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…to jest zasadnicze pytanie, czy 
projektant jest w służbie produk-
cji, czy w służbie kultury.

Andrzej Pawłowski
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…jeżeli nie zajmowali się czło-
wiekiem, to nie spełniali swo-
ich zadań jako projektanci…

Andrzej Pawłowski
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…w dreptaninie wokół spraw 
komercjalnych … zapomina-
my często o istotnych ideach, 
które były powodem i zacząt-
kiem wzornictwa – o ideach 
humanistycznych. O potrzebie 
rozwinięcia ich należy często 
i coraz częściej przypominać.

Andrzej Pawłowski
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Istotą naszych działań jest ob-
myślanie procesów, w których 
obiekty i urządzenia technicz-
ne odgrywają jedynie rolę po-
mocniczą. Obmyślanie życia 
powinno stać się sensem pro-
jektowania.

Andrzej Pawłowski
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Zbyt wiele szkół i zbyt wielu 
projektantów choruje na prak-
tycyzm, który tak ich ograni-
cza, że zatracają elementarną 
funkcję człowieka, jaką jest 
myślenie. Nauka projektowa-
nia jest nauką myślenia. My-
ślenia specyficznego, bo w swej 
pierwszej fazie bezinteresow-
nego i nieograniczonego. 

Andrzej Pawłowski
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Odbiornik w czasie procesu odbioru zaczyna być wytwor-
nikiem własnej energii i staje się autorem własnego procesu. 
Energia wytworzona w ten sposób może być większa od ener-
gii wytworzonej przez poprzedniego autora.

Andrzej Pawłowski, Koncepcja pola energetycznego1 

W roku 1964, na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
powstał pierwszy w Polsce wydział wzornictwa: Wydział 
Form Przemysłowych. Pośród jego założycieli Andrzej 
Pawłowski odegrał wiodącą rolę. To on dawał ideowy za-
czyn. To on formułował cele, definicje, koncepcje, teorie. 

Profesora znałem jako człowieka poszukującego praw-
dy, myślącego i wypowiadającego się w duchu tego wyzwa-
nia. Znałem, był i jest mi bliski. Niemniej dystans czasowy, 
oderwanie od kontekstu i okoliczności, w których on kreślił 
swe zdania, od oczekiwań i lęków, sporów tamtej epoki, ła-
twiej pozwala dostrzec obiektywną treść jego wypowiedzi.

Czytam jego zdania w ich roszczeniu do prawdziwo-
ści. Natomiast czytanie ich jako środków, za pomocą któ-
rych Autor chciał osiągnąć ten czy ów cel, traktowanie ich 
jako narzędzi manipulacji, gry, polityki, traktowanie ich 
jako form erystycznych czy retorycznych byłoby poniże-
niem Profesora (okoliczności miałyby wyjaśniać (bez)sens 
i (brak) znaczenia jego tekstów?). 

Nie podejmę prób rekonstrukcji ewentualnych pod-
tekstów jego tekstów, związanych z okolicznościami ich 
powstania, intencjami, jakie kierowały nim w konkretnym 
czasie itp.

1  A. Pawłowski, Koncepcja pola ener-
getycznego,w: tegoż, Inicjacje. O sztuce, 
projektowaniu i kształceniu projektantów, 
Kraków 2001. Źródło to przytaczam 
jako I z podaniem numeru strony.

Wstęp
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Nie czynię domysłów dotyczących jego intencji, nawet 
tych związanych z jego działalnością organizacyjną czy pe-
dagogiczną w polu designu ( jako współzałożyciela pierw-
szego w Polsce wydziału wzornictwa przemysłowego, 
dziekana, kierownika Katedry Metodyki Projektowania, 
autora programów nauczania, współzałożyciela Stowarzy-
szenia Projektantów Form Przemysłowych, członka rady 
ICSID – International Council of Societies of Industrial 
Design…). 

Cóż intencje, skoro autor to ktoś, kto odkrywa, wpada 
na myśl, tworzy myśli dopiero wraz ze swym powstającym 
dziełem! Twórcze pisanie nie jest zapisywaniem czy spisy-
waniem.

Pawłowski dążył do czegoś, coś chciał osiągnąć? Dlatego 
się wypowiadał, pisał, wiedział, czego chce, a w pisaniu nie 
pytał się siebie: „Dokąd?”, „Co?”, „Dlaczego?”? W każdym 
razie pisał i mówił, szukając ratio, a nie stosując vis. Pod-
stawowa dla istnienia kultury idea prawdy była jego ideą. 
W tym duchu czytam jego wypowiedzi, wchodząc w dia-
log, piszę wiedziony jego pytaniem: jak się ma ta czy inna 
sprawa, rzecz, kwestia. Czytam z pytaniem, jak się ma to, 
o czym mówią jego teksty, wypowiedzi, nie zatrzymując się 
tylko przy tym, co one mówią, nie zatrzymując się tylko 
przy jego (hipo)tezach. Podejmuję jego poszukiwania.

Andrzej Pawłowski kreślił ideał projektanta, który 
potrafi przyjąć postawę filozoficzną, zna wagę pytania 
o źródła, o podstawy designu i swych projektów, a w kon-
sekwencji nie zatrzymuje uwagi przy przedmiotach i ich 
życiu, ale przenosi ją na człowieka, jego życie i jego świat – 
kulturę. Już z tego powodu przemyślenia Pawłowskiego są 
mi bliskie.

Gdzie jego filozofia? Gdzie Pawłowskiego myśl explici-
te, gdzie implicite? Gdzie szukać myśli Pawłowskiego? My-
śli – to znaczy? Pawłowskiego – to znaczy?

Pawłowski pozostawił po sobie rzeźby, prace quasi-ma-
larskie, rysunki, kompozycje, fotografie, projekty, teksty. 

Środowisko, w którym żył, nie sprzyjało publiko-
waniu. Nie naciskano, by pisał. Sam swe własne teksty, 

Wstęp
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w skromnym wyborze – Inicjacje – rękodzielniczo „wydał” 
za życia w nakładzie… dziesięciu egzemplarzy. Dopiero 
po jego śmierci wydano pełniejsze Inicjacje (zbiór ten obej-
muje artykuły, wypowiedzi, quasi-manifesty…). Zachowa-
ły się zapisy rozmów. 

Co znaczyłoby tu uwzględnić to wszystko, i więcej? 
Uwzględnić nagrania, by „czytać” także z tonu jego głosu? 
Analogicznie, sięgając do rękopisów, czytać z charakteru 
jego pisma (z pomocą grafologów)? Uwzględnić fotogra-
fie, które mu zrobiono, oraz te, które sam sobie zrobił, by 
„czytać” z wyrazu twarzy, z układu linii, pagórków i do-
lin we wnętrzu jego dłoni (za pomocą chiromancji czy 
raczej palmistry)? W przypadku Pawłowskiego szczegól-
nym przedmiotem takich dociekań mógłby być jego cykl 
Genesis, który Profesor stworzył, fotografując swoje ręce. 
Uwzględniać fotografie autorstwa Pawłowskiego bądź te, 
na których pozuje, by na ich podstawie zrekonstruować 
właściwy jemu punkt widzenia, rodzaj wrażliwości?

Czyż żywa filozofia nie ożywia i nie wiedzie ręki, nie 
splata się z jej naturą? Sposobem, w jaki odnosi się ona do 
rzeczy, ludzi, świata, ciała, duszy, ducha, a także ze sposo-
bem, w jaki odczuwa ją i jak ją pojmuje człowiek, którego 
jest ręką? Czyż żywa filozofia nie ożywia i nie wiedzie oka, 
nie stanowi ukierunkowania jego spojrzenia, nie określa 
jego (nie)czułości, jego punktu widzenia? To filozofia żywa 
w ciele (wcielona w pracę oka, dłoni…), wcielona w ludzkie 
działania oraz ich wytwory, w szczególności wcielona w me-
tody badawcze, projektowe, wykonawcze, użytkowe…

Jednemu dziełu Pawłowskiego, wspomnianemu cyklo-
wi fotograficznemu Genesis, poświęciłem całą książkę2. 
Tutaj zatrzymuję się przy jego teorii.

„Pawłowski” znaczy tu tyle: ktoś, kto swoim nazwi-
skiem autoryzował dany tekst, albo ktoś, kogo wypowiedź 
została zapisana. Myśl Pawłowskiego: zawarta w tekstach 
lub zapisach jego wypowiedzi. Gdy napiszę gdzieś „Paw-
łowski twierdzi, że…”, to tylko w tym znaczeniu: zdanie 
czy zdania, tekst czy teksty sformułowane przez Pawłow-
skiego, wyrażają twierdzenie, że…

2  Zob. Bibliografia.

Wstęp
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Nie podejmę „starego” wezwania, postulatu, by „autora 
rozumieć lepiej, niż on sam siebie rozumiał”. Nie zajmu-
ję się autorem ani jego samorozumieniem. Dociekania 
takie są nieistotne dla prób zrozumienia dzieła – spraw, 
dziedzin, o których ono mówi, do których się ono odnosi. 
Zajmuję się dziełem, dlatego właśnie że – jak przypusz-
czam – niesie ono coś, co nie jest wyrazem, ekspresją oso-
by jego autora, a w szczególności nie jest wyrazem czy eks-
presją jego rozumienia samego siebie. W konsekwencji nie 
zamierzam dociekać tego, jaki sens autor wiązał czy wiąże 
ze słowami, zdaniami, które napisał. Zajmuję się sensami, 
jakie można w nich znaleźć czy wynaleźć. Zresztą każ-
dy autor po napisaniu lub namalowaniu czegoś może się 
przyjrzeć i znaleźć tam więcej i mniej, niż było jego inten-
cją, jeśli tylko nie będzie chciał widzieć w tym jedynie tego, 
co pierwotnie zamierzył. 

Jeśli nawet biografia intelektualna autora (a więc wie-
dza na przykład o tym, co czytał, znał) może być w tym 
pomocna, to w tym sensie, że to „Jego” dzieło. Nie chodzi 
o tego kogoś, kto pozostawił dzieło.

Rozumieć dzieło lepiej, niż rozumiał je autor – to moż-
liwe. Cóż jednak dzieło… Nie chodzi o dzieło samo, nie 
o jego budowę, konstrukcję, formę, styl, nie chodzi nawet 
o same pytania jako takie, wyobrażenia, twierdzenia, które 
ono niesie, ale o problemy wskazywane przez te pytania, 
o obrazy, fenomeny pojawiające się w tych wyobrażeniach, 
o zależności, które próbują ująć te twierdzenia. O kwestie, 
sprawy, które dzieło podnosi. Nie o rzucone myśli, domy-
sły i wymysły, ale o samo istnienie, ku któremu one się kie-
rują, które wskazują, próbują ująć. O problemy człowieka, 
życia, świata… 

Chodzi o problemy, jeśli nawet stawianie pytań, przeży-
wanie pytań oraz obecność problemów w życiu nie dają się 
prosto od siebie oddzielić, jeśli nawet byłoby tak, że stawia-
ne pytanie nie tyle odpowiada (w tej czy innej mierze) zasta-
nemu problemowi życia, ujawnia go, nie tyle trafia w trud-
ne punkty sytuacji człowieka, co raczej stwarza problem, 
przedefiniowuje sytuację, położenie, kondycję człowieka. 

Wstęp
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W przeciwieństwie do wielu zawodowych filozofów, 
którzy znają i analizują tylko teksty innych filozofów, na-
mysł Pawłowskiego rodził się w żywym doświadczeniu 
świata człowieka i jego „biedy”. Profesor unikał pseudopro-
blemów.

Pytał o związki „pomiędzy kierunkami projektowania 
i kierunkami myśli filozoficznej” (I 126), o „założenia filo-
zoficzne tego zawodu” (I 21). Jego ideałem było „projekto-
wanie […] nasycone tymi wątpliwościami, które związane 
są z humanistyką” (S 35)3. Odpowiedzialność designu roz-
ciągał na „tworzenie najbardziej racjonalnych warunków 
dla […] rozwoju kultury w warunkach cywilizacji prze-
mysłowej” (I 31).

Re-konstruując filozofię designu Pawłowskiego, wykra-
czam poza referowanie jego wypowiedzi. W jego tekstach 
znajduję inicjację. Spełniam testament złożony w jego 
ideale: dzieło – inicjacją, „odbiorca” – „autorem własnego 
procesu”, a „energia wytworzona w ten sposób może być 
większa od energii wytworzonej przez poprzedniego au-
tora” (I 52). Nieskromnie: w jego postulacie „przyszły od-
biorca – twórcą”.

Nie zatrzymuję się przy myśli, teorii Andrzeja Pawłow-
skiego, wchodzę w krąg, w horyzont pytań, które ona nie-
sie, narzuca lub skrywa. 

Filozofia stawia pod znakiem zapytania. Filozofia de-
signu ma krytyczny charakter w stosunku do samych jego 
podstaw: pyta o istotę oraz o sposób, sens i racje istnienia 
tego aspektu przedmiotów, który stanowi (określa) ich 
design. W takim namyśle rodzą się wątpliwości. Podsta-
wy designu – właściwie nie należą już do niego samego, 
leżą poza nim, tam, gdzie on się istni, spełnia, w żywiole 
życia i świata człowieka: w kulturze. W tej mierze filo-
zofia designu wiąże się, splata z filozofią kultury, życia, 
człowieka… 

Projekty designu, jak wszelkie projekty człowieka, nie 
tylko podejmują próby rozwiązania konkretnych pro-
blemów, ale rodzą się w nadziei, powstają z jakiejś na-
dziei bądź w pragnieniu znalezienia nadziei. Wiedziony 

3  A. Pawłowski, [Głosy w dyskusji], 
w: Stenogram obrad toczonych na posiedze-
niu Rady Wydziału Form Przemysłowych 
ASP w Krakowie, 8 stycznia 1969 roku 
w godzinach od 17 do 23 w lokalu przy 
ul. Smoleńsk 9 [maszynopis, s. 1–52], s. 35. 
Źródło to przytaczam jako S z poda-
niem numeru strony.

Wstęp
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prometejskim duchem designer jednak nie przyzna nawet 
przed sobą, że kondycja ludzka jest tak trudna, że w ogó-
le domaga się takiego ratunku – nadziei. W poniższych 
rozważaniach najdalszy będę od snucia pociech, od nakre-
ślania lub „podkręcania” programów dla designu nadziei. 
Raczej je obnażę. Odsłonię biedę położenia człowieka, na 
którą również design, kultura, próbuje znaleźć remedia 
„nadziei”.

Ta czy inna odpowiedź na pytanie o sens życia człowie-
ka leży u podstaw projektowania. Najczęściej przyjmowa-
na dalece bezwiednie. Wprawdzie określa ona punkt wi-
dzenia i horyzont oczekiwań, ale działa niczym instynkt, 
jawi się jako oczywistość świata oglądu. Projektant sam 
pytania tego nie stawia. Natomiast odpowiedź, jako prze-
czucie sensu, wiedzie jego projekty, w ten sposób stanowi 
praprojekt jego projektów.

Postawa filozoficzna splata się z twórczym designem: 
także w tym sensie można mówić o filozofii designu.

Design splata się z kulturą, w tym sensie można mówić 
o kulturze designu. Co więcej, możemy mówić o kulturze 
designu, czyli o tej, którą znamionuje design, kulturze na-
znaczonej charakterem i dominacją designu. Przejawem 
współczesnego triumfu tej kultury może być wypowiedź 
Umberta Eco dla „Frankfurter Allgemeine Magazin” od-
nośnie do twórców mody, projektantów samochodów: 
„staram się być na bieżąco w obu tych tematach… Cho-
dzi o formy sztuki, które mi odpowiadają, które oceniam 
i analizuję według kryteriów estetycznych”. Na pytanie, 
czy świadomie określa to jako sztukę, odpowiada: „Ab-
solutnie. Wystarczy wspomnieć legendarny esej Rolanda 
Barthes’a o »boskim« citroenie DS. Bywają samochody 
piękniejsze od wielu obrazów wiszących w galeriach i mu-
zeach”4. Łączenie designu ze sztuką Włochowi narzuca 
być może tradycja, sięgająca czasów renesansu, kiedy to 
pojawiło się pojęcie arti del disegno, czyli sztuk projekto-
wych, i od kiedy o sztukach zaczęto myśleć jako o wysu-
waniu projektów, zaś o samym akcie twórczym jako o pro-
jekcie5.

4  U. Eco, [wywiad], „Frankfurter All-
gemeine Magazin” 24.3.1995. W praktyce 
współczesnej dominuje przekonanie 
o związku designu i sztuki. Wprawdzie 
nowojorska MoMA wystawia design, 
a jedna z najlepszych uczelni arty-
stycznych w Stanach Zjednoczonych 
to Rhode Island School of Design, ale 
nawet ona, podobnie jak większość 
uczelni amerykańskich, w swej struktu-
rze wymienia design obok art (o skom-
plikowaniu sytuacji pojęciowej świadczy 
to, że uczelnie amerykańskie przyznają 
tytuły bachelor czy master of art, a więc 
w zakresie… nauk humanistycznych – 
w tle średniowieczne pojęcia i klasyfika-
cje artes).

5  Szerzej piszę o tym w: Di,segn,o. Re-
nesansowa idea disegno jako teoria estezy 
świata, „Estetyka i Krytyka” 2004–2005, 
nr 7/8.

Wstęp
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Tytuł tej książki miał pierwotnie brzmieć Filozofia de-
signu. Jego ostateczna wersja jednak podkreśla, że design 
jest tu ujęty jako zjawisko kulturowe (nie zatrzymuję się 
przy jego aspektach technicznych, technologicznych, eko-
nomicznych ani marketingowych).

Zjawisko kulturowe, to znaczy to, które angażuje czło-
wieka w jego człowieczeństwie, to, w którym wydarza się 
człowieczeństwo człowieka. Gdzie obiekty stanowią huma-
na i pojęte są jako humana (humanum to istność, sprawa, 
rzecz ludzka). 

Wieloznaczność określenia „filozofia kultury designu”?
Z jednej strony może być ono odnoszone do filozofii 

właściwej dla kultury designu, dla filozofii przyjętej w kul-
turze, której wyróżnikiem jest design, a więc zarazem może 
być odnoszone do filozofii określającej sam design, leżącej 
u jego podstaw, stanowiącej jego ideowe źródło (filo zofia 
w tym znaczeniu to w istocie raczej światoogląd). 

Z drugiej strony określenie „filozofia kultury designu” 
może być odniesione do refleksji o charakterze filozoficz-
nym, której przedmiotem jest kultura designu, a zasadni-
czo design.

Wstęp
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Czym jest filozofia, na czym polega filozoficzny sposób 
myślenia?

Jeśli filozofia wiąże się z postawą, życiem czy z dziełami 
człowieka, to w jaki sposób? 

Czym jest filozofia designu? Na czym polega związek 
filozofii z designem, filozofii designu z innymi rodzajami 
filozofii, z naukami zajmującymi się designem?

W jakim sensie można mówić o filozofii projektanta, 
teoretyka designu Andrzeja Pawłowskiego? Jakie rozu-
mienie filozofii, jaka filozofia, dochodzi do głosu w jego 
wypowiedziach, w jego dziełach?

(Nie sięgam głębiej, nie podejmuję kwestii: Czy same 
takie pytania nie niosą już ze sobą pewnej filozofii?)

Filozofia

1.1.
Filozofia implicite i explicite
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Gdzie szukać czyichś myśli, jak do nich dotrzeć? Kwe-
stię tę podejmuje albo milcząco, nieświadomie rozstrzyga 
w poczuciu oczywistości stosowanego przez siebie podej-
ścia każdy historyk idei. Tutaj wczytam się w ujęcie tej 
kwestii przez Tatarkiewicza. Na początku swych dociekań 
i poszukiwań autor Historii estetyki określa ich kierunek, 
zakres, metodę. W szczególności wprowadza rozróżnie-
nie estetyki implicite oraz estetyki explicite. Przez analogię 
można mówić o filozofii implicite oraz explicite.

We Wstępie Tatarkiewicz pisze o „estetyce w teorii 
i praktyce”. Podkreśla, że aby dowiedzieć się, co „sądzono 
o pięknie i sztuce”, historyk nie może poprzestać na bada-
niu tekstów głoszących „tezy estetyczne”, lecz musi sięgnąć  
także do dzieł, obyczajów… Dlaczego? Ponieważ: „Nie 
wszystkie myśli estetyczne znalazły od razu wyraz słowny, 
były za to wypowiedziane w dziełach”, historyk musi je do-
piero stamtąd „odcyfrować”6. 

W sytuacji gdy w danym miejscu i czasie, w danej epo-
ce, teoria sztuki nie została wyłożona w tekstach, trakta-
tach, a więc nie można jej „explicite odczytać”, Tatarkiewicz 
widzi możliwość jej „rekonstrukcji na podstawie pośred-
nich danych”, czerpanych z dwu „źródeł”: „samej sztuki 
ówczesnej i jej zabytków, które implikują pewien pogląd 
ogólny, a także na podstawie ówczesnych tekstów […], 
których jednostkowe twierdzenia – że tak oto budowano 
i malowano […], również ogólną teorię sztuki implikują”7. 
Implikują czy zakładają? Kiedy to można z danego dzieła 
wydobyć na przykład „ogólną teorię sztuki”? Jak dotrzeć 

6  W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1, 
Warszawa – Wrocław 1962, s. 13. Z my-
ślą o badaniach archeologicznych religio-
znawca napisał „wierzenia i idee nie dają 
się »odkopywać«” (M. Eliade, Historia 
wierzeń i idei religijnych, przeł. S. Tokar-
ski, t. 1, Warszawa 1988, s. 8).

7  Tegoż, Historia estetyki, t. 2, Warsza-
wa – Wrocław 1962, s. 165. Ten program 
rekonstrukcji Tatarkiewicz kreśli z myślą 
o średniowiecznej teorii sztuk plastycz-
nych.

1.1.
Filozofia implicite i explicite
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do tego dzieła? Czy ono jako takie nie może być nam dane 
dopiero pod tym warunkiem, że wcześniej zdobędziemy 
się na adaptację punktu widzenia właściwego sztuce tam-
tego miejsca i czasu, punktu widzenia, z którego to dzieło 
się zrodziło tam i wtedy – punktu określonego niegdyś 
przez implicite przyjmowaną, spontanicznie żywioną teo-
rię („myśl estetyczną”, filozofię sztuki)? Być może (zawsze?) 
spotykamy raczej wytwór własnych, współczesnych sobie 
projekcji. O ile obiekt nie ukazuje się nam jedynie jako „ja-
kiś” zabytek, pusty relikt, artefakt albo nawet tylko jako 
nagi, pusty, materialny twór?

Powtórzę, o jak pojęte „myśli” tu chodzi: historia estetyki 
w ten sposób uprawiana jest przypadkiem historii idei, jako 
taka nie zajmuje się myślami w sensie procesów psychicz-
nych, lecz myślami jako ideami (koncepcjami, pojęciami, 
teoriami; nie chodzi przy tym o idee w rozumieniu Platona, 
jakkolwiek koncepcje czy teorie mogą kreślić wyobrażenia 
„platońskich” idei, ponadczasowych, absolutnych, wzorco-
wych i miarodajnych itd.). Nie chodzi o myślenie, procesy 
myślowe, ale o myśli, o to, co w nich jest myślane, pomyślane.

Przez estetykę najwyraźniej Tatarkiewicz rozumie tutaj to, 
co sądzi się o pięknie i sztuce. I mówi o „dwutorowości” es-
tetyki, o dwu estetykach: „wypowiedzianej explicite i zawartej 
w smaku czy dziełach sztuki”8. Ta druga to estetyka implicite.

Uwaga w kwestii „smaku”: czy smak nie jest właśnie 
ową estetyką dochodzącą „do głosu” w dziele, czyli czynną 
w wyborach, rozstrzygnięciach, formowaniach wiodących 
do dzieła, a nigdy nie powstaje na drodze przejęcia jakichś 
tez, wypowiadanych, głoszonych (explicite)? Nie określa 
się w słowach i nie jest czymś, co nabywa się, przyswajając 
sobie jakieś formuły słowne?

Odcyfrować

Uwaga kolejna, w sprawie „odcyfrować”: wątpić poważnie 
można w to, że myśli stanowiące treść dzieła, w nim się 
pojawiające, przez nie „wypowiedziane”, a nawet te my-
śli, które we własnym dziele znajdował jego autor, ba, że 

8  Tegoż, Historia estetyki, t. 1, dz. cyt., s. 13.
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nawet myśli „łączone” z dziełem przez jego autora, które 
go zajmowały, którymi żył, to właśnie owe „myśli estetycz-
ne”, którymi się kierował (czy raczej te, które kierowały 
nimi), gdy formował…

I te, i tamte – czy wystarczy odcyfrować? Czy odszy-
frować (Eliade), odkodować? Teoria interpretacji, na przy-
kład hermeneutyka Gadamera, zmaga się ze złożonością 
tych kwestii i nie pozwoli ich zamknąć w jednym słowie 
„odcyfrować”. Jeśli nawet dzieło stanowi ślad myśli este-
tycznej autora czy epoki (nie napisałem już za Tatarkiewi-
czem „myśli estetycznych”, lecz właśnie „myśli estetycznej”), 
to jak możemy dotrzeć do niego, faktycznie mając przed 
sobą tylko jego materialne podłoże, na przykład jakieś pre-
historyczne znalezisko? Czy to, co w jakiejś bryle materii 
widzimy, i jak je i ją we własnym odczuciu znajdujemy, nie 
jest już produktem naszej własnej myśli estetycznej? 

Przypadek ready made pokazuje luźny związek pomię-
dzy materialną rzeczą a przedmiotem, jakim ona staje się 
w zależności od przyjętego punktu widzenia.

Przypadek ngoso9 pokazuje, że zbyt optymistyczny jest 
Eliade, gdy twierdzi, że w znaleziskach jawna jest ich „war-
tość użytkowa”, „techniczna intencjonalność”10. Ngoso. Czy 
ktoś, kto znalazłby krótki, zaokrąglony kawałek cienkiej 
gałęzi (podobny patyk być może widział już w potoku, 
obrobiony przez wodę), jeśli nawet w swych domysłach wy-
obraziłby sobie, że mógłby on być kołkiem, to odczytałby 
z tego patyczka funkcje, sensy, jakie miał on jako „ngoso”? 
Był noszony przez mężczyzn plemienia Chaga w odbycie, 
jako „widomy” dowód, wobec kobiet, iż oni też są niezwy-
kli, odkąd przestali być chłopcami, nie wydalają (kobiety 
są cudowne, odkąd przestały być dziewczynkami, wydalają 
okresowo krew, zachodzą w ciążę, rodzą, karmią…).

Wypowiadanie

Uwaga w kwestii „wypowiadania”. Sformułowania Tatar-
kiewicza zdają się sugerować następujący przebieg pro-
cesu twórczego: artysta, kierując się pewnymi „myślami”, 

9  Zob. B. Bettelheim, Rany symbolicz-
ne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska, 
przeł. D. Danek, Warszawa 1989. Autor 
przywołuje badania O.F. Rauma (Chaga 
Childhood, London 1940). Przypadek 
ngoso odczytać można jako metaforę 
roli obiektów kulturowych: podnoszą 
samoocenę, samopoczucie – „nakręcając” 
image; mocniej: odurzają, tłumią poczu-
cie bycia niczym i nikim, ukrywają nicość 
istnienia, wypełniają próżność i pustkę 
życia. Więcej uwag inspirowanych przy-
padkiem ngoso czynię w: J. Krupiński, 
Z-wiednie. Ontologiczne podstawy sztuki 
projektowania, Kraków 1993, s. 70–72.

10  M. Eliade, Historia idei i wierzeń 
religijnych, t. 1, dz. cyt., s. 6–7.
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wychodząc od pewnych „myśli”, tworzy dzieło stanowiące 
ich wypowiedź, wyraz, konsekwencję. Czy jednak auten-
tycznie twórczy proces nie polega na tym, że to dopiero 
w powstającym dziele artysta odkrywa pewne myśli, któ-
rych sam uprzednio nie miał, albo co więcej, że w dziele 
pojawiają się myśli (idee, wizje?), których on nigdy nie po-
myśli, nigdy ich nie będzie miał?

Owa „dwutorowość” estetyki, o której mówi Tatarkie-
wicz, wiąże się z jednym z podstawowych zagadnień teorii 
twórczości: jak się mają do siebie zasady estetyczne, które 
artysta wyznaje, do tych zasad, które określają jego dzieło 
(wpisane w nie jako zasady organizujące, pryncypium…). 
Rzecz tym bardziej jest złożona, że owo wyznawanie 
może mieć postać świadomą i nieświadomą. Zasady, któ-
re ktoś głosi, które deklaruje, nawet w zgodzie z samym 
sobą (nie na pokaz, nie dla gry), nie muszą pokrywać się 
z tymi, które w głębi duszy go poruszają, nieświadomie. 
Które nie tyle przyjmuje milcząco, ile one pozostają mil-
czące, ukryte, w tle świadomości, poza horyzontem uwagi. 
Jak je odcyfrować?

Jeśli zadanie prześwietlenia dusz autorów – do dna, jeśli 
mają dno – byłoby realizowalne (a przecież nawet na kozet-
ce samozadeklarowanych specjalistów od „dna”, psychoana-
lityków, nie znajdą się umarli), to wcześniej należy zapytać, 
po co w ogóle to czynić, jaką wartość miałaby taka wiedza?

