości zmysłowych przez 
wyobraźnię. „To poprzez akt wyobrażający postrzegamy czarną plamę farby 
jako cień rzucany przez postać na wyimaginowanej ścianie”37. Dzieło sztuki 
staje się więc na wskroś ambiwalentne.

Można podsumować i uporządkować rozważania Husserla o wyobraźni, 
stwierdzając, że ostatecznie wyróżnia on dwa rodzaje wyobraźni. Z jednej 
strony jest to fantazja, która koresponduje z aktem, poprzez który wyobrażony 
przedmiot się prezentuje, a z drugiej strony, jest to świadomość obrazu okre-
ślana przez Husserla mianem Bildbewusstsein. Ten rodzaj wyobraźni wiąże się 
przede wszystkim z przedstawieniem wyobrażonego przedmiotu. W ten sposób 
dochodzimy tu także do rozróżnienia między dwoma rodzajami intencjonalności. 
Bildbewusstsein opiera się na naszych wcześniejszych percepcjach, a fantazja 
i jej fantazmaty są spontaniczne. Idąc tym tropem, Natalie Depraz stwierdza, 
że dzięki temu nasze postrzeganie obrazu może przebiegać w dwojaki sposób. 
Jeśli patrzymy na stogi siana malowane przez Eduarda Moneta, to możemy 
dostrzec percepcje samego malarza i jego doświadczenia, ale możemy też do-
strzec w nich kreację nowej rzeczywistości, która pozwoli inaczej postrzegać 
stogi siana przez odbiorcę (na obrazie i poza nim), i która była też motorem 
działania samego twórcy38. Depraz zauważa, że w okresie tworzenia tzw. feno-
menologii genetycznej Husserl podkreśla ciągłość przechodzenia od percepcji 
do wyobraźni, które odbywa się za pomocą rozmaitych sposobów ujmowania 
rzeczywistości: sny, marzenia senne, ale także zmodyfikowane percepcje, takie 
jak wątpienie, uznawanie czegoś za prawdopodobne, negacja. Ważny staje się 
tu proces, a nie sam jednoznaczny akt świadomości39.

Wyobraźnia łączona jest też z procedurą epoché, zawieszenia tezy o istnie-
niu. W przeciwieństwie do percepcji, która nakierowana jest bezpośrednio na 
przedmiot uważany za efektywnie istniejący, wyobraźnia zawiesza aktualną 
egzystencję przedmiotu i zostaje skierowana na czystą możliwość, to znaczy, 
posługując się terminologią Husserla, na nieefektywną modalność przedmiotu. 
Epoché i wyobraźnia okazują się powiązane, okazują się bowiem uwolnione 
od faktyczności40. Wyobraźnia umożliwia też wariację imaginacyjną, która jest 
metodą docierania do istot poprzez zmianę różnych cech przedmiotu, mających 
na celu odpowiedź na pytanie o to, kiedy przedmiot przestaje być tym, czym jest.

36 I. Lorenc, Między epiteme a doksa, „Sztuka i Filozofia”, nr 21, 2002, s. 16.
37 K. Wejman, Doświadczenie obrazu w fenomenologii E. Husserla i J. P. Sartre’a, „Przegląd Filozo-

ficzny – Nowa Seria”, R. 24: 2015, nr 3(95), s. 198.
38 N. Depraz, Handbook of Phenomenological Aesthetics, red. H. R. Sepp, L. Embree, Springer 

2010, s. 156.
39 Ibidem, s. 156.
40 Ibidem, s. 157.
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Widzimy też, że refleksję fenomenologiczną należy odróżnić od postawy 
naturalnej, co możliwe jest właśnie dzięki epoché. Pozwala to na podwojenie 
Ja właściwego dla postawy fenomenologicznej, gdzie poza Ja naiwnie zaintere-
sowanym światem pojawia też Ja bezinteresowne. Tak więc tylko „nierealność” 
świadomości transcendentalnej i jej treści tłumaczy analogię między sytuacją 
transcendentalnej świadomości a artystą znajdującym się wobec świata, który 
pod ich spojrzeniem może istnieć lub nie, przyjmując status czystego fenomenu. 
Indyferencja wobec istnienia świata i odrzucenie postawy naturalnej, związanej 
z codziennością pozwala światu na czyste pojawianie się. Czysty fenomen, sama 
rzecz, do której mamy powrócić nie mieszają się w żaden sposób z treściami 
praktycznego doświadczenia codzienności, ale objawiają się jako zneutralizo-
wane i to dlatego, że, jak to podkreśli już Heidegger na początku Bycia i czasu, 
to, co samo się nie pojawia, też jest dane41.

Sztuka według Husserla powinna zyskać czystość estetyczną, oddalając się od 
prawdy naturalnej realizmu, by odnaleźć immanentny rzeczom sens. Jeśli trzeba 
stosować epoché, by rozwiązać tajemnicę, jaką jest poznanie, to sztuka wyrywa 
nas z postawy naturalnej, by pozwolić nam rozkoszować się czystym fenomenem. 
Mamy rozkoszować się fenomenem, ale zarazem postawa estetyczna Husserla 
bliska byłaby Kantowskiej bezinteresowności, choć kierowałaby się ku czystemu 
sensowi. Ostatecznie, Husserl chciałby, żeby postawa estetyczna była obiektywi-
zującą postawą wartościującą, choć wiąże się ona także z uczuciem, w którym 
przedmiot jest nam dany. Jak podsumowuje to jeden z komentatorów: „Warto-
ściująca postawa estetyczna jest więc dla Husserla sposobem, w jaki w nastawieniu 
teoretycznym zjawisko może się nam zjawić. Przeżywamy zjawisko piękna dzieła 
sztuki, żyjąc w tym uczuciu piękna w momencie, gdy owo zjawisko się nam pojawi, 
a więc gdy będzie dane świadomości w szczególnym nastawieniu, w refleksyjnym 
zwrocie ku sposobowi zjawiania się zjawiska. Dopiero wtedy postawa estetyczna 
zostanie zrealizowana”42. Rola świadomości teoretycznej w doświadczeniu este-
tycznym zostanie przez następców Husserla mocno skrytykowana43.

