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Pozór jako medium współczesnej sztuki i fenomen nowoczesnego 
doświadczenia: Adorno, Heidegger, Richir, Merleau-Ponty

Wprowadzenie

W eseju wskażę na określone późno nowoczesne (artystyczne i filozoficzne) 
sposoby reinterpretacji i ponownej funkcjonalizacji kategorii pozoru, w stosunku 
do znaczenia, które zostało określone w poplatońskiej tradycji metafizycznej 
i mimetycznej. Kategoria fikcji niesie w sobie ów metafizyczny ciężar ontologii 
pozoru. Jest prawdą, że współczesne doświadczenie estetyczne dąży do uwol-
nienia się od tego ciężaru, w czym sekundują artystom filozofowie. Zarazem 
jednak – i to jest teza artykułu – kategoria pozoru nie traci dziś na ważności, 
lecz podlega nowej problematyzacji w polu współczesnej refleksji nad 
stanem późno nowoczesnego doświadczenia.

T. W. Adorno znakomicie związał tę nową konceptualizację pozoru z isto-
tową charakterystyką sztuki: jeśli jest ona sztuką – zauważa trafnie w Teorii 
estetycznej – istnieje ona jako pozór, poprzez pozór. Dotyczy to – powiada 
– również dzieł nieprzedstawiających, dodajmy – już od siebie – również naj-
bardziej odległych w swych deklaracjach zjawisk sztuki współczesnej. Nawet 
jeśli „podnosi ona rebelię przeciwko pozorowi” i chce „strząsnąć charakter 
pozoru, jak zwierzęta narosłe poroże”1, nawet tam, gdzie dzieła sztuki chcia-
łyby uzyskać status rzeczy, gdzie (jak chce dla awangardy Peter Buerger), 
zbliżają się one do życia codziennego, sztuka nie potrafi się pozbyć resztek 
pozoru. Rzecz jasna, autorowi Teorii estetycznej nie chodzi tu o pozór jako 
to, co mniej i nieprawdziwie istniejące. Wręcz odwrotnie, chodzi o to, co nie 
mając statusu substancjalnego, stanowi warunek zaistnienia doświadczenia 
estetycznego. Dodajmy: warunek zaistnienia doświadczenia estetycznego 
w jego faktyczności.

Spośród mediów sztuki pozór jest najbardziej nieokreślonym i nieuchwytnym 
jej sposobem istnienia. Raz jeszcze posłuchajmy Adorna: „kiedy wyobrażamy 
sobie, że gołymi rękami schwycimy detale sztuki, rozpływają się nam one w coś 
nieokreślonego i niemożliwego do odróżnienia, tak bardzo są zapośredniczone. 
W ten sposób manifestuje się pozór estetyczny w budowie dzieła sztuki. To, co 

1 T. W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994, s. 189.
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szczególne, żywioł dzieła, ulatnia się (…), opiera się swemu utrwaleniu w «to 
oto» i rozpływa się, znów niknąc tam, skąd przyszedł”2.

Wartość analizy Adorna polega na nowej, pracującej w polu współczesnego 
doświadczenia estetycznego, funkcjonalizacji kategorii pozoru: w tym ujęciu 
pozór pociąga za sobą „sprzeczność między tym, jako co dzieło występuje, 
a tym, czym jest”3. Wydobywam je z koncepcji Adorna na użytek niniejszej 
wypowiedzi, gdyż wpisuje się ona w moje zainteresowanie miejscem tego, 
co estetyczne w polu napięć późno nowoczesnego doświadczenia. Wskazana 
przez Adorna sprzeczność, charakteryzująca nowoczesne i późno nowoczesne 
doświadczenie estetyczne, w coraz to silniejszym stopniu staje się przedmiotem 
metaartystycznej refleksji, zwłaszcza współczesnej sztuki. Pozór artystyczny – 
jako istotny element doświadczenia estetycznego – stanowi o jej prawdzie, 
gdyż demonstruje wewnętrzną sprzeczność cechującą doświadczenie czło-
wieka późnej nowoczesności; charakterystyczną dla tego doświadczenia 
niezbywalną ambiwalencję dystansu i zanurzenia, obecności i nieobecności, 
pragnienia Realnego i ucieczki przed nim.