Pomimo że następujące rozróżnienia wydają się trud-
ne do przeprowadzenia, należy o nich również pamiętać. 
Z jednej strony pojęcie designu lub sztuki, które ukierun-
kowuje pracę designera lub artysty (i które wypracowuje 
się w jego rozwoju), z którym się on zrósł tak dalece, że 
nieomal odruchowo, niczym drugi instynkt ożywia ono 
jego twórczość (poziom świadomości). Z drugiej strony 
pojęcie o swej sztuce, jakie w swym własnym przekona-
niu artysta ma i wyznaje, „żywi” (poziom samoświadomo-
ści artystycznej, ta może być fałszywa), lub to rozumienie 
sztuki, które – jak twierdzi wobec innych – posiada (przy-
pisuje sobie na przykład dla celów autopropagandy, z my-
ślą o autopromocji). Te dwa ostatnie warianty na pewno 
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nie dają się ostro oddzielić (a pełny nonkonformizm jest 
raczej utopią).

I te zasady, które autorzy (artyści, projektanci)  głosili, 
i one zawisłe są od zasad pozostających milczącymi, nie-
wypowiedzianymi, których nigdy nawet milcząco nie 
przyjęli, a z którymi urodzili się, w których wzrośli… 
Wpisane w budowę zdań, w język, w którym myślą, stano-
wiące logiczne przesłanki zdań, znajdujące w nich konse-
kwencje… Implicite obecne w nich.

Pojmowanie dzieła jako wypowiedzi budzi również 
wiele wątpliwości, analogicznych.

Jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, znajdujemy tu 
przykłady takiego rozumienia estetyki czy filozofii, w któ-
rych brak filozoficzności, kiedy to estetyka i filozofia (!) 
nie mają filozoficznego charakteru (to filozofia, która nie 
jest filozofią w podstawowym, właściwym znaczeniu).

To, co Tatarkiewicz nazywa estetyką implicite i explicite, 
wcale do filozofii nie należy. To doktryna, ideologia, pro-
gram… Filozofią sensu stricto, myślą filozoficzną, nie jest. 
Czy jednak filozoficznego charakteru nie ma już samo 
rozpoznanie i ukazanie doktryny, ideologii, jako takiej – 
to jest obnażenie jej założeniowego charakteru, odarcie 
ze statusu oczywistości, samozrozumiałości? Dokonanie 
tego na przykład w stosunku do estetyki implicite lub ex-
plicite jest szczególnie trudne w przypadku swojej estety-
ki, przez siebie wyznawanej, obowiązującej we własnym 
kręgu kulturowym. Pozostaje niezauważalna, jak oczywi-
stość. (Współ)stanowi, składa się na mój punkt widzenia, 
a punkt widzenia nie znajduje się w polu widzenia. Okre-
śla to, co z niego, kiedy patrzę, mi się ukazuje i jak się mi 
ukazuje, a co zarazem mnie samemu właśnie wydaje się po 
prostu rzeczywistością, faktem – czymś oczywistym.

Filozofia immanentna dziełom, działaniom, życiu

Jak pamiętamy, zgodnie ze słownikowym przeciwstawie-
niem explicite – implicite, można odróżnić te myśli au-
tora, które zostały jawnie wprost sformułowane w jego 
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wypowiedziach, pismach czy tekstach, oraz myśli ukry-
te w jego dowolnych dziełach, dokonaniach, nie tylko 
pismach. Implicite, czyli milcząco, niejawnie – zawarte. 
Współokreślające, warunkujące sens dzieła czy działania.

Jeśli chodzi o psychologię autora, powtórzę, sam może 
sobie nie zdawać sprawy z obecności pewnych myśli we 
własnym dziele. Może ich sobie nie uświadamiać. Może 
przyjmować pewne myśli bez dokonania wyboru, bez 
podjęcia decyzji, bez rozwagi, nieświadomie (przyjęte nie 
znaczy, że przyjmowane).

W stosunku do pewnej myśli explicite z kolei myśli 
implicite mogą być jej założeniami lub konsekwencjami. 
Wszelkie wyartykułowane, sformułowane, wypowiedzia-
ne „teorie” (pytania, pojęcia, rozróżnienia, twierdzenia) 
niosą ze sobą pewne inne teorie implicite. Toteż rozróż-
nienie teorii i praktyki (wbrew temu, co implicite twier-
dzi Tatarkiewicz we wstępie do swej Historii estetyki) nie 
pokrywa się z rozróżnieniem explicite oraz implicite. Za-
miast mówienia o estetyce czy filozofii implicite trafniejsza 
byłaby terminologia „estetyka immanentna”, „filozofia im-
manentna”. Immanentna danym dziełom czy działaniom, 
życiu człowieka, określająca je od wewnątrz, stanowiąca 
ich rdzeń, założenie.

Manifesty, autoteorie

Wypowiedzi samego autora (autoteorie) nie muszą być 
tym właśnie ideowym źródłem, które nadaje sens jego 
dziełu, podobnie jak i panujące w danym czasie, panujące 
w danej epoce teorie estetyczne wcale nie muszą być tymi, 
które ożywiają sztukę tej epoki. Sam artysta nie jest nigdy 
w pełni świadom swej własnej zależności od panujących 
doktryn, obiegowych interpretacji ani kategorii, i to nawet 
wówczas gdy ogłasza, iż łamie wszystkie tradycje (pełny 
nonkonformizm jest utopią)11. Toteż własne wypowie-
dzi, manifesty, autoteorie artysty czy designera nie mogą 
być traktowane jako wzorcowe, pierwotne, właściwe czy 
ostateczne rozumienie jego dzieł (nawet jeśliby w ogóle 

11  Zob. H.-G. Gadamer, Sztuka i na-
śladownictwo, przeł. M. Łukasiewicz, 
w: tegoż, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 
1979, s. 129–130.
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istniało jakieś prarozumienie dzieła). Chociaż wypowie-
dzi samego autora nie powinny być ignorowane, to jed-
nak ich odautorskie pochodzenie nie dodaje im mocy, nie 
przesądza o sensie czy istocie jego dzieła. („Nikt nie powi-
nien być sędzią we własnej sprawie”).

Również autoteorie designera czy artysty zawierają 
i zakładają jakąś immanentną sobie estetykę. Od takich 
autoteorii, powtórzę, odróżniamy teorie ( już to pojęcia 
designu, już to sztuki) wpisane w praktykę, w dzieło, teo-
rie, które faktycznie ukierunkowują pracę designera lub 
artysty i ożywiają jego twórczość. Te mogły pojawiać się 
i wzrastać wraz z dziełem, czy dziełami (a przez to wraz 
z nimi mógł rodzić się, dorastając do nich, sam autor). 

Przeprowadzenie powyższych rozróżnień jest tym 
trudniejsze „empirycznie”, że nie ma jednoznacznego przy-
porządkowania pomiędzy fizycznymi wytworami stano-
wiącymi nośnik dzieł (obiektów kulturowych) a duchem 
czy – jak kto woli – zespołem idei, z perspektywy którego 
widziane wytwory stają się dziełami sztuki czy przedmio-
tami użytkowymi. Idee immanentne dziełu wcale nie są 
przecież immanentne jego fizycznej podstawie bytowej 
(efekt projekcji, przykładem ready made).
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Wprawdzie mówiąc o jakiejś filozofii (estetyce, etyce), 
najczęściej ma się na myśli zbiór podstawowych zasad, 
wartości czy idei, wyartykułowanych w formie teorii, reali-
zowanych czy to w działaniach, czy to w dziełach, to jed-
nak filozofia we właściwym znaczeniu jest czymś innym. 
Zbiory takich zasad trafniej określano jako doktrynę (na 
przykład estetyczną, artystyczną), światoogląd (Weltan-
schauung), ideologie, stanowisko ideowe, „postawę ideolo-
giczną” (Umberto Eco)12, „program życiowy” ( José Ortega 
y Gasset), aparat kategorialny (Karl Raimund Popper, 
za Kantowską teorią kategorii; zbiorem form widzenia 
i myślenia), „schemat myślowy” (Popper; framework, co 
oddano: „schemat pojęciowy”, oddano pomimo faktu, że 
ten autor podkreśla znaczenie teorii, zdań, a atakuje prze-
konanie o roli pojęć, słów), „paradygmat” (Thomas Kuhn), 
perspektywę kulturową… To filozoficzne podstawy jakiejś 
ludzkiej dziedziny, ludzkiej formy aktywności (działania, 
kontemplacji…) oraz jej owoców. Podstawa filozoficzna, 
lecz nie postawa filozoficzna, jakkolwiek taki sens z okre-
śleniem „postawa filozoficzna” wiąże na przykład Feyer-
abend. Kolejne, pokrewne pojęcia? Blisko Auffassung, czy-
li, upraszczając, sposób odnoszenia się – do świata, rzeczy, 
ludzi… Auffassung w znaczeniu, które Wittgensteinowi 
pozwala mówić o podobieństwie filozofii i architektury 
(tej jego myśli poświęcę jeszcze nieco uwagi). Blisko sensus 
communis, „zmysł wspólnoty” czy wedle jednej z wykładni 
„zdrowy rozsądek”, w ujęciu Kanta Gemeinsinn, „wspólny 
zasób pojęć i przekonań” (Krytyka władzy sądzenia). Blisko 

12  Określenie „postawa ideologiczna” 
pojawia się w Nieobecnej strukturze 
Umberta Eco. Przynajmniej to polskie 
określenie budzić może wątpliwości. 
Z kolei określenie „postawa ideowa” ma 
już znaczenie odmienne od tu wska-
zywanego. Eco najwyraźniej ceni sobie 
przyjmowanie „nowych postaw ideolo-
gicznych” jako nowych (zob. Nieobecna 
struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, 
Warszawa 1996, s. 224). Podobnie 
w Dziele otwartym bynajmniej nie ma na 
myśli otwartości dzieła na rzeczywistość, 
a tylko podatność na gry przywidzeń, 
wwidzeń, projekcji widza… Kategoria 
prawdy nie ma znaczenia w tej koncepcji 
Eco.

1.2.

Filozofia jako światoogląd, 

ideologia…
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ethos, to greckie słowo, jak przypomina Gadamer, wska-
zuje na bycie, które zaistniało dzięki ćwiczeniu i nawyko-
wi”, słowo dla „tego wszystkiego, co ustanawia nasz system 
życia”, dla czegoś „rozumianego/zrozumiałego w sposób 
najbardziej wewnętrzny i najgłębiej wspólnego: przez nas 
wszystkich dzielonych przeświadczeń, ocen, nawyków”13. 
Gdzie ethos, tam zrozumiałość, a nawet samozrozumiałość 
(blisko, myśląc po polsku: oczywistość).

Szkicując swe pojęcie „ideologii całościowej”, Karl 
Mann heim gromadzi wiele zbieżnych, pokrewnych okre-
śleń. Przytaczam je jako charakterystyczne: „całościowy, 
podmiotowy sposób pojmowania rzeczy”, „perspektywa”, 
na którą składają się „rozumienia użytych pojęć, zjawisko 
kontrpojęcia, nieobecność pewnych pojęć, struktura apa-
ratu kategorialnego, dominujące modele myślenia, poziom 
abstrakcji oraz założenia ontologiczne”14.

Zasady, założenia

Powyżej padły określenia: „podstawowe zasady”, „założenia”.
Założenia – jak założenia budowli – na nich wznosi 

się cała ludzka konstrukcja… Tam bierze początek. Me-
taforę tego typu w sposób szczególnie dobitny stosuje Er-
win Panofsky, autor „metody ikonologicznej”, uprawiający 
historię sztuki jako „ikonologię”. Metaforę tę potęguje do 
granic możliwości, opisując najgłębszą (!) warstwę obiek-
tu kulturowego, w szczególności dzieła sztuki: „warstwę 
ikono logiczną”, warstwę, której konsekwencją są wszystkie 
pozostałe warstwy treściowe (znaczeniowe) dzieła, a wresz-
cie jego forma. Opisuje właśnie to, co tutaj nazywam filo-
zofią implicite, immanentną na przykład dziełu człowieka: 
„zdefiniować ją można jako jednoczącą zasadę leżącą u pod-
staw znaczeń i form”. Ale… pierwotne miejsce tych zasad 
Panofsky lokuje po stronie podmiotowej, do dzieł, przed-
miotów trafiają z umysłowości, składają się na postawę czy 
stanowisko (czyjeś, okresu itp.). Panofsky wskazuje prze-
cież na „te leżące u samego podłoża zasady, które ujawniają 
fundamentalną postawę narodu, okresu, klasy i religijnego 

13  H.-G. Gadamer, Hermeneutik II, 
Wahrheit und Methode, Ergänzungen, 
Gesammelte Werke, Bd. 2, Tübingen 1986, 
s. 325.

14  K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. 
U. Niklas, w: Problemy socjologii wiedzy, 
red. A. Chmielecki, Warszawa 1985,  
s. 357, 362.

1.2.

Filozofia jako światoogląd, 
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czy filozoficznego stanowiska” – i dalej – „przyjęte przez 
jedną osobowość i skupione w jednym dziele”. Ta postawa, 
ten sposób odnoszenia się, doda Panofsky, „zracjonalizowa-
ny, mógłby być nazwany filozofią”15. Wspomniane spotęgo-
wanie metafory „założeń” zbudowane jest z ciągu bliskich 
określeń: „u samego podłoża”, „u podstaw”, „fundamentalna”. 
Podobnie „zasady”. Przynajmniej polskie słowo „zasada” 
podpowiada: na swej zasadzie coś się zasadza. Podobnie 
podpowiada słowo „grunt”. Blisko metafory korzeni, źródeł, 
początku, principium (dosłownie: tego, co pierwsze).

Panofsky: „jednocząca zasada”. Narzuca się pytanie: czy 
jednocząc, zasada taka znosi konflikt wielu, buduje jed-
ność pośród wielości zasad, a nawet usuwa przeciwień-
stwa, sprzeczności, czy raczej zyskuje monopol, wypiera 
inne idee, wszystko, co się zauważa, czym się żyje, określa 
ona jedna (motyw odpowiadający Heglowskiemu „ducho-
wi czasu”)?

Od zasad składających się na czyjąś postawę (tam za-
sadzony wzrasta i ma ustawienie) odróżnić należy zasady 
właściwe temu, wobec czego człowiek przyjmuje posta-
wę, właściwe rzeczywistości, światu, kulturze bądź sferze, 
z którą i/lub w której on żyje, nawet tej, w której wyłania-
niu się i przemianach on uczestniczy, a jednak nie tożsa-
mych z zasadami składającymi się na jego postawę, na jego 
punkt widzenia, na jego „widzi mi się”. Te zasady, powiem 
prosto, „obiektywne” nie są tożsame z zasadami, założe-
niami czy pryncypiami, które składają się na czyjąś posta-
wę, czyjś punkt widzenia, określającymi (stanowiącymi) 
sposób odnoszenia się do tego, co napotyka, i sposób uj-
mowania i określania tego, co, jakim i jako co napotyka.

Nawet dziedzina kultury nie jest li tylko projekcją zasad 
składających się na stanowisko, perspektywę indywidual-
nych uczestników tej kultury, ma charakter autonomiczny 
względem nich (dowód: pewnych dzieł czy aktywności nie 
rozumieją).

W przypadku projektowania narzuca się pytanie o sto-
sunek zasad projektanta do zasad podmiotów, dla któ-
rych przeznaczone jest to, co projektowane, oraz zasad 

15  E. Panofsky, Iconography and Icono-
logy, w: tegoż, Meaning in Visual Arts, 
Chicago 1972, s. 32.
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dziedzin, sfer, w których uczestniczą podmioty i w których 
spełnić się ma to, co projektowane (przedmiot projektu).

Twórczy człowiek modyfikuje swój punkt widzenia, 
swój sposób odnoszenia się, i wtedy, i o tyle jest wolny. 
Pracując nad sobą, zmagając się ze sobą, przekraczając 
samego siebie. Dlatego kategorie takie jak sumienie czy 
odpowiedzialność zbiegają się z twórczością i wolnością. 
Sumienie, czyli głos drugiego we mnie, ciąg pytań, wyzwań 
i odpowiedzi, prób zapytywania i prób odpowiedzi. Od-
powiedzialność, czyli uczulenie na problemy, zagadnie-
nia, kwestie, co więcej, podejmowanie wątpliwości, pytań 
w wysiłku poszukiwania chociażby cząstkowych odpo-
wiedzi (tak, odpowiedzialność wymaga odpowiadania, 
nie tylko za, ale przede wszystkim na…). To duch twór-
czości określa położenie, kondycję człowieka jako waha-
nie, rozdarcie, rozszczepienie: człowiek istni się jako homo 
schistos, istni się w dialogu wewnętrznym16. Zaprzeczenie 
tego ruchu stanowi ideał samorealizacji, bycia sobą. Ideał 
równie fałszywy jak wyobrażenie, że człowiek po prostu 
już jest określony, ma toż-samość, tożsamy jest ze sobą, 
z tym, czym jest faktycznie dzisiaj, teraz tu oto.

Autentyczność

Od sytuacji, w której człowiek kieruje się jakąś zasadą, od-
różnić należałoby taką zależność: to zasada rządzi czło-
wiekiem, kieruje nim, wiedzie go, wodzi go, a on nie jest 
świadom ani jej, ani tego, że czemuś podlega. Ma ją „we 
krwi”, zbiega się z jego instynktem, intuicjami, widzeniem 
świata, rzeczy i ludzi, z jego pragnieniami, projektami – 
wyznacza je. Wówczas w swych wyborach, czynach, dzie-
łach człowiek nie tylko pozostaje w zgodzie z daną zasadą, 
nie tylko ją realizuje, wprowadza w życie, ale jest z nią toż-
samy. To wówczas ma poczucie bycia sobą, bycia szcze-
rym, bycia autentycznym17.

Samozadowolony, zadowolił siebie, swe pragnienie – 
zrealizował swą zasadę. Swą zasadę – to znaczy? Nawet 
nie w tym sensie, że się z daną zasadą utożsamia (ona nie 

16  Piszę o tym szerzej w: Homo schistos: 
sobą (nie)bycie, w: Karl Jaspers: człowiek 
w epoce przełomu, red. C. Piecuch, 
Kraków 2013 (części Homo alienatus, 
Wewnętrzna walka, Dialog, czyli dialog 
wewnętrzny).

17  „Autentyczny” – słowniki wskazują na 
greckie korzenie tego słowa, pochodzące-
go od auhtentēs, co angielski oddaje jako 
perpetrator, master (to perpetrate: wytwo-
rzyć, wykonać, przeprowadzić; w prze-
starzałym dzisiaj znaczeniu authentic to 
authoritative, having or proceeding from 
authority; clearly accurate or knowledgeable).

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   37 2014-08-20   14:09:36



Filozofia38

jest mu dana w sensie bycia przedstawioną mu, stającą 
przed nim, by mógł się do niej odnieść, ustosunkować), 
natomiast w tym sensie, że ona składa się na jego tożsa-
mość. W jakim stopniu może być, w jakim stopniu była-
by tylko jemu właściwa, nie dziedziczona, nie przejęta ani 
genetycznie, ani kulturowo? – odsuwam próbę odpowie-
dzi na to pytanie, jakkolwiek doniosłe jest, gdy za powód 
do dumy ma się swoją oryginalność, oryginalność pojętą 
w ten sposób, że człowiek sam ma być sobie źródłem.

To aktualne źródło, aktualny ośrodek jego pragnień, 
projektów, w szczęśliwej chwili zarazem określający jego 
wybór, czyn, dzieło. Gdy określa dzieło w spójny, kon-
sekwentny sposób, w pełni, bez reszty, bez resztek, bez 
„śmieci”, bez „obcych naleciałości”, bez „dziur”, bez „pęk-
nięć”, bez „rozszczepień”, bez „sprzeczności”, ono uchodzi 
nawet – czy tylko w oczach współwyznawców danej za-
sady? – nie tylko za dzieło autentyczne, za mające charak-
ter, styl, ale nawet za arcydzieło. Za twórcze dokonanie. 
Autor za (wielkiego) twórcę. Czy na tym polega twór-
czość? W gruncie rzeczy takie dokonanie absolutyzuje 
daną, aktualną zasadę. Twórczość nie polega na zgodzie 
ze sobą (ze sobą samym), na szczerości, przeciwnie, zbiega 
się z niezgodą z samym sobą. Cóż złego w samorealiza-
cji, w byciu sobą, w autentyczności? Odsuwa na bok ideę 
prawdy. Absolutyzuje zasady, które ktoś żywi, które nim 
kierują, zapoznaje zasady właściwe dziedzinie, sferze, ku 
której kieruje się człowiek, na przykład projektując.

„Filozofia” implicite, w znaczeniu zbioru zasad składa-
jących się na to, co nazywamy ideologią, doktryną, świa-
tooglądem, wierzeniem, etosem, schematem myślowym, 
paradygmatem czy „warstwą ikonologiczną”, stanowi za-
łożenie, rdzeń pewnej kultury (zdarzeń, procesów, obiek-
tów, dziedzin do niej przynależnych). Kwestionuję jednak 
przekonanie, że zasady aktualnie żywione w danej kultu-
rze, że czyjeś zasady (kierujące kimś czy te, którymi on 
się kieruje), faktycznie żywione przez kogoś, są jedynymi, 
o których można na poważnie myśleć, mówić. Te nie są 
czymś ostatecznym. Także w tym polu ma sens pytanie 
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o prawdę. Kategorie myśli nie są tożsame z kategoriami 
„rzeczywistości”, nawet tej projektowanej. Poczucie oczy-
wistości, szczerości, autentyczności, samorealizacji, samo-
spełnienia, bycia sobą nie świadczy o prawdzie, ba, może 
zbiegać się z życiem autoiluzją.

W zgodzie z ideałem autentyczności twórczość pojmo-
wana jest jako wyrażanie siebie, bycie sobą.

Jeszcze Kazimierz Malewicz, on, wiedziony pragnie-
niem absolutu autor Czarnego kwadratu, rozumiał istotę 
twórczości, pisząc: „Tylko tępi i bezsilni artyści przesłania-
ją swoją sztukę szczerością. Sztuce potrzeba prawdy, a nie 
szczerości”18.

Świato-ogląd

Wyjaśniając sens pojęcia Weltanschauung Wilhelma von 
Humboldta, odnoszącego się do „sposobu ujmowania 
świata”, Max Scheler podkreśla, że o swym Weltanschauung, 
światooglądzie, „jego posiadacze mogą nic nie wiedzieć. 
Wystarczy, że zgodnie z nim układa się świat”19, dodajmy: 
układa z oczywistością, w poczuciu oczywistości – takim 
przecież oglądają świat, takim im się ukazuje. Pojęciowym 
odpowiednikiem polskiego słowa „oczywistość” w dużej 
mierze jestWeltanschauung, świato-ogląd. Przekład „świa-
topogląd” gubi tą odpowiedniość, oglądu i oczu. 

Jeśli pamiętać o poczuciu oczywistości, jakie daje komuś 
żywiony przez niego (raczej żywiący go?) światoogląd, to 
socjolodzy Peter Berger i Thomas Luckmann, gdy twier-
dzą, że „myśl teoretyczna, »idee«, Weltanschauungen nie 
są znowu tak ważne w społeczeństwie”, mają o tyle rację, 
że jednostki należące do danego społeczeństwa wcale nie 
muszą sobie zdawać sprawy, że jakiś światoogląd w ogóle 
mają, że ich przynależność do tego społeczeństwa oparta 
jest na właściwym mu światooglądzie. Twierdzenie Ber-
gera i Luckmanna jako empiryczne może być konfron-
towane z badaniami statystycznymi. Te mogą pozwalać, 
w konkretnym przypadku, na odnotowanie, że „w spo-
łeczeństwie” na ogół nie zauważa się światooglądów, nie 

18  K. Malewicz, Od kubizmu i futuryzmu 
do suprematyzmu. Nowy realizm w malar-
stwie (1915), w: Między sztuką a komuną. 
Teksty awangardy rosyjskiej 1910–1932, 
oprac. A. Turowski, Kraków 1998, s. 154.

19  M. Scheler, Resentyment a moralność, 
przeł. J. Garewicz, Warszawa 1977, s. 181.
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myśli i nie mówi się o światooglądach. Co nie rozstrzyga 
kwestii roli światooglądów. Gdy jednak autorzy owi do-
dają, że „przesada w podkreślaniu wagi myśli teoretycznej 
w społeczeństwie i historii jest naturalnym błędem tych, 
którzy teoretyzują”20, dowodzą, że nie wiedzą, czym jest 
światoogląd. To nie poglądy – teoretyzacje. Nawet je-
śli uwzględnimy światoogląd wyznaczony przez język, 
w którym myślimy i mówimy.

Upowszechnienie się „-izmu” wymyka się uwadze jego 
wyznawców, głoszą go, w przekonaniu o własnej orygi-
nalności, z osobistym zaangażowaniem, a nie muszą so-
bie nawet zdawać sprawy z tego, że poddają się kulturo-
wej tendencji, że płyną z dominującym nurtem, że on ich 
niesie. Przykładem wyznawcy i „twórcy” funkcjonalizmu 
w architekturze, designie. Nawet opracowania z zakresu 
historii architektury i designu traktują ten „-izm”, jak gdy-
by był specyficzny dla tych dziedzin. Tymczasem w XX 
wieku, co najmniej przez kilka dziesięcioleci, w różnych 
wariantach, funkcjonalizm pojawiał się także na gruncie 
dziedzin innych niż architektura czy wzornictwo, w szcze-
gólności stał się wiodącą doktryną w biologii, psychologii 
czy socjologii. Jak zauważył Robert K. Merton, funkcjo-
nalizm stanowił pewien dominujący typ interpretacji i ro-
zumienia świata. „Funkcjonalny światopogląd” zawładnął 
więc wówczas nie tylko umysłami projektantów, lecz tak-
że naukowców. Zasadą ujęcia przedmiotów stało się, jak 
twierdzi w swej Teorii socjologicznej Merton, „ustalenie ich 
wpływu na szersze struktury, w których one występują”21. 
Dodam, że w opisie tych zależności znaczącą rolę odgry-
wało ujęcie systemowe (terminy „system”, „teoria syste-
mów” należały do bardziej popularnych, także w designie; 
„ujęcie systemowe” doceniał również Pawłowski).

Oczy-wistość

Złudzeniu wolności od nastawień, założeń, pojęć, teorii, 
„filozofii” towarzyszy poczucie oczywistości. Czyż świat 
nie jest taki, jakim sam prezentuje się w oglądzie?

20  P. Berger, T. Luckmann, Społeczne 
tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, 
Warszawa 1983, s. 42.

21  R.K. Merton, Teoria socjologiczna 
i struktura społeczna, przeł. E. Morawska 
i J. Wertenstein, Warszawa 1982, s. 118.
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Siła słów „To przecież jest oczywiste” bywa skuteczna. 
W tle, blisko, podobne chwyty retoryczne: „Ślepy jesteś, nie 
widzisz tego?”, „Gdzie masz oczy?”, a nawet: „Chyba nie po-
stradałeś zmysłów?”. Jeśli nawet te znaczenia słowa „oczy-
wiste” pozostają nieuświadomione, argument przemawia 
ich siłą: „oczy-wistość”.

Zauważmy, rdzeń i konstrukcja polskiego słowa „oczy-
wistość” czyni je wyjątkowym, język polski odróżnia oczy-
wistość i rzeczywistość.

Odpowiednikiem polskiego słowa „oczywistość” w ję-
zyku niemieckim jest Selbstverständlichkeit – samozrozu-
miałość. Natomiast słowo „rzeczywistość” przyjęto za 
odpowiednik Wirklichkeit, dosłownie to niemieckie sło-
wo oznacza skutkowość, oddziaływalność. Na dziedzinę 
rzeczy wskazują słowa o łacińskiej etymologii (łac. res – 
rzecz), takie jak Realität, reality, „realność”22.

Oczywiste, czyli nie ma o czym mówić, nie ma nad czym 
się rozwodzić, to czytelne, jasne, wyraźne… Optymistycz-
ny myśliciel chce doprowadzić ucznia, czytelnika do tego 
punktu, w którym nazwy, opisy, wyjaśnienia będą zbęd-
ne, a sama rzeczywistość stanie otworem przed nim, dana 
oczom, zmysłom, bez przesłony, jako „naga” prawda. Gdzie 
słowa (pojęcia, teorie zawarte, przenoszone w słowach) 
stają się niepotrzebne, a rzecz po prostu widać. O krok od 
absurdu, jakoby to dość okno, dość oko szeroko rozchy-
lić – a sami staniemy otworem przed rzeczywistością, któ-
ra ukaże się, wleje do duszy – w nienaruszonej postaci…

Kiedy to oczywistość byłaby czymś ostatecznym? Kiedy 
to świadectwo oczu, to, co widać, jest czymś ostatecznym? 
„To, co widać” w dosłownym znaczeniu: widoku, zjawiska… 
Oczywistości? „To, co widać” w znaczeniu widocznego, zja-
wiającego się przedmiotu, nie musi być realne, „to, co widać”, 
jako takie, jako widziane, nie świadczy swoim widokiem, że 
przejawia się w nim chociażby coś rzeczywistego… 

Świadectwa oczu, poczucia oczywistości nie należy my-
lić z dowodem rzeczywistości, oczywistości z rzeczywi-
stością. Stanisław Ignacy Witkiewicz zauważał obecność 
tego rozróżnienia w polskich słowach, pisząc o „wistości” 

22  Oczywistość – odpowiedniki an-
gielskie w słownikowym przekładzie: 
self-evident nature, obviousness, truism, 
platitude; odpowiedniki angielskie nie-
mieckiego selbstverständlich – natural, 
naturally, dla etw. für selbstverständlich 
halten – regard sth. as a matter of course 
(für gegebenen hinnehmen) – take sth. for 
granted (Oxford Dictionary).
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rzeczy oraz o „wistości” oczu23. Podobnie Leśmian zauwa-
żał różnicę pomiędzy „spojrzystością”, a rzeczywistością 
(ta pierwsza nie sięga tam, gdzie druga). To prawda, na te 
różnice czuły jest język polski, on je chwyta…

Jakie masz oczy, to i widzisz. Jakimi oczyma zbadać swoje 
oczy – drugiego człowieka. Jak zbadać nasze, ludzkie oczy?