Husserl zadaje więc pytanie, co dzieje się w momencie, w którym pejzaż 
naturalny staje się obrazem, a więc gdy zmieniam swoją postawę na estetycz-
ną? Chodzi o to, że wszystko to, co wiązało się z moimi zainteresowaniami, 
zostaje związane z Erscheinung – przejawem, ze sposobem swojego dania. 
Czy to oznacza, że doznanie estetyczne implikuje utratę kontaktu ze światem? 
Oczywiście, że nie. Scena, którą buduje fenomenologia, nie jest kartezjańska, 
nie mamy tu podziału na podmiot i przedmiot, gdzie wątpimy w możliwość 
poznania; chodzi tu bowiem o całkiem inną scenę, gdzie podmiot i przedmiot 
są zawsze ze sobą powiązane i gdzie tajemnicą okazuje się to, że ich spotkanie 
się nieustannie wydarza. Chodzi tu więc o modalność ich relacji, co zresztą 
definiuje metodologię samej fenomenologii44. Ważna jest tu wielość sposobów 

41 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, s. 22.
42 P. Schollenberger, Świadomość, zjawisko, dzieło, w: Fenomen i przedstawienie. Francuska este-

tyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/konteksty, red. I. Lorenc, M. Salwa, P. Schollenberger, 
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2012, s. 39.

43 P. Rodrigo, L’Intentionalité créatrice. Problemes de phenomenologie et d’esthetique, Vrin, Paris 
2009, s. 201.

44 F. Dastur, Husserl et la neutralité de l’art, s. 22.
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pojawiania się i danie za pomocą szkiców, które okazują się nieoddzielne od 
intencjonalności. To staje się też tematem rozważań Husserla w wykładach 
o czasie z 1905 r., gdzie wątkiem przewodnim jest czysta hyletyczna data, czyli 
dana wrażeniowa, na której skoncentrują się rozważania następców Husserla 
od Levinasa po Henry’ego. Podkreślone zostaje w ten sposób znaczenie dozna-
niowości, co zaważy na „zwrocie estetycznym w fenomenologii francuskiej”, 
który okaże się też zwrotem aisthetycznym, czyli uwypuklającym wagę doznania, 
zmysłowego i afektywnego. Husserl rozróżnia w wykładach przedmiot imma-
nentny, który trwa i przedmiot w jego sposobie przepływu, który nieustannie 
staje się inny. „Stawanie się innym”, a więc „jak” pojawiania się staną się od 
tej pory motywem przewodnim, a moment intencjonalny i moment hyletyczny 
przestaną być tak mocno od siebie oddalone, co pozwoli następcom Husserla 
na położenie nacisku na hipertroficzną hyle i krytykę jego wykładni intencjo-
nalności jako uprzywilejowanego dostępu do rzeczy.

Wszystkie te porozrzucane po dziele Husserla cząstki refleksji estetycznej 
tworzą koncepcję dzieła sztuki, która prowadzić może, jak zobaczymy w roz-
maite strony w zależności od momentu, na który położymy akcent. Trzeba 
wspomnieć, że omówienia poświęcone estetyce Husserla wiążą się przede 
wszystkim z zagadnieniem wyobraźni i często uznają tę estetykę za niebywale 
fragmentaryczną, a nawet głęboko chybioną, zbyt przywiązaną do kwestii 
obiektywności i nazbyt pogrążoną w idealizujących rozważaniach docierania 
do istoty. Michail Maiatsky twierdzi nawet, że nie tylko Husserl nie pisze pra-
wie wcale o sztuce, ale kiedy to już robi, robi to bardzo źle45. Mniej radykalny, 
a przez to znacznie ciekawszy, jest sąd Daniela Giovannangeli’ego, który zadaje 
pytanie o to, czy definiowanie fenomenu w terminach obiektywności, a więc 
idealności nie separuje go od świata fizycznego? I czy ta obiektywność nie staje 
się przeszkodą dla fenomenu estetycznego i tym samym czystego wydarzenia 
jego pojawiania się?46 Odpowiada na to pytanie przecząco, pokazując, że Hus-
serl, jak zostało to już wcześniej podkreślone, wiąże dzieło sztuki ze światem, 
z którego ono wyrasta. Giovannangeli przytacza jednak słowa Husserla z Logiki 
formalnej i logiki transcendentalnej, które stały się ważne dla Romana Ingardena 
i jego wersji estetyki fenomenologicznej. Husserl pisze, że język „jako obiek-
tywny twór duchowy ma te same właściwości, co pozostałe twory duchowe: 
na podobnej zasadzie odróżniamy liczne reprodukcje od samej ryciny, a rycinę, 
wyryty wizerunek, dostrzegamy na każdej reprodukcji, dzięki której jest ona dana 
w jednakowy sposób jako identyczny [twór] idealny. Z drugiej strony, istnieje 
ona w realnym świecie tylko jako reprodukcja. Podobnie mówimy o Sonacie 
Kreutzerowskiej [Bethovena]. W odróżnieniu od jej dowolnych reprodukcji. Jest 
ona idealną jednością”47. Szukamy więc tworu idealnego. Husserl podkreśla 
bowiem irrealność przedmiotu przedstawienia i jego idealną zawartość48.

