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O społecznej i poznawczej funkcji


sztuki w erze kultury elektronicznej


Czasy obecne charakteryzuje rozmycie znaczeń podstawowych pojęć, dzięki którym


człowiek zwykł określać swoje miejsce w kosmosie. Jednym z pojęć, którego znaczenie jest


szczególnie trudno określić to sztuka. Mimo jednak tej trudności można starać się określić


funkcje sztuki. Podejście takie znajduje swoje usprawiedliwienie w szeregu zmian następuj


ących mniej więcej od drugiej połowy dwudziestego wieku. Myślę o następujących po sobie


lawinowo rewolucjach technologicznych oraz o zmianach społecznych, które podążały za


tymi rewolucjami. W wyniku tych zmian doszło do pewnych kontrowersji dotyczących


charakteru współczesnej kultury. Okazało się, że zarówno wiedza, szczególnie problem


podziału na tzw. dwie kultury, jak i edukacja – pytania o przydatność algemeine bildung,


muszą zostać przemyślane na nowo. Uważam, że w sferze tych pytań znajduje się również


problem społecznej przydatności sztuki. Nowe ujęcie relacji między poznaniem, społecze


ństwem i sztuką zostało umożliwione – przynajmniej częściowo – dzięki pojawieniu się


nowych, multimedialnych środków porozumienia. Ich pojawienie się pokazało, że ludzki


aparat percepcyjny jest plastyczny, i że w dużej mierze kształtuje go środowisko społeczno-

techniczne. Klasyczne przekonanie rozwijane od czasów filozofii greckiej, zgodnie z którym


podstawową rolę w poznaniu odgrywa umysł, a zmysły mogą jedynie dostarczać danych, musi


zostać przeformułowane. Zamiast niego proponuję za Rudolfem Arnheimem przyjąć tezę, iż


percepcja zmysłowa oraz umysł są ze sobą zespolone, że mamy do czynienia nie z separacją,


ale jednością postrzegania i myślenia. Konsekwencją nowego rozumienia relacji miedzy zmys


łami i umysłem jest wyznaczenie sztuce nowych zadań w zakresie edukacji. Postulat tym


pilniejszy, im wyższe wymagania wobec kreatywności pracowników stawia gospodarka


oparta na wiedzy.


Umysł i zmysły


W filozofii greckiej trudno jest znaleźć sformułowane explicite przekonanie, iż między
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1 Por. Marshall McLuhan, The Classical Trivium. The Place of Thomas Nashe in the Learning of his Time. Gingko


Press 2006.

2 Por. Bartłomiej Knosala, Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form


komunikacji.

3 Por. Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa. s. 9. Gdańsk 2008.


zmysłami i umysłem zachodzi  ścisły związek. Przeciwnie główny nurt rozpoczynający się od


Parmenidesa z Elei a prowadzący do wielkich systemów filozoficznych Platona i Arystotelesa


kładzie nacisk na niezależność myślenia od zmysłów. Jeśli jednak opuścimy obszar ujęć


teoretycznych i zwrócimy się w kierunku praxis, okaże się, że np. greccy sofiście doskonale


zdawali sobie sprawę z powiązań między umysłem i percepcją. Marshall McLuhan w swojej


pracy doktorskiej poświęconej sporowi w obrębie klasycznego trivium1 pokazuje, że staro


żytna sztuka retoryki składała się z pięciu dywizji: inventio, dispositio, memoria, elocutio,


pronunciatio, i że dział poświęcony sztuce wygłaszania (pronunciatio) zawierał m. in. wiedzę


o zależnościach między percepcją a umysłem. Dykcja, gest, mimika, a nawet użycie pod czas


mowy artefaktów, jak robił to Hippiasz z Elidy, mające za cel wzmocnić perswazyjność


wypowiedzi, były obliczone na zmysły. McLuhan jest przekonany, że również sięgająca pó


źnej starożytności sztuka egzegezy Biblijnej zawiera w sobie twierdzenie o głębokich zależno


ściach między działaniami intelektualnymi a percepcją zmysłową. Lektura Biblii prowadzi do


zbawienia poprzez ukazanie świata w jego właściwych wymiarach i kształtach, nie tylko w


aspektach metafizycznych i moralnych, ale również na poziomie percepcji – sądzi McLuhan.