Problem fikcjonalności sztuki wobec stanu współczesnego doświadczenia

Współczesny, technologicznie zapośredniczony świat narzuca nowe formy 
współpartycypacji. Nakazują one zrewidowanie nie tylko dotychczasowych for-
muł humanizmu, lecz także – wpisanych w te formuły – sposobów rozumienia 
tego, co estetyczne. Sztuka ma nie tyle zbawiać, uspokajać, oszukiwać (co nie 
znaczy, że nadal i z powodzeniem funkcji tych nie pełni), ile zdawać sprawę 
z destabilizacji związków, jak chcieliby tego dla „prawdziwej”, wysokiej sztuki 
Nietzsche, Heidegger, Adorno. Ma ona nie tylko zdawać sprawę z rozpadu do-
świadczeń, lecz także pomagać nam w trudnym zadaniu zrozumienia samych 
siebie w warunkach, w których dotychczasowe formuły człowieka, podmiotu, 
rzeczywistości kultury i natury oraz cały sztafaż metafizycznych sygnatur zostały 
nihilistycznie „przepracowane” i „pożegnane” lub są wciąż „przepracowywane” 
i „żegnane” (jak chcą niektórzy) przez późną nowoczesność. Jesteśmy w sytuacji 
swego rodzaju bezbronności, mając świadomość wyczerpania się aktualności 
siatki pojęć i filozoficznych narracji, przy pomocy których zwykliśmy – w kultu-
rze Zachodu –„oswajać” trudne spotkania z tym, co realne, albo – mówiąc po 
Lacanowsku – przesłaniać niemożność dotknięcia realności, która nas przerasta. 
Mamy dystans wobec sztafażu środków pojęciowych, w które wyposażyła nas 
tradycja filozoficzna zdominowana przez metafizykę. Zarazem doświadczamy 
– w naszym ucywilizowanym, lecz wciąż trudnym i niebezpiecznym świecie 
– zagrożeń, które „nachodzą” nas równie niespodziewanie, jak bohaterów 
greckich tragedii.

Mamy trudności z pojęciowym i aksjologicznym „oswojeniem” wielu zjawisk: 
począwszy od holokaustu wraz z jego psychospołecznymi skutkami, przez 

2 Ibidem, s. 186.
3 Ibidem, s. 187.
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współczesne wojny, zwłaszcza – terroryzm, poprzez nowe formy technolo-
giczno-korporacyjnego zniewolenia aż po postępującą medializację form życia 
i kultury. Tragiczność nie została raz na zawsze wypłukana z aktualnego sposobu 
doświadczania rzeczywistości przez nurt uspokajającej dialektyki rozumu. Żyjemy 
w świecie przedstawień, to prawda. Sporo jest racji w diagnozach naszej epoki 
dokonanych przez Heideggera („światoobraz”), Gui Deborda („społeczeństwo 
spektaklu”), Baudrillarda („precesja symulakrów”) czy wreszcie tych, którzy pi-
szą o powszechnej polityzacji czy homogenizacji zachodniej, zmedializowanej 
technologicznie kultury. Nie są to jednak konstatacje uspokajające.

Wraz z dojmującą świadomością powyższego stanu rzeczy, stajemy się 
bowiem wobec wspomnianych zjawisk i procesów szczególnie bezbronni. 
Rację więc mają również ci, którzy piszą o fenomenach wykorzenienia, utraty 
bezpieczeństwa ontologicznego (Giddens) czy przejawach ponownego za-
czarowania świata i powtórnej otwartości człowieka współczesnego na mit 
(Fromm, Maffesoli, Bohrer). Wraca – w świetle najnowszych, nieobliczalnych 
w skutkach wydarzeń w świecie – poczucie bezradności człowieka wobec losu 
i otwarcia na nieprzewidywalne i niedające się oswoić. Coraz częściej artystom 
i filozofom, którzy chcieliby pozostać wierni tradycjom mimetycznej i meta-
fizycznej, zaczyna brakować „języka”, który zdolny byłby oddać pogłębiający 
się odstęp między procesami społecznej, politycznej, kulturowej fikcjonaliza-
cji rzeczywistości a wskazanymi wyżej doświadczeniami bezradności wobec 
nowych zagrożeń.

Sztuka współczesna, bardziej niż inne praktyki nowoczesności, kryje w sobie 
ogromny potencjał autorefleksyjny. Wskazuje na własny, przedstawienio-
wy charakter, a poprzez tę refleksyjną autodemonstratywność – obnaża 
przedstawieniowy charakter kulturowego, społecznego i politycznego 
środowiska człowieka nowoczesności. Obnaża – mówiąc językiem Heidegge-
ra – mechanizmy „światoobrazu” i w tej swojej demaskatorskiej funkcji zbliża 
się do filozofii krytycznej, której patronują Nietzsche i Heidegger. Tacy autorzy, 
jak Janelle Reinelt czy Joseph Roach, piszą o filozofii krytycznej, iż w tym sensie 
ma ona „charakter performatywny, że poddaje ona rewizji zastane sensy, na 
nowo je formułuje, kwestionuje je, rzuca im wyzwanie i czasami je potępia”4. 
Traktowane performatycznie sztuka współczesna i filozofia funkcjonalnie zbliżają 
się do siebie. Burząc zastane paradygmaty, dotykając granic przedstawialno-
ści, wykraczając poza ustalone znaczenia i normy znaczeniowe, zasługują one 
na miano praktyk liminalnych. Toteż bardzo trafnie Jon McKenzie tak właśnie 
postrzega ich pokrewieństwo.