45 M. Maiatsky, Husserl, phenomenologie et art abstrait, „Ligeia. Dossiers sur l’art. Art et Abstrac-
tion”, red. N. Podzemskaia, 89-90-91-92 (2009), s. 205.

46 D. Giovannangeli, Husserl, l’art et le phenomene, „La Parte de l’œil. Art et phenomenologie”, 
red. N. Podzemskaia, 89-90-91-92 (2009), s. 31.

47 E. Husserl, Logika formalna i logika transcendentalna, przeł. G. Sowiński, PWN, Warszawa 2011, 
s. 19.

48 P. Schollenberger, Świadomość, zjawisko, dzieło, w: Fenomen i przedstawienie…, s. 39.
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Jeśli przedmiot przedstawienia oddziela się, podkreślmy raz jeszcze, od tego, 
co realne, to nasz kontakt z figurami woskowymi w muzeum figur woskowych, 
które można pomylić z żywym człowiekiem, nie może być estetyczny49. Jak 
pisze Husserl w Phantasie: „Rzeczywistość efektywna i wyglądy, żeby ująć to 
w ten właśnie sposób, bawią się tu ze sobą w chowanego, co jest najbardziej 
wyrazistym przeciwieństwem przyjemności estetycznej, która ufundowuje się 
na spokojnej i jasnej świadomości odniesionej do właściwości charakteryzującej 
obraz. Efekty estetyczne nie są efektami, jakie potrafi wywołać jakiś jarmark”50.

Wbrew Husserlowi, Steinmetz analizuje jednak hiperrealistyczne rzeźby, 
przypominające, jak wiadomo, woskowe figury, zastanawiając się nad ich sta-
tusem fenomenologicznym51. Pojawia się tu także kolejny problem związany ze 
sztuką współczesną. Jeśli jest ona zanurzona w życiu codziennym, a zarazem, 
co ważniejsze, imituje jego funkcjonowanie, nie odsyłając do niczego poza 
sobą, to można zadać pytanie o to, gdzie będzie się rysowała różnica między 
przedmiotem a dziełem sztuki. To pytanie staje się ciekawe wtedy, gdy przypo-
mnimy sobie rozwiązania minimalizmu i sławną wypowiedź Franka Stelli: to, 
co widzisz jest właśnie tym, co widzisz. Dzieło sztuki nie może różnić się tu od 
przedmiotu, ponieważ jest teraz przedmiotem52.

Spojrzenie Husserla – pierwszego fenomenologa, mimo że poddane zostało 
już metamorfozie – musiało ulec metamorfozie kolejnej.

Po Husserlu. I co dalej?

W fenomenologii tworzonej przez następców Husserla znajdujemy się na prze-
ciwnym biegunie założenia o źródłowym charakterze świadomości. Podstawą 
staje się tu ciało i jego doznaniowy kontakt ze światem. Z tej perspektywy to, 
co źródłowe utożsamione zostaje z odczuwaniem, z tym, co czuję, zanim to 
zobaczę czy poddam refleksji. Niewątpliwie ważnym myślicielem w kontekście, 
zwłaszcza francuskiej recepcji myśli Husserla staje się także Heidegger. Jego 
wykładnia dzieła sztuki jako odkładającej się w dziele prawdy i, jak zobaczymy, 
opis dzieł van Gogha staje się istotny dla kolejnych metamorfoz fenomenologicz-
nego spojrzenia, której sam Heidegger staje się także znakomitym przykładem. 
Dzieło sztuki pozwoli więc teraz na dostęp do źródłowej prawdy, odsłania nam 
ono bowiem skonfliktowany z ziemią świat, a tym samym „nie-ludzki” punkt 
widzenia związany z byciem. Wykładnia sztuki Husserla i Heideggera staną się 
nieodłącznym punktem odniesienia i węzłem fenomenologicznych ujęć dzieła 
sztuki, zwłaszcza we Francji.

49 Podkreślmy tu również negatywny stosunek Husserla do fotografii: R. Steinmetz, Husserl: du 
déssinteressement kantien au désitéret de la photographie, „Etudes phenomenologiques”, nr 41-42, 
2005, s. 105.

50 E. Husserl, Phantasia, conscience d’image, souvenir…, s. 81.
51 R. Steinmetz, La conscience d’image, l’attitude esthetique et le jeu de la mimesis chez Husserl, 