Oczywistość, czyli pewnik, naznaczony banalnością? 
Dlatego rzeczom oczywistym nie poświęca się uwagi? 
O nich dobrze wiadomo („widomo”). 

Sposoby, formy myślenia i widzenia stają się formami. 
Formami? Treścią! Szkieletową, konstrukcyjną treścią 
(szkieletem, istotą) tego, co myślane i widziane. W ten 
sposób rodzi się oczywistość – z figur, schematów, mode-
li – mysłów, czyli umysłu i zmysłów. Z „się” odpowiadają-
cego temu, jak się patrzy, jak się myśli (to „Się” eksponował 
Heidegger). Z uprzedzeń, nastawień, przesądów… „Form 
apriorycznych”. Z naszych wizji rzeczywistości rodzi się 
na naszych oczach, przed nami, „rzeczywistość”.

Przywołam uwagi mistrzów bezpośrednio odnoszące 
się do kwestii oczywistości. Leszek Kołakowski: „Poczu-
cie oczywistości jest też kulturalnie określone, odwołując 
się przeto do niego, popadamy w błędne koło”24; Karl Rai-
mund Popper: „Każdy z nas uważa wiele spraw za oczywi-
ste, akceptuje je bezkrytycznie, a czyni to nawet z naiwną 
i zadufaną wiarą, że krytycyzm jest zupełnie zbędny”25. 
Ostrzeżenia zawarte w tych zdaniach nie zniosą jednak po-
wszedniego znaczenia, jakie ma dla nas oczywistość i po-
czucie oczywistości. Przesądy, uprzedzenia… Pozwala pójść 
„w ciemno” (szczęśliwie, gdyż same je określają?).

Problem oczywistości wiąże się nie tylko z pytaniem 
o istotę czy rolę filozofii, ale także z problematyką widze-
nia, spostrzegania, poznawania przez nas rzeczywistości, 
ukazywania się nam rzeczy, ludzi, świata.

Zmysły bez pojęć są ślepe

Poczucie oczywistości niesie ze sobą odczucie jasne-
go, wyraźnego świadectwa zmysłów. Na czym polega 

23  Zapis „oczy-wistość” tylko uwypukla 
coś, co zawarte jest w „oczywistość” 
(skądinąd pierwszą lekcję takiego wsłu-
chiwania się w słowa, doprowadzoną do 
granic, lekcję na temat znaczeń słów, dał 
nam Norwid, pisząc na przykład „ob-ja-
wienie”).

24  L. Kołakowski, Czy diabeł może być 
zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984, 
s. 17; Kraków 2006, s. 19.

25  K.R. Popper, Open Society and Its 
Enemies, vol. 1, Princeton 1986, s. 217.
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problematyczność tegoż? Dlaczego wiara w możliwość 
spontanicznego przeżywania przez nas wrażeń wolnych 
od wpływu intelektu, rozumu, dlaczego lęk przed re-
fleksją, jakoby przynoszącą zniekształcenie, zanieczysz-
czenie – grzeszy naiwnością? Wtrącę, zwolennicy kultu 
spontaniczności, czystego wrażenia, na swej liście wro-
gów obok intelektu czy rozumu zwykli nie wymieniać 
emocji, uczuć, serca26. Czyżby mówiąc o wrażeniach, 
mieli na myśli odczucia, wrażenia uczuciowe? Czy jednak 
estetycy w ten sposób pojmujący „wrażenia estetyczne” 
nie musieliby porzucić swego kultu spontaniczności, jeśli 
zgodzić się, że uczucia, że poruszenia „serca”, jeśli w ogóle 
są odpowiedziami na coś, jeśli rodzą się wobec czegoś, to 
ono dostępne jest wcześniej dzięki zmysłom (wrażeniom 
zmysłowym). Czym są zmysły bez umysłu? Spostrzega-
nie zmysłowe oderwane od pracy intelektu czy rozumu?

Zatrzymuję się przy tej kwestii z pamięcią o tym, jak po-
pularne są przekonania, iż istnieją „nagie” fakty, że istnieje 
„dziewicze” oko, spojrzenie wolne od wszelkich założeń, że 
dzieła „bronią się same”, że „co jest, każdy przy zdrowych zmy-
słach widzi” („Jaki jest koń, każdy widzi”) itp. Skądinąd prze-
konania te w zarodku niszczą możliwość (samo)krytycyzmu 
i (auto)refleksji. Obdarzają (samo)zadowoleniem, podtrzy-
mują bowiem w kimś optymistyczne przeświadczenie, że ma 
dostęp do rzeczywistości, że ona stoi przed nim otworem.

Jaki jest związek pojęć, teorii, idei z postrzeganiem?
Istnienie bezpośredniego spojrzenia, bezpośredniego 

oglądu, czystej obserwacji, podobnie jak postulat wolno-
ści od przesądów, najcelniej, najdobitniej neguje Kanta 
teoria form apriorycznych (a priori: uprzedni, pierwszy, 
przed – przeciwieństwem a posteriori: post, po…). Formy 
aprioryczne, a mianowicie uprzednie w stosunku do do-
świadczenia (spostrzeżenia, obserwacji, pomiaru), w nich 
umysł ujmuje, je nadaje umysł temu, czego doświadcza… 
(to formy uprzednie, podobnie jak uprzedzenia, przesądy, 
po niemiecku Vorurteil to tyle, co przedsąd).

Niemniej słynne twierdzenie Kanta „Myśli bez treści 
naocznej są puste, dane naoczne bez pojęć – ślepe”27 nie 

26  Zob. na przykład E. Cassirer, Filozo-
fia oświecenia, przeł. T. Zatorski, Warsza-
wa 2010, s. 273 i n. Cassirer przypomina 
myśl Jeana-Baptiste’a Dubosa: „Porusze-
nia serca płyną z niego samego, poprze-
dzając wszelki namysł” (tamże s. 277). 

27  I. Kant, Krytyka czystego rozumu, 
przeł. R. Ingarden, Kęty 2001, s. 99 (A51, 
B75).

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   43 2014-08-20   14:09:36



Filozofia44

jest dość radykalne, skoro sugeruje istnienie czystych, sa-
mych danych zmysłowych, sugeruje, że wpierw coś jest 
nam dane, że wpierw coś widzimy, a potem to ujmujemy 
pojęciowo. (Kolejna wątpliwość, czy dosłownie wzięte sło-
wa „Myśli bez treści naocznej są puste” nie przywołują tego 
wyobrażenia, iż oto dane zmysłowe wypełniają sobą jakieś 
naczynia-formy umysłu?)

Aspekty, widoki, obrazy są korelatami „punktów widze-
nia” – każdy punkt widzenia jedne z nich uprzywilejowu-
je. Inne dla niego nawet nie istnieją. (Również fotograficz-
ny obraz obiektu jest owocem wybiórczego spojrzenia, po 
dwakroć, gdy obiekt oglądano, robiąc mu zdjęcie, oraz gdy 
zdjęcie jest oglądane).

Dodać należy, że odwoływanie się do czegoś, do kon-
kretu, do rzeczy jako przykładu czy przypadku, także ma 
pojęciowe, teoretyczne podłoże. Coś staje się przykładem, 
gdy brane jest pod jakimś względem. Pod jakim? Przy-
kłady są zawsze przykładami czegoś, na coś – pojęciowo, 
teoretycznie określonego. Co ktoś w czymś widzi, jak je uj-
muje oraz jako co je ujmuje – nie jest sprawą „samego” oka 
( jak to chcą widzieć antyintelektualiści). Samo oko widzi 
tyle samo, co okulary – czyli nic nie widzi. 

Interpretacja

Teoria apriorycznych form poznania stanowi jedną z naj-
bogatszych w konsekwencje koncepcji Kanta. Wskazuje 
on na istnienie form, w których człowiek nieuchronnie 
postrzega, doświadcza, wyobraża sobie, a które nie pocho-
dzą z żadnego doświadczenia. A priori, czyli uprzednie, 
poprzedzające.

Popper dalece jest uczniem Kanta, w szczególności gdy 
twierdzi, że nie istnieje coś takiego „jak nie zinterpretowana 
obserwacja, obserwacja nie nasycona teorią”28. Czy popada 
w sprzeczność, nie jest dość konsekwentny, gdy napisze za-
razem, że „teorie są ważne i nieodzowne, bez nich nie mo-
glibyśmy orientować się w świecie – nie moglibyśmy żyć. 
Nawet nasze obserwacje interpretujemy z ich pomocą”29? 

28  K.R. Popper, Mit schematu pojęciowe-
go. W obronie nauki i racjonalności, przeł. 
B. Chwedeńczuk, Warszawa 1997, s. 71.

29  Tamże, s. 65.
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Jak sądzę, sprzeczność zachodzi, skoro w słowach „obser-
wacje interpretujemy” powiedziane jest zarazem to, że in-
terpretujemy już dokonane obserwacje (interpretacja po 
obserwacji). Radykalniej rzecz ujmując: rzekomo istnieją 
jakieś pierwotne, czyste obserwacje, które nadto jeszcze 
mogą być później poddawane interpretacji. Wzięte same 
w sobie stanowiłyby samą oczywistość. Jednak Popper 
nie podziela poglądu o istnieniu takich czystych obser-
wacji czy czystych „zdań obserwacyjnych”. Pozostaje ta 
możliwość: obserwacja nasycona teorią A może nadto być 
interpretowana na gruncie teorii B (czy teorii C). Istnie-
ją pierwotne interpretacje, teorie, wpisane spontanicznie 
w nasze obserwacje, a mianowicie w tym sensie pierwotne, 
że nam wrodzone, dziedziczymy je genetycznie – jakkol-
wiek ta pierwotność nie czyni ich absolutnymi, źródłowy-
mi, „prawdziwymi” (mutacje genetyczne to tylko próby i… 
błędy; błąd oznacza tu wyginięcie czy oznacza fałsz?).

W konsekwencji, zauważmy, nie sposób zgodzić się ze 
słynną tezą Karola Marksa, że „filozofowie rozmaicie tylko 
interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”30. 
Wola zmiany i kierunek zmiany świata przez człowieka 
wynikają z jego interpretacji świata. Świata? Dlaczego 
świata, a nie siebie samego, czyż życie wewnętrzne nie jest 
donioślejsze niż urządzanie świata i siebie w świecie, niż 
rozwój technik opanowania przyrody? 

Design, projekt gentlemana

José Ortega y Gasset w eseju Rozmyślania o technice poka-
zuje odmienność dwu „filozofii”, dwu „programów życio-
wych”, bodhisattwy oraz gentlemana. Pierwszy spełnia się 
w trosce o własne wnętrze, drugi w przekształcaniu świata 
zewnętrznego. W jakiejś mierze te programy odpowiadają 
dwu ideałom życia, vita contemplativa oraz vita activa. Ak-
tywność pierwszego spełnia się w kontemplacji, drugiego 
w działaniu (odnotowuję, że wyznawcy kultu działania 
odmawiają kontemplacji charakteru aktywności, przeciw-
nie, przypisują jej bierność, pasywność).

30  K. Marks, Tezy o Feuerbachu, 
w: K. Marks, F. Engels, Dzieła [brak na-
zwiska tłumacza] t. 3, Waszawa 1975, s. 8.
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Bodhisattwa rozwija techniki życia wewnętrznego, 
sprzyjające zmianom w jego „ciele i psychice”, nie spełnia 
się jednak w funkcjach życiowych ciała, wykracza poza 
nie, rozwija ten wymiar człowieka, w którym jest on „isto-
tą pozaprzyrodniczą”31.

Gentleman pragnie „panowania nad otoczeniem – pa-
nowania nad materią i nad ludźmi”, chce „być kimś”, unika 
bliskości fizycznej innych oraz rzeczy, odczuwa „potrzebę 
fizycznego wręcz odsunięcia się od innych i od rzeczy”, 
troszcząc się o swoje ciało, uszlachetniając jego „najskrom-
niejsze funkcje” (potrzeby fizjologiczne). To on, gentle-
man, wymyślił water-closet: „Gentleman nie jest intelektu-
alistą. W całym swoi życiu poszukuje decorum: w czystym 
ciele czysty duch”. Ortega y Gasset zauważa, że ten sposób 
życia mógł się upowszechnić wraz z sukcesem ekonomicz-
nym, co stało się „około połowy ubiegłego wieku”32.

Konsekwentnie, dodać można, że dla tych samych po-
wodów design mógł i musiał pojawić się właśnie w świecie 
gentlemana, w ramach jego „programu życiowego” (pierw-
sze szkoły designu pojawiają się w Anglii właśnie około 
1850 roku, skądinąd w epoce industrializacji). Co więcej, 
uwagi Ortegi y Gasseta niosą sugestię: design przynosi 
przedmioty i formy przedmiotów, które odsuwają czło-
wieka od nacisku konieczności życiowych, które nadają 
jego losowi „wdzięk gry”. 

W tym sensie projekt życia, ideał człowieczeństwa wła-
ściwy dla gentlemana był tą filozofią, z której ducha fak-
tycznie narodził się design, która domagała się jego wyod-
rębnienia, z nim związała swe nadzieje.

Decorum

Ortega y Gasset użył słowa „decorum”, w ogóle nie przy-
bliżając jego sensu. 

Jak dalece idea decorum podjęta została przez gentlemana?
Hasłowe przypomnienie: ruch Arts and Crafts (donio-

sły w drugiej połowie XIX wieku) swoją teoretyczną pod-
stawę miał znaleźć w tej idei: fitness-for-purpose (zgodność 

31  J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne 
pisma socjologiczne, przeł. P. Niklewicz 
i H. Woźniakowski, Warszawa 1980, 
s. 282.

32  Tegoż, Rozmyślania o technice, przeł. 
H. Woźniakowski, w: Bunt mas i inne 
pisma socjologiczne, dz. cyt., s. 290.
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z celem), w myśli o architekturze pojawiającej się już u Wi-
truwiusza: cel determinuje postać obiektu33. (Witruwiusz 
ukończył O architekturze, jak się sądzi, na początku naszej 
ery, dzieło to odnaleziono dopiero w 1415 roku).

Decorum. To łacińskie słowo wskazuje na to, co właści-
we, stosowne (ang. right, proper). Historycy idei przypo-
minają, że odpowiednikiem tej kategorii w myśli o pięk-
nie i sztuce są stosowność, odpowiedniość. Władysław 
Tatarkiewicz, odwołując się do Cycerona, obok decorum 
wymienia również funkcjonalność34. Jan Dietrich Müller 
podkreśli, że ta doniosła kategoria w myśli rzymskiego 
 filozofa nie wiąże się tylko z retoryką, lecz ma wyraz w ca-
łym życiu. Retoryka daje przykład, stanowi wzór dla życia. 
Sposób mówienia, dzięki swojej odpowiedniości do treści 
i celu wystąpienia, do okoliczności oraz rodzaju i nastawie-
nia słuchaczy, staje się „ozdobą życia” (ornatus vitae): „przy 
czym ozdoba nie oznacza tu czegoś przydanego, nie do-
datek, ale harmonijną, uporządkowaną jedność postawy 
i działania, tego, co wewnętrzne, z tym, co zewnętrzne”35. 
Na decorum vitae składa się unikanie przypadkowości, kie-
rowanie swoim życiem, kształtowaie go z rozwagą, dzia-
łanie poprzedzone stosownym przygotowaniem, planem.

„Program życiowy”

Jakkolwiek nasze współczesne wyobrażenie technikę ko-
jarzy ze światem, który zawdzięczamy pojawieniu się gen-
tlemana, to jednak „każdemu projektowi, wzorcowi czło-
wieczeństwa odpowiada odmienna technika”36. Znaczy to 
tyle, że technik „zakłada istnienie” programów życiowych, 
te tworzą natomiast „poeta, filozof, twórca nowej religii…”. 
Dlatego „technika jest prawie zawsze anonimowa”37. Na-
tomiast nazwiska artystów, poetów czy filozofów są znane 
i pamiętane, nieobojętne.

Czym jest „program życiowy” (obok, jednym tchem, 
Ortega y Gasset mówi: „projekt istnienia”, „projekt człowie-
czeństwa”)? Ma on charakter „wyobrażenia”, „idei”, „rosz-
czenia”. Z nim człowiek się utożsamia, przyjmuje jako „to, 

33  Zob. R.W. Gaston, Decorum, w: Gro-
ve Dictionary of Art, http://www2.idehist.
uu.se/distans/ilmh/Ren/password-de-
corum.htm). Tamże uwaga: „stosowność 
(decor) odnosi formę do funkcji”.

34  Zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu 
pojęć, Warszawa 1975, s. 186–187.

35  J.D. Müller, Decorum: Konzepte von 
Angemessenheit in der Theorie der Rheto-
rik von den Sophisten bis zur Renaissance, 
Berlin 2011, s. 110.

36  J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne 
pisma socjologiczne, dz. cyt., s. 297.

37  Tamże, s. 278.
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czym stać się winien”, co nie znaczy, że faktycznie sobą 
go urzeczywistnia i urzeczywistnił. Stąd wpisany w los 
człowieka „dramat”38. Polega on na rozdźwięku pomiędzy 
tym, czym i kim człowiek faktycznie jest, a tym, czym, kim 
(uważa, że) powinien być, do czego ma pretensję, czego 
pragnie. Pomiędzy ideałem a rzeczywistością.

W przekonaniu Pawłowskiego taki rozdźwięk stymulu-
je podjęcie działania, aktywizuje: „brak aktywności jest wy-
nikiem braku modelu idealnego dostatecznie odbiegające-
go od modelu rzeczywistego świata” (I 131).

Dodam: w człowieku rozdźwięk, „dramat” ten pogłębia 
dopiero myśl pytająca o to, czym naprawdę winien być, 
w odróżnieniu od tego, co za powinne sam uważa. Jednak 
Ortega y Gasset w tym poglądzie jest na tyle „nowoczesny”, 
że sakralizuje kategorię „szczerości”, zapoznaje kategorię 
prawdy, wypowiada się w duchu analogicznym do ideolo-
gii „bycia sobą” („bycie Sobą”! – Martin Heidegger), ide-
ologii hasła Be yourself! (na przykład Abraham Maslow), 
w duchu kultu autentyczności, toż-samości… Faktycznie 
wyznawany przez kogoś „program życiowy”, spontanicz-
nie żywiony projekt siebie i swego życia, okazuje się czymś 
świętym. Maslow sławi człowieka, który „posiada jasny 
obraz »samego siebie«, do urzeczywistnienia”. W prze-
ciwnym razie człowiek ma tylko „pseudopragnienia, wid-
ma pożądań wyzute ze szczerości i żywotności”39. W ten 
sposób potępia się wątpliwości, otwartość, poszukiwanie. 
Zadanie życia okazuje się polegać na przeforsowaniu, re-
alizacji swego projektu. Swego? Dopóki nie zawisł nad 
nim znak zapytania, dopóki nie stał się on przedmiotem 
zwątpienia, namysłu, krytyki, pozostawał i pozostaje tylko 
przejęty wraz z wychowaniem, językiem…

Principium

Rozważając ideał autentyczności, rozróżniłem zasady 
określające czyjś punkt widzenia, postawę, sposób myśle-
nia od zasad rzeczywistości, na przykład tej, do której on 
się odnosi, wobec której stoi czy którą kształtuje. Nawet 

38  Tamże, s. 268–270. 

39  Tamże, s. 277. 
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zasady myśli nie są tożsame z czyimkolwiek sposobem 
myślenia, z czyjąś mentalnością, prawidłowościami psy-
chiki ludzkiej itp. Obiektywna zawartość myśli nie jest 
tożsama z tym, co w danej myśli ktokolwiek znajduje.

Twórca, przynajmniej w jakiejś mierze, nie jest „zasad-
niczy”, „pryncypialny”, nie absolutyzuje swego odczucia 
zasad, nie ulega poczuciu oczywistości, samozrozumiało-
ści. Nigdy nie jest u celu, nigdy nie jest pewien, że znalazł, 
nawet jeśli znajduje, a nie szuka… Natomiast zadufany 
projektant, nie inaczej artysta, pyszny człowiek, mniema, 
że w sobie nosi principium, swoje własne, indywidualne, 
co więcej, sądzi, że sam ustanawia swe principium, że po-
zostaje ono kwestią jego decyzji – on sam jest tu sobie ar-
bitrem (arbitralność). Mniema, że coś w nim samym, coś 
z niego (upodobanie, smak, wola, „ja”?) żadnej racji, żad-
nego usprawiedliwienia, żadnego uprawomocnienia nie 
wymaga, a samo jest racją jego dzieł, rozkazuje, ma moc 
(ideał mocy twórczej).

Takie zadufanie obce jest ideałowi łaski twórczej40. 
Z ideałem tym łączę Pawłowskiego koncepcję „formy natu-
ralnie ukształtowanej”. W tym miejscu podkreślę tylko, że 
sięgając po przywołane tutaj pojęcia, na przykład właśnie 
principium, w sposób istotny można opisać właściwe dla 
tej koncepcji/intuicji Pawłowskiego rozumienie procesu 
twórczego. Nieprzypadkowo Pawłowski tworzy cykl, któ-
remu z namysłem da tytuł Genesis (gr. genesis, czyli źródło, 
początek, pochodzenie; nawiązanie do biblijnej księgi po-
święconej aktowi stworzenia, Księgi Rodzaju). Cykl, który 
ukazuje proces twórczy jako w istocie „naturalne ukształto-
wanie”, sam też powstał tak „naturalnie” (filozofia implicite!).

Otóż, jak to ująłbym, ideał łaski twórczej (podobnie 
tak pojęta koncepcja „formy naturalnie ukształtowanej”) 
zasadza się na przeświadczeniu, że principium nie znajdu-
je się w projektancie ani artyście – principium odpowiada 
naturze tego, ku czemu on się kieruje, czym się zajmuje, 
w czym tworzy. Principium nie ustanawia twórca, a jeśli 
nawet znajdywałby je w samym sobie, to nie myśli, że jest 
jego autorem.

40  Określenie „ideał mocy twórczej 
artysty” stosuje Max Ernst. Ideał prze-
ciwny do tego określam jako „ideał łaski 
twórczej”.

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   49 2014-08-20   14:09:37



Filozofia50

Faktycznymi źródłami, faktycznymi poruszeniami kul-
tury – jej zasadami – są intuicje, wyobrażenia dotyczą-
ce principium życia, świata czy rzeczywistości. Żywione 
w sposób nieświadomy, spontaniczny, budują poczucie 
oczywistości, samozrozumiałości, oraz samorozumienie 
nosicieli tych intuicji, tych przeczuć, wyobrażeń. Budują 
ich Boga czy bogów (przyjmujących przy tym nawet wi-
dzialne postacie).

Skoro intuicje, wyobrażenia principium same mają poza-
świadomy charakter, rodzi się hipoteza (pokusa), by odmó-
wić im nawet statusu myśli. Czy nie są tylko formą jakiejś 
siły, energii, na przykład z poziomu ciała (fizjologii) czy 
z poziomu duszy (psychiki) – a nie mają charakteru ducho-
wego, ideatycznego, to znaczy: nie mają statusu idei, do idei 
się nie odnoszą ani z idei nie wypływają?

Aktualnymi, faktycznymi zasadami życia człowieka nie 
są jakieś pierwsze, najbardziej podstawowe, najpierwot-
niejsze myśli, lecz może „X” nie tylko niebędące myślą, 
niemające charakteru myślowego, ale i niepoddające się 
myśli? 

Autentyczna myśl filozoficzna nie stanowi wykła-
du przedstawiającego principia, ale zawsze dopiero pyta 
o principium, czyli o to, co pierwsze. Być może potrafi 
nie brać boga za Boga. (Czy kwestionuje samą siebie: nie 
wyklucza przy tym zawodności i zwodniczości myślenia 
schematem principium?)

Idea principium ożywia poszukiwanie tego, co pierwsze, 
podstawowe: źródeł, zasad, racji (istnienia)… To poszuki-
wanie wymaga kroku wstecz, od przedmiotu rozważań ku 
temu, co w stosunku do niego pierwotniejsze.

1.3. 
Filozofia sensu stricto
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Filozofia we właściwym znaczeniu tego słowa, „myśl filo-
zofująca”, nie jest zbiorem podstawowych idei, założeń, za-
sad, leżących u podłoża danej dziedziny, ani nie polega na 
ich przedstawianiu czy głoszeniu, lecz pyta o nie i stawia 
je pod znakiem zapytania. Czyni problemem, „problema-
tyzuje”, czyni kwestią, „kwestionuje”. Spełnia się, gdy takie 
założenia poddaje refleksji, dyskusji, krytyce. Aby to się 
stało, wcześniej musi je ujawnić, co najmniej jako takie, 
jako przesłanki, jako zakładane, przyjmowane… Toteż 
jest już odkrywcza wówczas, gdy odsłania założeniowy 
charakter pewnych myśli, wizji… Zdejmuje z nich pozór 
pewnika. Założeniowy charakter pewnej myśli pozostaje 
ukryty, gdy uchodzi ona za samozrozumiałą, za oczywi-
stość. Toteż Nicolai Hartmann dochodzi do konkluzji, iż 
filozofią jest „sproblematyzowanie tego, do czego nawykli-
śmy i co traktujemy jako samozrozumiałe [Selbstverständ-
liche]” – filozofia „w istocie polega na tym, że odkrywa to, 
co niezrozumiałe, w tym, co samozrozumiałe”41.

Pawłowski: „Oświetlanie oczywistości”.
Jednak czy myśli mające założeniowy charakter w ogó-

le nie mogą pozostać albo zawsze pozostają ukryte, a to 
dlatego że nimi myślimy i widzimy, a nie myślimy o nich? 
Nie leżą w polu uwagi, w polu widzenia, ale promieniują 
czy ćmią z głębin nieświadomości, współtworząc rzeczy-
wistość, taką, jaką nam się ukazuje, to znaczy w ich świe-
tle, ćmie czy pomroczności. Leżąc gdzieś w tle, „z tyłu” 
naszego punktu i sposobu widzenia, określając go, a dalej 
określając to, co widzimy, jakim je widzimy, jakim nam się 

41  N. Hartmann, Der Aufbau der realen 
Welt: Grundriss der allgemeinen Katego-
rienlehre, Berlin 1964, s. 9, 2 (Selbstver-
ständliche – „zrozumiałe samo przez się”; 
słowo to tłumaczone bywa także jako „to, 
co oczywiste”).

1.3. 
Filozofia sensu stricto
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ukazuje. Padło słowo „tło”, otóż zauważmy, że angielskie 
słowo background, podobnie jak niemiecki jego odpowied-
nik Hintergrund, niesie trafniejszy obraz i sens niż polskie 
„tło”, wskazuje na „grunt”, ten za nami, w którym znajdu-
jemy oparcie, skąd wychodzimy, skąd wyrasta, wybiega 
i gdzie się już kształtuje nasze spojrzenie i właściwy mu 
sposób odnoszenia się do, ujmowania. Mówi o tym re-
nesansowe pojęcie disegno interno lub kantowskie pojęcie 
form apriorycznych.

Co więcej, nasuwa się pytanie, czy filozofia musi zrezy-
gnować z pytania o założenia, zasady samej rzeczywisto-
ści, a nie tylko o założenia myśli, która ku niej się kieruje 
i w której ona się ukazuje? Z pytania o stosunek jednych 
i drugich?

Z perspektywy samych „praktyków”, na przykład pro-
jektantów lub użytkowników, zaangażowanych w bieg 
rzeczy świata, „najoczywistsze” założenia nawet nie wyma-
gają tego, by o nich wspominać. Jeśli nawet oni je znają, to 
nie jako założenia. Nie przyjdzie im na myśl, że mogłoby 
być inaczej. Wpisane są w ich rzeczywistość. Stanowią jej 
zasadę konstrukcyjną. Z ich podważeniem nie tylko ru-
nąłby ich świat, ale także coś w nich samych.

Powtórzę: wydobycie, ujawnienie, a nawet samo wyar-
tykułowanie pewnych zasad czy idei, dotąd milcząco 
przyjmowanych, samo pokazanie, że są przez kogoś (nas) 
milcząco zakładane, że są założeniami przez nas bądź 
to nieświadomie przyjmowanymi, złożonymi w naszym 
poczuciu rzeczywistości, bądź traktowanymi jako oczy-
wistość ( jako fakt, a nie jako założenie) – jak wszelkie 
odsłanianie założeń, odkrywanie założeniowego charakte-
ru – stanowi swego rodzaju akt wolności. Wyzwala z po-
czucia samozrozumiałości, oczywistości.

Postawa filozoficzna określa się, jak sądzę, przez pytanie, 
czy wszystko nie ma się inaczej, niż nam się wydaje (wykra-
czanie poza to, co jest „wistością” oczu, oczywistością).

Filozofia próbuje rozpoznać nawet te graniczne punk-
ty myśli, z których myśl wybiega, w których znajduje ona 
oparcie, ale dla których uznania, przyjęcia, brak już (nam, 
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obecnie) jakichkolwiek racji – na których się opieramy 
w sposób irracjonalny. Zna myśl o pozapojęciowej czy 
bezpojęciowej postaci myśli, o tym, co wymyka się mowie, 
słowom i pojmowaniu (o tym, co niewysławialne i niepoj-
mowalne), co wymyka się rozumieniu i u-czuciu…

To wiele, pokazać, co jest niezrozumiałe w tym, co wy-
daje się samozrozumiałe. Idąc dalej: to wiele, pokazać, czy 
zrozumienie i rozpoznanie czegoś w ogóle jest możliwe, 
pokazać, co leży poza rozumieniem i nierozumieniem, 
wobec natury czego nieadekwatne są próby rozumienia. 
Nie chodzi o rozumienie zdań, wypowiedzi, ludzkich 
dzieł, lecz o rozumienie rzeczywistości. Jeśli nawet te 
pierwsze odnoszą się do rzeczywistości, są zrozumiałe, 
ba są samozrozumiałe, to czy ich rozumienie tożsame jest 
z rozumieniem rzeczywistości? (Chodzi o rozumienie, 
a nie wiedzę na temat). Twórcze zdania nie dają poczucia 
zrozumiałości, lecz raczej przeczucie pewnego wymykają-
cego się „więcej”, wiodą ku nieznanemu. Nie dają pojęcia: 
to znaczy, myśląc po niemiecku (der Begriff), nie ogarniają, 
nie biorą w chwyt, nie biorą we władanie, nie polegają na 
wzięciu czegoś w garść, w kleszcze, nie dają narzędzia pa-
nowania i kontroli…

Czy filozofia tropiąca to, co niezrozumiałe w (pozor-
nie?) zrozumiałym, w tym, co (wydaje się?) oczywiste, nie 
kończyłaby na demaskacjach, obnażeniach, ukazując to, 
co mroczne, ciemne w (rzekomo, z pozoru) jasnym? Raczej 
jednak filozofia nie sprowadza się do tego, jeśli nawet tego 
wymaga i na tym polega. W ten sposób zagubiłaby pytanie 
o principium.