Uprzywilejowują one wszelkie stany „pomiędzy”, praktyki przejścia i to-
warzyszące im strategie oporu i transgresji. Opierają się na „pewnej kategorii 
działań, których «przestrzenne, czasowe i symboliczne pomiędzy» zawiesza 
społeczne normy, rzuca im wyzwanie, igra z nimi i może nawet je przemienia”5. 
Stąd szczególne eksploatowanie figur obrzeży, marginesów i „radykalnych 
praktyk” będących nowoczesnymi zastosowaniami rytów przejścia.

4 Por. J. McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, przeł. T. Kubikowski, Universitas, 
Kraków 2011, s. 41.

5 Ibidem, s. 64.
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Nowoczesne doświadczenie cechuje rozdźwięk, rozsunięcie między fikcjo-
nalizowaną rzeczywistością i urzeczywistnianą fikcją: „w opozycji między 
fantazją i rzeczywistością – Realne jest po stronie fantazji”6 – zauważa Żiżek 
inspirowany przez Marksa i Lacana. Doświadczamy widmowego Realnego jako 
rzeczywistości; w nasze doświadczenie wpisane jest zapomnienie o faktycznym 
wymiarze życia. Nie w tym rzecz, aby demaskować widmowość (nieprawdziwość) 
prawd, które nam przyświecają, ale w tym, aby pogodzić się ze stałą obec-
nością nie-prawdy w tym, co przyjmujemy za prawdę. Pod tym względem 
Żiżek jest raczej Heideggerystą niż Nietzscheanistą. Słusznie – za Heideggerem 
– podkreśla, iż ten zwrot, względnie aberracja (polegająca na „starszeństwie” 
nieprawdy wobec prawdy) ma charakter „ontologicznego szaleństwa”, tkwi 
w „rozstrojeniu pozycji człowieka wśród bytów (jego ześrodkowania się na 
samym sobie)”7.

W świetle powyższych konstatacji fikcjonalność sztuki staje się filozoficz-
nym tematem do ponownego przepracowania. Współczesne doświadczenie 
estetyczne – właśnie poprzez swój fikcjonalny charakter – bardziej zbliża nas 
do realnego wymiaru społecznej rzeczywistości niż filozoficzne czy naukowe 
operacje poznawcze, a tym bardziej niż doświadczenie potoczne. Jesteśmy – 
za jego sprawą – poza opozycją między fantazją/fikcją a rzeczywistością.

Fenomenologiczna rehabilitacja kategorii pozoru: Marc Richir

Pierwszy krok na drodze filozoficznego, ponownego przepracowania powyższej 
problematyki powinien prowadzić nas przez fenomenologię; w tej jej wersji, 
która w wyniku ponownego przepracowania założeń Husserlowskich, przede 
wszystkim – rewizji ideału fenomenologii jako nauki ścisłej, przechowującej 
tradycyjną opozycyjność prawdy i pozoru, w wyniku lekcji otrzymanej od He-
ideggera, krzyżuje tropy w miejscu przecięcia się tego, co fenomenologiczne 
i tego, co hermeneutyczne.

Aby wskazać na owo miejsce przecięcia (jako płodne miejsce różnicy i kon-
frontacji stanowisk), pójdźmy tropem wskazanym przez francuskiego fenome-
nologa – Marca Richira. Dokonał on fenomenologicznej rehabilitacji kategorii 
pozoru. Idącej tak daleko, że niemożliwej – jego zdaniem – do pogodzenia 
z hermeneutyką. Jego dystans wobec hermeneutyki wiąże się z pewnym, dość 
jednostronnym odczytaniem Heideggerowskiej kategorii prawdy. Kategoria 
ta w ujęciu późnego Heideggera, rozumiana jest raczej w duchu klasycznej 
filozofii (gdzie dociekanie prawdy miałoby charakter domykającej się proce-
dury tautologicznej) lub fenomenologii, która pozostawałaby wierna owemu 
ideałowi prawdy tautologicznej niż w pożądanym przez niego duchu nowego, 
filozoficznego otwarcia fenomenologii:

6 S. Żiżek, Kruchy absolut, czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, przeł. 
M. Kropiwnicki, Warszawa 2005, s. 75. Wprowadzone tu zostaje Lacanowskie rozróżnienie na „realne” 
i „rzeczywistość”: „Rzeczywistość jest społeczną rzeczywistością faktycznych ludzi wchodzących ze sobą 
w interakcje i włączonych w proces produkcji. Natomiast Realne jest nieuchronną, ‘abstrakcyjną’, wid-
mową logiką kapitału, która determinuje to, co dzieje się w rzeczywistości społecznej” (ibidem, s. 24).

7 S. Żiżek, op. cit., s. 89/90.
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Richira, podobnie jak Heideggera, interesuje świat doświadczenia, w którym 
jesteśmy zanurzeni, interesuje go on jednak nie tyle jako fenomen, ile proces 
jego bezustannej fenomenalizacji, nie tyle jako artykulacja sensu, będącego 
zadaniem dla interpretacji, ile jako ruch fundowania i zarazem unieważniania 
prawdy, którą mogłaby nam zaoferować jakakolwiek interpretacja.