„La Part de l’œil. Esthetique et phenomenologie en mutation”, nr 21/22, 2006-2007, s. 108.
52 Warto w tym kontekście przypomnieć nie tylko znany esej Michaela Frieda na temat minimalizmu Art 

and objecthood, The University Chicago Press, Chicago-London 1998, lecz także podążające jego tropem 
krytyczne ujęcia minimalizmu, jakie znajdujemy w fenomenologii Mariona i Bonfanda. Przeciwwagą jest 
dla nich książka Georgesa Didi-Hubermanna, Ce que nous voyons, ce que nous regard, Minuit, Paris 1992.
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Francuskim fenomenologiem, który w połowie XX wieku koncentruje się 
wyłącznie na kwestiach estetyki, jest Mikel Dufrenne. Dufrenne kładzie nacisk 
na tzw. materialne a priori (zaczerpnięte w dużej mierze od Kanta). Materialne 
a priori to – według niego – fundamentalna i wstępnie założona zgodność 
między człowiekiem a światem, to nieusuwalna mediacja między nimi, zgoda 
między immanentną strukturą przedmiotu a jego uchwyceniem w percepcji, 
wirtualnie zawsze już danym53. Chodzi więc o bezpośrednie i pierwotne odnie-
sienie do świata, którego podstawą staje się uczucie jako wyróżniony moment 
percepcji. Podmiot nie narzuca światu subiektywnych struktur, ale jest tym, 
dzięki któremu zostają one ujawnione. Husserlowski powrót do rzeczy samych 
staje się tu więc powrotem do tego, co doznaniowe, wrażeniowe; doświadcze-
nie źródłowe zostaje tu utożsamione z doświadczeniem percepcyjnym ponad 
podziałem na podmiot i przedmiot w harmonii danej przez kreację artystyczną. 
Fenomenologię Dufrenne’a określa się też mianem materializmu poetyckiego, 
szukającego początku w poiein Natury, której ideę mamy, jego zdaniem, dzięki 
sztuce. Możemy dzięki temu powrócić do współnarodzin (co‑naissance) pod-
miotu i świata, które są przez Dufrenne’a opisywane w terminach percepcji, 
ale percepcji „dzikiej”, jak pisze, określanej też mianem uczucia w tej mierze, 
w jakiej nie dotyczy zmysłów jako odseparowanych od siebie organów i w jakiej 
nie odnosimy jej tylko do percepcji wzrokowej.

Fenomenologiczne spojrzenie na świat, ale w równej mierze na feno-
menologiczną tradycję zmienił niewątpliwie najczęściej cytowany fenome-
nolog, jakim jest Merleau-Ponty i  jego rozważania na temat malarstwa. 
Panorama współczesnej estetyki fenomenologicznej nie byłaby jednak pełna 
bez tak radykalnych w swoim opisie doświadczenia fenomenologów, jak 
Michel Henry i Jean-Luc Marion. W ich koncepcjach sztuka zajmuje istotne 
miejsce, mimo że podporządkowana zostaje w fenomenologii Henry’ego 
kategorii życia, a w fenomenologii Mariona donacji. Ważne miejsce zajmuje 
tu także filozofia Henri Maldineya i Alaina Bonfanda, którzy tworzą swoją 
fenomenologię właściwie wyłącznie w dialogu z konkretnymi dziełami 
sztuki. W perspektywie postfenomenologicznej ważne miejsce należy się 
z pewnością Lyotardowi, który poświęca sztuce wiele miejsca w swojej 
złożonej filozoficznej twórczości.

Wszyscy ci myśliciele przekształcali fenomenologiczne spojrzenie, po-
szerzając pole Husserlowskiej fenomenologii sztuki. Nic nie przerwało tego 
procesu i współcześni filozofowie nadal podejmują wysiłek tworzenia fe-
nomenologicznego opisu dzieł sztuki, który zaprezentowany tu wybór 
artykułów stara się uwypuklić, odpowiadając na pytanie, w jakim kierunku 
zmierza dzisiaj fenomenologia sztuki. Każdy z autorów jest myślicielem 
oryginalnym i ciekawym, znającym i eksplorującym w swojej filozofii obszar 
fenomenologii sztuki.

Pierwszy z prezentowanych tekstów jest komentarzem do filozofii malarstwa 
Merleau-Ponty’ego. Jacques Taminiaux podkreśla zresztą to, o czym w polskiej 
literaturze filozoficznej pisał Stanisław Cichowicz: Nikt nie nadał malarstwu 

53 M. Dufrenne, La Notion d’„a priori”, PUF, Paris 1959, s. 2.
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takiej wagi, jak Merleau-Ponty54. Malarz staje się i być może nadal pozo-staje 
przewodnikiem filozofa.

Taminiaux zakłada, że nawet w koncepcjach filozoficznych, gdzie sztuka 
zajmuje istotne miejsce, zostaje ona zawsze podporządkowana systemowi i, 
ostatecznie, w oczach filozofów, zawsze okazuje się przywiązywać nas do zmy-
słowości, deprecjonowanej przez Platona i kontynuatorów platońskiej tradycji. 
Współczesna fenomenologia nie deprecjonuje sfery zmysłowej, ale oddaje jej 
sprawiedliwość, czyniąc z niej najważniejszy motyw swoich filozoficznych po-
szukiwań. Sfera zmysłowa nie ogranicza się do doznania, ale wiąże się ze sferą 
afektywną, jest pobudzeniem i uderzeniem naszych zmysłów prowadzącym do 
afektywnego, niekontrolowalnego już zaangażowania. To jest lekcja dana nam 
przez Merleau-Ponty’ego.