Postawa filozoficzna, filozoficzny punkt widzenia

Absolwenci studiów filozoficznych, podobnie jak nauczy-
ciele prowadzący kursy z zakresu filozofii, bynajmniej nie 
są filozofami, nie przyjmują postawy filozoficznej na mocy 
swego tytułu, stanowiska, zadania. Postawa ta nie jest za-
strzeżona dla specjalistów („uprawiających” filozofię), nie 
jest ich przywilejem.
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Zawodowi „filozofowie” poznają, systematyzują, ana-
lizują, zestawiają poglądy zawarte w tekstach „filozoficz-
nych”, ale czy czynią to w odniesieniu do tego, ku czemu 
kierują się treści tych tekstów, czy myślą o rzeczywistości, 
świecie, życiu? Nie, akademiccy filozofowie znają się na 
filozofii, oderwani od rzeczywistości, życia, doświadcze-
nia, źródeł… Znają źródła bibliograficzne, dzieje książek, 
biografie, wpływy, zapożyczenia… Natomiast autentycz-
ne odczytanie tekstu jest próbą interpretacji rzeczywisto-
ści, interpretacją podejmowaną „poprzez” ten tekst, wraz 
z nim, prowadzoną z pamięcią o nim. Nie napisałem, że 
autentyczna interpretacja tekstu jest interpretacją rzeczy-
wistości, do której on się odnosi, a to wobec możliwości, 
że do pomyślenia są teksty oderwane od jakiejkolwiek rze-
czywistości, świata, pełne nierzeczywistości, pustych kon-
strukcji, gier słownych (skądinąd urzekających, mogących 
stanowić wartość samą w sobie).

Chwila twórcza – to zarazem chwila przerwy w biegu 
naprzód, w wytwarzaniu, w realizacji, chwila poczynania 
w jakiejś mierze od nowa, zatrzymania, wycofania (Paw-
łowski: metoda kroku wstecz, Cyprian Kamil Norwid: 
to czas „od-poczęcia”, Józef Czapski: „przerwy w pracy”). 
Reprezentant dowolnej dziedziny ludzkiej w takiej chwili 
zdobywa się na namysł nad tym, co w jego dziedzinie daje 
podstawę (podstawy), co wyznacza kierunek, co stanowi 
punkt wyjścia, założenie, co stanowi o istocie tej dziedzi-
ny, jej właściwych dzieł. W każdej ludzkiej aktywności 
akt twórczy polega na przekroczeniu pewnych (niektó-
rych) z jej dotychczasowych założeń (natomiast sama idea 
awangardy opiera się na iluzyjnym założeniu, iż złamanie, 
porzucenie dotychczas przyjętych zasad jest twórcze – 
samo jako takie).

Pawłowski: „Weryfikacja założeń”.
Postawa filozoficzna polega na skierowaniu się ku temu, 

co podstawowe, fundamentalne, pyta o to i stawia je pod 
znakiem zapytania. Ma więc charakter refleksyjno-krytycz-
ny. Gdy namysł oraz krytycyzm odnosi się do tego, co fun-
damentalne, podstawowe dla samego myśliciela, krytyka, 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   54 2014-08-20   14:09:37



55 Filozofia sensu stricto

do tego, co zasadnicze „dla nas”, w naszym przeświadczeniu, 
wówczas postawa filozoficzna ma charakter autorefleksyjny 
i samokrytyczny. 

Doktrynerzy skłonni są do krytyki innych stanowisk, 
swe własne utwierdzają, ugruntowują, szerzą… nie stać 
ich na dystans do samych siebie. W ten sposób rozumia-
ne i uprawiane bywają „filozofie”. Toteż tak zwana filozofia 
chrześcijańska, buddyjska czy marksistowska nie ma cha-
rakteru filozoficznego. Mamy lepsze, trafniejsze określenia 
dla takich „filozofii”. To doktryny, ideologie, światooglądy. 
Ich wykłady, podręczniki stanowią formę indoktrynacji42. 
Dzieje się tak nawet programowo. Znamienny przykład: 
„jednym z istotnych zadań filozofa – pisze cieszący się au-
torytetem historyk filozofii – jest definiowanie stanowisk 
ściśle doktrynalnych”; gdy to się już stanie, „wiemy przynaj-
mniej, jak powinniśmy myśleć…”43. Nie namysł, nie próby 
pogłębienia rozumienia (co dzieje się w odkrywaniu nie-
zrozumiałości w tym, co wydaje się oczywiste, co dzieje się 
nawet w zderzeniu z niepojętym), lecz poczucie „wiem”…

Postawa filozoficzna zbiega się z wszelką twórczością, 
stanowi jej warunek. Sprzyja przemianie. W każdej dzie-
dzinie, nie tylko w filozofii. Czyż wszelkie twórcze dzieło 
nie jest związane z modyfikacją, zmianą (sposobu) rozu-
mienia czegoś, co podstawowe – fundamentalne w danej 
dziedzinie? Chociażby to było pogłębione rozumienie 
i nierozumienie (na przykład w formie rosnących, lepiej 
argumentowanych wątpliwości czy zastrzeżeń). Przemia-
na, o której tu mowa, dotyka czegoś w samym „kręgosłu-
pie” kogoś partycypującego w tym dziele.

W rdzeniu, u źródeł postawy filozoficznej, podobnie 
jak we wszelkiej twórczości, leży bezinteresowność. Ta 
niesie ze sobą wewnętrzną swobodę, wolność.

Bezinteresowność

Pawłowski nie studiował filozofii ( jako student niechyb-
nie musiałby przejść indoktrynacyjny kurs „marksizmu-le-
ninizmu”). Przyjmował i promował postawę filozoficzną. 

42  Charakterystyczny przykład z cza-
sów, w których przyszło żyć Pawłowskie-
mu. Głos profesora marksizmu: „Studia 
filozoficzne umożliwiają wszystkim 
studentom poznanie rewolucyjnej  
i zmieniającej świat istoty marksizmu-  
-leninizmu, zrozumienie linii naszej 
partii i rządu oraz skoncentrowanie 
wszystkich wysiłków na budowaniu 
i utrwalaniu socjalistycznego systemu 
społecznego…” („Rocznik ASP w War-
szawie” 1970, s. 47; tamże tekst Paw-
łowskiego, z konferencji w Kazimierzu, 
Program kształcenia…).

43  É. Gilson, Chrystianizm a filozofia, 
przeł. A. Więckowski, Warszawa 1988 
s. 7–8. 
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Wyróżnika człowieczeństwa upatrywał w otwartym na-
myśle, w gotowości do rewizji założeń, w otwartości na 
założenia alternatywne. „Praktycyzm”, jak pamiętamy, dia-
gnozował jako chorobę, zaprzeczenie „myślenia […] bez-
interesownego i nieograniczonego”44. Zasada ta, twierdził 
tam, miałaby obowiązywać w „pierwszej fazie” projektowa-
nia. Otóż, twierdzę, dotyczy ona nawet skończonego pro-
jektu w tym prostym sensie: zakresu i treści projektu nie 
wyznacza ani interes projektanta, ani też interes oczeki-
wań jego partnerów, ani też interes użytkownika: dokład-
nie tak, jak oczekiwania potencjalnego użytkownika ani 
żywione przez niego potrzeby, nie są czymś absolutnym. 

Postulat bezinteresowności Pawłowski przywołuje, 
kreśląc ideał „projektowania form przemysłowych”, gdy 
stwierdza: „Jedną z podstawowych cech sztuki jest jej 
bezinteresowność i każdy człowiek związany ze sztuką 
reprezentuje raczej wyobraźnię wolną, bezinteresowną. 
Przymioty sztuki – talent, pasja, wszechstronna, wol-
na wyobraźnia, zdolność wszechstronnego analizowania 
zjawisk…” (I 31; Cel i założenia, 1965). Wcześniej taką 
wyobraźnię, „wolną i bezinteresowną”, przeciwstawiał 
„tendencjom skrajnego funkcjonalizmu i komercjalizacji 
wzornictwa przemysłowego”45.

W estetyce (explicite już u Kanta) sformułowane zo-
stało przekonanie, że przyjęcie postawy bezinteresownej 
stanowi warunek otwarcia się na to, co piękne, i piękno. 
Zarazem, jak to ująłbym, to, co piękne, otwiera się przed 
kimś w swym pięknie z chwilą, gdy w swoim sposobie od-
noszenia wyzwala się on z interesowności.

Znaczenie zasady bezinteresowności nie ogranicza się 
do pola sztuki określa ona całą kulturę, już to jako sferę, 
w której obowiązuje zasada Plus ratio quam vis, w której nie 
tylko nie godzi się kierować swoim interesem (swoją korzy-
ścią, swoim zyskiem, motywem osobistym), ale o tym się 
zapomina.

Bezinteresowność. Przede wszystkim oznacza przy-
jęcie przez człowieka takiego stosunku do przedmiotu, 
w którym nie ujmuje on go z myślą o własnych „interesach”, 

44  A. Pawłowski, Trzy dowody [referat 
wygłoszony na seminarium Man and 
Environment na Uniwersytecie Konst-
fackskolan w Sztokholmie, w roku 1968; 
maszynopis tekstu w języku polskim 
z odręcznymi korektami], s. 4.

45  Tegoż, Zagadnienia kształcenia pla-
stycznego dla potrzeb wzornictwa przemy-
słowego, Kraków 1961 [maszynopis], s. 4. 
Tekst ten odnalazła i zwróciła mi nań 
uwagę Maria Dziedzic (2014).
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potrzebach, celach46. Porzuca egoizm, nie myśli o sobie. 
Nie kieruje nim smak ani on nie kieruje się smakiem (co 
„smaczne” – dogadza), tym bardziej nie ufa swemu smako-
wi. Zawiesza oceny.

Taka postawa otwiera oczy, wyzwala. Kto porzuca in-
ter-esse, nie jest już pośród (inter) bytu, spraw (esse), ale 
poza, w dystansie (zwraca na to uwagę etymologiczny my-
śliciel, Martin Heidegger).

Bezinteresowność pozwala na odsunięcie się, dystans, 
a przez to pozwala widzieć szerzej, więcej. W przeciwnym 
przypadku człowiek widzi tylko to w przedmiocie, co wy-
dobywa na jaw cel, jaki mu przyświeca. Znajduje wypeł-
nienie swego braku. Ukojenie swojej biedy. Wyżera wzro-
kiem to, czego pożąda. Sam jest przykuty do tego, czego 
potrzebuje. Widzi tylko to, co ważne ze względu na jego 
pragnienia lub lęki ( jako środek lub przeszkodę).

Cnota uważności jest jeszcze zbyt obca zasadzie bezin-
teresowności. Uważność jest taka tylko – ważąca, rozwa-
żająca. Twórcze, odkrywcze jest natomiast od-czuwanie. 
Twórcze: od-czuwający otwiera się na Inne, dopuszcza 
coś, czego w nim samym nawet nic nie przeczuwało, nie 
zapowiadało, i daje temu odpowiedź, sobą, oddaniem sie-
bie Innemu – bez czynienia wyrzeczeń, bez bólu rezygna-
cji, bez życia swymi odczuciami… (miłość!).

Dlaczego zawieszenie oczekiwań, ocen pozwala zoba-
czyć, wysłuchać – otwiera? Jak wiadomo, wszelkie spo-
strzeganie, chcąc nie chcąc, ma charakter selektywny. Kto 
szuka, ten wie czego, „dobrze” wie, o co mu chodzi, w kon-
sekwencji wszystko, co nie jest „tym”, odrzuca, dla niego 
jest tylko „nie-tym”, jest niczym, jeśli zauważy je, to jako 
przeszkodę, zawalidrogę, szum, śmieć, nic… Podobnie jest 
w przypadku odczuwania potrzeby – liczy się tylko to, co 
ją może zaspokoić, i to, co stanowi przeszkodę na drodze 
do zaspokojenia. 

To ogranicza myślenie, czyni je interesownym, człowie-
ka odziera z człowieczeństwa (nawiązuję do cytowanej 
powyżej uwagi Pawłowskiego na temat myślenia specy-
ficznego dla twórcy).

46  Immanuel Kant z zasadą tą wiązał 
zawieszenie pytania o realność (Existenz) 
tego, co piękne. Max Scheler mówi o „re-
dukcji momentu egzystencjalnego”. Zob. 
J. Krupiński, Scheler – służebność sztuki, 
w: Czym jest sztuka?, red. K. Wilkoszew-
ska, Kraków 1985, s. 105.
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Skrajnym przykładem zamykającej siły pragnień, po-
trzeb, interesów jest zachowanie kleszcza. Ten praktycysta, 
pragmatysta, z obsesją korzyści, użyteczności, funkcji, którą 
ma „na oku”, nie marnuje energii nadaremnie. Tygodniami 
tkwi w letargu. Nie drgnie, dopóki nie zostanie pobudzo-
ny przez oznaki obecności zasobnika krwi: zapach i ciepło. 
Nic innego go „nie rusza”, nic innego dla niego nie istnieje: 
tylko miejsca do wniknięcia, wyssania i zaspokojenia…

Pożądanie tak zaślepia, że w bogactwie świata, dzieł, lu-
dzi, spotkanej osoby pożądliwy widzi tylko źródło, narzę-
dzie zaspokojenia. Z tego tylko względu w ogóle wchodzi 
w relację, w której nie spotyka, a zasadniczo skupiony jest 
na stanach, poruszeniach własnego ciała, własnej duszy, 
one są jego pokarmem. Mówi, krzyczy, że kocha coś lub 
kogoś, wyznaje miłość, a chodzi mu o te stany, o te poru-
szenia, o uniesienia. Trzyma się źródła podniety.

Teoretyk, krytyk, historyk, manager czy psycholog de-
signu bądź designer (podobnie teoretyk sztuki bądź arty-
sta) jest niczym kleszcz dopóty, dopóki nie zdobywa się na 
postawę refleksyjną, dopóki nie jest otwarty na modyfika-
cję swej roli: swego rozumienia designu, swego sposobu 
pojmowania istoty designu, a w szczególności tego, co pro-
jektuje… dopóki nie porusza go pytanie o sens…

Dialogiczna otwartość

Tezę Hegla, mówiącą o tym, że idea sztuki stanowi zało-
żenie krytyki sztuki, uogólnić można i przenieść na inne 
dziedziny: idea designu stanowi założenie designu, histo-
rii i krytyki designu itd. Teza ta, jeśli odnosi się do porząd-
ku logicznego, to nie wydaje się podlegać dyskusji.

Jednak filozofujący, a więc twórczy, artysta, designer, kry-
tyk, podobnie konserwator czy historyk sztuki nie wyklucza 
modyfikacji swego rozumienia sztuki, designu. Otwartość 
pozwala mu uczyć się od tego, co spotyka, co doświadcza, co 
jego doświadcza, również od swego dzieła. Właśnie „z góry” 
nawet nie ocenia, nie wyklucza, zawiesza swój „smak”. Jak 
Henry Moore, rzeźbiarz, który ogląda kamyki i kamienie na 
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brzegu i lekceważy swoje pierwsze reakcje, oceny, odsuwa je. 
Ma nadzieję, że w jakiejś mierze przekroczy swoje nastawie-
nia… Podobnie Pablo Picasso: „Ja nie szukam, ja znajduję”. 
Szczęśliwy artysta we własnym dziele znajduje coś, co prze-
kracza jego intencje, coś większego niż on sam, co nie jest na 
jego miarę (postawa ta odpowiada ideałowi łaski twórczej, 
przeciwną postawę określa ideał mocy twórczej).

Historyk lub konserwator mający do czynienia z dzie-
łem pochodzącym z innej epoki „grzeszy” naiwnością, jeśli 
sądzi, że dzieło to było tym, co on w nim widzi, jeśli świa-
domie nie wchodzi w dialog międzykulturowy. Podobnie, 
czy odpowiedzialna historia nie powinna pojmować swej 
pracy jako formy dialogu, a nawet właśnie dialogu między-
kulturowego? Nie chodzi tu tylko i tyle o zjawiska, jakimi 
są same dzieła czy same akty tej sztuki, tego designu (same 
cóż znaczą?), ale o te obiekty i zjawiska, w odniesieniu 
do których owe dzieła się określają (sytuacja problemo-
wa, kontekst, cel). Na tej drodze podejmowane są próby 
uwzględnienia sposobu rozumienia, odczuwania, poszu-
kiwania prawdy, które określało tamtą sztukę, tamten de-
sign. Czyż nie wtedy tylko bierze się go na poważnie?

Podobnie naiwny designer nie dopuszcza, nie zna nawet 
tej myśli, że kultura jego zleceniodawców bądź przyszłych 
użytkowników mogłaby być odmienna od jego własnej.

Nie jest możliwe „po prostu” przyjęcie perspektywy ko-
goś Innego. Zniesienie własnej perspektywy (przez) bada-
cza, krytyka czy projektanta oznaczałoby jego anihilację. 
Postulowanie tego to już nawet nie utopia, lecz absurd. 
Musiałby on stać się nikim, musiałby być nikim, nie być47. 

W dialogu nie chodzi o zrozumienie kogoś, myśli, dzie-
ła, nie chodzi o wzajemne zrozumienie ani o porozumie-
nie. Nie zasadza się on na takim dążeniu. Owocność dia-
logu nie polega na zniesieniu poglądów jego uczestników 
i wypracowaniu wspólnego poglądu, na osiągnięciu wspól-
noty zapatrywań czy „wspólnej wykładni świata” (polemi-
zuję tu z wieloma tezami Gadamera, które odnosi on do 
rozmowy czy dialogu). W ten sposób rodzi się zjawisko 
społeczne, międzyludzkie, a nie zbliżenie do prawdy.

47  Nie inaczej przedstawia się ideał 
creatio ex nihilo. Tą utopią, nieświadomie, 
karmiła się awangarda, artysta awan-
gardowy zaczyna od anihilacji, wypala 
pamięć („spalić muzea”), aby przypad-
kiem czymś się nie inspirować, na coś nie 
zapatrzyć i czegoś nie zapożyczyć.
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Dialog oznacza tyle: kto weń wchodzi, zawiesza prze-
świadczenie o prawdziwości, adekwatności, owocności, 
wyższości własnej perspektywy, jakkolwiek to przecież 
z niej właśnie wchodzi w dialog z Inną. To taki rodzaj 
kontaktu kogoś z Innym (chociażby z dziełem), z odmien-
ną myślą, w którym z góry nie traktuje się jej jako cieka-
wostki, osobliwości, kuriozum, nie szuka się w kontakcie 
z nią chwili uciechy, zapomnienia, ani też nie zamierza się 
dać posłuchu, nie chodzi o zapoznanie się z nią, nawet nie 
o zrozumienie jej, ale traktuje się ją na tyle poważnie, że 
odnosząc ją do siebie, do przyjętej przez siebie perspek-
tywy, do swoich przeświadczeń, wyobrażeń, w dialogu 
wewnętrznym, uczestniczy się w ruchu ku rzeczywistości.

Świadkiem tego obrazu byłem stokroć: Pawłowski za-
pytany zazwyczaj zwlekał z odpowiedzią, milcząc, zastana-
wiał się nad nią, pozwalał myślom pojawić się w sobie, pod 
przymkniętymi oczyma, rozważał. Zresztą sam był dalece 
świadom tej zasady myślenia jako dialogu wewnętrznego. 
Świadczy o tym fragment jego listu do Tapia Wirkkalego: 
„przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Koncepcja utwo-
rzenia Inter-Scandinavian Design Highschool, którą byłeś 
uprzejmy przysłać mi z prośbą o opinię, wzbudziła u mnie 
wiele myśli. Żeby nie wypowiadać się impulsywnie, chcia-
łem najpierw podyskutować sam ze sobą, a najlepszą oka-
zją do tego okazuje się urlop” (I 93).

„Urlop”, czyli wycofanie. „Dyskusja ze sobą” to więcej niż 
zwykły namysł, to dialog wewnętrzny. Zdwojenie. Roz-
szczepienie. Zawieszenie toż-samości (identyczności ze 
sobą). Poruszenie u podstaw.

Wszelki dialog w gruncie rzeczy ma charakter we-
wnętrzny, wydarza się we wnętrzu człowieka próbującego 
rozumieć obcą, zaskakującą myśl. To on zmaga się w so-
bie, ze swymi, swojskimi dla siebie myślami i nową my-
ślą… Ze sobą, jakim był. W ruchu pomiędzy swoimi i nie 
swoimi myślami. Na tym polega jego wolność. Wyzwala 
się w jakiejś mierze ze swoich dotychczasowych schema-
tów, kategorii myślenia. Z konfrontacji (!), a nie po pro-
stu „stamtąd”, od „rozmówcy”, wyniesie lekcję, inspirację, 
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wgląd. Dzięki zrozumieniu go, partnera, Innego? Nie! 
Poprzez wysiłek otwarcia się na rzeczywistość wespół 
z myślą formułowaną przez Innego podejmuje namysł 
w intencji zbliżenia się do prawdy. W tym sens tworzenia 
i wyłaniającego się w nim dzieła. Krokiem w tym kierunku 
jest już rozpoznanie błędu. Immanuel Kant: „Uwolnienie 
od zabobonu nazywa się oświeceniem”48. 

Czy powyższe tezy odnoszą się tylko do dzieł sztuki? 
Te w istocie nigdy nie mają charakteru projektu? 

Tezy powyższe odnoszą się zarówno do projektów, jak 
i do ich przedmiotów: tego, co zaprojektowane, chociażby 
przedmiotów użytkowych. Ani projekty, ani przedmioty 
nie sprowadzają się do czyjegoś widzimisię, do jego arbi-
tralnych decyzji, nie mają w nich źródła. Podpadają pod 
pytanie o rzeczywistość celów, wartości, które im przy-
świecają (które miałyby nieść ze sobą, których nosiciela-
mi mają być). Określają się w odniesieniu do świata idei. 
Twórczy podmiot nie poprzestaje na swoim widzimisię, 
szuka owocnego punktu widzenia, czyli… idei, w których 
świetle może widzieć, w których (świetle) istni się nowe…

Czy w ogóle można próbować zrozumieć przesłanie, 
treść dzieła bez pytania o prawdę? Intencja tego zapytywa-
nia kieruje się także ku założeniom dzieła i jego konsekwen-
cjom, jeśli nawet myśl pytającego, podejmującego wysiłek 
rozumienia, jeszcze tam nie sięga, jeszcze ich nie obejmu-
je. Czy pytanie o prawdę nie określa interpretacji dzieła: to 
z nim i przez nie interpretator myśli o rzeczywistości, na 
którą ono się otwiera (w przypadku projektowania, w przy-
padku dzieł designu, wyraźnie jest to zarazem próba okre-
ślenia przyszłości). Toteż nie chodzi o dzieło, lecz w dziele 
o otwarcie… Toteż nie chodzi o odkrycie sensu dzieła, lecz 
o sens rzeczywistości, której ono jest przeczuciem.

Alternatywa odniesiona do interpretacji „odnajdywa-
nie sensu czy wkładanie sensu” w dzieło – w ogóle nie jest 
trafna49.

(Wtrącenie: nieuchronność obecności jakiegoś a  priori 
we wszelkim widzeniu, postrzeganiu, doświadczaniu ozna-
cza, że z gruntu samo ono jest już interpretacją, jako takie 

48  I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, 
przeł. J. Gałecki, Waszawa 1986, s. 211 
(159). Tamże uwaga: „nazwa ta [oświe-
cenie] przysługuje także uwolnieniu od 
przesądów w ogóle”. Gadamer dodałby 
jednak, że chodzi o uwolnienie z fałszy-
wych przesądów („przedsądów”, dosłow-
nie oddając niemieckie slowo „Vorur-
teil”). Myśl o możliwości uwolnienia się 
ze wszystkich przesądów określa on jako 
błędny przesąd oświeceniowy. Zresztą 
czy formy czynne w umyśle a priori, czyli 
uprzednio, przed doświadczeniem, przed 
widzeniem, a nie pochodzące z żadnego 
doświadczenia, postrzegania, lecz je wa-
runkujące, nie mają charakteru przesądu, 
nastawienia, projektu? To Kant uczył 
o ich nieusuwalnej obecności w naszym 
myśleniu i spostrzeganiu.

49  Por. H.-G.Gadamer: „Czy interpre-
tacja oznacza włożenie sensu, czy jego 
odnalezienie?” (H.-G. Gadamer, Język 
i rozumienie, przeł. P. Dehnel, B. Sie-
rocka, Warszawa 2003, s. 34). Jego idea 
„zlewania się horyzontów” rozmówców 
także nie odpowiada temu pytaniu.
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zawsze „wkładające”, „narzucające”, ujmujące w formie 
i formach podyktowanych tym a priori – interpretacja nie 
przychodzi po zobaczeniu, po zapoznaniu się, przeciwnie, 
już w nim się dokonuje, wynajduje…). 

Interpretator wkracza w ruch, w dążenie, w którym 
uczestniczy dzieło, dzięki niemu, toteż w szczęśliwej chwi-
li sam wynajduje sensy, przybliża się do rzeczywistości… 
Inaczej: żadne dzieło nie oddaje po prostu rzeczywistości, 
nie sięga rzeczywistości, wszelkie niesie co najwyżej do-
mniemanie, „domniemaną prawdę”. Oby dzięki niemu – 
tak nieszczęśliwie zwany – „odbiorca” sięgnął dalej, cho-
ciażby odsuwając rojenia wpisane w dzieło…

Pawłowski to twórca najdalszy od kultu dzieła, od my-
śli, że w dziele chodziłoby o nie samo, że spotkanie z dzie-
łem polega na obcowaniu z nim samym (czy z autorem, 
jego duszą, „ja” czy osobowością). Na jakiej podstawie 
mogę tak twierdzić? Tu przynależą: jego myśl o odbior-
cy jako twórcy, jego koncepcja „projektowania aktywizu-
jącego”, jego przesunięcie akcentu z „dzieł” na „działania”, 
ambicja inicjowania. Rolę projektanta i artysty pojmował 
w kategorii „inicjacji”.

W szczególności Pawłowskiemu bliski był ideał rozmo-
wy, dialogu. Tropił sytuacje stanowiące ich zaprzeczenie: 
„Ale czy rozmową można nazwać układ, w którym jedna 
strona stale mówi, a druga stale tylko słucha?”, gdy komuś 
odmawia się prawa, „jednego z najbardziej ludzkich, prawa 
do tworzenia” (I 146)?

Staję wobec jakiegoś dzieła, wobec czyjegoś dzieła. Czy 
ono, a przede wszystkim czy to życie z nim splecione zbli-
ża do prawdy, czy przeciwnie, współuczestniczy w tworze-
niu ułud, fikcji, obłędów?

Wysiłek rozumienia Innego wymaga przezwyciężenia 
czegoś w sobie samym (jak przypuszczam, taka sytuacja 
problemowa podobna jest tej, którą przedstawiam i de-
finiuję jako „aporię Kritona”). Wymaga dopuszczenia, że 
się mylę, że moje własne przekonania, oceny mogą być 
z gruntu fałszywe, że być może ulegam autoiluzji rozumie-
nia dzieła, tego rozumienia rzeczywistości i życia, które 
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ono ze sobą niesie, do którego się odnosi. Powtórzę tezę 
o otwartości dzieła. Sens spotkania-dialogu z dziełem nie 
spełnia się we współgraniu, w grze z nim, w wejściu w jego 
grę (form, treści), w „dookreślaniu” go czy dopowiadaniu 
sobie, w przyjęciu przejawiającego się w nim przedstawie-
nia, wyobrażenia, obrazu, ale w otwarciu się, wraz z nim, 
poprzez nie, ku temu, czego ono jest obrazem, ku samej 
rzeczywistości, ku jej prawdzie.

Konsekwentnie taką zasadę podejścia do dzieła, spo-
sobu jego doświadczania, nazwałbym dialogiczną zasadą 
otwartości. Dialogiczną – o ile kategoria, idea prawdy 
określa to doświadczenie (w istocie swej dialog określa się 
i spełnia jako poszukiwanie prawdy).

Idea prawdy

Na oczy jasno widzę, co jest? Ktoś mnie przekonał o praw-
dzie? Cóż, poczucie oczywistości, samozrozumiałości, 
bycia przekonanym to tylko stany psychiczne nasycone 
optymizmem. 