Kontynuacją tradycji gramatycznej i retorycznej jest renesansowa teoria idolii Franciszka


Bacona, gdzie kultura – język, doktryny religijne i systemy filozoficzne – pełni rolę


mechanizmu sterującego nastawieniami percepcji. Wątek ten rozwiną włoski filozof


Giambattista Vico, który w swojej Nauce nowej przedstawił historię rozwoju cywilizacji jako


dzieje przemian aparatu percepcyjnego wywołane innowacjami społeczno-technicznymi2.


Przekonanie, że aparat percepcyjny jest plastyczny i że wraz z biegiem historii


przechodzi kolejne modyfikacji znajdujemy w pracach z zakresu historii sztuki. Heinrich


Wolfflin w swoich Podstawowych pojęciach historii sztuki twierdził, „że każdy artysta


rozporządza pewną sumą optycznych możliwości, że widzi otaczający świat tylko w pewien w


łaściwy sposób i że to widzenie ma swoją osobną historię. Odkrycie owych warstw


optycznych, wytworzonych w rozwoju dziejowym, uczony uważał za elementarne zadanie


historii sztuki”3. W Polsce Władysław Strzemiński w Teorii widzenia w twórczy sposób


adaptował podejście Wolfflina, łącząc przemiany widzenia z następowaniem formacji spo


łeczno-ekonomicznych. Strzemiński: „Myśl i widzenie rozwijają się poprzez wzajemny wp
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4 Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, s. 14, Kraków 1974.
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Nodine, Dennis F. Fisher, foreword by Rudolf Arnheim, New York 1979, s. 314. Cyt. za Marią Poprzecką, dz. cyt.,


s. 9.

8 Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. Natalia Szczucka, wprowadzenie Lewis H.


ływ na siebie. Rozwój ich nie odbywa się więc w oderwaniu od realnych, kształtujących


warunków życiowych, lecz na podłożu społecznym, w zależności od potrzeb procesu pracy.


Dlatego każda kolejno następująca formacja społeczna stawiając nowe zadania powoduje


nowy wzrost umiejętności korzystania z doznań wzrokowych”4. W tym samym paradygmacie


utrzymane są uwagi Waltera Benjamina, wg którego sposób postrzegania rzeczywistości


zmienia się wraz z przechodzeniem historii przez wielkie okresy dziejów. „Ludzkie


spostrzeganie – pisze Benjamin w swoim najsłynniejszym eseju pt. Dzieło sztuki w dobie


reprodukcji technicznej, za pomocą zmysłów – medium, w jakim się dokonuje – jest


uwarunkowane nie tylko przez naturę, lecz również przez historię”5.


We współczesnej humanistyce prowadzona jest ożywiona dyskusja wokół pytania o


historyczności aparatu percepcyjnego. Filozof sztuki Artur Danto jest przekonany, iż teza „że


oko jest tak historyczne jak ludzka wiedza – to znaczy, że w wizualnej percepcji zachodzą


zmiany odbijające zmiany historyczne i że historia widzenia jest całkowicie analogiczna do


zmian w produkcji artystycznej (…) przypisuje znacznie większą elastyczność naszemu


systemowi optycznemu, niż na to pozwalają badania nad percepcją”6. Z kolei Marx W.


Wartofsky – przeciwnik przekonania o ponadczasowym charakterze widzenia – stwierdza:


„Ludzkie widzenie samo w sobie jest artefaktem, wywołanym przez inne artefakty, zwłaszcza


obrazy”7.