Zaprasza nas do kontynuacji fenomenologii wbrew – jak uważa – Heideg-
gerowi oraz wbrew hermeneutyce jako procedurze, jego zdaniem, na wskroś 
tautologicznej, kierującej się ku sensowi przejawiającemu się w języku. Gene-
ralnie – pisze – „cała apophansis podlega krążeniu i poświadcza symboliczną 
tautologię twórczości w logiczno-ejdetycznej instytucji języka”8.

Nawiasem mówiąc, w przywoływanym eseju przemilcza on w ten sposób 
możliwość innego odczytania fenomenologiczno-hermeneutycznego zamysłu 
Heideggera, zwłaszcza tego, które jest zawarte w jego wczesnych wykładach 
frybursko-marburskich czy w hermeneutyce faktyczności. Trochę dziwne jest to 
polemiczne usztywnienie, gdyż moim zdaniem, do powyższego zamysłu autora 
Bycia i czasu byłoby mu jednak znacznie bliżej9 niż sam deklaruje.

W przeciwieństwie bowiem do późnego Heideggera, który (szczególnie 
w Der Weg zur Sprache z 1959 r.) zmienia swoje stanowisko wobec języka i kła-
dzie nacisk nie tyle na funkcję ekspresywną i przedstawieniową, ile na funkcję 
symboliczną języka, hermeneutyczna otwartość Dasein wczesnego Heideggera 
(zwłaszcza struktura Als) pozwala związać fenomenologiczne i hermeneutycz-
ne motywy owego – interesującego przywoływanych tu filozofów – ruchu 
ukazywania się nam świata. Powiedzielibyśmy: jest kluczowa dla stawania się 
świata fenomenem. Zarówno fenomenologia genetyczna Husserla, jak i – idą-
ca znacznie dalej – fenomenologia cielesności Merleau-Ponty’ego wyznaczają 
ścieżkę fenomenologii otwartej hermeneutycznie na prewerbalne artykulacje 
naszego bycia w świecie.

Jest to trop, który przybliża nas, a nie oddala wobec Richirowskiego ujęcia 
fenomenalizacji świata. Pozwala zarazem docenić jego radykalność.

Marc Richir pytanie o prawdę pozoru uznaje za pytanie na wskroś fenomeno-
logiczne. Fenomen (pojmowany jako „nic jak tylko fenomen”), który nie odnosi 
już do tego, czego miałby być przejawem , nosi w sobie piętno nietożsamości 
z sobą samym i nieokreśloności. Jakakolwiek próba identyfikacji fenomenu, 
nadania mu tożsamości, będzie miała status pozoru. Podejmujemy wielo-
rakie, zawsze nacechowane pozornością, próby uchwycenia fenomenu. Są one 
zarazem warunkiem zaistnienia jego wymykającej się obecności; sytuują nas one 
w obszarze samego wymykania się nam fenomenu, „na skraju odczuwalnego 
i nieodczuwalnego, widzialnego i niewidzialnego, dającego i niedającego się 
pomyśleć”. Prawda fenomenów powinna być zatem – twierdzi Richir – wydo-
byta z ich nieprawdy, z ich „kłamstwa”. Nie są one ani obrazem jakiegoś stanu 
rzeczy, ani upostaciowieniem jakiegokolwiek eidos, lecz „bytują” w nieokre-
ślonej przestrzeni braku ontologicznego czy poznawczego osadzenia. W tej 

8 Ibidem.
9 Argumentacja szerszego ujęcia tego problemu u Heideggera została przeze mnie wyłożona 

w tekście: Fenomenalizacja jako interpretacja. Hermeneutyczne otwarcie współczesnej fenomenologii, 
w: Między fenomenologią a metafizyką, red. M. Poręba, B. Działoszyński, Wyd. UW, Warszawa 2017.
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perspektywie system istniejących uzasadnień nabierałby pozornego charakteru 
mitów, baśni opowiadanych przez dzieje zachodniej filozofii i zachodniej kultury 
przedstawień. (Richir nie byłby, jak się wydaje, pod tym względem odległy od 
Nietzscheańsko-Vattimowskiego rozpoznania stanu zachodnioeuropejskiego 
doświadczenia).

Klasyczne pojęcia bytu i nicości (wraz z destrukcyjną dla kategorii pozoru 
opozycyjnością) chciałby on zastąpić wizją nieposkromionego (dzikiego) ruchu 
wynurzania się i zanurzania fenomenów (jako „niczego jak tylko fenomeny”) 
w „fenomenologicznej nieświadomości”. Tym samym „fenomenologiczna świa-
domość” cokolwiek rozumielibyśmy pod tym pojęciem – a z pewnością chodzi-
łoby tu nie o „świadomość” jako kategorię Husserlowską, ale raczej o konieczny 
punkt percepcyjnego odniesienia, wobec którego dokonuje się ruch fenome-
nalizacji – to twór „porowaty”, gdzie to, co nieuchwytne i nieokreślone zderza 
się z tym, co pozorne i określone prowizorycznie, zderza się z granicą własnej 
nieokreśloności. Migocąca prawda fenomenu jest prawdą pozoru. Przekładając 
ów opis na kategorie opisu doświadczenia fenomenologicznego, doświadcza-
my owej prawdy pozoru i pozoru prawdy jako rozsunięcia w obrębie naszego 
egzystencjalnego zanurzenia w świecie, jako pewną czasową niezgodność, jako 
nietożsamość rozsuniętą w czasie. Jest to opis, który – zauważmy – przywołuje 
konotacje Nietzscheańskie, Heideggerowskie, Lacanowskie („niewczesność”, 
Nachtraeglichkeit), Derridiańskie („różnia”). Zarazem to wewnętrznie pęknięte 
proto-uczasowienie wymyka się unifikującemu porządkowi symbolicznemu, 
językowi. Jest czymś językowo nieuchwytnym.