Dwa kolejne zaprezentowane w niniejszym numerze teksty mają za zadanie 
prezentację fenomenologicznego opisu konkretnych dzieł sztuki. Chodzi tu 
o dzieła van Gogha oraz Bracque’a i Picassa, które zestawione zostają z malar-
stwem Cézanne’a. Fenomenologiczne rozważania o sztuce współczesnej roz-
poczynają się bowiem zazwyczaj od próby interpretacji malarstwa Cézanne’a. 
Od Merleau-Ponty’ego, przez Huberta Damischa, Bonfanda, po Maldineya czy 
Lyotarda staje się on paradygmatycznym przykładem artysty, który zmienia 
nasz sposób postrzegania malarstwa, a może nawet świata. Każdy z filozofów, 
do grona którego można zaliczyć niewątpliwie także Deleuze’a, widzi jednak 
w malarstwie Cézanne’a coś innego. Każdemu z nich obrazy francuskiego ma-
larza ujawniają ważne, może nawet uniwersalne w ich oczach prawdy o naszym 
byciu-w-świecie, ale zarazem wszystkie one diametralnie się od siebie różnią. 
Malarstwo Cézanne’a służy więc do tego, by stanowić punkt wyjścia, a tym 
samym „ucieleśnić” sprzeczne wobec siebie dyskursy, a może i doznania świata. 
Ujęcie Merleau-Ponty’ego, zgodnie z którym na obrazach Cézanne’a widoczne 
są: symbioza, współistnienie podmiotu i świata zasadniczo różni się od ujęć 
Maldineya i Lyotarda, według których malarstwo Cézanne’a doskonale ukazuje 
zanurzenie w nieoswojonym żywiole materialności świata, implikując uczucie 
zagubienia i utraty równowagi.

Niewątpliwie Cézanne chce „myśleć malowaniem”, chce „myśleć obrazem”, 
co inspiruje fenomenologów. Malarstwo zmienia swoje oblicze pod wpływem 
jego działań. Jego postawę wielokrotnie porównuje się do postawy innego 
wyklętego artysty – van Gogha – bohatera Źródła dzieła sztuki Heideggera. Nie 
ma dziś nic bardziej banalnego, nic bardziej skomercjalizowanego – chciałoby 
się powiedzieć – niż malarstwo van Gogha, nieustannie obecne w kulturze 
popularnej. Również historyk sztuki – Donald Kuspit – przyczynił się, choć 
niewątpliwie niezamierzenie, do zbanalizowania postaci artysty, uznając go za 
męczennika sztuki, wzór do naśladowania i chrystologiczny paradygmat arty-
sty, przeciwstawiając go demonicznej postawie Warhola55. Trudno zgodzić się 
z jednostronnością opisów Kuspita, ale może skłaniają one właśnie do tego, by 
inaczej spojrzeć na van Gogha i jego malarstwo. Od niezwykłej i znanej analizy 

54 S. Cichowicz, Merleau‑Ponty i myśl malarska, „Res Facta”, 2, PWM 1968, s. 135.
55 D. Kuspit, Koniec sztuki, przeł. J. Borowski, P. Huelle, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 

2006, s. 189.
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Heideggera, malarstwo van Gogha wydaje się implicitnie obecne w rozważa-
niach fenomenologów. Jednak to właśnie Michel Haar, czuły na echa metafizyki 
słyszalne w fenomenologii francuskiej56, pokusił się o analizę twórczości van 
Gogha i ukazanie go przez pryzmat znanej mu dobrze myśli Nietschego i He-
ideggera. Jak sam to ujmuje: „uważamy, że istnieją podobieństwa i związki, 
zarazem widoczne, jak i ukryte, między strukturami tej przestrzeni malarskiej 
i sposobem, w jaki Nietzsche, a później Heidegger, nauczyli nas interpretować 
zarówno sztukę, jak i świat”57. To także Haar zauważa, że Braque i Picasso, bo-
haterowie artykułu Escoubas, są nam współcześni dokładnie w ten sam sposób.

Haar zadaje pytanie o to, czy van Gogh może zostać uznany za artystę 
współczesnego, niezależnie od irytującej może popularyzacji, powiązanej 
z komercjalizacją jego dzieła. Jak widzieliśmy, odpowiedź, której udziela, jest 
twierdząca. Van Gogh to siła zagubienia i chaosu wprzęgniętego w cugle ma-
larskiego przedstawienia, to wyraz antycznego losu targającego jednostką, to 
także wyraziciel, jak trafnie ujmuje to Iwona Lorenc w swoim artykule o kondycji 
ponowoczesnego świata, zagubienia w świecie, gdzie brakuje punktów oparcia, 
które zmuszeni jesteśmy sami wznosić58.

Haar proponuje w moim odczuciu nowe odczytanie malarstwa van Gogha, 
odcinając się od analiz psychiatrycznych, ale także od znanych pomysłów Anto-
nina Artauda. Odczytuje jego sztukę jako wymykający się uchwyceniu fenomen, 
ale, z drugiej strony, jako fenomen źródłowy, metafizyczny, tajemniczy i nie-
zgłębiony, może właśnie jako Richirowski rien que phenomen, jako sam tylko 
fenomen, nic jak tylko fenomen, jako nic oprócz fenomenu, który okazuje się 
przesycony nieobecnością i tym, co negatywne, bo niestabilne i non-sensowne. 
Sens bowiem wymyka się uchwyceniu. Haar okazuje się też na wskroś fenome-
nologiem, kiedy odrzuca biograficzne, a więc kulturowe odczytania twórczości 
van Gogha. Jest to oczywiście podejście dyskusyjne, może nawet iluzoryczne, 
ale zgodnie z wyznacznikami metodologicznymi fenomenologii; autor chce się 
zmierzyć z samymi płótnami, zastanowić, w jaki sposób się jawią i co ujawniają. 
Jak oddziałują na podmiot?