Zmysły a rozwój technologiczny


Wątpliwości co do historyczności aparatu percepcyjnego nie miał kanadyjski teoretyk


mediów Marshall McLuhan. W koncepcji McLuhan zmiany percepcji wywołane są


pojawieniem się nowych technik, szczególnie tych które służą przekazywaniu informacji. W


Zrozumieć media McLuhan stwierdza wyraźnie: „Oddziaływanie techniki nie ujawnia się na


poziomie opinii lub koncepcji, ale trwale, nie napotykając na żaden opór, zmienia proporcje


zmysłów lub wzorce percepcji”8. Zmiany wzorców percepcji wywoływane nowymi formami
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9 M. McLuhan, dz. cyt., s. 128.


komunikacji możliwe są przy założeniu obecnym w myśli McLuhana, mówiącym, iż każda


technika stanowi przedłużenie zmysłów lub zdolności człowieka. Znany aforyzm McLuhana


mówiący, że „człowiek Zachodu dostał oko w zamian za ucho” odwołuje się do procesu


rozprzestrzeniania się alfabetu fonetycznego w starożytnej Grecji. Kultura oralna opierająca


się na słowie mówionym bazowała przede wszystkim na zmyśle słuchu, ale również na


wzroku, dotyku i zapachu, czyli na tzw. współgrze zmysłów. Obraz świata stworzony w takiej


kulturze charakteryzuje się dynamiką, wielością oraz interakcyjnością.  Kultura alfabetu


fonetycznego, wzmacniająca zmysł wzroku, stworzyła świat specjalizacji, fragmentaryzacji i


struktur linearnych. Pojawienie się czcionki drukarskiej wzmocniło tendencje kultury


alfabetu fonetycznego do poszukiwania uniwersalnej metody badawczej, fragmentaryzacji,


specjalizacji i linearnych struktur. Widzimy więc, że w koncepcji McLuhana wzory percepcji


organizowane przez media odpowiadają za nasz obraz świata, metody badawcze,


podstawowe pojęcia oraz nastawienia poznawcze. Szczególnie ważną konsekwencją


dominacji nastawienia wizualnego dla autora Zrozumieć media jest rozejście się sztuki i


nauki. To rozejście McLuhan opisuje odwołując się do obecnej w Średniowieczu analogii mi


ędzy dwoma księgami, Księgą Natury i Księgą Pisma. Ta analogia upadła wraz z


dokonaniami Galileusza, który pokazał, że Księga Natury posiada własną metodologię,


metodologię opartą na języku matematyki, a nie na alegorycznej interpretacji. Dla McLuhana


wystąpienie Galileusza było jednym z wielu efektów prymatu nastawienia wizualnego,


którego koniec nastąpił wraz z mediami elektronicznymi i powrotem do akustycznego świata


słowa mówionego. Z tego schematu historiozoficznego McLuhan wyciąga wniosek o


konieczności odbudowania takiej formy ludzkiej aktywności intelektualnej, która łączyłaby


sztukę i naukę. Miałaby to być umiejętność rozpoznawania nieuświadomionych skutków


oddziaływania środowiska technicznego, przewidywania przyszłego rozwoju techniki oraz


kierowaniu nim w taki sposób, aby stworzyć harmonijne społeczeństwo. W bardziej


mistycznej interpretacji myśli McLuhana sztuka ta miałaby doprowadzić do bezpośredniej ł


ączności świata, człowieka i Boga, do „stanu oniemienia, który mógłby zapewnić wieczną


zbiorową harmonię i pokój”9.     
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10 Por. Ken Robinson, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, przeł. Aleksander Baj, Kraków 2010 s. 19.
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Łapiński, Warszawa 1983. s. 384.

12 Tamże, s. 385.

13 W. Tatarkiewicz, Sztuka: dzieje pojęcia, [w:] idem Wybór pism  estetycznych, Kraków 2004, s. 38.

14 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Estetyka średniowieczna, Warszawa 1988, s. 263.


Niedostrzeganie związków między myśleniem i percepcją zmysłową doprowadziło do


rozwodu między sztuką i nauką. Rozejście się tych dwóch form ludzkiej aktywności dokonało


się wraz z erą nowożytną. Prawdopodobnie to wtedy zaczęto postrzegać wiedzę i inteligencję


jedynie przez pryzmat rozumowania dedukcyjnego oraz idei dowodu naukowego10. Kategorie


intelektualne pozwalające na przeciwstawianie sztuki i nauki zostały zaczerpnięte ze sporu o


starożytnym rodowodzie, mianowicie ze sporu między rozumem i wiarą. Henri Bergson,


starając się określić stosunek rozumu do wiary, pisał o radykalnym przedziale „między


królestwem wiary i królestwem rozumu; między z jednej strony tym, co intuicyjne i jako