Nie ma sensu i obecności bez fenomenalizacji, bez ukazywania się pozoru 
i bez doświadczania granic owego ukazywania się. Sens nigdy do siebie 
nie przystaje, lecz krąży, migoce:

„dzięki temu nie tylko sens jest otwarty nieskończenie na sensy, na mnogość, 
ale otwarty dodatkowo na nonsens albo przynajmniej na zagrażającą i nigdy 
nie oswojoną nieuchronność nonsensu czy kontr-sensu w sensie”10.

To „uzgodnienie sensu w niezgodności” dane jest – wedle Richira – między 
innymi, a może właśnie – w sztuce jako dziedzinie na wskroś fenomenologicznej. 
Nie wydaje się, aby mimo radykalizmu swoich fenomenologicznych deklaracji ten 
punkt dojścia ustawiał koncepcję Richira w opozycji do poheideggerowskich wersji 
fenomenologii. Richirowskie migotanie fenomenu zakłada bowiem konieczność 
włączenia interpretacji tego, co się ukazuje (interpretacji wpisanej w samo uka-
zywanie się „jako” Als) w ruch wynurzania się prowizorycznych artykulacji sensu, 
których prawdę stanowi to, co ją unieważnia na rzecz doświadczenia pozoru. 
Tym bardziej nie ma pod tym względem zasadniczej niezgody między stanowi-
skiem Richira i Merleau-Ponty’ego. Obaj zdają się korzystać z Heideggerowskiego 
przełamania klasycznej wersji fenomenologii. Faktyczne doświadczenie świata, 
zwłaszcza późno nowoczesne, performujące kulturowo (filozoficznie, artystycz-
nie) ten aspekt faktyczności, oznacza współistnienie tęsknoty za realnością (in-
terpretowaniem świata „jako”) i unieważnianiem jej jako pozoru (krytycznym, 
sceptycznym dystansem wobec bezsilnych prób zatrzymania jej w doświadczeniu).

10 Ibidem.
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Antynomiczne napięcie między doświadczeniem realności i pozorności świata 
we współczesnej sztuce

Merleau-Ponty rysuje w Widzialnym i niewidzialnym swoistą dialektykę przy-
swojenia i oddalenia, przebiegającą już w polu naturalnej, cielesnej percepcji 
i przysługującą wszelkim doświadczeniom kulturowym, gdzie współkonstytuują 
się i zarazem wchodzą w antynomiczne napięcie. „Wszystko przebiega tak – 
opisuje tę dialektykę Merleau-Ponty – jakby moja zdolność docierania do świata 
oraz zdolność ograniczania się do złudzeń, szły zawsze w parze. Więcej: jakby 
dostęp do świata był tylko drugą stroną wycofywania się zeń, a owo wycofy-
wanie się na margines świata serwitutem i innym wyrazem mojej naturalnej 
zdolności wkraczania weń. Świat jest tym, co postrzegam, lecz jego absolutna 
bliskość, odkąd się ją bada i wyraża, staje się również, w niewyjaśniony sposób, 
dystansem”11.

Wszelkie próby percepcyjnego i kulturowego przyswojenia świata są, według 
Merleau-Ponty’ego, zarazem sprawdzianem niemożności tegoż przyswojenia, 
doświadczeniem nieprzejrzystości, dystansu. Dotyczy to naszych kontaktów ze 
światem w ogólności, jak i prób przyswojenia światów indywidualnych: innych 
ludzi, a nawet głębi mojego świata. Każda próba ich zrozumienia, nazwania, 
wyrażenia czy przedstawienia wywraca na opak relację między głębią (zakryto-
ścią) podłoża i widzialnością powierzchni: to, co ustaliło się jako powierzchnia 
językowego i obrazowego przedstawienia, ukazuje swą nieprzeniknioną głębię 
niewidzialnego.