Bezpośrednia naoczność, samooczywistość, samo-
prezentacja rzeczy to utopijna tęsknota, ideał ignorują-
cy aprioryczny charakter naszego wszelkiego obcowania 
z rzeczami, zdarzeniami, procesami (obcowania: na przy-
kład widzenia, poznawania), co więcej, ideał ignorujący 
nieusuwalność zapośredniczenia relacji człowieka z rze-
czą przez wyobrażenie, przedstawienie, widok, zjawisko… 
Przez obraz i w obrazie. Rzecz zjawia się, prezentuje, 
ukazuje, jest wyobrażona – w tym sensie istnieje dla pod-
miotu obrazowo. W obrazie rzecz obecna jest jako przed-
miot, przed człowiekiem i dla człowieka jako podmiotu, 
obecna jest w sposób uwarunkowany jego sposobem od-
noszenia się, w sposób uwarunkowany przyjętymi przez 
niego, najczęściej nieświadomie, ideami. W szczególności 
w sposób podyktowany czynnikami apriorycznymi jego 
umysłowości ( jeśli nie także cielesności), takim czynnika-
mi, czynicielami, jak założenia, zasady, idee… To nie tyl-
ko i nie tyle rzecz się przedstawia człowiekowi, co on ją 
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przedstawia sobie, już to stawia przed sobą, odnosi do niej 
(w ten czy inny sposób), czyniąc przedmiotem. Nie mamy 
możliwości skonfrontowania obrazu rzeczy z samą rzeczą, 
obserwacji rzeczy z samą rzeczą. Toteż nie dysponujemy 
kryterium prawdy, prawdziwości. Konfrontować możemy 
ze sobą tylko obrazy, obserwacje, wyobrażenia, uwikłane 
w nie twierdzenia, stanowiska… Dialog, dialog wewnętrz-
ny, samotny, w istocie jest tu drogą ku prawdzie (nie ozna-
cza to tego, że nie dopuszczam myśli innych, innych myśli 
niż swoje, ale to sam zmagam się z nimi i ze sobą).

Gdy Popper napisze, że „nawet nasze obserwacje in-
terpretujemy za pomocą teorii”, to jeszcze w ten sposób 
błędnie sugeruje, że wpierw dane są nam obserwacje, a po-
tem je poddajemy interpretacjom. Tymczasem zgodnie ze 
stanowiskiem, które podziela: „Nie ma w istocie czegoś 
takiego jak nie zinterpretowana obserwacja, obserwacja 
nie nasycona teorią”. Toteż Popper podziela stanowisko 
Ksenofanesa: „Nie było nigdy i nie będzie człowieka, któ-
ry by miał dokładną wiedzę. […] Gdyby nawet udało mu 
się mówić prawdę zupełną, nie wiedziałby o tym. Tylko 
mniemanie jest udziałem wszystkich”50. Nie wiemy, czy 
poznaliśmy prawdę. To dużo, jeśli do niej się przybliża-
my, chociażby oddalając się od fałszu. Słowem bynajmniej 
nie ma powodu do odrzucenia idei prawdy. Tak prostej jak 
myśl, że rzeczy są, jakie są, a nie tym, co się komuś wydaje, 
jeśli nawet moje „wydaje się” byłoby zgodne z tym, co jest.

Idea prawdy nakazuje wobec każdego twierdzenia, wo-
bec każdego wyobrażenia, każdego obrazu zapytać: Co 
tak się ma? Czy nie jest inaczej? A z innej perspektywy?

Wiedza o poznaniu prawdy, nawet jeśli ją poznaliby-
śmy, jest nam zakazana. Toteż zrozumieć możemy, dlacze-
go Nietzsche powtarza: nitimur in vetitum51. Najwyraźniej 
odnosi te słowa, znaczące „dążymy do tego, co jest nam 
zakazane”, do prawdy. Pozwala tak sądzić nie tylko zbież-
ność brzmieniowa vetitum z veritum, ale przede wszyst-
kim kontekst, w którym to pisze. Prowadzi rozważania 
na temat prawdy. Ostrożnie, unikając patosu, jaki nie-
sie ze sobą to słowo i z jakim bywa wykorzystywane dla 

50  K.R. Popper, Mit schematu pojęcio-
wego, dz. cyt., s. 65, s. 71, s. 48 (Popper 
cytuje te słowa Ksenofanesa). W tym 
miejscu odnotować można tytuł, który 
Popper nadał swej intelektualnej auto-
biografii: Unended Quest.

51  F. Nietzsche, Z genealogii moralności. 
Pismo polemiczne, przeł. L. Staff, Warsza-
wa 1904, s. 134; wyróżnienie za autorem 
(słowa nitimur in vetitum pochodzą 
z Amores Owidiusza, III. IV. 7.). Jak 
można Nietzschemu zarzucać, że porzucił 
ideę prawdy, zarazem stwierdzając, że po-
sługuje się on kategorią kłamstwa, iluzji?
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nadania sobie ważności: „filozofowie, mają coś dla prawdy 
uczynić. Oszczędnie używają wielkich słów. Pono nawet 
słowo »prawda« nie przypada im do smaku: ma brzmieć 
zadęcie…”, postuluje sposób myślenia o rzeczy „rzeczowy”, 
w przeciwnym przypadku mówi się „o stosunku do rze-
czy”, „myśli właściwie o sobie”52.

Ulega pragnieniu samopotwierdzania się i siebie, nie 
myśląc o rzeczach samych (poszerzając: nawet o dziełach, 
zjawiskach, obiektach kulturowych nie myśląc z dystansu, 
bezinteresownie), lecz odnosząc je do siebie, z wolą zawład-
nięcia ich, posiadania i władania nimi (tu „wola mocy”)? Uni-
kając tego, co niepewne, niesprawdzalne, nieprzeniknione?

A przecież życie w duchu idei prawdy nie daje się po-
godzić z życiem własnym ego, egoizmem, egocentryzmem, 
z interesownością. Stanowi warunek wolności, spełnia się 
w człowieku jako oswobodzenie od czegoś w nim samym, 
a nawet jako oderwanie od siebie samego, jakim był, jakim 
jest dotąd, od tego wszystkiego, co zamyka go w sobie.

Wychodzi ku innemu i sobą wchodzi z nim w zwarcie, 
toczy spór ze sobą od jego strony – w sobie samym – o to, 
jak jest. To wewnętrzny ruch myśli, rozdarcie (przykładem 
sumienie). Ostatecznie w istocie nie kieruje się ku innemu 
stanowisku, odmiennej koncepcji, przeciwstawnemu oglą-
dowi i poglądowi, ale w ruchu, ku temu, na co te zdają się 
otwierać. W otwarciu ku rzeczywistości.

Myślenie w duchu prawdy ożywia właśnie bolesne na-
pięcie „przeciwstawień” – gdy ich unika, samo gaśnie. To 
dlatego człowiek o „duchowej naturze” podlega „rozdwo-
jeniu pod każdym względem”53. (Do tych kwestii powrócę 
w części „Krytycyzm i konfrontacja jako zasada dialogu”).

Rzecz a przedmiot

Dlaczego jeśli nawet poznalibyśmy prawdę o rzeczy-
wistości, nie rozporządzamy kryterium stwierdzenia 
tego? Przywołać tu trzeba rozróżnienie pomiędzy rzeczą 
a przedmiotem (rzeczą w mocnym znaczeniu tego słowa, 
które graniczy z pojęciem „rzeczy samej w sobie”).

52  Tamże, s. 131, 130.

53  Tamże, s. 49. Czytajmy szerzej: „nie 
ma dziś może bardziej rozstrzygającego 
znaku »natury wyższej«, natury bardziej 
duchowej, niż być w rozdwojeniu pod 
każdym względem i być polem walki 
przeciwstawień”.
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Wszystko ukazuje się, wszystko dostępne jest człowie-
kowi w sposób zapośredniczony: jego wyobrażeniem, jego 
„wydaje mi się” – w obrazie (zjawisku, przedstawieniu, 
prezentacji, widoku…), w sposób uwarunkowany nieusu-
walnymi właściwościami jego umysłu, które renesansowi 
teoretycy sztuki nazywali „rysunkiem/projektem we-
wnętrznym” (disegno interno; Zuccharo), a Kant „formami 
apriorycznymi”. Postać obrazu rzeczy, jaki ma człowiek, 
nie zależy tylko od tej rzeczy, ale i od niego: wszelki ob-
raz jest nie tylko obrazem czegoś, ale i dla kogoś i dzięki 
komuś, dzięki jego aktywności, chociażby poznawczej 
(w czyichś „oczach”, z jego punktu widzenia). To, jak 
przedstawia się coś człowiekowi, zależy nie tylko od tego 
czegoś, ale i od sposobu, w jaki on stawia je przed sobą 
i sobie przedstawia. To przedstawione, takie, jak się mu 
przedstawia, to nie rzecz, a przedmiot. W języku Kanta, 
po niemiecku, to „przedstojące”, to „przedstoik” (Gegen-
stand). Po polsku, podobnie jak w łacińskim obiectum, 
przedmiot (przed-miot!) to produkt miotania, rzucenia, 
rzutu przed siebie, czyli rezultat projekcji. Projekcja ta 
dokonuje się w sposób nieświadomy, toteż z perspektywy 
kogoś, kto ją spełnia, wydaje się, że on zastaje same rze-
czy, że takimi są obiektywnie.

Gdyby chciał on usunąć to wszystko, co od jego stro-
ny tu płynie, co warunkuje postać obrazu, musiałby usu-
nąć samego siebie. Co może mu się udać tylko w drobnej 
mierze, poprzez walkę z samym sobą, dzięki wewnętrznej 
przemianie własnej. Wbrew obrazowi, pomimo, obok nie-
go kierować spojrzenie na rzecz? Wbrew wszelkim obra-
zom, nie sposób. Nie znamy rzeczy inaczej, jak w obrazie, 
tym czy innym. Widzę rzecz taką, jaką i jak ją widzę, i nie 
ma żadnej drogi obejścia tego zapośredniczenia, wprost 
ku „nagiej prawdzie”.

Nikt nie ma możliwości zestawienia obrazu rzeczy 
z samą rzeczą, jaką ona jest, gdy jej się nie widzi… Stąd, 
jak sądzę, zasada Ksenofanesa: nawet gdyby człowiek po-
znał prawdę, nie może o tym wiedzieć. Stąd nieuchron-
ność sceptycyzmu, i skromność.
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Obiekty kulturowe

W przypadku obiektów kulturowych, opartych na pew-
nych rzeczach, tworach realnych ( jakkolwiek realne mogą 
być procesy czy zdarzenia, to jednak słowo „realny” wywo-
dzi się od res, czyli rzecz), obojętne, czy to artefaktach, czy 
to naturalnych, również i one nie są kwestią czyjegoś wi-
dzimisię, a projekcja niezbędna dla zaistnienia tych obiek-
tów podlega podwójnemu odniesieniu: do owych tworów 
realnych oraz do tworów idealnych (istniejących na podo-
bieństwo idei) takich jak pojęcia, teorie, wierzenia, warto-
ści, odgrywających w tym odniesieniu, przywołaniu rolę 
zasad, założeń, istot (esencji) itp.

Rzecz, nawet gdy w grę wchodzi jako obiekt nauk przy-
rodniczych, jako obiekt naturalny, w tym ujęciu: „jako” 
jest już właśnie efektem naukowego obrazu – przedmio-
tem. Jednak w przeciwieństwie do obiektów kulturowych, 
obiekty naturalne wolne są od odniesień do porządku war-
tości, celów, sensów, znaczeń.

Kultura. Także w tym polu przejawia się (luźno pojęta) 
zasada nieokreśloności: samo obserwowanie, spostrzega-
nie – jako z gruntu, nieuchronnie zawsze interpretujące – 
kształtuje postać ukazującego się dzieła, ostrożniej: po-
stać, w jakiej ono się ukazuje. W przeciwieństwie jednak 
do sytuacji znanej z nauk przyrodniczych, to poważne po-
dejście do dzieła nie tyle mierzy w uchwycenie go niczym 
jakiegoś „bytu samego w sobie” – nie chodzi o nie – ile 
w otwarcie, jakie niesie ze sobą. Chodzi o życie, z którym 
dzieło się wiąże, do którego się odnosi, które umożliwia…

Wątpienie i kultura

Czy na liście twórców „programów życiowych”, autorów 
projektów życia, obok artysty czy poety, Pawłowski pra-
gnąłby ulokować designera? Jako retoryczne zadał pytanie: 
„Czy projektowanie [form przemysłowych] jest wyspecja-
lizowaną formą produkcji i wchodzi w skład sił wytwór-
czych, czy też jest sferą kultury? Wydaje mi się, że to jest 
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zasadnicze pytanie, czy projektant jest w służbie produk-
cji, czy w służbie kultury” (S 15). Co więcej, wobec uwagi, 
jakoby designerzy projektowali „elementy otoczenia, a nie 
zajmowali się człowiekiem”, Pawłowski oponuje: „Ja to ro-
zumiem w ten sposób, że jeżeli nie zajmowali się człowie-
kiem, to nie spełniali swoich zadań jako projektanci, bo 
trudno sobie wyobrazić, że projektowali przedmioty same 
dla siebie” (S 23). Design dosięga warstwy przedmiotów, 
którą zajmuje się „humanistyka”, jego podejście powinno 
cechować „nasycenie tymi wątpliwościami, które związane 
są z humanistyką” (S 35).

Twórca nie zaczyna od dyktatu, nie rzuca arbitralnego 
projektu życia, lecz zaczyna od wątpliwości.

Wątpienie! Tej jednej zasady nie wyzbędzie się kultura 
autentyczna: zasady samokrytycyzmu, braku pewności. 
Zasada ta, jak się wydaje, wywiedlna jest z samej idei praw-
dy (nie dysponujemy kryterium prawdziwości naszych 
myśli, nie znamy samej rzeczywistości, tego, co jest, a jedy-
nie mamy wyobrażenia, obrazy tego). Dlaczego ośmielam 
się uznać zasadę wątpienia za podstawę kultury auten-
tycznej? Barbarzyństwo zbiega się z poczuciem pewności 
i wolą narzucania swej myśli innym, w zderzeniu z innymi 
nie znajduje szansy dialogu, autokorekty… Ten typ posta-
wy historyk idei Leszek Kołakowski znajduje w rdzeniu 
kultury europejskiej. Gdziekolwiek jednak pojawiłaby się 
zasada samokrytycyzmu, otwartości – czy nie określa ona 
po prostu ducha kultury (kultury w wartościującym zna-
czeniu tego słowa), kultury autentycznej? Odrzucenie za-
sady samokrytycyzmu i otwartości nie pozostawia miejsca 
na odpowiedzialność i moralność (dlatego zasługuje ono 
na miano barbarzyństwa). Jej zaprzeczeniem jest myśl, iż 
„tablice przykazań”, „tablice wartości” już zostały ukazane, 
odsłonięte, a człowiekowi pozostaje tylko techniczne za-
danie ich realizacji, przeforsowania w życiu.

Kołakowski: „umiejętność samokwestionowania, umie-
jętność wyzbycia się […] pewności siebie, samozadowo-
lenia, leży u źródeł Europy jako siły duchowej […], euro-
pejska identyczność kulturalna utwierdza się w odmowie 
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przyjęcia jakiejkolwiek identyfikacji zakończonej, więc 
w niepewności i niepokoju”54. To duch kultury – kultury 
w opozycji do barbarzyństwa, na które duch ten nie może 
wyrazić zgody. Paradoksalnie to właśnie „w duchu nie-
pewności względem samej siebie kultura europejska może 
utrzymać swoją duchową pewność i prawo swoje do nazy-
wania się uniwersalną”. Ducha tego cechuje „stałe napięcie”, 
nieustanna oscylacja „między biegunami” myśli (powie-
działbym, biegunami antynomii, dylematów, aporii). To 
duch „otwartości” i „zdolność do samozapytywania”55.

Poza praktycyzm

Twórczy, „kulturalny” designer nie kieruje się po prostu, bez 
reszty, spontanicznie żywionym przez siebie, traktowanym 
jako oczywistość programem życiowym, co więcej, nawet 
nie zapoznaje się z pragnieniami, roszczeniami, potrzeba-
mi potencjalnych użytkowników, by wyjść im naprzeciw 
i w nich znaleźć rację dla swoich projektów, ale sam poddaje 
przemyśleniu cele, a nawet sens życia. Ostrożniej: poddaje 
przemyśleniu sensy określające sytuację problemową, z my-
ślą o której podejmuje swe działanie. Dopuszcza myśl, że 
one same mają charakter niepewny, problematyczny, a być 
może nawet iluzoryczny. Nie tyle problematyzuje, co od-
krywa problematyczność. Nie chce żyć pozornym sensem, 
nie chce żyć bez sensu i bezsensownie – toteż nie żyje bez-
myślnie. Z wiarą szuka, a gdy już musi decydować, z wiarą 
ryzykuje (z wiarą znaczy tu: bez poczucia pewności).

Na tym zapytywaniu polega odpowiedzialność.
Z pamięcią o wspomnianych tutaj przekonaniach Paw-

łowskiego lepiej rozumiemy ten jego postulat: „Obiekty 
i urządzenia techniczne odgrywają jedynie rolę pomocni-
czą. Obmyślanie życia powinno stać się sensem projekto-
wania” (I 152). W tej myśli kształtuje się projekt życia.

Myśl o tak „elitarnej” pozycji designera lub artysty czy 
filozofa – twórcy programów, zgodnie z którymi żyliby 
„zwykli” użytkownicy ich dzieł – stoi w opozycji do Paw-
łowskiego koncepcji „projektowania aktywizującego”. 

54  L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. 
Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego, 
w: tegoż, Czy diabeł może być zbawiony 
i 27 innych kazań, dz. cyt., s. 14–15.

55  Tamże, kolejne cytaty, wyimki, ze 
s. 21, 26, 27, 25. Zaprzeczeniem takiego 
rozumienia kultury jest „kultura auten-
tyczna” w rozumieniu nakreślonym przez 
Edwarda Sapira (Kultura autentyczna 
i rzekoma, w: Kultura, język, osobowość, 
przeł. B. Stanosz, R. Zimand, słowem 
wstępnym opatrzyła A. Wierzbicka, 
Warszawa 1978). To pochwała idylli 
harmonii, spójności, podporządkowania 
całości życia danej wspólnoty niekwestio-
nowanym, jednoczącym je, spójnym za-
sadom. Takiemu pojęciu kultury auten-
tycznej bliskie jest pojęcie stylu, a może 
nawet Hegla pojęcie „ducha czasu”.
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Odrzuca on „społecznie” przyjęte przeświadczenie 
i oczekiwanie, zgodnie z którym „tworzenie modelu ide-
alnego świata” byłoby przywilejem wybrańców, „powin-
nością sztuki”. Nie może zgodzić się z sytuacją, w której 
„ludziom” pozostaje tylko pasywna rola, w której oni 
sami czują się z tym dobrze. Najwyraźniej widzi w tym 
zaprzeczenie godności i wolności człowieka, negację jego 
człowieczeństwa. „Nie można, pod pretekstem wyręcza-
nia kogoś w działaniach, pozbawiać go prawa najbardziej 
człowieczego – prawa do tworzenia” (I 132). 

To w wewnętrznym ruchu, wysiłku, w zmaganiu myśli 
jednostka powinna określać i wybierać ideały swego ży-
cia. Kto zdaje się w tym na autorytety, na wzorce, ulega 
„mistrzom”, ten uprawia idolatrię, ulega zaślepieniu. Jak 
sądzę, bliskie takiej diagnozy są te fragmenty z wywiadu 
Pawłowskiego: „Społeczeństwo, a także duża część arty-
stów wierzą w to, że tworzenie modelu idealnego świata 
jest powinnością sztuki. […] Ci twórcy wytwarzają tym 
samym jak gdyby protezy. Czasami protezy funkcjonujące, 
którymi ta część społeczeństwa, jaka nie jest w stanie wy-
tworzyć własnego modelu świata – z konieczności musi 
się posługiwać. Niemniej protezy pozostają protezami, bo 
nie zostały w sposób – że tak powiem – naturalny wytwo-
rzone przez obiekty poznające. […] Ludziom wydaje się, 
że to sztuka i artyści zwalniają ich od tego wysiłku wy-
obraźni […]. Ostatecznie przejawia się w takiej postawie 
skrajnie konsumpcyjny stosunek do świata. […] Rozpo-
wszechnia się wąski praktycyzm” (I 100)56.

Praktycyzm: życie jest kwestią znalezienia bądź wyna-
lezienia stosownej techniki, jest kwestią doboru i zasto-
sowania środków – tylko malkontenci stawiają pytania 
o cel i sens, toną w wątpliwościach, miast iść w pochodzie, 
w postępie udoskonaleń, naprzód. Żyć w zgodzie ze sobą 
samym, sycić swe oczekiwania, dogadzać sobie, samore-
alizować się (pseudonaukowa nobilitacja takiej „filozofii” 
znajduje wyraz na przykład w tekstach Abrahama Maslo-
wa, aż po iluzję możliwości naukowego usankcjonowania 
systemu wartości odpowiadającego tej mentalności57). 

56  W świetle tych uwag zbyt optymi-
styczna jest z kolei diagnoza Pawłowskie-
go: „Każdy z nas usiłuje stworzyć swoje 
własne obrazy rzeczywistego i idealnego 
(najdoskonalej odpowiadającego) świata, 
a więc takiego, jakim według nas jest 
i jakim powinien być” (I 131).

57  Por. np. A.H. Maslow, Dane psycholo-
giczne a wartości ludzkie, przeł. B. Łapiń-
ski, „Literatura na Świecie” 1982, nr 3–4. 
Nieświadomie, jako oczywisty, Maslow 
zakłada ideał szczęścia jako eutychii (suk-
cesu, powodzenia, fortuny). Nie wziął 
lekcji z Arystotelesa na temat eutychii 
oraz eudajmonii (szczęścia wewnętrz-
nego). Absolutyzuje hierarchię wartości 
tych, którym się udało – reprezentantów 
amerykańskiej wyższej klasy średniej.
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Krytycyzm i konfrontacja jako zasada dialogu

Przenoszę uwagę na dialog jako dyskusję, dialog o charak-
terze dyskusji. Pamięć o tym, że w dyskusji często uczestni-
czy wiele osób, podsuwa myśl o polilogu, jednak w aspekcie 
logicznym, obiektywnym – polilog nie wydaje się czymś 
więcej niż wielością dialogów. Wielu nie uczestniczy jedno-
cześnie w dyskusji, nigdy wszyscy naraz. Gdy jeden mówi, 
każdy inny z osobna go słucha. W nim – jednym, toczy 
się wewnętrzny dialog: w zwarciu z tym, co tamten mówi, 
w próbie rozumienia tego, co mówi. Nie jego, a tego, co mówi 
(ten rys nadaje dialogowi charakter dyskusji: ma przedmiot, 
jest o czymś lub kimś). Ostatecznie wszelki dialog (a co naj-
mniej w dyskusji) jest dialogiem wewnętrznym58. 

Rozumienie ma strukturę dialogu. W sobie zadaję py-
tania, próbuję znaleźć odpowiedzi, także w tym sensie: 
wysuwam próby odpowiedzi.

Zaprzeczeniem możliwości dialogu jest przyjęcie ule-
głej postawy wobec rozmówcy, którego uznajemy za Wiel-
kiego. To forma kultu bożyszcz, idoli.

Eksperyment myślowy, wyobrażenie: nawet gdyby Bóg 
przemówił do mnie, sam muszę próbować zrozumieć 
i ewentualnie uznać to, co mówi – w przeciwnym razie to on 
robiłby coś ze mną, zadawał gwałt mej duszy, wlewał coś we 
mnie, urabiał mnie, unosił bądź zgniatał. Piszę to z pamięcią 
o słowach Kanta: „a nawet gdyby sam Bóg […] zechciał się 
komuś pojawić, to przecież ten ktoś musi przede wszystkim 
[…] osądzić, czy ma prawo uważać go za bóstwo i czcić jako 
bóstwo” 59. Dla kontrastu przywołam stanowisko ignorujące 
znaczenie wewnętrznego dialogu, a charakterystyczne dla 
kultu Wielkiego (Roz)Mówcy: „Prośmy więc Boga, aby nas 
oświecił i aby łaska Boża dokonywała w nas swego dzieła, 
albowiem ona tylko może przed nami odsłonić prawdę, 
a ukazawszy ją, sprawić, byśmy ją przyjęli”60.

Przyjęcie pozycji uniżenia, „od dołu”, wyklucza dialog, 
podobnie jak przyjęcie pozycji „z góry”. Zarówno goto-
wość dowiadywania się, przyjmowania, jak i wola poucza-
nia, „oświecania” nie dają się pogodzić z duchem dialogu.

58  Por. J. Krupiński, Homo schistos: sobą 
(nie)bycie, dz. cyt. (części Homo alienatus, 
Wewnętrzna walka, Dialog, czyli dialog 
wewnętrzny).

59  I. Kant, Religia w obrębie samego rozu-
mu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 205 
(przypis do rozdz. 4, cz. II, I, wyd. 2, 
1794). Na ten fragment z Kanta wielo-
krotnie powołuje się Popper, czyniąc zeń 
odmienny użytek.

60  É. Gilson, Chrystianizm a filozofia, 
dz. cyt., s. 7; w gruncie rzeczy to stano-
wisko Marcina Lutra, który wyklucza, 
by człowiek „współdziałał” z „łaską” (zob. 
tamże, s. 14), z Wielkim…
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Wolność wewnętrzna stanowi warunek myślenia, na-
mysłu, dialogu, dyskusji: poszukiwania prawdy (czy istnie-
je inna wolność niż wewnętrzna?; wolności nie przynosi się 
z zewnątrz, wyzwolenie nie polega na otwarciu klatki).

Na czym polega dialog, gdy stajemy wobec obcej, od-
miennej myśli, gdy nie ma możliwości rozmowy, osobistego 
spotkania z autorem? Pytanie to odwracam: jak możliwa 
byłaby dyskusja, jeśli dialog zachowywałby charakter osobi-
stego spotkania, jeśli chodziłoby o relację z drugim człowie-
kiem, z osobą czy autorem, z Kimś (Wielkim) lub z nikim? 

Nawet samo zapoznanie się, na przykład przez arty-
stę lub designera, z treścią tej czy owej, jakiejś, w szcze-
gólności obcej mu koncepcji czy doktryny może sprzyjać 
uwalnianiu się przez niego od więzi jakoby jego „własnych” 
założeń, zasad… Stając wobec odmiennego, innego, obce-
go poglądu, dystansuje się od niektórych spośród swoich 
myśli, potrafi spojrzeć na nie same, bez utożsamiania sie-
bie z nimi, jak na obce. Uświadamia sobie ich obiektyw-
ną zawartość, nie kładąc na szali samego siebie. Odtąd 
wyalienowane, myśli te nie są już „jego”, nie są już jasne. 
Dzięki odczutemu konfliktowi z obcymi mu „teoriami” 
może uświadomić sobie jakąś cząstkę własnych założeń, 
może rozpoznać znaczenie, konsekwencje przyjęcia lub 
porzucenia tej czy innej zasady… Zauważmy: takie po-
dejście zbiega się z przyjęciem postawy filozoficznej. Czyż 
ona sama nie stanowi warunku możliwości dialogu, dys-
kusji? Brak gotowości rewizji własnego stanowiska: miej-
sca, punktu widzenia, jakie się zajmuje, zasad, założeń, na 
których gruncie się stoi, niezdolność do zdystansowania 
się wobec nich, niezdolność do zwątpienia w nie wyklucza 
dialog, dyskusję.

Ingarden: „Jeżeli istotnie jesteśmy swobodni wewnętrz-
nie, gotowi jesteśmy zawsze… zawiesić nasze przeświad-
czenia, twierdzenia, a nawet umiłowania”; „wola zapozna-
nia się niejako w oryginale z cudzym stanowiskiem jest 
[…] pierwszym warunkiem wyzwolenia się od własnych 
przekonań i uprzedzeń”. Nie mógłbym natomiast zgo-
dzić się z tezą Ingardena, że „trafne i wierne zrozumienie 
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cudzej myśli, zanim się dojdzie do ewentualnego jej od-
rzucenia lub uznania, jest pierwszym warunkiem dysku-
sji rzetelnej”61, jeśli „bycie warunkiem” oznaczałoby tutaj: 
zanim wejdę w dyskusję, uprzednio muszę zrozumieć 
stanowisko partnera. Wysiłek zrozumienia obcej mi myśli 
należy do samej dyskusji – i w gruncie rzeczy przebiega 
w dialogu wewnętrznym, w walce z własnym sposobem 
rozumienia, ujmowania, odnoszenia się do… „Zapozna-
wanie się w oryginale z cudzym stanowiskiem” przebiega 
w samej dyskusji. Nieważne, czy dochodzi do „oryginału”, 
niechaj przybliża do tego, o czym mowa.

To w sobie, we „własnej duszy”, muszę się zmierzyć 
z obcą mi myślą, a siebie na jej miarę. Zmagam się ze 
sobą. Z własną tożsamością. W konfrontacji z obcą my-
ślą uprzytamniam sobie i poddaję krytyce własną (sa-
mokrytycyzm). To akt wolności, wyzwalania się od wię-
zi własnych przekonań, wierzeń, od siebie… (nawet jeśli 
w konkretnym przypadku zasadniczo nie zmienię tych 
przekonań czy wierzeń, to teraz, uświadomione, przyjmu-
ję je, a nie po prostu żywię, wybieram je, a nie jestem przez 
nie wybrany, kieruję się nimi, „wiednie”, a nie jestem przez 
nie kierowany, nie one kierują mną). Jako taki, jako wolny, 
akt ten może dokonać się tylko w samotności (paradoks!). 
„Zewnętrzny” dialog jest tylko rozmową (pogadaniem so-
bie), debatą, perswazją, przekonywaniem, oczarowaniem 
lub czarowaniem, podnieceniem, uniesieniem, zgiełkiem, 
grą, teatrem – jest pozorem dialogu – dyskusji.