ściowe, a z drugiej – tym, co intelektualne i ilościowe”
11. Wraz z końcem epoki odrodzenia


antynomia wiary i rozumu straciła swoją aktualność a w jej miejsce pojawiła się „bardziej


znacząca i podstawowa” dychotomia między sztuką i nauką, opierająca się na „opozycji mi


ędzy poznaniem jakościowym (którego dostarcza sztuka) i poznaniem ilościowym (którego


dostarcza nauka)”12.


Rozejście się sztuki i nauki możemy również śledzić analizując ewolucję pojęcia


sztuki. Władysław Tatarkiewicz zauważa: „‹‹Technê›› w Grecji i ‹‹ars›› w Rzymie i w


średniowieczu, nawet jeszcze w początkach ery nowożytnej, w dobie Odrodzenia, znaczyły


tyle, co umiejętności, mianowicie umiejętności zrobienia jakiegoś przedmiotu, domu, posągu,


okrętu, łóżka, garnka, odzieży, a ponadto umiejętności dowodzenia wojskiem, mierzenia pola,


przekonywania słuchaczy. Wszystkie te umiejętności były nazywane sztukami: sztuka


architekta, rzeźbiarza, garncarza, krawca, stratega, geometry, retora”13. Pojęcie sztuki nie tylko


było blisko związane z pojęciem umiejętności a nawet rzemiosła, ale również z pojęciem


wiedzy. W Historii estetyki Tatarkiewicz pisze: „(...) starożytni rozumieli sztukę jako opartą


na regułach umiejętność wytwarzania rzeczy. A skoro jest umiejętnością, to jest wiedzą; jest


bliska nauce. Tylko nieliczni starożytni myśliciele, jak Arystoteles, usiłowali wykryć, co dzieli


sztukę od nauki. – Wieki średnie utrzymały to pojęcie sztuki, dopatrując się subtelnej różnicy


między ars a scientia”14. Jak to się stało, że – oprócz powodów, które wskazaliśmy wyżej -


wraz z biegiem historii nie tylko straciliśmy poczucie łączności między tymi dwiema formami


ludzkiej aktywności, ale również uznaliśmy, że poznanie naukowe jest poznaniem
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15 Robinson, dz. cyt., s. 57.

16 Tamże, s. 74.


wyższego rodzaju od poznania, którego dostarcza sztuka? Jednym z głównych powodów


tego stanu rzeczy był gwałtowny postęp technologiczny, który stanowił konsekwencję


rozwoju przyrodoznawstwa w epoce nowożytnej. Dla członków społeczeństw zachodnich


zależność między rozwojem nauk o przyrodzie a pojawianiem się nowych wynalazków u


łatwiających codzienne życie była oczywista. Dodatkowo wyłonienie się nowego modelu


ekonomicznego w XIX wieku – industrializmu – zdeterminowało określone rozumienie


wiedzy oraz oparty na tym rozumieniu system edukacji. To rozumienie wiedzy opiera się na


dwóch filarach: jeden to przekonanie o walorach myślenia dedukcyjnego, drugi to uto


żsamianie wiedzy z wiedzą opisową. Współczesny system edukacyjny koncentruje się na


rozwijaniu tych dwóch zdolności, jednocześnie zawężając pojęcie inteligencji do umiejętno


ści, które są mierzone w testach na inteligencję. Ken Robinson przekonuje, że we wspó


łczesnym świecie, w którym nie przemysł i produkcja odgrywa kluczową rolę, ale firmy


znajdujące się na polu komunikacji, informacji, rozrywki, nauki i technologii, potrzebna jest


nowa koncepcja inteligencji i nowe podejście w edukacji15.   