Aby uchwycić, ująć w kategorie tę nieuchwytną dialektykę dystansu i przy-
swojenia, która – właśnie poprzez swoją nieuchwytność odnosi się do pozoru 
w Adornowskim znaczeniu – należy uruchomić nowe pola znaczeniowe dla 
tradycyjnych, metafizycznych kategorii. Okaże się wówczas, że to, co wydawało 
się najbardziej od pozoru odległe – np. cielesność, materialność sztuki – ukaże 
swą wewnętrzną dissensualność, pęknięcie i odniesie do fundującej ją kategorii 
pozoru. Własna cielesność doświadczenia estetycznego może być rozpatrywana 
w funkcji performatywu sensu, jakiego doświadczamy w naszym intercielesnym 
byciu w świecie; sztuka „modeluje” faktyczność naszego doświadczania sen-
su. Doświadczanie możliwych światów tworzonych przez artystów na powrót 
uwrażliwia nas na faktyczne związki rzeczywistości, wraz z ich nieodłącznym 
składnikiem – pozorem.

Można oczywiście z pełnym uzasadnieniem twierdzić, ze powyższe spo-
strzeżenie ma status uniwersalny w zastosowaniu do wszelkich fenomenów 
artystycznych, reagujących na kryzysy paradygmatów kulturowych i filozoficz-
nych, w które ujmujemy nasze doświadczanie świata. Pewną wrażliwość na 
udział pozoru w naszym sposobie postrzegania i doświadczania świata można 
dostrzec na przykład już w renesansie, zwłaszcza w manieryzmie, później jest 
cechą postawy romantycznej. Jednak dopiero w późnej nowoczesności, wraz 
z kulturowymi i filozoficznymi strategiami unieważniania tradycyjnej, osadzonej 
w metafizyce opozycji: prawdy i pozoru, kategoria pozoru nabiera nowego, 

11 Ibidem, s. 22.
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interesującego mnie w niniejszym eseju, znaczenia. Zostało ono ujęte – jak 
starałam się pokazać – przy pomocy narzędzi zorientowanej hermeneutycznie 
fenomenologii.

Po to, aby potwierdzić przejście między dyskursem fenomenologii a zary-
sowanym w pierwszych partiach eseju opisem stanu późno nowoczesnego 
doświadczenia pozoru, zwłaszcza w polu doświadczeń estetycznych, odwołam 
się do egzemplifikacji. Pochodzą one z pola współczesnych, filozoficznych ujęć 
zjawisk sztuki awangardowej. Awangarda artystyczna jest znakomitym obiek-
tem obserwacji. Performuje ona sposób doświadczania przez człowieka późnej 
nowoczesności świata jako „migocącego fenomenu”; awangardziści oscylują 
między dwiema postawami: metakrytyczną i mityczną. W obu wypadkach po-
zorne i realne wymieniają się miejscami.

Dość oczywiste i dobrze wykorzystane w literaturze przedmiotu jest w tym 
miejscu odniesienie do sztuki minimalistycznej12. Podam jednak mniej oczywisty 
przykład przesunięć znaczeniowych w obrębie zastanych, metafizycznych kate-
gorii w celu pokazania ich użyteczności w polu badań nad sztuką współczesną. 
Weźmy pod uwagę choćby trend w filozofii i estetyce polegający na eksploracji 
Kantowskiej kategorii wzniosłości do wydobycia nowego znaczenia terminu 
„materialny”, który według takich autorów jak Lyotard czy de Man (możemy 
dołączyć do nich m.in. Rancière’a i Derridę) desubstancjalizuje metafizyczne 
pojęcie materii na rzecz rozumienia jej jako „czystej różnicy”. Oto jak trawestuje 
myśl Lyotarda z L’Inhumain Jacques Rancière: „Przede wszystkim materia jest 
czystą różnicą. Rozumiemy przez to różnicę bez określeń pojęciowych, jak np. 
tembr [głosu] lub odcień [koloru], których jednostkowość przeciwstawia się 
grze różnic i określeń rządzących kompozycją muzyczną lub harmonią kolorów. 
Słowem, Lyotard nadaje tej materialnej, nieredukowalnej różnicy nieoczekiwaną 
nazwę: nazywa ją immaterialnością”13.

Podkreślmy, że nie chodzi tu już o jakość uchwytną zmysłowo, lecz o nie-
redukowalne wydarzenie „namiętności” [d’une passion]. Aistheton w ujęciu 
Lyotarda jest zarazem czystą materialnością i „znakiem”, ale w tym pozasemio-
logicznym rozumieniu znaku, że odnosi ono do realności uczucia, dla którego 
wydarzenie czystej materialności nabiera sensu afektywnego. Dodam w tym 
miejscu od siebie, że staje się on elementem naszego zanurzenia w faktycz-
ności doświadczenia życia – afektywnego, wydarzeniowego, zlokalizowanego 
czasowo i przestrzennie, rozpiętego między oczekiwaniem i pamiętaniem, 
nadzieją i melancholią. Dla Lyotarda sztuka, zwłaszcza sztuka awangardowa, 
konstytuując swój świat specyficznie, jak wyżej rozumianej zmysłowości, ska-
zana jest na dissensus. Wpisane weń „nieszczęście dissensusu” nie jest jednak 

12 Hal Foster (Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, 
Universitas, Kraków 2010) dokonuje przekonującej, fenomenologicznej kontekstualizacji sztuki minima-
listycznej; por. też ujęcie R. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, przeł. M. Szuba, 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011; idem, Passages in Modern Sculpture, MIT Press, Cambridge 1977; D. 
Judd, Specific Objects, „Arts Year Book” 8/1965; M. Fried, Art and Objecthood, „Artforum”, czerwiec 1967.