Wyostrzoną świadomość istoty dyskusji znajduję 
u Pawłowskiego. Charakteryzuje on postawy wykluczają-
ce dialog, wskazuje na sytuację, gdy spotkanie „nie polega 
na przeciwstawianiu rzeczywistych przekonań lub ściśle 
zdefiniowanych poglądów, z którymi można polemizo-
wać, ale na milczącym [niejawnie, nie wprost przeprowa-
dzonym? – J.K.] manifestowaniu odmienności swojego 
stanowiska” (O 12)62, w celu „utrzymania statusu własne-
go podwórka” (O 14). Wówczas strony zajmują „nieprze-
jednane postawy”, z czym wiążą gwarancję zachowania 
swego „prestiżu” (O 12), lękają się, że „konfrontacja” ich 

61  R. Ingarden, O dyskusji owocnej słów 
kilka, w: tegoż, Książeczka o człowieku, 
Kraków 1973, s. 188, 189, 188.  Ani uzna-
nie, ani odrzucenie czyjegoś stanowiska 
nie jest celem dyskusji. Co nim jest? 
Ingarden mimochodem napisze o „ten-
dencji dojścia wspólnie z przeciwnikiem 
teoretycznym do prawdy” (tamże, 
wyróżnienie autora). Jeśli nawet ktoś 
dochodzi do niej, to każdy z osobna – 
idzie w dialogu wewnętrznym z myślą, 
skądinąd myślą drugiego… (Nawiasem: 
Książeczka… Ingardena była „na półce” 
Pawłowskiego).

62  A. Pawłowski, Ocena warunków 
realizacji programu Wydziału Form Prze-
mysłowych [maszynopis, z odręcznymi 
autorskimi poprawkami, tekst wystąpie-
nia na Radzie Wydziału Form Przemy-
słowych, ASP w Krakowie, 8 stycznia 
1969]. Źródło to przytaczam jako O 
z podaniem numeru strony.
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„stanowisk” mogłaby doprowadzić do „podważenia ich au-
torytetu” (O 13).

„Konfrontacja”. To zderzenie nie oznacza walki. Kto dąży 
do zwycięstwa, ten gubi ducha i sens dialogu. Kreśląc obraz 
„racjonalnej dyskusji”, Popper podkreśli, że zderzenie (a pi-
sze o „zderzeniu kultur”) „może wyzwalać postawę krytycz-
ną”, „krytycyzm”. Najwyraźniej chodzi tu przede wszystkim 
o postawę samokrytyczną, skoro: „partnerzy w owym zde-
rzeniu mogą się oswobodzić od przesądów, których sobie 
nie uświadamiają, od nieuświadomionego uznawania ta-
kich teorii, które mogą być, na przykład, wtopione w ich 
języki”. Korzyścią w dyskusji już nawet samo „rozjaśnienie 
naszych poglądów”, widzenie „rzeczy w nowym świetle” 63.

Zachowawczość nie zostawia pola na krytykę (a więc 
i na dialog: próbując zrozumieć stanowisko odmienne wo-
bec mojego, obce mi, muszę stawiać pytania, wysuwać wąt-
pliwości). Pawłowski opisuje przypadek odrzucenia przez 
Radę Wydziału tematu pracy magisterskiej „Intensyfikacja 
procesów kształcenia na Wydziale”. Większość „wystąpiła 
przeciw tematowi, ponieważ obawiała się, że student bę-
dzie przeprowadzał krytykę pedagogów” (O 15–16).

Dialog może być owocny tylko dzięki „zróżnicowaniu 
postaw” i „stanowisk” jego uczestników, co więcej, pod tym 
warunkiem, że dojdzie do ich „konfrontacji” (O 12). Toteż 
za właściwą uzna Pawłowski „metodę przejaskrawiania 
stanowisk – prowokowania” (S 52; stosuje ją ze świado-
mością, iż ktoś może czuć się urażony, kończy posiedze-
nie słowami: „chciałem przeprosić, jeśli kogoś uraziłem”). 
Takie podejście niesie ze sobą „gwarancję różnorodnego 
i wszechstronnego sposobu dochodzenia do wspólnego 
stanowiska” (O 12).

Celem dialogu nie jest jednak wypracowanie wspólnego 
stanowiska, podobnie jak nie jest nim zgoda, pogodzenie 
się, pojednanie. Koncyliacyjne podejście, ugodowość, co 
najwyżej, może prowadzić do komfortu psychicznego. Dla 
„świętego spokoju” można przyjmować jakoby „wspólne”, 
a przecież nawet niezrozumiane stanowisko (nierozumia-
ne, zaakceptowane tylko powierzchownie). 

63  K.R. Popper, Mit schematu pojęciowe-
go, dz. cyt., s. 63.
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Wspólnie może zostać przyjęte jakieś stanowisko 
w przeświadczeniu, że jest najwłaściwsze, najmniej błęd-
ne. W owocnej dyskusji wyłania się nie tyle przekonanie, 
które ze stanowisk uczestników jest najtrafniejsze, ale zo-
staje nakreślone nowe stanowisko trafniejsze niż wszyst-
kie dotychczasowe… 

Celem dialogu jest zbliżanie się do prawdy, oddalanie 
od fałszu… To, że stanowisko jest przez wszystkich po-
dzielane, nie czyni go bliższym prawdy. Niemniej przyjęcie 
jakiegoś stanowiska nie tylko stanowi konieczność życio-
wą wobec nacisku „palących” okoliczności, lecz być może 
skorygowane czy zastąpione innym będzie właśnie tylko 
w ryzykownej próbie życia w jego duchu. W ten sposób 
być może ulegnie dopiero „falsyfikacji” – w zderzeniu 
z rzeczywistością?

Czy pisząc „dochodzenia do wspólnego stanowiska”, 
Pawłowski nie myśli o Wydziale jako jednym podmiocie, 
w którego wnętrzu toczy się dialog? Stąd myśl, że dzię-
ki dyskusji możliwe będzie „spostrzeżenie błędów, które 
tylko my sami wewnątrz naszego organizmu możemy za-
uważyć” (O 3). Dlaczego mowa o organizmie? Najwyraź-
niej w przekonaniu Pawłowskiego odrębność, tożsamość 
i wspólnotę Wydziału określa właśnie istnienie jednej 
dziedziny („projektowania form przemysłowych”).

Kreśląc swój ideał „dyskusji”, Pawłowski użyje słowa 
„wspólny”, „zespołowy”, a nawet „kolektywny” z myślą 
o „współpartnerstwie” reprezentantów odmiennych „po-
staw i stanowisk” w korektach prowadzonych na Wydziale 
prac projektowych i badawczych (na przykład studenckich 
dyplomów). Czyni to w przekonaniu, że konfrontacja wie-
lu spojrzeń, poglądów sprzyjać będzie eliminacji błędów 
i złudzeń, podniesieniu jakości podejmowanych działań 
i powstających dzieł.

Przytoczę obszerniej cytowany już po części akapit, 
czytajmy pełniej: „Wniosek ten został odrzucony, ponie-
waż obawiano się, że konfrontacja tych stanowisk może 
wpłynąć na podważenie autorytetu pedagogów, wyrażo-
no wątpliwości, czy reprezentant pokrewnej specjalizacji 
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może zabierać głos w sprawie innej, a w gruncie rzeczy 
chodziło o to, aby utrzymać status własnego podwórka” 
(O 12–13). 

Pawłowski przeoczył autonomizację „specjalności” po-
szczególnych katedr, ich pretensję do podmiotowości? 

Paradoksalnie sam nie był skłonny wysłuchać pewnych 
uwag przychodzących z zewnątrz, w przekonaniu, że są 
pozbawione kompetencji: „Krytyki z zewnątrz, spoza Wy-
działu, możemy nie brać pod uwagę, ponieważ nie jest 
rzeczową i wypływa z niezrozumienia istoty szkoły pro-
jektowania i specyfiki naszych zadań” (O 3). Wiemy, i on 
to wiedział: sama ta istota szkoły mogła stać się przedmio-
tem sporu. Przytaczam te słowa (O 3) w przekonaniu, że 
nie są po prostu lapsusem bądź przejawem braku konse-
kwencji. Są punkty, w których już nie można albo nie da 
się, albo nie ma potrzeby, albo nie ma z kim dyskutować. 
Zwłaszcza gdy krytyk nie pozostawia miejsca na dyskusję, 
sam wyrokuje o czymś, czego nie zna, do czego nawet nie 
próbuje się zbliżyć (nasze ryzyko, nasz tupet rozstrzygnię-
cia: w ten sposób oceniamy jego głos).

Wobec tego, co przyjęto za oczywiste

Przyjęciu filozoficznego punktu widzenia odpowiada 
wyraźnie teza Pawłowskiego pochwalająca postawę „nie-
ufności wobec tego, co przyjęto za oczywiste”. Dlaczego 
oczywistość jest problematyczna? Podejmując problem 
oczywistości, wyjdę od analizy drobnych fragmentów z ar-
tykułu Pawłowskiego W systemie przemysłowego optymali-
zowania rzeczywistości, w których pojawia się ta kategoria. 
W pierwszym akapicie czytamy: „To, co oczywiste, nie 
skupia na sobie uwagi, tym samym kierujemy uwagę na to, 
co znajduje się poza oczywistym. Osobiste doświadcze-
nie skłania mnie do nieufności wobec tego, co przyjęto za 
oczywiste, często bowiem tam właśnie ukrywa się istotne; 
dlatego moje rozważania rozpocznę od tego, co oczywiste” 
(I 187). Końcowe zdanie tego tekstu brzmi: „Wydaje mi się, 
że jest to istotne, ale nie dla wszystkich oczywiste” (I 191).
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Czytelniku, czy cytowane fragmenty przyjąłeś jako zro-
zumiałe, oczywiste, a ostatnie zdanie byłeś w stanie pogo-
dzić z pierwszymi? Pochylmy się nad nimi.

Końcowe zdanie stosuje popularny chwyt retorycz-
ny: niestety, nie wszyscy widzą, nie wszyscy rozumieją te 
niebłahe rzeczy, na które wskazano w tekście (są „nie dla 
wszystkich oczywiste”), a przecież zastrzeżenia poczynio-
ne w pierwszym zdaniu niosą następujące sugestie: gdyby 
tekst przedstawiał rzeczy dla czytelników oczywiste, nie 
zdobyłby sobie ich uwagi; jeśli sam autor doszedł w swych 
rozważaniach do oczywistości, to o tyle nie powinien stać 
się nieufny wobec takich wyników, że nie niosą treści, któ-
rych dotąd powszechnie jeszcze nie „przyjęto za oczywiste”.

Cytowane ostatnie zdanie tekstu wyraża postulat, by 
treści, które zostały w nim odkryte, zostały powszechnie 
przyjęte, jako oczywiste. Czy dopiero wtedy, gdy zostają 
przyjęte, jako „przyjęte”, zasługują na nieufność? A może 
w ogóle oczywistość nie zasługuje na ufność? Dlaczego 
to jednak oczywistość ma budzić nieufność, skoro „często 
[…] tam właśnie ukrywa się istotne” (I 187). Jeśli nie ukry-
wa przed nami, nie zasłania tego, co istotne, ale ukrywa 
je w sobie, nie powinna budzić nieufności, ale przeciwnie, 
powinna przyciągać uwagę. Co jednak byłoby paradoksal-
ne: to, co w niej istotne, wcale nie rzuca się w oczy, nie jest 
oczywiste, „ukrywa się” (odnotujmy, zdania te pisane są 
w odniesieniu do tego schematu myślowego: leżąca w głę-
bi, ukryta istota oraz to, co widoczne, dostępne dla oczu; 
czyżby sam ten schemat był samozrozumiały, oczywisty?).

Metoda kroku wstecz

Zarówno w swoich dociekaniach badawczych, jak i w pro-
jektowaniu, na wielu polach, Pawłowski postępował zgod-
nie z „metodą kroku wstecz”.

Domaganie się, aby „projektowanie”, wzornictwo nie 
było ograniczone do wynajdywania, określania, wyznacza-
nia środków, by obejmowało także namysł nad celami, nie 
wyraża nadmiernych pretensji projektantów, nie stanowi 
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elementu walki o zakres działania designu, nie stanowi for-
my jego ekspansji. Przesunięcie akcentu na cele w gruncie 
rzeczy stanowi o racjonalności projektowania: zaczynać 
należy od rozważenia racji istnienia i racji charakteru ewen-
tualnych obiektów (środków). W porządku „logicznym”, 
w porządku wartości, środki są przecież wtórne w stosunku 
do celów. Środki są zawsze „do”… Obiekty projektowane 
w designie są przedmiotami użytkowymi, służą do czegoś. 
Jednak służebność przedmiotów może być absurdalna – 
podobnie jak absurdalny może być przyjęty cel, do którego 
realizacji przedmioty te mają prowadzić. Czyż ludzie nie 
oddają się bożkom, idolom, fetyszom, nie żyją iluzjami, uro-
jeniami? Wobec takiego zagrożenia zasada odpowiedzial-
ności wzywa do zdobycia się na akt wolności: namysł nad 
przyjmowanymi celami, zdystansowanie się w stosunku 
do nich, krytycyzm. Designer, który zapomina o tym, jak 
obrazowo to ujmuje Pawłowski, „przypomina […] strzelca, 
który zafrapowany tym, że celnie strzela w środek tarczy, 
przestaje się interesować, co jest tarczą” (I 56).

Zarówno w przypadku projektanta, jak i pedagoga de-
signu Pawłowski (ten niespokojny duch, który nie zazna 
„świętego spokoju”) podkreśli podstawowe znaczenie „re-
fleksji i zastanowienia się nad tym, jakie właściwie zadanie 
mają do spełnienia” (O 1). Powrót do tego pytania stanowi 
warunek i szansę wycofania się z błędnej drogi, odrodze-
nia. Pułapka samozadowolenia, powodzenia, sukcesu, ka-
riery odsuwa takie pytania.

W czasie obrad Rady Wydziału Pawłowski odrzuca 
wielokrotnie stanowisko, zgodnie z którym projektowa-
nie form przemysłowych lokowałoby się w sferze tech-
niki, a nie kultury. Najwyraźniej zbliża design do sztuki 
czy filozofii, także z nim wiążąc rolę refleksyjną, zdolność 
krytyki podstaw. W jego ujęciu różnica pomiędzy podej-
ściem technicznym a kulturowym rysuje się następująco: 
w pierwszym przypadku „uważa się, że zaprojektowanie 
czegoś polega na takim zaprojektowaniu, aby coś działało. 
Natomiast w tym drugim pojęciu [szerszym pojęciu na-
szego zawodu] znaczy to na pewno również projektowanie 
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w ten sposób, żeby działało, ale również z wątpliwością, 
dlaczego ma to działać, komu ma służyć, w końcu czy to 
powinno działać [pojawić się, istnieć? – J.K.], nasycenie 
tymi wątpliwościami, które związane są z humanistyką” 
(S 35; te słowa są zbyt ważkie, aby ich tutaj ponownie nie 
przytoczyć in extenso, jeśli nawet żywy język tej wypowie-
dzi nie jest poprawny).

Z myślą o formułowaniu programów kształcenia Paw-
łowski podkreśla: „Kogo i w jakim celu kształcimy? Do-
piero po odpowiedzi na to pytanie, można postawić na-
stępne: w jaki sposób kształcimy?… największe trudności 
nastręcza ustalenie celu” (S 4). Słowo „kogo” nie odnosi się 
tutaj do osoby przyjętej na studia, ale je opuszczającej: kim 
ma być projektant „form przemysłowych”?

Konieczność oparcia projektowania, decyzji projekto-
wych na badaniach naukowych, na wiedzy naukowej do-
prowadziła Pawłowskiego do myśli o podejmowaniu badań 
w ramach racjonalnie pojętego wzornictwa. Podkreślał, że 
„odpowiedzialność… pociągnie za sobą konieczność do-
skonalenia kwalifikacji zawodowych projektantów, opar-
cie projektowania na nauce i jej warsztacie badawczym”64. 
Wzornictwu zarzucał brak oparcia w „warsztacie poznaw-
czym dyscyplin naukowych”, z pamięcią, że „działania 
praktyczne… pozbawione działań poznawczych nie mogą 
być sprawne i racjonalne. Stosując prawo konwoju, wa-
runek sprawności można określić następująco: najniższy 
poziom sprawności któregokolwiek z elementów systemu 
wyznacza sprawność całego systemu” (I 189).

Postulat ten z biegiem lat zrealizował, właśnie podej-
mując prace badawcze. W Autoreferacie pisał o potrzebie 
tworzenia w obrębie wzornictwa „warsztatu badawczego 
z własnymi metodami”:  „Tematyka moich aktualnych prac 
koncentruje się na zagadnieniach zapobiegania – przez 
projektowanie – przeciążeniom kręgosłupa w pozycji sie-
dzącej” (I 12). Na czym polegałaby ta odmienność metod? 
Czy odmienność stosowanych metod pozwala mówić 
o dwu różnych dyscyplinach: w tym przypadku o wzor-
nictwie jako nauce oraz o ergonomii?

64  A. Pawłowski, Rozmowa z projektan-
tem, „Projekt” 1973, nr 3.
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Teza, że wszelkie projektowanie poprzedza jakaś wie-
dza, nie wymaga obrony. Nasuwa się jednak pytanie, czy 
musi to być wiedza naukowa. Jeśli nauka, to o jakim sta-
tusie: uprawiana jako nauka przyrodnicza, czy humani-
styczna? Tych pytań Pawłowski nie podejmował. Jakkol-
wiek nawet problematyka pozycji siedzącej ma tak właśnie 
odmienne aspekty. Z jednej strony biomechanika, chemia, 
fizjologia itp. (człowiek jako twór przyrodniczy), z drugiej 
rozumienie własnego ciała przez człowieka, symboliczne 
znaczenia przyjmowanej i zajmowanej pozycji itd. (czło-
wiek jako uczestnik kultury, jako twórca i wytwór kultury).

Dyscypliny techniczne od dawna cechuje ścisłe powią-
zanie właściwej im działalności projektowej i badawczej. 
Same nauki bywają pojmowane instrumentalnie. Teorie 
naukowe traktowane są jako narzędzia pozwalające wy-
znaczać warunki zajścia pewnych, określonych stanów 
rzeczy. W ten sposób umożliwiają przecież projektowanie 
środków osiągnięcia tych stanów.

Z perspektywy projektanta, w jego optyce, przyczyny 
i skutki zostają pojęte jako środki i cele. Odwróceniu ulega 
relacja, z perspektywy nauk przyrodniczych pojmowana 
jako kauzalna, przyczynowo-skutkowa, teraz jest rozu-
miana jako instrumentalna, jako teleologiczna (gr. telos – 
cel). Środek – cel. Pamiętać jednak trzeba, że stan rzeczy 
stanowiący skutek, jako cel rozumiany jest w kategoriach 
sensu czy znaczenia, wartości – obcych naukom przy-
rodniczym. Dopiero ze względu na znajdywaną w nim 
wartość pewien stan rzeczy uchodzi za pożądany – staje 
się celem. Banalny przykład: w porządku kauzalnym sie-
dzisko warunkuje zajmowaną na nim pozycję, natomiast 
w porządku teleologicznym wartość siedziska jest po-
chodną wartości (na przykład stopnia szkodliwości, kom-
fortu) danej pozycji. Słowem, naprawdę wygodne nie jest 
siedzisko, ale pozycja na nim zajmowana, co więcej, przez 
tych, a nie innych ludzi.

Ergonomia „siedzisk” w gruncie rzeczy zajmuje się nie 
nimi, ale „pozycjami siedzącymi”. To krok wstecz: od sie-
dziska do pozycji siedzącej, którą ono ma umożliwiać 
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(kolejny krok kierowałby uwagę z pozycji siedzącej na 
czynność wykonywaną w tej pozycji). To przeformuło-
wanie zadań odzwierciedla prymat i pierwszeństwo celu. 
Relacja siedzisko – siedzący przedmiot – podmiot rozpa-
trywana jest od strony człowieka. To domena designu. Co 
więcej jednak, skoro „od strony człowieka” punkt ciężkości 
zostaje przesunięty z przedmiotu na człowieka, ostatecz-
nie (?) uwaga przenosi się na pytanie o człowieczeństwo.

Tym, którzy przed oczyma mają same formy obiek-
tów, Pawłowski przeciwstawia przekonanie, że o formie, 
jaką coś przyjmuje, decydują przyjęte założenia, warunki, 
w których ma się ona kształtować. W konsekwencji po-
stuluje, aby „cały wysiłek twórczy” był „skupiony na okre-
ślaniu założeń dla mającej powstać formy” (I 27). Analo-
giczna teza: „konieczność istnienia produktu traktuje się 
jako dogmat”, tymczasem „ważniejszym od projektowania 
produktu i poprzedzającym go jest zaprojektowanie pro-
cesu użytkowego” (O 8).

Metoda kroku wstecz polega na poszukiwaniu tego, co 
wcześniejsze, bardziej podstawowe, warunkujące, pier-
wotne. Kieruje się ku źródłom, podstawom, założeniom, 
do puntu wyjścia. Czy istnieje to, co pierwsze, ostatecz-
na podstawa, ostateczne wyjaśnienie? Jeśli nawet istnieje 
taki prapoczątek w porządku rzeczywistości – to skazani 
jesteśmy na nieskończone poszukiwanie (Popper, autor 
Unended Quest, czy Vincent van Gogh, artysta65).

Faktycznie w praktyce, w życiu unikamy regresu ad in-
finitum. Dlaczego? Musimy decydować się lub nie decydo-
wać na coś, wobec czegoś – przestając już pytać. Przery-
wając dociekania, podejmujemy ryzyko, trwania w czymś 
albo zaczynania czegoś (niepowodzenie narzuci pytanie?). 
Najczęściej jednak nie potrafimy już stawiać kolejnych py-
tań, nie potrafimy nawet próbować postawić jeszcze jed-
nego kroku wstecz.

Poza którym punktem nie można już pytać (we wszel-
kich znaczeniach „można”)? Jak rozpoznać, że kolejne 
pytanie, które mi się nasuwa, nie pogrąża mnie w życiu 
pseudoproblemem, lecz przeciwnie, odkrywa problem?

65  V. van Gogh: „»Jestem artystą« […] 
to oznacza: zawsze szukać i nigdy nie 
móc osiągnąć doskonałości. To wprost 
przeciwnie, niż gdy się mówi: »już wiem, 
już znalazłem rozwiązanie«” (Listy do 
brata, przeł. J. Guze, M. Chełkowski, 
Warszawa 1997, s. 167; list „bez daty”; 
www.vangoghletters.org datuje ten list na 
7 maja 1882 roku, w przekładzie angiel-
skim ten fragment tamże: I’m artist… 
those words naturally imply always seeking 
without ever fully finding. It’s the exact 
opposite of saying, ‘I know it already, I’ve 
already found it’). 
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Metoda kroku wstecz niesie postulat: nie zatrzymuj 
się przy żadnym rozumieniu czy sformułowaniu proble-
mu, sięgnij głębiej, szukaj, aż dostrzeżesz nieoczywistość 
wyjściowego rozumienia problemu. Sięgaj do tych źródeł, 
z których wypływa poczucie oczywistości, jasności, wyra-
zistości i poddaj je rozważeniu, krytyce. Jeśli z nich dalej 
będziesz czerpać, czyń to z wyboru, „wiednie” (nie czyń 
czegoś bezwiednie). 

Duch czasu a filozofia filozofów

Jaka jest zależność zachodząca pomiędzy filozofią imma-
nentną danym zjawiskom kulturowym, filozofią implicite, 
światooglądem danej kultury, „duchem czasu”, panującym 
stylem a ówczesną filozofią filozofów, filozofią explicite 
kreśloną lub głoszoną w tym czasie?

Dzieła filozoficzne pojawiające się w danej epoce wcale 
nie muszą być tylko wypowiedzeniem, sformułowaniem 
czy uprzytomnieniem filozofii jej immanentnej. Nawet 
gdyby filozofowie stawiali sobie zadanie uchwycenia i wy-
łożenia w swych traktatach wiodących idei czasu, w któ-
rym żyją, to przecież mogą chybiać, mylić się, zafałszowy-
wać, ulegać złudzeniom, wytwarzać autoiluzje, popadać 
w samozakłamanie…

„Duch czasu”, epoki, najwyraźniej nie panuje bez resz-
ty – każdy przemija przecież, ustępuje nowemu. W jego 
kontekście, a może pomimo niego, pojawiają się idee mu 
obce, przekraczające go. Niektóre z czasem zostają realizo-
wane, stają się ciałem (to znaczy duchem innego miejsca, 
innego czasu)? Na ile procesy takie w ogóle mają charak-
ter świadomego wyboru, wpływu? W jakiej mierze dana 
epoka raczej wynajduje sobie założycieli, prekursorów, 
patrząc wstecz, jakkolwiek faktycznie wcale nie zrodziła 
się z ich myśli, z ich idei, a tylko w nich rozpoznaje siebie?

Jeśli jakaś filozofia samą siebie pojmuje jako projekt (na 
przykład marksizm), to zdolność wytworzenia idei stają-
cych się ciałem w postaci faktów kulturowych „schlebia” jej 
reprezentantom o wiele bardziej niż twierdzenie, bodajże 
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rozważane przez Wilhelma Diltheya, jakoby każda epoka 
pełnię swego duchowego rozwoju znajdowała w filozofii. 
Jednak gdy za miarę wielkości danej filozofii uchodzi sto-
pień jej realizacji, ucieleśnienia, przekształcenia w życie 
i czyn, wówczas triumfuje ideał sukcesu, za miarę wartości 
uchodzi właśnie po-wodzenie (to mentalność merkantyl-
na: wejść w koło fortuny; to także mentalność awangard: 
iść na przedzie mas, pociągać je w wymyślonym przez sie-
bie kierunku).

Estetyka filozoficzna

Estetykę filozoficzną odróżnić należy od estetyki imma-
nentnej jakiemuś obiektowi kulturowemu bądź danej 
kulturze. W tym drugim przypadku może ona mieć, jak 
pamiętamy, dwie postaci, implicite ( jako wpisana we wła-
ściwe tej kulturze elementy, tak odmiennych rodzajów jak 
przyjęty punkt i sposób „widzenia”, postawa, smak, dzieło, 
aktywność, działanie, czyn…) oraz explicite ( jako wyrażo-
na, sformułowana językowo, na przykład w programach, 
manifestach, traktatach). 

Konsekwentnie w stosunku do powyżej nakreślonego 
rozumienia filozofii sensu stricto, estetyka o charakterze 
filozoficznym poddaje refleksji, dyskusji, krytyce zasady, 
idee, założenia estetyczne właściwe dla tego, co estetycz-
ne, inaczej: zasady określające to, co estetyczne. Estetyka 
filozoficzna ma się do estetyki czegoś lub kogoś jak etyka 
filozoficzna do „etyki” w sensie moralności czy etosu (ko-
goś lub czegoś). Etyka jako dziedzina filozofii jest swoistą 
refleksją nad taką czy inną moralnością, nad samym poję-
ciem moralności, nad tym, co moralne lub nie itp. Dzię-
ki temu, że mamy te dwa słowa, „etyka” oraz „moralność”, 
w tym przypadku jest nam łatwiej wyodrębniać dwa po-
ziomy, ten przynależny pewnej dziedzinie (sferze rzeczy-
wistości) oraz ten, z którego tamta dziedzina jest ujmowa-
na66. Natomiast słowa „estetyka” i „estetyczny” odnosimy 
do tych dwu poziomów (określenie „estetyczna teoria” 
jest na tyle wieloznaczne, że może oznaczać teorię tego, co 

66  Rozróżnienie tego typu przepro-
wadzane jest na gruncie teorii języka: 
(1) poziom przedmiotowy, rzeczywisto-
ści, (2) poziom języka odnoszącego się 
do tamtego poziomu, do rzeczywistości, 
(3) poziom metajęzyka, czyli języka, 
w którym mówimy o tamtym języku.
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estetyczne, teorię piękna i brzydoty, śliczności i szpetoty, 
ale określenie to może być użyte z myślą, że jakaś teoria 
jest piękna lub ładna; wobec tego rozróżnienia jest jasne, 
że teorie piękna nie muszą być piękne).

Ex definitione estetyka filozoficzna, filozoficzna teo-
ria sztuki (filozoficzna, czyli poszukująca, stawiająca py-
tania), w przeciwieństwie do estetyki czy filozofii sztuki 
stanowiącej doktrynę, nie zagraża wolności artysty, a prze-
ciwnie, ją samą ożywia duch wolności: idea prawdy. Dok-
tryna niesie reguły, normy, kodeksy, prawa, rozwiązania, 
natomiast filozofia – pytania, otwartość na pytanie. Kry-
tycyzm i samokrytycyzm.

Filozofia sztuki a estetyka

Jakkolwiek najczęściej za przedmiot estetyki uważa się za-
sadniczo piękno (szerzej: wartości estetyczne) oraz sztukę 
(sztuki), to za właściwe należy uznać odróżnienie estetyki 
(filozoficznej w szczególności) od filozofii sztuki (filozofii 
sensu stricto w szczególności).

Estetyka pyta o to, co estetyczne (cokolwiek to znaczy) 
z myślą o przyrodzie (naturze, wszechświecie) i w całej kultu-
rze, a nie tylko w tej dziedzinie kultury, którą stanowi sztuka.

Wskazując na odrębność, rozbieżność estetyki i filozo-
fii sztuki, podkreślić należy, że ta ostatnia nie ogranicza się 
do estetycznych aspektów sztuki, a nawet z góry nie może 
przesądzać, że to, co estetyczne, stanowi o istocie sztuki. 
Przez całe wieki dziedziny takie jak architektura czy ma-
larstwo, jakkolwiek były uznawane za sztuki, to po pierw-
sze, za „sztuki” w bardzo odmiennych rozumieniach tego 
słowa, a po drugie, nie zawsze za sztuki piękne. Wcześniej, 
w renesansie, dziedziny te zostały pojęte jako sztuki ry-
sunkowe/projektowe (!), arti del disegno. Zgodnie z jesz-
cze starszym, starożytnym i średniowiecznym, a w mowie 
potocznej żywym do dzisiaj rozumieniem sztuki pojmo-
wane były jako umiejętności wytwarzania.