Zaskakujący okazuje się opis osamotnionych pejzaży w malarstwie van Go-
gha. Haar uznaje je za wyludnione i przez to być może „nie-ludzkie”. To uczucie 
wyludnienia wiąże z kruchością i relatywizacją obecności człowieka w malowa-
nych przestrzeniach. Człowiek jako taki jest albo nieobecny, albo zredukowany, 
osłabiony, daleki. W portretach z kolei poza przyjmowana przez modela jest 
sztywna, a spojrzenie nieruchome lub nieuchwytne, uciekające. Nasuwa się tu 
analogia z Merleau-Pontym, który w taki sam sposób opisuje pejzaże Cézanne’a, 
jako nieludzkie właśnie59, skupione nie na tym, co związane z człowiekiem, ale 
być może z tym, co go wywłaszcza, wchłania, uzależnia i ogarnia – ze światem.

Z tekstem Haara doskonale koresponduje znany tekst Eliane Escoubas 
o Bracque’u i Picassie. Tych trzech artystów łączy to, że wszyscy oni, wraz 

56 M. Haar, La philosophie francaise entre phenomenologie et metaphisique, PUF, Paris 1999.
57 Idem, Van Gogh – nasz współczesny, w niniejszym tomie.
58 I. Lorenc, Pozór jako medium współczesnej sztuki i fenomen nowoczesnego doświadczenia: 

Adorno, Heidegger, Richir, Merleau‑Ponty, w tym tomie.
59 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł, przeł. E. Bieńskowska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996, s. 76.
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z Cézannem, zostają ujęci jako swoistego rodzaju preludium do sztuki współ-
czesnej. Jako współcześni. Ich malarstwo zostaje przestudiowane i ujawnione 
jako czyste wcielenie pewnych konkretnych idei. Sztuka van Gogha ucieleśnia 
Heideggerowską ideę istoczenia się prawdy w dziele sztuki, podczas gdy sztuka 
Braque’a i Picassa ujawnia związki z epoché Husserla i, jak się okazuje, także 
z filozofią Heideggera. Teza Escoubas wydaje się prowadzić nas jeszcze dalej, 
nie tylko kubizm, lecz także całe malarstwo okazuje się w swej istocie stricte 
fenomenologiczne60.

Idąc w kierunku wytyczonym poprzez list Husserla do Hofmannstahla, 
można widzieć w epoché nić przewodnią całej historii malarstwa, jak postu-
luje Escoubas. Dlaczegóż by nie? Dla Escoubas kubizm jest praktykowaniem 
fenomenologicznej epoché, stanowi bowiem istotę epoché obrazowej. Epoché, 
o którą tu jednak chodzi, nie jest wyłącznie Husserlowska, Escoubas znajduje ją 
także w myśli Heideggera. Nie prowadzi ona do zastosowania redukcji, która 
implikowałaby odkrycie świadomości transcendentalnej, ale wiąże się z mo-
dyfikacją doświadczenia, a także z włączeniem go w inny typ odniesień oraz 
z podporządkowaniem innym regułom niż doświadczenie codzienności61. Sztuka 
jest więc, jak ujmuje to tym razem Lyotard, „epokalna”62, wiąże się z epoché, 
ale być może wiąże się także z epoką, w której powstaje, jest zawieszeniem 
pozaartystycznych kontekstów, ale można uznać, że okazuje się jednocześnie 
też w nich zanurzona. To, co czyni ją tak niezwykłą, to właśnie owa przenikająca 
ją ambiwalencja, do której nieustannie powracamy.

Kolejne dwa artykuły prezentują nowy sposób myślenia o pozorze i mi-
gotliwości fenomenu w ujęciu Marca Richira. Richir pyta, czy jest możliwe 
w prawdziwej fenomenologicznej epoché, czyli, jak sam to ujmuje, w zawie-
szeniu dialektycznych gier lub powiązań logicznych, pomyślenie fenomenów 
jako rien que phénomènes, jako niczego oprócz fenomenów, niczego jak tylko 
fenomenów, niczego poza fenomenami. Rien que phenomene to sformułowa-
nie złożone, a tym samym wieloznaczne, co, jak widzimy, widoczne staje się 
także w rozmaitych wersjach jego przekładów zawartych w niniejszym tomie63. 
Fenomen nie jest według Richira nicością, ale zarazem nie jest fenomenem 
bycia, skrywa też w sobie nie-tożsamość. Staje się podstawowym pojęciem 
fenomenologii Richira i wyznacza jej nowe tory, ponieważ wydaje się, że Richir, 
pozostając wierny tekstom Husserla i wnikliwie je w swoich książkach analizując, 
jednocześnie radykalizuje, jak przystało na fenomenologicznego „heretyka”64, 
jego tezy. Doskonale prezentuje to stanowisko w swoim artykule o problema-
tyzacji kategorii pozoru Iwona Lorenc. Pozór artystyczny staje się tu istotnym 
elementem doświadczenia estetycznego, ponieważ ujawnia sprzeczności, jakimi 

60 E. Escoubas, Epoché obrazowa: Braque i Picasso, w tym tomie.
61 Por.: I. Lorenc, Między episteme a doksa, s. 20.
62 J.-F. Lyotard, Kontrolowanie sztuki. Epoché komunikacji, w: Główne problemy współczesnej 

fenomenologii, s. 240.
63 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że, poza jednym, wszystkie prezentowane artykuły są 

przekładami i w polskiej wersji językowej swój kształt zawdzięczają pracy translatorskiej, tym trudniejszej, 
że w wielu przypadkach forma językowa tych tekstów ściśle powiązana jest z ich treścią. Wysiłek tłuma-
czy zasługuje na podkreślenie i podziękowania, jest bowiem ważną częścią tworzenia się pojęciowości 
filozoficznej w języku polskim.