Sztuka a edukacja


W 1999 roku Ken Robinson jako przewodniczący Narodowej Komisji Doradczej do


Spraw Kreatywności, Ekonomii i Edukacji przygotował dla rządu Wielkiej Brytanii raport o


miejscu edukacji we współczesnym świecie, o błędach systemu edukacji oraz o możliwo


ściach wyjścia z kryzysu kreatywności współczesnej szkoły. Punktem wyjścia rozważań


Robinsona jest luka w umiejętnościach w europejskiej gospodarce. Pracodawcom trudno jest


znaleźć pracowników, którzy potrafiliby myśleć intuicyjnie, którzy byliby pomysłowi i


nowatorscy, komunikatywni, posiadaliby umiejętność pracy zespołowej, byliby elastyczni,


pewni siebie, posiadaliby zdolność łatwego przystosowania się do nowych sytuacji16.  System


edukacyjny oparty na wąskim rozumieniu inteligencji oraz na hierarchii nauk i umiejętności,


które są konsekwencją przyjęcia takiego  właśnie pojęcia inteligencji, nie przygotowuje


uczniów do gospodarki kreatywnej. Tymczasem postęp technologiczny dokonujący się od


mniej więcej pół wieku wymaga nowych umiejętności. Robinson pisze: „Rewolucja


telekomunikacyjna, rosnąca przepustowość łączy oraz pojawienie się sieci cyfrowych tworzą
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17 Tamże, s. 61.

18 Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł. Marek Chojnacki, Gdańsk 2011, s. 6.

19 Robinson, tamże, s. 150.

20 Tamże, s. 164.


nowe światowe rynki, mnożąc popyt konsumentów i rynki zbytu. Te nowe formy pracy tworz


ą popyt na nowe rodzaje zdolności i uzdolnień”17. Aby sprostać wymaganiom nowego rodzaju


gospodarki musimy przemyśleć na nowo podstawowe pojęcia związane z wiedzą, edukacją i


twórczością. W największym skrócie postulaty Robinsona można określić jako ponowne zł


ączenie sztuki i nauki, czy lepiej: uznanie, że charakterystyczną cechą działań człowieka jest


doświadczenie estetyczne. Arnheim tą samą intuicję wyraził w następujących słowach: „Nie


zgodzę się z poglądem, że sztukę należy zamknąć w wieży z kości słoniowej, chroniąc jej wył


ączny przywilej do własnych celów, praw i procedur. Uważam raczej, że jeśli sztuka nie jest


właściwością wszystkiego, co postrzegamy, to nigdzie nie ma dla niej miejsca. (…) twórcze


myślenie nie zważa na wytoczone przez nas granice pomiędzy tym, co estetyczne, a tym, co


naukowe”18. Podobne poglądy wyrażali również przywoływani już w tym artykule Władysław


Strzemiński i Marshall McLuhan. Jednak podejście Robinsona charakteryzuje się położeniem


mocnego nacisku na reformę systemu edukacyjnego. Argumentację Robinsona za radykalnym


dowartościowaniem sztuki w ramach współczesnego szkolnictwa można przedstawić w


sposób następujący. Jeśli dla współczesnych organizacji tak ważna jest kreatywność


pracowników, to szkoła powinna w dużo większym stopniu skupić się na rozwijaniu


twórczych uzdolnień. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę, że „Kreatywność nie jest specjalną


wartością ograniczoną do szczególnych ludzi i można się jej uczyć”19. Jak uczyć się


kreatywności? Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że różnym ideom odpowiadają ró


żne środki wyrazu. Nie da się całej bogatej rzeczywistości ująć na przykład jedynie w języku


matematyki, chociaż niektóre idee mogą być wyrażone jedynie w takim języku (na przykład te


dotyczące rzeczywistości fizycznej). Robinson pisze:


Wszyscy używamy różnych sposobów interpretacji dla wyrażenia różnych rodzajów


koncepcji. Artysta nie przekształca idei bezpośrednio w muzykę, obraz czy dramat. Zajmuje si


ę muzycznymi, wizualnymi lub dramatycznymi ideami. Różne sposoby reprezentacji są


potrzebne, żeby sformułować różne rodzaje idei.20


Rozwijanie kreatywność jest związane z odnalezieniem właściwej „formy


wypowiedzi”. Robinson podaje przykłady wielkich artystów, którzy, często przypadkiem,


odkryli „swój” środek wyrazu i dzięki temu „otworzyli drzwi do swojego twórczego potencja
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21 Ciekawe, że na gruncie nauk o zarządzaniu istnieje świadomość zależności miedzy system społecznym  a


kreatywnością. Warto zastanowić się nad możliwością  przeniesienia wyników badań Agaty Hilarowicz i Grażyny


Osiki na grunt edukacji. Por. Agata Hilarowicz, Grażyna Osika, Uwarunkowanie środowiskowe kreatywności


pracowników [w:] Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-

gospodarczego. Red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak, s. 138, Katowice 2012.