13 J. Rancière, Malaise de l’esthétique, Galilée, Paris 2004, s. 122. „Premièrement, la matière est 
pure différence. Entendons par là une différence sans determinations conceptuelle, comme le timbre 
ou la nuance dont la singularité s’oppose aux jeux de différences et de déterminations qui gouvernent 
la composition musicale ou les harmonies des couleurs. Or, Lyotard donne à cette différence matérielle 
irreductible un nom inattendu: il l’apelle «immatérialité»”.
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tą alienacją, o której pisze np. Adorno, nie ma u niego wiele wspólnego ze 
strategią wpisaną w funkcjonowanie społeczeństwa kapitalistycznego, która 
polega na izolowaniu doświadczenia estetycznego w celu jego politycznej, 
ekonomicznej, kulturowej funkcjonalizacji. Lyotard sięga do dissensualności 
bardziej źródłowej, wpisanej w ludzką kondycję. Sztuka awangardowa, która 
w szczególności obciążona jest ową dissensualnością, jest czymś więcej niż 
„dzieckiem swej – rozdzieranej sprzecznościami i poddawanej rozmaitym for-
mom alienacji, epoki. Jej nośność ma również walor uniwersalny. Jest Lyotard 
pod tym względem bliski Merleau-Ponty’emu, mimo iż trzyma się od niego 
w polemicznym, krytycznym dystansie.

Lyotard pisze o tym typie doświadczeń, które cechuje niemożność nada-
nia znaczenia, pisze o istotowo a-znaczeniowych doświadczeniach „tego, co 
materialne”. Nieredukowalna linia oporu naszych doświadczeń świata wobec 
znaczenia, z których zdaje sprawę współczesna sztuka, jest granicą „tego, co 
materialne”. Jeśli doświadczenie tego, co materialne polega nie tyle – jak to 
widzi Greenberg – na modernistycznym zwrocie sztuki ku własnym środkom 
przedstawienia, ile jest dotknięciem granicy przedstawialności i znaczeniowości, 
to staje się ono ważną kategorią rozpoznawczą dzisiejszego doświadczenia 
świata w ogóle. Wpisuje się w szeroko rozumiane – społeczne, kulturowe, 
polityczne procesy stopniowej utraty znaczeń odziedziczonych przez trady-
cję Zachodu (w konsekwencji jego przekonań i  ideologii), „przeorane” już 
i nihilistycznie przepracowane przez postmodernistyczne praktyki myślowe 
i artystyczne.

W ramach postępujących procesów retoryzacji nowoczesnej kultury dochodzi 
do przesunięć prowadzących do „ufikcyjnienia” filozoficznej prawdy oraz do 
rozbicia stabilności jej dyskursu. Jeśli chodzi o filozofię, na tej drodze napotka-
my nie tylko poglądy Nietzschego, lecz także m.in. Vattima, Lacoue-Labartha, 
Żiżka/Lacana i Paula de Mana.

Vattimo metafizyczny dyskurs filozofii nazwie za Nietzschem – baśnią. O baj-
kowości filozoficznej opowieści snutej przez Zachód pisze Lacoue-Labarthe. Na 
miejsce prawdy wkracza retoryka, która orientuje się na językowy charakter 
własnej praktyki. De Man podkreśla, iż proces ten prowadzi do tego, że filozofia 
nie objawia już prawdy, lecz ją produkuje. Labarthe mówi o nadmiarowości 
i samozwrotnym charakterze retorycznej reprezentacji. Powyższa sytuacja – jako 
że osadzona jest w szerszych procesach erodowania metafizycznego gruntu 
– nadaje widmowe barwy retorycznemu charakterowi nie tylko filozoficznego 
dyskursu, lecz także kulturze późnej nowoczesności. Sztuka późno nowoczesna 
wskazuje na samą siebie jako na reprezentację bez gruntu, „gra” złudzeniami 
o referencji. Rządy fikcji oznaczają narodziny człowieka polityki, co znakomicie 
pokazuje Labarthe, odnosząc się do przykładu wytwarzania polityczności jako 
dzieła sztuki w praktyce nazizmu realizującego fantazmatyczną, „wyśnioną 
realność”.