Zauważmy, pojęcie sztuk pięknych pojawia się w po-
łowie XVIII wieku (Charles Batteux, 1747) równolegle 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   84 2014-08-20   14:09:41



85 Filozofia sensu stricto

z narodzinami estetyki (Alexander Gottlieb Baumgarten, 
1750; wcześniej nie wyodrębniano tego typu myśli, tym, 
co estetyczne, nie zajmowano się w sposób systematyczny, 
„specjalistyczny”). Jak można sądzić, ta zbieżność w cza-
sie jest nieprzypadkowa: to, co estetyczne, piękno, nabiera 
takiego znaczenia, że zostaje uznane za wyróżnik sztuki, 
a zarazem za wymagające odrębnej, „specjalistycznej”, sys-
tematycznej „nauki” (analizy, refleksji, teorii…). To zbież-
ność losów estetyki i sztuki, pojawienie się nowego pojęcia 
przejawia się w praktyce artystycznej.

Estetyka a natura

Nie napisałem powyżej: „estetyka zajmuje się tym, co es-
tetyczne w przyrodzie”, gdyż takie stwierdzenie przesą-
dzałoby o istnieniu estetycznego pierwiastka czy aspektu 
w samej rzeczywistości przyrodniczej. Fizyka, chemia czy 
astronomia ani gałęziami estetyki nie są, ani też nie ma 
estetycznej fizyki, na przykład estetycznej fizyki kwanto-
wej czy estetycznej mechaniki w znaczeniu: zajmującej się 
estetyką fizis, kwantów, mechanik… (Tę myśl sygnalizo-
wałem powyżej: to piękno teorii fizykalnych, teorii tych 
czy innych zjawisk przyrodniczych być może przenosi 
się w sposób bezwiedny dla samych fizyków mówiących 
o pięknie fizis, natury, przyrody, na ich obraz przyrody, na 
zjawiska przyrody ukazujące się w świetle tych koncepcji, 
teorii).

Piękno jakiejś teorii czegoś oczywiście nie oznacza, 
że owo coś jest piękne, że w ogóle do niego odnoszą się 
kategorie estetyczne, że byłoby ono piękne lub brzydkie 
lub chociaż estetycznie nijakie; rozważyć należałoby po-
ważnie i tę możliwość, że rzeczywistość ukazywana przez 
teorie, w ich świetle, taka, jaką one ją skonceptualizowaną 
ukazują, uabstrakcyjniona przez nie, w obrazie tych teorii, 
może się jawić piękną – co nie znaczy, że sama taka jest 
(por. przekonanie, że w samej naturze nie ma linii, kątów; 
to w naszym oglądzie natura może jawić się piękną, sama 
taką nie będąc…).
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Estetyka pitagorejska, pojmująca wszechświat jako ład 
(gr. kosmos), a piękno odczuwająca jako polegające na ła-
dzie, znajduje pożywkę w rezultatach fizyki, niemniej wca-
le do fizyki nie należy67.

Czy ptak, krzew lub gwiazdozbiór, taki, jakim ja go wi-
dzę, jakim mi się ukazuje, nie jest już obiektem kulturo-
wym? Czy nie zachodzi tu efekt znany w sztuce jako ready 
made? Ba, czy analogicznie estetyczny aspekt przedmio-
tów użytkowych nie wyłania się również na zasadzie efek-
tu ready made ( jeśli w ogóle przedmioty użytkowe nie są 
efektem ready made, produktem projekcji)? Nie ma w na-
turze estetycznych drzew, krzewów? Cóż dopiero w przy-
padku ogrodnictwa, nawet tego, którego ideałem są for-
my naturalne (pojęcia natury i naturalności są kulturowo 
uwarunkowane).

Rozważając Pawłowskiego ideał procesu tworzenia, 
koncepcję „formy naturalnie ukształtowanej”, powrócę do 
tych kwestii.

Estetyka jest tym dla designerów…

Artysta Barnett Newman, uczestnicząc w Woodstock Art 
Conference w roku 1952, „zaatakował profesjonalnych es-
tetyków, mówiąc: »Jak sądzę, chociaż estetyka z założenia 
ma być nauką, nie ma wpływu na mnie jako artystę. Coś 
osiągnąłem w ornitologii, ale nigdy nie spotkałem ornito-
loga, któremu kiedykolwiek przyszłoby na myśl, że ornito-
logia jest dla ptaków«. Z czasem w jeszcze bardziej ostry 
sposób ujął to swoje spostrzeżenie, w formie sentencji, 
która stała się słynną: Aesthetics is for the artists as ornitho-
logy is for the birds”68.

Ze strony artystów bądź designerów hołdujących in-
tuicji i instynktowi zdanie to spotyka się ze szczególnie 
żywym i pełnym aprobaty odzewem. Utrafia w ich an-
tyintelektualizm (odpowiada ich antyteoretycznej teorii: 
„Żadna teoria nigdy mi nie pomogła”).

Skądinąd, jakkolwiek ptaki nic nie wiedzą o ornitolo-
gii, nigdy się nią nie zajmą, to przetrwanie, restytucja lub 

67  Zob. J. Krupiński, MistyΦkacja 
piękna. Estetyka pitagorejska Platona w in-
terpretacji S. Weil oraz przyczynek do jej 
krytyki, w: Formy i liczby, red. R. Wolak, 
Kraków 2014, s. 19–39.

68  Cyt. za: www.barnettnewman.org/
chronology 2013. Czy słowa for the birds 
wybrzmiewają tu także w tym sponta-
nicznie, podświadomie odczytywanym 
znaczeniu: do niczego, bez wartości, 
nikogo nie nakarmi, chyba że jeszcze 
tylko… ptaki?
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wyniszczenie gatunku ptaków mogą być przeprowadzone 
dzięki wiedzy ornitologicznej, w tym sensie ornitologia 
może być nieobojętna dla losu ptaków.

Istotny spór z tezą Newmana, jak sądzę, wymaga podję-
cia innej kwestii: czy taka analogia jest w ogóle uzasadnio-
na, czy związek idei, pojęć, teorii oraz obiektów, do których 
się one odnoszą, ma ten sam charakter w obu wypadkach? 
Ptaki podlegają prawidłowościom, które pozostają nieza-
leżne od tego, czy są, czy nie są przedmiotem czyichś po-
jęć, teorii… prawidłowościom niezależnym od tego, czy są 
przedmiotem myśli, co się o nich myśli, od wszelkich idei. 
W takim razie – czy twierdzenie, jakoby nie inaczej było 
z artystami, nie uwłacza im samym? Odmawia znaczenia 
nawet ich własnym myślom, tym, które mają, którym się 
oddają (chociażby to był właśnie postulat bezmyślności, 
braku myśli, antyteoretyczna teoria?). A przecież czy to 
nie myśli, nie idee są „prawidłowościami” sztuki?

Twory natury podlegają określonym prawom, na które 
nie ma wpływu nawet pojawienie się człowieka (ta sama 
prawidłowość, która rządzi lotem – życiem ptaka, obo-
wiązuje hodowcę umieszczającego go w klatce czy ratu-
jącego z katastrofy ekologicznej), natomiast w przypad-
ku wytworów kultury, od najprostszego sprzętu, są one 
ustanowione, w swojej istocie (!), dzięki myśli ludzkiej – 
rdzeń tej myśli to filozofia implicite, immanentna tym wy-
tworom. Pojęcia obiektów kulturowych są ich poczęciami 
(czyli koncepcjami).

(Obiekty naturalne, przynajmniej zgodnie z filozofią 
stanowiącą założenie nauk o przyrodzie, zakładaną mil-
cząco w przyrodoznawstwie, są wyjaśniane bez domnie-
mywania ich istoty – jak gdyby jej w ogóle nie miały. To 
stanowisko antyesencjalizmu). 

Uogólniając, sugestia Newmana znosi różnicę pomię-
dzy naturą a kulturą (naturalizacja kultury), światem re-
alnym i światem kultury, ignoruje znaczenie myśli, idei 
w kulturze, zależność istnienia obiektów kulturowych od 
ich idei, zależność nie tylko w tym sensie, że obiekty kultu-
rowe, zanim się pojawią, mają projekty w postaci myśli czy 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   87 2014-08-20   14:09:41



Filozofia88

idei, ale że trwają dopóty, dopóki te myśli czy idee określa-
ją czyjś punkt i sposób widzenia, postawę – obiekty kultu-
rowe istnią się w projekcjach myśli, idei. 

Jaką estetykę miał na myśli Newman? Estetykę estetyków, 
sympozjów, kongresów i podręczników estetycznych? Este-
tykę filozoficzną? Nie mógł mieć na myśli estetyki wyznawa-
nej przez artystów, estetyki ich sztuki, estetyki immanentnej 
ich dziełom lub ich postawie (estetyki implicite). Najwyraź-
niej nie zdawał sobie sprawy z jej istnienia.

An-archizacja

Zadanie filozofii danej dziedziny (na przykład designu 
lub sztuki) nie ogranicza się do ujawnienia i wyartykuło-
wania idei stanowiących jej fundamentalne założenia, do 
odsłonięcia ich założeniowego charakteru (przesłanek, 
że są przesłankami, wartości, że są wartościami, a nie na 
przykład faktami), jakkolwiek samo uświadomienie tego 
ukazuje ich nieoczywistość i czyni możliwą krytykę: „nie 
można bowiem być krytycznym wobec własnego punktu 
widzenia i dostrzegać jego ograniczeń, nie będąc świado-
mym, że się go przyjęło”69.

Filozofia rozważa zbiory idei (idei, czyli twierdzeń, teo-
rii, hipotez, pojęć, pytań, ideałów, wyobrażeń…) pod ką-
tem ich wzajemnej niesprzeczności i tego, czemu przeczą. 
W stosunku do pewnej idei filozofia spełnia się, gdy po-
trafi zadać pytanie o jej konieczność, o jej przypadkowość, 
arbitralność, założeniowy charakter, gdy odsłania jej nie-
oczywistość (sięgając źródeł jej oczywistości czy (samo)
zrozumiałości?). Namysł filozoficzny dąży do wydobycia 
najodleglejszych konsekwencji oraz najbardziej podstawo-
wych rozstrzygnięć tkwiących w danych ideach, do ukaza-
nia immanentnych im założeń.

Filozofia an-archizuje, szuka arche, początku, praza-
sad. Docieka tego, co pierwsze, źródeł… Już to pytając 
o dotychczasowe, panujące wyobrażenia pierwszych za-
sad – kwestionuje. Zderza rozwiązania alternatywne, hi-
potetyczne. Dzięki temu filozofia potrafi być krytyczna70. 

69  K.R. Popper, Nędza historycyzmu, 
[brak nazwiska tłumacza], Warszawa 
1989, s. 89.

70  Dekonstrukcjonizm przypisuje 
sobie stare zadania filozofii, pojmując 
je zbyt wąsko, w duchu podejrzliwości 
i demaskacji: „Dekonstrukcja proponuje 
nie tylko podejrzliwy sposób patrzenia 
na każdą pojęciową tożsamość […], ale 
wiąże się także z imperatywem podjęcia 
pewnej ostrożnej gry, polegającej na 
ujawnianiu tego, co ukryte w podstawo-
wych pojęciach i pierwotnej problema-
tyce” ( J. Derrida, Kres człowieka, przeł. 
P. Pieniążek, w: tegoż, Pismo filozofii, 
Kraków 1993, s. 181).

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   88 2014-08-20   14:09:41



89 Filozofia sensu stricto

Ukazuje ograniczenia i granice panującej filozofii imma-
nentnej, w szczególności przyjętego sposobu rozumienia 
danej aktywności. Poza granicami tego rozumienia leżą, 
jako „białe plamy”, niepodejmowane możliwości?

Temu samemu zadaniu służyć będzie ukazanie konse-
kwencji, „ceny” porzucenia pewnych założeń.

Czy droga ta miałaby prowadzić do zaprojektowania da-
nej aktywności, danej dziedziny „od nowa”? „Od podstaw”?

Granice samej an-archizacji wpisane są w metodę jej po-
stępowania. Zauważmy, krytyczna refleksja stawia pytania, 
w szczególności o założenia i konsekwencje pytań. Każde 
pytanie znajduje oparcie na gruncie, którego samo nie kwe-
stionuje, wychodzi od idei, których przyjęcie pozwala py-
tać i stawiać dane pytanie (a zarazem od sytuacji życiowej 
przeżywanej jako problem – zarazem, gdyż to idee (poję-
cia, teorie) określają sytuację?). W każde pytanie wpisane 
są implicite pewne założenia – stanowią jego a priori (to, co 
uprzednie, wcześniejsze, poprzedzające). Z kolei te zało-
żenia mogą być odpowiedziami, chociaż nie muszą zostać 
rozpoznane jako takie – wówczas tym bardziej ukryte po-
zostałyby pytania, którym te „odpowiadają”?

Wtrącenie: Robin George Collingwood, Hans-Georg 
Gadamer, mówiąc o hermeneutycznym schemacie py-
tanie – odpowiedź, sugerują, że teksty czy jakiekolwiek 
dzieła człowieka mogą być rozumiane pod warunkiem 
rozpoznania, uświadomienia sobie pytań (problemów), 
na które dzieła te odpowiadają (próbują dać odpowiedź, 
stanowią odpowiedź…). Czy zasada (rekonstrukcji, roz-
poznania pytania) odnosi się także do samych pytań: na 
jakie kolejne pytania odpowiada dane pytanie? Czy zasada 
ta w ogóle ma sens w odniesieniu do pytań an-archizują-
cych, pytań podstawowych, zasadniczych?

Realizacja postulatu uświadomienia sobie pytań, któ-
re stawia ktoś inny, natrafia na przeszkodę, gdy ten inny 
wychodzi od odmiennego a priori (Popper: z odmienne-
go „schematu myślowego”, framework). A naiwnością jest 
z góry zakładać, że myśli on tak samo jak ja (wówczas 
z kolei nie ma innego powodu, by zajmować się myślą tego 
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kogoś, jak ten, by utwierdzać się we własnej; wówczas nie 
ma także powodu do dialogu, do dyskusji). Podobnie od-
rzucić trzeba przekonanie Romana Ingardena, mówiące, 
że warunkiem możliwości dyskusji jest poznanie poglą-
dów partnera71. Dopiero w dyskusji zbliżamy się wzajem 
ku temu ( jakkolwiek nie jest to jej celem).

Autokreacja?

Projekt przedmiotu to w gruncie rzeczy projekt życia, 
człowieczeństwa, człowieka… „Prawo do tworzenia” (to 
jedno z „praw człowieka”; I 132) nie przysługuje wybrań-
com, ale każdemu. Jak daleko sięga możliwość tworzenia? 
Co miałaby oznaczać wola człowieka określenia siebie od 
podstaw, od nowa?

Cóż można zacząć, cóż zaprojektować, wychodząc „od 
zera”? Istotnej odpowiedzi na to pytanie nie możemy szu-
kać w dziedzinie ludzkiej faktyczności, na przykład w tym, 
że człowiek „nazbyt szybko umiera”. Stwierdzenie Odona 
Marquarda: „Nie ma takiego człowieka – życie trwa na to 
zbyt krótko – który potrafiłby wszystko, co go życiowo 
dotyczy, na nowo od podstaw uregulować”, który potra-
fiłby „zdystansować się od wszystkiego przez interpre-
tację”72, niesie sugestię, że człowiek żyjący dostatecznie 
długo podołałby takiemu zadaniu. Niesie też sugestię, że 
owo „wszystko” jest już dzisiaj określone. Co więcej, impli-
cite niesie i to wyobrażenie, że sam człowiek nie podlega 
regulacjom, a jedynie to, co go dotyczy, czym się zajmu-
je. O ludziach pisze Marquard na tych stronach nie jako 
o podlegających zmianie, zmieniających się, ale jako tych, 
„z powodu których” miałaby dokonywać się „zmiana”73.

Takie stanowisko bliskie byłoby ideałowi bycia sobą, au-
tentyczności. Nie pozostawia ono miejsca na myśl o „pracy 
nad sobą samym” (por. Ludwig Wittgenstein).

Rzecz nie w tym, że nie starczy nam czasu, by dojść do po-
znania pryncypiów. Niechaj starczy nam wyobraźni, że kie-
dyś medycyna będzie mogła uczynić życie organizmu czło-
wieka dowolnie długim, wedle życzenia (dlaczego problem 

71  R. Ingarden: „Trafne i wierne zrozu-
mienie cudzej myśli […] jest pierwszym 
warunkiem dyskusji rzetelnej” (Książecz-
ka o człowieku, dz. cyt., s. 188).

72  O. Marquard, Rozstanie z filozofią 
pierwszych zasad, przeł. K. Krzemienio-
wa, Warszawa 1994, s. 130.

73  Tamże, s. 131. W powstałym później 
wprowadzeniu autor nakreśli zdanie 
o odmiennym sensie: „Dlatego życie 
człowieka zawsze jest zbyt krótkie, aby 
od tego, czym jest, mógł się oderwać 
w dowolnym zakresie przez dokonywa-
nie zmian: nie ma on po prostu na to 
czasu” (s. 17).
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nieśmiertelności miałby leżeć w kompetencjach… reli-
gii?). Ale nawet żyjąc nieskończenie długo, człowiek nigdy 
nie osiągnie pewności, że poznał ostateczne zasady, racje 
czy pryncypia. Wynika to z tej naszej sytuacji, kondycji, 
którą określa brak kryterium prawdy.

To dla tego powodu nieistotna jest uwaga Marquarda 
mówiąca, iż życie jest „zbyt krótkie, aby można osiągnąć 
absolutną jasność we własnych sprawach”74.

Pojawia się myśl o możliwości dokonania przez po-
szczególnego człowieka wolnego, indywidualnego wyboru 
zasad, założeń własnego życia, dalej: myśl o ustanowie-
niu, określeniu, stworzeniu przez samego siebie zasad, 
założeń, własnego życia, o samookreśleniu, wynalezieniu, 
wymyśleniu siebie w samym podstawach, od zera… Czyż 
samo takie sformułowanie myśli o zaczynaniu od nowa, 
od zera, o samostworzeniu nie obnaża jej utopijności, da-
remności? Jej absurdu?

Namysł filozoficzny splata się z autoanalizą, autorefleksją, 
samoświadomością, samopoznaniem, samowiedzą, samo-
krytycyzmem… (autorefleksją kogoś jako człowieka, jako 
reprezentanta jakiejś dziedziny…) Jeśli namysł taki splata się 
z samookreśleniem, samosterownością, jeśli nawet z jakimś 
cząstkowym projektem samego siebie, to nie aż w znaczeniu 
autokreacji, nie ze stworzeniem siebie od podstaw… 

Myśl tak bliska awangardzie (politycznej, artystycz-
nej, kulturowej), tak bliska ruchom rewolucyjnym, myśl 
o zaczynaniu „od zera”, na nowo, o oderwaniu się od prze-
szłości, od tradycji, od świata idei, o zakwestionowaniu 
wszystkiego i ustanowieniu nowej podstawy, zapoznaje 
obecność pewnego a priori (poprzednika, uprzedzenia, za-
łożenia) we wszelkim ludzkim wyborze, projekcie, czynie 
i dziele, we wszelkiej myśli. Realizacja postulatu totalnej 
zmiany, zakwestionowania wszystkiego oznacza, że nikim 
i niczym musiałby być również podmiot tych zmian – a to 
oznaczałoby jego samounicestwienie.

To mówi obrazowa uwaga Marquarda czyniona w ana-
logii do chirurgii: „nie można bowiem z człowieka wyciąć 
całego człowieka”75.

74  Tamże, s. 22.

75  Tamże, s. 18.
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Podobny wydźwięk ma metafora przebudowy płynące-
go statku: to sytuacja bycia ograniczonym do własnej ma-
terii, bez możliwości sięgnięcia na zewnątrz, poza… 

Realizacja pragnienia pełnej przebudowy siebie od sa-
mych podstaw oznaczałaby – by przywołać kolejne me-
tafory – kopanie dołka pod samym sobą, po wpadnięcie 
weń, po utratę gruntu, samounicestwienie. Oznaczałaby 
odcięcie się od korzeni, po uschnięcie, samounicestwienie 
(korzeni nie zapuszcza się na zawołanie).

Nie muszę podkreślać, że blisko leżą kwestie znaczenia, 
dziedziczenia, rodowodu czy tradycji.

Powyższe uwagi pointę mogą znaleźć w słowach: „Sami 
z siebie jesteśmy jedynie próżnością”76.76  Św. Teresa od Jezusa, Zamek we-

wnętrzny, przeł. D. Wandzioch, W. Ciak, 
Poznań 2010, s. 63.

1.4. 
Istota i rola filozofii designu
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1.4. 
Istota i rola filozofii designu

Filozofia immanentna danemu obiektowi kulturowemu 
(dziełu, zjawisku, dziedzinie, aktywności…), jak pamię-
tamy, to zespół fundamentalnych dla niego założeń ide-
owych. W przypadku dziedziny czy aktywności wyróżnia 
się idea określająca jej „istotę” (ta bywa definiowana). Nie 
wszystkie fundamentalne założenia pozostają nieuświa-
domione dla podmiotów danej aktywności (mogą mieć 
postać explicite). W szczególności nawet są formułowa-
ne i głoszone, na przykład ze względów dydaktycznych, 
edukacyjnych, administracyjnych, propagandowych czy 
ideologicznych.

Mówiąc tu o filozofii designu mam na myśli ogólną, 
filo zoficzną teorię designu, a nie jakąś filozofię osobliwą 
dla jakiegoś nurtu, „-izmu” w designie, immanentną mu.

Filozoficzna teoria danej aktywności czy dziedziny (na 
przykład designu) może być wstępnie scharakteryzowa-
na jako teoria, której przedmiotem dociekań i dyskusji są 
fundamentalne, wiodące idee tej aktywności czy dziedziny 
(czyli przedmiotem tej teorii jest „filozofia” immanentna 
tej dziedzinie czy aktywności). W szczególności polega-
łaby na wydobyciu oraz dyskusji założeń wypowiedzi re-
prezentantów tej dziedziny, zasad, ideałów, z którymi, jak 
twierdzą, identyfikują się sami. 

Ich ideały – w szczególności wyrażone, chociażby im-
plicite, w ich wypowiedziach – byłyby czymś ostatecznym? 
Jeśli obiekty, procesy i zdarzenia związane z realizacją 
projektów miałyby być ujmowane w świetle ideałów wy-
znawanych, żywionych przez ich autorów – jeśli nawet 

1.4. 
Istota i rola filozofii designu
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to światło nie tylko wydobywa szczególne aspekty tych 
obiektów, procesów, zdarzeń, ale nawet stwarza te aspekty 
i te obiekty – to czy te ideały oraz te obiekty miałyby nie 
podlegać dyskusji i krytyce? 

Aspekty obiektów, obiekty odpowiadające ideałom?! 
Znaczyłoby to: aspekty te są korelatami przyjętego punktu 
widzenia (sposobu ujmowania, nawet: świato-oglądu, spo-
sobu ujęcia) – istnią się wraz z jego przyjęciem, mocą pro-
jekcji. Znaczyłoby to: obiekty te należą do specyficznego 
świata, świata życia/przeżywanego, który stanowi korelat 
takiego, a nie innego świato-oglądu? Jeśli tak, w jaki sposób 
możliwa jest krytyka, bez… przekraczania samego siebie?

Twórczy designer (nie inaczej artysta) sam wcho-
dzi w refleksję nad swoim światooglądem – powtórzę, 
przyjmuje wtedy postawę filozoficzną: w chwili twórczej 
zdobywa się na pytania wymierzone w podstawy swego 
oglądu świata, swego punktu i sposobu widzenia, swego 
poczucia oczywistości, czyli wistości swych oczu (dlatego 
to, jak można sądzić, Ludwig Wittgenstein dostrzegł po-
dobieństwo pomiędzy pracą filozofa i architekta)77.

Filozofia designu a filozofia

Odpowiedź na pytanie o to, czym jest filozofia designu 
(ogólnie: dziedziny X, sztuki, nauki itp.), zasadniczo po-
chodna jest wobec przyjętego rozumienia filozofii w ogó-
le. Jednak filozofia designu nie jest jednym z właściwych 
działów filozofii (takich jak: ontologia, czyli teoria bytu; 
epistemologia, czyli teoria poznania, wiedzy; aksjologia, 
czyli teoria wartości; etyka, estetyka…). W ich ramach 
podejmowane są kwestie najogólniejszej, podstawowej 
natury. Myśl rozwijana w tych dziedzinach może znaleźć 
przykład i przypadek w szczegółowych kwestiach, a więc 
chociażby w tych, które pojawiają się na gruncie designu. 
W ten sposób uprawiana filozofia designu sprowadza-
łaby się do powtórzenia i przećwiczenia tez filozofii na 
materiale z zakresu designu. Pewne ogólne rozważania 
czy rozstrzygnięcia z poziomu filozofii „ogólnej” byłyby 

77  Nie można wykluczyć i tej możli-
wości, że projektanci czy artyści żyją 
w fałszywej samoświadomości, że po-
glądy, ideały, które głoszą nawet z naj-
większym przekonaniem wewnętrznym, 
w istocie ani nie odpowiadają temu, co 
jest ich faktycznym motywem, ani temu, 
co faktycznie robią, że swych wysiłków 
oraz ich „realizacji”, ani przed światem, 
ani przed samymi sobą, wcale nie ujmują, 
nie oceniają w świetle tego, co faktycznie 
leży w „głębi ich duszy” ( jeśli nawet mają 
tam jakieś ideały). Te pola oddajmy 
psychologii.
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przenoszone na grunt designu, narzucane i na tę sferę, 
„stosowane” w myśli o niej.

Ruch „od góry”: ogólne rozważania filozoficzne zostają 
odniesione do designu. Ruch „od dołu”: przypadki, do-
świadczenia, pytania obecne na gruncie designu dają do 
myślenia, wzywają do namysłu – i to może nie tylko do 
odnalezienia i „zastosowania” stosownych fragmentów fi-
lozofii („ogólnej”)?

Nie można zajmować się wyłącznie samą filozofią desi-
gnu, ignorując problemy i koncepcje wysuwane na grun-
cie takich innych, węższych dziedzin filozofii, jak filozofia 
sztuki, filozofia nauki, kultury czy filozofia człowieka. Jeśli 
tylko pojawią się kwestie relacji designu i sztuki (czy de-
sign jest sztuką, jakie znaczenie dla designu mają sztuki, 
czy designer może być porównany do artysty itp.), designu 
i nauki (w jakim stopniu projektowanie właściwe dla desi-
gnu znajduje podstawę w wiedzy naukowej, czy problemy 
rozwiązywalne w designie mogą być ujęte w kategoriach 
naukowych, na gruncie jakich nauk?), gdy pojawi się pyta-
nie o rolę designu (rolę tego, co projektowane przez desi-
gnerów) w bycie człowieka i w byciu człowiekiem.

Centralnym w filozofii designu pytaniem, stanowiącym 
o racji jej bytu, specyficznym dla niej, jest pytanie „Co to 
jest design?”.

Filozofia designu a filozofia kultury, człowieka…

Przekonanie Pawłowskiego, że wzornictwo przemysłowe 
nie może być podporządkowane przemysłowi, gospodar-
ce czy ekonomii, lecz „przyjmuje […] odpowiedzialność 
szerszą i bardziej złożoną: za kulturę epoki, w której żyje-
my” (I 22), uwypukla związek filozofii designu z filozofią 
kultury…

Podobnie gdy Pawłowski odrzuca pewne rozumienie 
wzornictwa w przekonaniu, iż „urąga ono godności czło-
wieka” (I 22), najwyraźniej rację i sens wzornictwa upa-
truje on w wymaganiu, jakie stawia człowieczeństwo czło-
wieka, w „godności człowieka”. Myśl ta uwypukla związek 
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filozofii designu z filozofią człowieka, wskazuje na pier-
wotność tej drugiej.

Podobnie gdy wobec szkół designu i designerów Paw-
łowski stawia zarzut „praktycyzmu”, czyni to, upatrując 
w takim podejściu zagubienie człowieczeństwa, brak zdol-
ności do wolnego namysłu, jak pamiętamy: „bezinteresow-
nego i nieograniczonego”78. To normatywne rozumienie 
człowieczeństwa.

W słowniku Pawłowskiego świętym jest właśnie słowo 
„obmyślanie” (zauważmy, bliski charakterowi obmyślania 
jest namysł).

Centralne pytanie filozofii designu

Podstawowe pytania podejmowane w filozofii jakiejś dzie-
dziny ludzkiej aktywności (na przykład nauki, sztuki, 
designu), powiedzmy dziedziny X, to pytania typu: „Co 
to jest X?”, „Co stanowi rację istnienia X?”, „Jakie są gra-
nice X?” (problem demarkacji), „Z jakimi innymi dziedzi-
nami X wchodzi w istotne relacje?” (problem stosunków), 
„Jakiej szerszej dziedziny X jest poddziedziną?” (problem 
rodzaju nadrzędnego), „Jakie inne dziedziny warunkują 
realizację celów X?”…

Filozofia designu nie polega na odniesieniu myśli filozo-
ficznej do przypadku designu, do zastosowania jej na tym 
gruncie w jego granicach – a to co najmniej dlatego, że pyta 
o grunt designu, jego granice, o to, czym w ogóle jest…

Problem sensu i znaczenia pytań tego typu, na przykład 
„Co to jest…?”, sam jest już problemem filozoficznym – 
jego rozstrzygnięcie poprzedza więc próby odpowiedzi na 
pytania szczegółowe, na przykład o design (w odrębnej 
części zajmę się tą kwestią). 

W przypadku designu, jak w przypadku każdej ży-
wotnej, rozwijającej się dziedziny, sami projektanci 
wciąż wchodzą w spór o jego istotę, charakter, o jego za-
kres, (pod)dziedziny, specjalności… Granice podlegają 
przesunięciom. Pawłowski zauważał: „Już wielorakość 
w sposobach określania nazwy wykazuje, jak rozmaite są 

78  A. Pawłowski, Trzy dowody, dz. cyt., 
s. 4.
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założenia filozoficzne tego zawodu, bardzo często róż-
niące się między sobą aż do sprzeczności” (I 21). Przez 
te założenia rozumiał „podstawowe zasady i idee wzor-
nictwa” (I 22), składające się na dany „kierunek filozofii 
wzornictwa” (I 23).