64 P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1986, s. 63.
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charakteryzuje się doświadczenie podmiotu w późnej nowoczesności. Patrząc 
z tej perspektywy, Richir rehabilituje kategorię pozoru, fenomen bowiem w jego 
ujęciu nie da się ontologicznie czy poznawczo usytuować. Prawda fenomenu 
musi zostać wydobyta z jego nieprawdy, sens jest sensem in statu nascendi, nie 
jest dany, jak chciał tego jeszcze Husserl. Lorenc, przedstawiając także kondycję 
podmiotu, opisuje performowaną przez sztukę współczesną późną nowocze-
sność, gdzie „doświadczenie rzeczywistości polaryzowane jest z jednej strony 
w obrazie tego, co skostniałe i wyobcowane, z drugiej – w obrazie tego, co 
płynne i nieuchwytne”65.

Dwa artykuły zamykające nasz wybór prezentują z kolei odmienne, żeby nie 
powiedzieć opozycyjne wobec siebie sposoby pisania o sztuce, a tym samym 
odmienne podejścia do fenomenologii. Pierwszym z nich jest tekst Jeana-Louisa 
Chrétiena, który swoim poetyckim, wiele zawdzięczającym pismom Derridy, 
stylem chce za pomocą języka uczynić obrazy słyszalnymi, a głos widzialnym, 
ujawniając głębokie związki między fenomenologią a metafizyką. Widzialny głos 
to piękno, które jawi się tylko temu spojrzeniu, które słucha, a zatem temu, 
które bada. Spojrzenie, które obnaża, odsłania zawsze tylko głos, samo będąc 
głosem, oczekując i pamiętając o tym, co je przekracza.

Ostatnim tekstem jest z kolei kontestujący „teologiczny zwrot” w fenome-
nologii, także w fenomenologii sztuki, tekst Tristana Trémeau, który jest głosem 
historyka sztuki i kuratora, przeciwstawiającego się nie tyle fenomenologii, 
ile jej radykalnym odmianom – ich znakomitym przykładem jest właśnie tekst 
Chrétiena. Czemu ma służyć przeciwstawianie sobie dwóch tak odmiennych 
tekstów? Służy pokazaniu, że fenomenologia żywi się także krytyką własnego 
stanowiska, co zresztą ciekawie pokazują komentowane w tym artykule roz-
ważania Michaela Frieda na temat minimalizmu. Fried krytykował minimalizm, 
ale jego czytelnicy ujmowali zaprezentowane przez niego tezy jako pozytywne, 
uznając krytykowaną przez niego „teatralizację” i inscenizację doświadczenia za 
cechę pozytywną minimalizmu. Fenomenologia musi się bowiem zmierzyć nie 
tylko z wyzwaniami, które stawia przed nią sztuka nieustannie przekraczająca 
własne granice, lecz także z zarzutami dotyczącymi nadmiernej generalicji, po-
legającej na głoszeniu tez, takich jak „Każde dzieło sztuki jest…”, jak również 
z zarzutami odnoszącymi się do ujmowania dzieła sztuki poza kulturą, polityką 
i wszelkim kontekstem, przeciwko czemu wymierzone są uwagi Tramaux.

Ukazuje on minimalizm jako ten kierunek w sztuce, który, próbując ucie-
leśnić w swoich pracach czyste doświadczenie przedmiotu, czyste poznanie, 
zaprowadził jego kontynuatorów na manowce. Bezzałożeniowość jako wynik 
epoché uznana tu została za fikcję, doskonale zresztą wpisując się w krytyczne 
ujęcia Derridy, Vattima czy Deleuza. Niezapośredniczone przez kulturę, a tym 
samym politykę czy warunki społeczne doświadczenie dzieła sztuki musi po-
zostać problematyczne, prowadząc do przyznania nadmiernej wagi wątkom 
etycznym i teologicznym, a dla Tramaux ucieleśnieniem takiego podejścia 
stała się koncepcja estetyki relacyjnej Bourriauda i wystawa kuratorowana 

65 I. Lorenc, Pozór jako medium współczesnej sztuki i fenomen nowoczesnego doświadczenia: 
Adorno, Heidegger, Richir, Merleau‑Ponty, w niniejszym tomie.
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przez Thierego de Duve’a. Trzeba jednak z mocą podkreślić, że doświadczenie 
fenomenologiczne dzieła sztuki nie zawsze wyklucza kontekst kulturowy. Tak 
więc w jedności sensu, nawet jeśli w dużej mierze niezależnego od warunków 
historycznych, fenomen artystyczny implikuje swoją dostępność dla innych, 
a więc wiąże się z problemem intersubiektywności i, mimo założenia o źródło-
wości i bezpośredniości tego doznania, także ze światem kultury. Poza takimi 
myślicielami, jak Maldiney, który wprost pisał, że największym wrogiem sztuki 
jest kultura, fenomenolodzy, począwszy od samego Husserla, zakładają istnienie 
świata przedmiotów kultury, tradycji i wspólnotowego nawarstwienia różnych 
znaczeń i historii innych wytworów estetycznych66.