Toteż zarówno sztuka zawłaszczenia, jak i prace site‑specific (np. tacy artyści, 
jak Fred Wilson czy Andrea Fraser) – zdaniem Fostera14 – podejmują swoistą grę 

14 H. Foster, op. cit., s. 224.
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z procesami „instytucjonalnego kodowania sztuki i artefaktów”. Pokazują, „jak 
przedmioty przekształcają się w dowody historyczne i/lub przykłady kulturowe, 
nabierając wartości i stając się obiektem pożądania w oczach oglądających”15. 
Dokonują swoistej dekonstrukcji, defikcjonalizacji ustalonych pozycji i hierarchii, 
a zarazem współpracują z instytucjami (takimi jak muzeum) w konstruowa-
niu i podtrzymywaniu nowych fikcji. Foster słusznie widzi w tych działaniach 
oszustwo cynicznego rozumu: „wystarczy, by artyści i instytucja chcieli upiec 
dwie pieczenie przy jednym ogniu – zachować społeczny status sztuki i cieszyć 
się moralną czystością krytyki”16. Przykładem strategii tego typu jest również 
sytuacjonistyczne détournement czy – charakterystyczne jeszcze dla awangardy 
historycznej – praktyki demontażu i montażu, które wykorzystują dawne, zasta-
ne elementy artystyczne, wyrywają je z kontekstów i włączają w nowe całości.

Innym przykładem strategii subwersywnej, która dokonuje przesunięć w stro-
nę retoryzacji kultury (w konsekwencji – niebezpiecznego otwarcia jej na po-
nowną mityzację i  ideologizację) jest idealizacja i mityzacja kategorii Innego 
– swoistego „wytrycha” politycznej poprawności i moralnej słuszności. Z jednej 
strony ruchy i zjawiska artystyczne sytuujące się po stronie dyskryminowanej 
Inności, występujące w obronie „Innego Ja”17 potwierdzają ideę regulatywną 
kulturowej równości (demokratyzacji kultury), ale – z drugiej strony – stoi za 
nią, jak słusznie zauważa Hal Foster – retoryczne odwrócenie – często prowadzi 
do uprzywilejowania nowej, dyskryminowanej definicji tożsamości kulturowej, 
a więc, paradoksalnie przeczy to założonej idei demokratycznego zrównania.

Konkluzje

W późnej nowoczesności, performowanej przez sztukę współczesną, w szczegól-
ności awangardową, doświadczenie rzeczywistości polaryzowane jest z jednej 
strony w obrazie tego, co skostniałe i wyobcowane, z drugiej – w obrazie tego, 
co płynne i nieuchwytne. W każdym z tych doświadczeń, z uwagi na ich mitycz-
ny lub metakrytyczny status, pozorne i realne wymieniają się miejscami. Każde 
doświadczenie detalu jako realnego przesłania unieważnia horyzont całości, 
ujawnia fikcyjność (baśniowość, narracyjność) tego horyzontu. Wymykanie się 
realności doświadczanej rzeczy jest skutkiem utraty osadzenia w metafizycznych 
strukturach prawdy i rzeczywistości, z czego zdają sprawę tacy filozofowie, jak 
Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty, Vattimo.

W powyższym horyzoncie zaproponowana przez Marca Richira koncepcja 
migotania fenomenów nabiera szczególnej przydatności heurystycznej. Pozwala 
zbadać mechanizmy fenomenalizacji świata otwierające nas na sztukę – szcze-
gólną dziedzinę fenomenów jako tylko fenomenów, dziedzinę, której siłą stał 
się właśnie status pozoru. Doświadczanie możliwych światów tworzonych przez 

15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 225.
17 Por. ibidem, s. 208, 209. Foster wspiera się tutaj na tezie Franco Relli, który w krytycznym 

dystansie wobec Lacana, Foucaulta, Deleuze’a, Guattariego w The Mythe of the Other twierdzi, że 
idealizacja inności często skutkuje nie tylko zatarciem różnic, lecz także polityzacją: uprzywilejowaniem 
określonego podmiotu.
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artystów na powrót uwrażliwia nas na faktyczne związki rzeczywistości. Poprzez 
owo przywrócenie wrażliwości na faktyczność, uruchamia mechanizmy współ-
partycypacji w doświadczeniach sensu, w jego bezustannym ruchu wynurzania 
się i zanurzania, w jego niemożności ustabilizowania się w okopach prawdy, 
po drugiej stronie tego, co zwykliśmy nazywać pozorem.

Appearance as Medium of Contemporary Art and Phenomenon of Modern Expe-
rience: Adorno, Heidegger, Richir, Merleau-Ponty

In this paper, I consider new artistic and philosophical ways of interpreting and employ-
ing the category of appearance, in contrast to the meaning it had in the post-Platonic, 
metaphysical and mimetic tradition. The category of fiction bears the metaphysical burden 
of the ontology of appearance a burden from which contemporary aesthetic experience 
seeks to liberate itself, with the help of artists and philosophers alike. However, I argue 
here that the category of appearance has not lost its significance but is instead being 
subjected to a new problematisation in the field of reflection on late modern experience. 
Artistic appearance is an important element of aesthetic experience and constitutes its 
truth as it demonstrates the internal contradiction that characterizes human experience 
in late modernity: the inherent ambivalence of distance and immersion, presence and 
absence, a desire for the Real and an attempt to escape from it.

Key words: appearance, the Real, late modern experience, phenomenalisation, 
flickering of phenomenon, hermeneutics, phenomenology

Słowa kluczowe: pozór, Realne, doświadczenie późnej nowoczesności, fenome-
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