22 Tamże, s. 181.


łu”. Co z tymi osobami, które nie odkryły swojego środka przekazu, co z tymi, którzy nawet


nie wiedzą, że istnieją takie formy wypowiedzi, dzięki którym mogliby odsłonić swoje


twórcze pokłady? Jasne jest, sądzi Robinson, że podstawowy problem leży w błędnych


przekonaniach na temat istoty kreatywności i jej związków z formami wypowiedzi,


propagowanych przez współczesną formę szkolnictwa. 


Bogactwo świata kultury objawiające się w niezliczonych formach sztuki i mnogości


nauk naprowadza nas na wieloaspektowość ludzkiej inteligencji, jednak system edukacji


koncentruje się tylko na jednym rodzaju zdolności wyrażanych w ramach dyskursu


naukowego21. Robinson zwraca również uwagę, że negatywną konsekwencją rozdziału nauki i


sztuki jest deprecjacja rozwoju emocjonalnego, uznanie, że zdolności naukowe są jedynym


rodzajem zdolności jakie szkoła powinna rozwijać. „Umiejętność wyrażania i radzenia sobie z


uczuciami, jasnego komunikowania się, bycia dobrym słuchaczem, poznania kim się jest i


dogadywania się z innymi ludźmi nie uczy się w konwencjonalnych programach większości


szkół” - pisze brytyjski specjalista ds. edukacji22. Tymczasem to właśnie tzw. miękkie umiej


ętności są dziś uważane za decydujące czynniki dla społecznego i ekonomicznego rozwoju.


Zakończenie


Problem stosunku sztuki i nauki ma wiele aspektów. Rozpatrywany od strony procesu


edukacji ukazuje poznawcze i społeczne funkcje sztuki. Zgodnie z przytoczonymi postulatami


Kena Robinsona – guru światowej edukacji, programy edukacyjne powinny w równej mierze


kłaść nacisk na sztukę i przedmioty humanistyczne, co na przedmioty ścisłe. Od rozwoju


twórczych zdolności zależy bowiem postęp ekonomiczny w ramach współczesnych społecze


ństw opartych na wiedzy i kreatywności. Ostatnie badania Programu Międzynarodowej Oceny


Umiejętności Uczniów (PISA) pokazały, że najwyższe pozycje w międzynarodowym


rankingu wiedzy i umiejętności uczniów zajęły Korea Południowa i Finlandia. I jeśli wysoką


pozycję Korei Południowej tłumaczy się „kulturą edukacyjnego masochizmu”, to fiński model


edukacji funkcjonuje zgodnie z postulatami Robinsona – muzyka i rzemiosło zajmują równie


ważne miejsce jak matematyka i języki obce, uczniowie nie odrabiają długich zadań
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23 Por. Robert Siewiorek, Wspaniały old skul  [w:] Tygodnik Powszechny 15.09. 2013.


domowych, a ich szkoła nie stoi na rywalizacji tylko na współpracy23. Widzimy wiec, ze


postulat ponownego przemyślenia stosunku sztuki i nauki ma nie tylko charakter czysto


teoretyczny, ale od jego realizacji zależy charakter naszej kultury, czy nawet – jak pisze


Arnheim – kształt całej ludzkiej egzystencji. 


Dr Bartłomiej Knosala – adiunkt w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Wydzia


łu Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania badawcza wiążą się z


pograniczem filozofii i teorii komunikacji społecznej, szczególnie interesuje go wpływ form


komunikacji na zmianę podstawowych pojęć takich, jak sztuka, mądrość, technika.
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