***

Widzimy więc, że następcy Husserla przepracowali jego fenomenologię sztuki. 
Spowodowało to także zupełnie inne odniesienie do języka. Pamiętamy, że, 
jak ujął to trafnie Krzysztof Michalski, język był dla Husserla jak szyba, niekiedy 
zabrudzona, ale przezroczysta67. Współczesna fenomenologia, już w ujęciu 
Heideggera, zdaje sobie jednak sprawę z tego, że język nie jest transparentny 
i wikła nas w swoje sieci. Dlatego praktykowanie fenomenologii to również 
mierzenie się z językiem, ale w taki sposób, by, nie tyle uczynić go klarownym, 
gdyż zakładamy, że nigdy taki nie będzie, ile właśnie po to, by złamać go i wy-
próbowywać, sięgając aż do jego granic i ukazać jego słabość.

Fenomenologia uczyniła swoimi pojęcia widzialności, ciała, świata czy spoj-
rzenia, ujmując je jednak jako fenomeny, które zmuszała do poddania się 
kunsztownemu opisowi. Z tej perspektywy można powiedzieć, że istnieje proza 
fenomenologiczna czy, inaczej nawet, fenomenologiczne pisarstwo. Podkreślała 
to zresztą Depraz w swojej książce poświęconej pisarstwu w fenomenologii, 
a tym samym fenomenologii jako aktowi pisania. Czasowość właściwa akto-
wi pisania – zauważa – przestaje mieć w fenomenologii strukturę linearną, 
a przeżyte doświadczenie opisywane jest za pomocą konkretnych przykładów68. 
Pisanie o sztuce implikuje więc też pisarstwo, może jest także pisarstwem na 
poły poetyckim, opierającym się strategiom komentarza. Widoczne jest to już 
w tekstach takich fenomenologów, jak Merleau-Ponty czy Maldiney, ale także 
Lyotard, Nancy, Haar i Chrétien. Jest bowiem pisaniem w pierwszej osobie. 
Można przypomnieć także znane słowa Sartre’a, który chciał być przecież 
jednocześnie i Spinozą, i Stenhalem, wyznaczając być może fenomenologii 
drogę, jaką będzie podążać. Fenomenologia staje się więc typem wypowiedzi 
zawartym między myśleniem pojęciowym a pisarstwem, co najlepiej widoczne 
jest właśnie w esejach poświęconych sztuce69.

W prezentowanych tu tekstach również widać zmagania fenomenologa 
z językiem. Haar i Escoubas wchodzą tu w dialog z obrazem, próbują stworzyć 

66 E. Husserl, Fenomenologia świadomości estetycznej, s. 8.
67 K. Michalski, Logika i czas – próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, PIW, Warszawa 1988, s. 54.
68 N. Depraz, Phenomenologie en ecriture: „une autre epoque de l’ecriture”, Encre Marine, Paris 

1999, s. 178.
69 M. Macé, La „ligne phénoménologiqe” de l’essai sur l’art, w: L’Ecrit sur l’art: un genre littéraire?, 

red. D. Vageuois, Figures de l’art 9, Revue d’études esthetiques, PUP, Pau 2005, s. 176.
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opisy, które pozwolą poczuć materię malarską i  jej wibrowanie. Mierzą się 
z poszczególnymi płótnami, które stają się integralną częścią tekstu. Płótna 
znajdują się, chciałoby się powiedzieć, między słowami, nadając im dopiero siłę 
oddziaływania. Ważny staje się tu finezyjny opis koloru żółtego, który według 
Haara króluje na obrazach van Gogha. Zmaganie się malarza z materią malarską 
wydaje się współgrać z opisami Haara, który próbuje za pomocą słów oddać 
zróżnicowanie żółcieni, ich nieskończone rozedrganie i wielość, powiązanie 
z innymi kolorami i  ich wpływ na sam żółty. Jakbyśmy mieli tu do czynienia 
ze swoistą formą ekphrasis, opisem rywalizującym z samym dziełem; stąd 
deskrypcyjne meandry, tworzenie nowych pojęć, czy używanie ich w nowym 
kon-tekście, jak w tekście Escoubas, która doskonale „żongluje” pojęciami, nie-
ustannie poszerzając i pogłębiając ich sensy. W ten sposób zaprezentowane tu 
artykuły można też porównać do „zygzaka”, o którym w odniesieniu do formy 
dzieła filozoficznego pisał Roland Barthes i o którym wspominał Deleuze: nie 
rozwija się linearnie; zawsze łamie się i zakręca wtedy, gdy najmniej się tego 
spodziewamy. Z tego też punktu widzenia fenomenologowi najbliżej dzisiaj być 
może do tego, by stać się poetą.

Na koniec zacytujmy więc słowa poety: „Świata nie da się odepchnąć skutecz-
niej, jak tylko za sprawą sztuki – i nic skuteczniej z nim nie wiąże jak sztuka”70. 
Dzieło sztuki w ujęciu fenomenologii okazuje się bowiem irrealne, odsuwa od 
świata, wywołuje kryzys, burzy i niepokoi; jest Nietzscheańskim „upojeniem”, 
ale jednocześnie silnie wiąże ze światem, ujawniając go i pozwalając dostrzec 
między nim a nami nieusuwalne nici powiązań. To ono, bardziej niż cokolwiek 
innego, zmusza spojrzenie fenomenologa, a więc fenomenologiczne spojrzenie 
do ciągłej metamorfozy.

70 J. W. Goethe, Z mojego życia. Zmyślenie i prawda, przeł. A. Guttry, PIW, Warszawa 1957, s. 216.