Idea designu

Sztuka, nie inaczej design, jak i wszystkie obiekty, proce-
sy, zdarzenia, zjawiska, dziedziny kulturowe, poczyna się 
w pewnej koncepcji, nie istnieje w oderwaniu od swego 
pojęcia. Koncepcja to przecież poczęcie (tą etymologię 
słowa „koncepcja” zna każdy, kto słyszał o antykoncepcji).

Nie tylko idee należące do treści dzieła sztuki i jego do-
świadczenia, ale idea samej sztuki są warunkami rozwi-
nięcia się dzieła i doświadczenia estetycznego. Idea sztuki 
żywiona przez tak zwanego odbiorcę współokreśla to, ja-
kim pojawi się mu dzieło, a nawet czy w ogóle pojawi mu 
się jako dzieło sztuki. Jeśli w wypowiedzi Arthura Danto, 
z gruntu kantowskiej i heglowskiej, nie wziąć słowa „teo-
ria” zbyt wąsko, wówczas zgodzimy się, że „odróżnianie 
dzieł sztuki od innych przedmiotów nie jest sprawą pro-
stą […], ktoś może nawet nie być świadomy, że znalazł 
się w sferze artystycznej, jeśli nie powie mu tego teoria 
artystyczna. […] sfera konstytuuje się jako artystyczna 
dzięki pewnym teoriom artystycznym, tak iż użycie teo-
rii […] polega na uczynieniu sztuki możliwą”79. Powyżej 
„teoria znaczyć powinno tyle, co »estetyka implicite« (ści-
ślej »filozofia sztuki implicite«)”, obojętne, czy jest to es-
tetyka immanentna aktywności artysty, dziełu i proceso-
wi doświadczenia estetycznego (procesowi tak zwanego 
odbioru), czy jest to estetyka immanentna poglądom na 
temat sztuki i wypowiedziom o sztuce. Te poglądy i wy-
powiedzi mogą należeć zarówno do samego artysty, jak 
i do tak zwanego odbiorcy, krytyka, czy historyka sztu-
ki. Wszyscy oni spotykają świat sztuki ukonstytuowany 
i ustanowiony przez żywioną przez siebie estetykę, filo-
zofię sztuki80.

79  A. Danto, The Artistic Enfranchi-
sement of Real Objects: The Artworld, 
w: Aesthetics: A Critical Anthology, eds. 
G. Dicky, J.R. Sclarafi, St. Martin Press, 
New York 1977, s. 23.

80  Dla podobnych powodów Stanisław 
Ignacy Witkiewicz uważał, że pierwszą, 
właściwą teorią sztuki jest filozoficzna. 
Nie zajmuje się ona faktyczną praktyką 
artystyczną, lecz poszukiwaniem, pozna-
niem idei sztuki. Ludzie miewają różne 
pojęcia sztuki, ale te mają sens jako wglą-
dy w ideę sztuki czy istotę sztuki. Witka-
cy idzie śladem platonizmu, przyjmując, 
że istnieje idea czy istota sztuki, mająca 
charakter ponadczasowy, niezależna od 
dziejów sztuki, stanowiąca rodzaj wzor-
ca, powinności, zobowiązania. Zauważyć 
należy, że stanowisko podzielane przez 
Witkacego jest z gruntu obce duchowi 
awangardy: artyści awangardowi sami 
chcą być autorami nowego sposobu 
pojmowania, rozumienia sztuki (ku 
któremu oni, idący na przedzie, pociągną 
za sobą masy).
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Ideatyczny charakter designu

Pojęcie u(nie)wrażliwia. Przykład z zakresu sztuki: Iluż to 
ludzi, stojąc przed danym obiektem, malowidłem, rzeźbą, 
popada w zachwyty, a przy tym w ogóle nie odnosi się do 
niego jako do dzieła sztuki? Podziwia coś dla nieistotnych 
powodów – nawet nie to dzieło, nie dzieło sztuki (dzieło 
nie jest przecież tożsame z materialnym obiektem stano-
wiącym jego podłoże – istni się obrazami)? Przykładowo 
z perspektywy idei sztuki „czystej formy” dziełami sztuki 
nie są portrety jako portrety. Malowidła czy rzeźby, w któ-
rych skądinąd można wypatrzeć portrety, jako dzieła sztu-
ki „czystej formy” właśnie nie są ujmowane jako obrazy 
czegokolwiek, a w szczególności nie jako obrazy kogoś…

Nie inaczej w przypadku designu! Żaden sam mate-
rialny, realny obiekt nie jest tożsamy z przedmiotem użyt-
kowym, jakim jest, staje się dla człowieka (dzięki projek-
towi czynnemu w jego spostrzeganiu poprzez mechanizm 
projekcji). W czym leży design przedmiotu użytkowego? 
Jaki aspekt tych przedmiotów (pojazdów, sprzętów, na-
rzędzi, budowli, książek…) jest właśnie „tym”? Przecież 
designerzy nie projektują wszystkich aspektów przedmio-
tów, a nawet nie rozpatrują tej samej jednej części obiek-
tu w taki sam sposób, nie widzą w niej tego samego, co 
inni specjaliści (pewne części mogą nie podlegać w ogóle 
kompetencjom designu lub mogą uchodzić za niepodle-
gające designowi; niegdyś designerzy nie zajmowali się na 
przykład tym, co pod maską samochodu). Gdy ktoś stoi 
przed obiektem i woła „Ale design!” – co ma w oczach 
i na myśli?

Nie ma designu bez idei, w szczególności bez idei sa-
mego designu.

Nie ma designu bez idei procesów, zdarzeń, działań 
i dzieł, w których kręgu poruszają się projekty designu, 
do których się odnoszą, które zakładają. A skoro projek-
ty, to i to, co zaprojektowane w designie: nie ma obiek-
tów projektowanych w designie (same jako takie raczej 
nie są obiektami designu, ale obiektami życia, kultury), 
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nieistniejących bez idei procesów, zdarzeń, działań i dzieł, 
w których konteksty same są uwikłane.

Wszystkie obiekty kulturowe w swej istocie określone 
są przez pewne idee. Bez odniesienia do tych czy innych 
idei byłyby poza dobrem i złem, poza sensem i bezsensem, 
poza znaczeniem i brakiem znaczenia, poza powinnością 
i brakiem powinności, poza celem i brakiem celu, poza 
celowością i bezcelowością. W tym sensie mają charakter 
ideatyczny (czyli związane są z ideami; kwestię tę szerzej 
omawiam poniżej)81.

Filozofia designu a nauki o designie

Jaka jest różnica pomiędzy filozofią designu a naukami 
o designie? Jaka relacja zachodzi pomiędzy nimi? Analo-
giczne pytania postawione były już dawno z myślą o sztu-
ce. Jaki jest stosunek pomiędzy filozofią sztuki a historią, 
psychologią, socjologią czy ekonomią sztuki?

Georg Wilhelm Friedrich Hegel pisze: „Idea sztuk pięk-
nych nie zostaje stworzona lub wynaleziona dopiero przez 
krytykę sztuki, lecz stanowi już jej założenie”82. Parafrazy: 
pod „krytykę sztuki” wstawiamy „sztukę”, „historię sztuki”, 
„psychologię sztuki”, „socjologię sztuki” itp., a nawet, czyż 
nie?, „sztukę”!

Parafraza kantowskiej maksymy „dane naoczne bez po-
jęć są ślepe” (zmysły bez pojęć są ślepe) daje odpowiedź: 
„Nauki o sztuce bez filozofii sztuki są ślepe, filozofia sztuki 
bez nauk o sztuce jest pusta”. Czy to prawda? Filozofia sztu-
ki bez doświadczenia sztuki jest pusta. Zdana na historię 
sztuki czy psychologię sztuki bierze rzecz z drugiej ręki. 
Iluż historyków sztuki przepisuje tylko fragmenty z innych 
historyków sztuki, i to z efektem „głuchego telefonu”.

Nauki o sztuce, podobnie krytyka sztuki, przejmując 
wraz z pewną filozofią sztuki właściwe jej pojęcie sztuki, 
znajdują swój przedmiot. Poruszają się w obrębie zjawisk 
należących do zakresu tego pojęcia (owo przejęcie pewnej 
filozofii nie musi mieć charakteru świadomego, nie musi 
być przyjęciem). 

81  Wiedział o tym Witold Rybczynski, 
gdy nadał swej książce tytuł Home: 
A Short History of an Idea (New York 
1987). Śledzi on wpływ pojawiania się 
i zanikania pewnych idei na postać 
i rozumienie domu. Opisuje dzieje idei 
domu.

82  G.W.F. Hegel, O istocie krytyki filo-
zoficznej, przeł. B. Markiewicz, „Studia 
Filozoficzne” 1981, nr 12.
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Trzeba mieć pojęcie czegoś, żeby ku czemuś się zwró-
cić i móc to, właśnie to, obserwować. Nie można się ku 
czemuś kierować, jeśli wcześniej nie ma się pojęcia, prze-
czucia chociażby tylko, czym ono jest. Na swoich wykła-
dach Karl Raimund Popper uczył tego, wzywając studen-
tów: „Obserwujcie!”. Ponawiał to wezwanie aż do chwili, 
gdy ktoś zadał pytanie: „Tak, ale co mamy obserwować?” 
(do kwestii tego „co” powrócę w związku z problemem de-
finicji). Cytował z satysfakcją zdanie Charlesa Darwina: 
„Dziwne, jak można tego nie rozumieć, że wszelka obser-
wacja musi być obserwacją przeciw jakiemuś poglądowi 
lub za nim”. Temu przekonaniu dawał rozwiniętą, pogłę-
bioną wykładnię, między innymi także w swojej krytyce 
indukcjonizmu, czyli stanowiska głoszącego, iż teorie 
naukowe powstają na drodze uogólnienia jednostkowych 
obserwacji.

Pewne pojęcie sztuki stanowi a priori nauk o sztuce, kry-
tyki sztuki, a nawet samej sztuki. Nie inaczej w przypadku 
designu. Projektowanie i badanie prowadzone w ramach 
designu wychodzą od określonej jego koncepcji. Co więcej, 
to, czy designer w ogóle szuka oparcia w wybranych dzie-
dzinach kultury, dziedzinach wiedzy – to wszystko także 
podyktowane jest ideą, wizją designu przez niego przyj-
mowaną.

Logiczne pierwszeństwo filozofii „X”, wobec historii 
„X” czy innych nauk o „X”, wydaje się polegać na tym, że 
wcześniej trzeba przyjąć pewne pojęcie „X”, aby potem zaj-
mować się faktami – mieszczącymi się w zakresie tego po-
jęcia, odpowiadającymi temu pojęciu (zmysły, obserwacje 
bez pojęć są ślepe).

Stanowisko o istnieniu takiej zależności bliskie było 
wyraźnie Pawłowskiemu, gdy pisał o problemie opracowa-
nia raportu o stanie wzornictwa przemysłowego: „Trudno 
bowiem postawić diagnozę, czyli odpowiedzieć na pyta-
nie: »Jak jest?« – jeżeli nie określi się dokładnie »Z czym 
jak jest?«” (I 107; w sytuacji braku odpowiedzi na to ostat-
nie pytanie, braku zgody w tej kwestii, Pawłowski zrekon-
struował wiele „koncepcji” wzornictwa przemysłowego).
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Filozofia designu a jego dzieje, historia

Historia designu jest więc nieuchronnie wtórna wobec 
chociażby milcząco, nieświadomie przyjmowanej „filozo-
fii”, pewnej idei designu (w szczególności uchodzącej za 
oczywistość, powszechnie przyjętej w danym czasie, w da-
nej kulturze, której historyk jest uczestnikiem).

Z kolei historia idei designu, dziejów sposobów rozu-
mienia jego istoty, sporów o jego naturę, charakter, o tyle 
nie należy jeszcze do zakresu samej filozofii, o ile nie sta-
nowi dyskusji ich założeń.

Nie inaczej, gdy pada pytanie o jakiś trend, kierunek, styl 
czy „-izm”. Przykładowo funkcjonalizm. Jak każdy „-izm”, 
twierdzę, określa się w pierwszym rzędzie nie jako „praktyka”, 
lecz jako teoria funkcjonalistyczna, tam leży jego punkt wyj-
ścia, początek. Analogicznie musi postępować krytyka funk-
cjonalizmu, zaczynając od teorii, czyli poglądów, oczekiwań, 
nastawień (to one definiują zadania i problemy praktyki).

Jakkolwiek funkcjonalizm dzisiaj nie cieszy się już 
dobrą opinią i uznaniem, uchodzi za zjawisko minione, 
historycznie przegrane, przebrzmiałe wraz z moderni-
zmem – to jednak fakty te nie mogą być użyte przeciwko 
funkcjonalizmowi. Szczególnie w dzisiejszych czasach, 
gdy zbyt łatwo za kryterium wartości uznaje się sukces, 
pamiętać należy, że to przegrani mogą mieć rację. Żadna 
koncepcja nie traci racji dlatego, że traci wpływy (popu-
larne dziś przesądy typu „czas zweryfikuje”, „historia oce-
ni” warte są tyleż samo co kryterium sukcesu). Maksyma 
„Czas pokaże, historia oceni” sama jest tylko wyznaniem 
poddańczości, konformizmem, biologizmem, ewolucjo-
nistycznym progresizmem („historia”, czyli – w tym miej-
scu – dzieje; jeśli historia historyków, to przez kogo mia-
łaby być pisana?). Naiwnością, zgodnie z tą logiką lepsze 
przecież wypiera dobre (co do dzisiaj było, takim było, sko-
ro było)? Nihilizmem przekonania, iż to, co przetrwa(ło), 
szerzy się, odnosi sukces itp… jest lepsze. Błędem natura-
listycznym, dobro, wartość utożsamiającym z rezultatem 
przemian. Rezygnacją z kategorii dobra i zła83. 

83  Wówczas, za neokantystami pod-
kreśla Leszek Kołakowski, nie istnieje 
„granica, która zabraniałaby nam […] 
uczestniczyć w czymkolwiek, jeśli tylko 
wiarygodnym nam się zdaje, że sprzy-
jamy przez to uczestnictwo jakiejś ten-
dencji”, która zwycięży (L. Kołakowski, 
Kant i zagrożenie cywilizacji, w: tegoż, 
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych 
kazań, dz. cyt., s. 189).
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Pomijając możliwość niespełnialności dyskutowanej 
maksymy – przecież dzieje ludzkości mogą urwać się ju-
tro – globalna katastrofa nie pozostawi czasu dziejom ani 
historykom na „ocenę” (nieustępliwy obrońca tej maksymy 
już dzisiaj, zanim nastąpi katastrofa, która by go zgładziła, 
musi w niej doszukiwać się wymiaru wyroku).

Argumenty natury historycznej nie wystarczają, aby 
odrzucić „-izm” właśnie jako doktrynę.

Krytyka filozoficzna

Krytyka jakiegoś nurtu czy „-izmu” w designie, na przy-
kład funkcjonalizmu, ani nie może zaczynać, ani kończyć 
się na wskazaniu tych czy innych dowodów zaczerpniętych 
z „praktyki”, na przykład funkcjonalistycznej – konkretnych 
projektów i realizacji uchodzących za funkcjonalistyczne. 
Jak podkreślałem wcześniej, trzeba bliżej przyjrzeć się sa-
mej doktrynie, samej teorii, wiodącej idei czy fundamental-
nej koncepcji dla tego „-izmu”, by ewentualnie zapytać, na 
ile negatywnie oceniane „fakty” rzeczywiście należą do jej 
konsekwencji. Czy rzeczywiście są jej przejawem, wyrazem 
bądź realizacją. Czy pochodzą z jej „ducha”.

Czy pytając o „-izm”, można uniknąć rekonstrukcji 
właściwego dla niego „typu idealnego” – faktycznie nigdy 
w pełni, w czystej postaci niezrealizowanego?

Odwołanie się do przykładów może wydać się czymś 
najprostszym – może się takim wydać tylko ignorantom, 
którzy nie wiedzą, iż to, co w żywiole istnienia wynajduje-
my i czynimy przykładem, jak i to, co we wskazanym przy-
kładzie widzimy (a czego nie widzimy), zależy od naszej 
wrażliwości, „czułości”, od naszej zdolności wyróżniania 
i rozróżniania („wynalazczej”), iż to wszystko zależy od 
pojęć, od teorii, które świadomie lub (najczęściej) nieświa-
domie żywimy, którymi myślimy i widzimy.

Coś staje się przykładem, gdy brane jest pod jakimś 
względem. Pod jakim? Przykłady są zawsze przykładami 
czegoś – pojęciowo, teoretycznie określonego. Co ktoś 
w czymś widzi, jak je ujmuje oraz jako co je ujmuje, nie jest 
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sprawą „samego” oka. Aspekty, widoki, obrazy są przecież 
korelatami „punktów widzenia” – każdy punkt widzenia 
jedne z nich uprzywilejowuje, inne dla niego nawet nie ist-
nieją. Również fotograficzny obraz obiektu jest owocem 
wybiórczego spojrzenia, bynajmniej nie jest kwestią oczy-
wistości, co w fotograficznym kadrze ktoś zobaczy.

Pamiętamy głosy mówiące, iż istnieją „nagie” fakty, że ist-
nieje „dziewicze” oko, spojrzenie wolne od wszelkich założeń, 
że dzieła „bronią się same”, że „co jest, każdy przy zdrowych 
zmysłach widzi” itp. Przekonania te, powtórzę, w zarodku 
niszczą możliwość (samo)krytycyzmu i (auto)refleksji, zaś 
(samo)zadowoleniem rzeczywiście obdarzają! Podtrzymu-
ją bowiem w kimś przeświadczenie, że świat sam jest taki, 
jakim mu się jawi – jaki się wydaje.

Obiekty, podobnie jak ich projekty, nie są znikąd, mają 
przecież ideowe (a chociażby „bezideowe”) źródła. Nie ma 
obiektów bez projektów, a obiekt żyje, o ile ożywia go jakiś 
projekt, czynny w czyimś sposobie widzenia, użycia itp., itd.

W dyskusji poświęconej podstawowym tezom i założe-
niom danego „-izmu” wyjściowy spór niewątpliwie może 
dotyczyć tego, co jest, a co nie jest taką tezą czy założe-
niem. Niestety, tez „-izmu” nie można ustalić w bezkry-
tycznej lekturze tekstów i wypowiedzi autorów, którzy 
uchodzą (czy w danym okresie swej twórczości uchodzili) 
za jego reprezentantów. Dzieje się tak nie tylko dlatego, 
że autorzy nie potrafią w sposób spójny i konsekwentny 
zająć jednoznacznego stanowiska w podejmowanych kwe-
stiach, że nasuwają im się zbyt często te czy inne tradycyj-
ne klisze, że mają kłopoty z językiem. Także dlatego, że 
są bogatsi niż każdy „-izm”. (Podobnie z funkcjonalizmem 
Pawłowskiego).

W wielu opracowaniach z zakresu historii sztuki i ar-
chitektury padają rzucone kategorycznym tonem formuł-
ki klasyfikacyjne, eksplanacyjne, nawet bez prób ich uza-
sadnienia przez wskazanie i rozpatrzenie relewantnych 
aspektów omawianych dzieł. Kanonizacja zdań autorów 
uchodzących za autorytety, najczęściej wyrwanych zdań, 
zamienia je w klisze, stereotypy. Skrajnym przykładem 
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byłby los ready made w świadomości zbiorowej, w mu-
zeum wyobraźni „elit”. Jeśli chodzi o funkcjonalizm, chciał-
bym wysłuchać dowodów na to, że wskazywane w pod-
ręcznikach dzieła na przykład Miesa van der Rohe czy Le 
Corbusiera reprezentują funkcjonalizm (również w tym 
znaczeniu, jakie oni sami nadawali temu pojęciu w swych, 
zresztą chwiejnych, wypowiedziach i publikacjach). Pod 
jakim względem odpowiadają temu „-izmowi”? Sądzę, 
że w gruncie rzeczy projekty takich autorów jak Walter 
Gropius, Le Corbusier czy Mies van der Rohe przerastają 
funkcjonalizm. W głębi duszy, nawet wbrew swej złudnej 
samoświadomości czy mimo powierzchownej uległości 
wobec dominującej tendencji (panującego ducha czasu – 
stylu), każdy z tych autorów jest kimś dalece innym, niż 
sugeruje to etykietka „funkcjonalizm”. 

Z drugiej zaś strony, co podkreślić trzeba, dzieła arty-
stów czy designerów, sztuki czy designu, są przez badaczy, 
historyków czy krytyków, zbyt często zamykane w formuł-
kach kojarzonych z danym „-izmem”, stylem itp. Odczyty-
wane w tych granicach i tak, jak dyktują to te formułki. 
W ten sposób zredukowane zostają do roli przypadku cze-
goś, bycia takim jak itp. Zostają zaszufladkowane, gorzej: 
zaetykietowane. Podejście takie staje się ślepe na wszystko 
w danym dziele, co wymyka się danej etykietce, formule 
(wiązanej z „-izmem”, stylem, nazwiskiem), dopuszcza 
i widzi tylko to, co mieści się w matrycy danego „-izmu”. 
Podejście takie poza swą perspektywą pozostawia wszyst-
ko, co w danym dziele jest niepowtarzalne, swoiste, spe-
cyficzne, a nie zrelatywizowane do „ducha czasu”, „-izmu”, 
stylu, do specyfiki użytego medium, dziedziny, w ramach 
której się skądinąd pojawia (przykładowo, twierdzę, roz-
patrywanie Genesis Pawłowskiego jako fotografii rozmija 
się z duchem tego dzieła). Tymczasem odkrywczość po-
szczególnego dzieła może leżeć poza tym, co znamienne 
dla indywidualnego stylu jego autora. Podejście takie nie 
zna tego, co uniwersalne, wieczne, ponadczasowe, zosta-
wiło je poza swoją perspektywą, toteż i tego nie spotyka. 
Samo wykluczyło się z tego kręgu. 
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Zadanie oceny (praktyki, faktów, obiektów) ponownie 
odsyła nas na poziom doktryny – każe poddać dyskusji 
kryteria oceny właściwe dla danego „-izmu”. To ich świa-
tło wydobywa przecież z niebytu obojętności te, a nie inne 
„-istyczne” „fakty”, aspekty, nadaje im znaczenie, rozkłada 
blaski i cienie.

Metoda krytyki „-izmu” poprzez ocenę jego realizacji 
(„praktyki”) budzi te same wątpliwości, co wszelka ocena. 
Czy istnieją „obiektywne” oceny? Czy wszelka ocena nie 
jest wydawana wyłącznie z jakiejś perspektywy? Czyż tak 
zwane „fakty” nie są produktem przyjętego punktu widze-
nia – określających go pojęć, wyobrażeń, wierzeń, oczeki-
wań, zasad czy wartości?

Toteż filozoficzna krytyka zasadniczo miałaby ogra-
niczać się do pokazania, czym dany „-izm” w gruncie rze-
czy jest. W gruncie, do głębi. Wnikając poniżej tez tego 
„-izmu” (na przykład tez funkcjonalizmu): ad principia, 
wobec funkcjonalizmu staje ona przed zadaniem pozna-
nia jego myśli ad principia. Głębiej, to znaczy odsłaniając 
ukryte ich założenia – a zarazem ukazując alternatywne, 
odmienne założenia, które „-izm” ten lekceważy bądź któ-
rych po prostu w ogóle nie zna.

Bez wydawania oceny tych założeń – wystarczy ukazać, 
że domniemane pewniki to tylko założenia. Wystarczy 
ukazać założeniowy charakter rzekomych oczywistości. 
Dość pokazać możliwość przyjęcia odmiennych założeń 
(założeniowy charakter pewnych myśli, idei ujawnia się 
przed nami wraz ze świadomością, że mają one alterna-
tywy). To „dość” to bardzo wiele (Pawłowski: „wielu ludzi 
staje przed barierą wyobrażenia nowego”; I 99), ta możli-
wość ma odkrywczy charakter, w szczególności jest tym 
porywem, w którym ktoś przekracza siebie: wyobraża so-
bie inny świat, inny sposób życia… Zamiast tego, by jakiś 
„-izm” oceniać, wystarczy dowieść, że czegoś nie uwzględ-
nia, że coś pomija. Odsłonić wartościowania, oceny ukry-
te w nim, w jego tezach, dziełach, ukryte być może także 
przed nim samym. Pokazać przyjęte w nim kryteria oceny, 
właściwy mu system wartości.
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Dość pokazać, że na przykład zubaża człowieka, nie 
dostrzega pewnych aspektów; że człowiek, a podobnie 
jego świat, jest albo może być inny, niż to się wydaje z per-
spektywy właściwej dla danego „-izmu”. To droga antropo-
logicznej wykładni przedmiotów, designu czy kultury.

Wykładnia antropologiczna

Stając przed zadaniem przedstawienia programu kształ-
cenia projektantów wzornictwa, Pawłowski stwierdza, 
że „możliwie wyczerpująca odpowiedź” musi nie tylko 
„zawrzeć definicję [tego] zawodu”, ale „w istocie” o pro-
jektowanych „procesach użytkowych” musi myśleć jako 
o czynnikach „stymulujących rozwój modeli konsumpcyj-
nych i wzorców uczestnictwa człowieka w kulturze” (I 69; 
Program kształcenia podstawowego, 1970). W swojej „defi-
nicji” Pawłowski o wzornictwie pisze jako o „tworzeniu 
[…] warunków […] egzystencji człowieka oraz rozwoju 
kultury” (I 31; Cel i założenia, 1965), jako o „tworzeniu […] 
warunków […] rozwoju człowieka” (I 69).

Design to subiektywność obiektu. Projekty designu 
określają subiektywną stronę obiektów, dodajmy: obiek-
tów użytkowych. Na subiektywną stronę obiektu składa 
się to, czym i jak on jest dla kogoś – w czyimś doświadcze-
niu, przeżywaniu czy odczuciu, zależnie od czyjejś posta-
wy, nastrojenia, nastawienia czy punktu widzenia…

Skoro przedmiot jest tym, czym jest dla człowieka, 
to spór o design, o kształt życia, o „programy życiowe” 
( José Ortega y Gasset), w istocie jest sporem o człowieka, 
o sens bycia człowiekiem. Tam znajdują uzasadnienie lub 
tracą rację bytu projekty przedmiotów i działań. Jakkol-
wiek uznając wagę każdej (próby) odpowiedzi na pytanie 
o człowieczeństwo, tym samym nie przyjmujemy stanowi-
ska antropocentrycznego ani tak zwanej zasady Protago-
rasa („człowiek jest miarą wszystkich rzeczy”; tak zwanej, 
gdyż Protagoras mówił tylko o przedmiotach użytko-
wych, a nowożytny przekład, w sobie właściwym duchu, 
uogólnił tezę84).

84  Piszą o tym, nie wspominając o sobie, 
Martin Heidegger w Nietzsche i Hannah 
Arendt w Kondycji ludzkiej.
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107 Istota i rola filozofii designu

Każde rozumienie sensu i roli przedmiotu jest zarazem 
rozumieniem człowieka. Odpowiedzi na pytanie o natu-
rę, charakter przedmiotu towarzyszy, chociażby w sposób 
ukryty, implicite, teza o naturze człowieka – jakiś sposób 
pojmowania istoty sensu jego życia, egzystencji. Dlate-
go też każda teza na temat natury przedmiotu wyjaśnia 
się i odsłania jako teza o naturze człowieka, każda ce-
cha przedmiotu jako przedmiotu wyjaśnia się i odsłania 
ze względu na to, co wnosi ona do bytu ludzkiego. Teza 
o przedmiocie wymaga przekładu na tezę o człowieku, 
w ten sposób znajduje właściwą wykładnię. Jako pewna 
idea człowieka, bycia człowiekiem.

Antropologiczna wykładnia dzieł, obiektów kulturo-
wych, idei i teorii z nimi związanych ujawnia i dyskutuje 
złożoną w nich implicite „filozofię” człowieka, przyjmowa-
ne w nich wyobrażenia, ideały człowieczeństwa. Twórczy 
design tu wchodzi w spór.
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1.5. 
Filozoficzność designu 
i sztuki

Powtórzę, postawa filozoficzna ma twórczy charakter. 
W tym względzie designer, artysta nie różni się od filozo-
fa. Przyjęcie tej postawy polega na gotowości do postawie-
nia podstawowych pytań, zmierzenia się z nimi. Twórczy 
charakter ma już samo ich odkrycie. Zmierzenie się z nimi 
jest tak trudne, ponieważ godzą one w podstawy mych/
naszych konstrukcji, mego/naszego wyobrażenia świata, 
mnie samego. Wstrząsnąć, zatrząść mną mogą samym 
swym wezwaniem do odpowiedzi. Nie jestem tu panem, 
to nie tyle ja je stawiam, ile one poruszają mną, przynoszą 
zwątpienie, sceptycyzm, krytycyzm, poszukiwanie… Na-
mysł, refleksję nad tym, co fundamentalne.

Design humanistyczny

Jakkolwiek wszelki design odnosi się do człowieka, to 
jednak na miano designu humanistycznego nie zasługu-
ją wszystkie wysiłki designera. Cóż z tego, że pamięta on 
o antropometrii czy o ergonomii – te jakkolwiek są nauka-
mi o człowieku, to nie są naukami humanistycznymi.

Humanistycznym nazwać można taki design, który 
projekt obiektu kreśli, podejmując jego antropologiczną 
wykładnię85. Nie musi to oznaczać, że design humani-
styczny podejmuje chociażby najbardziej cząstkową pró-
bę zaprojektowania człowieka, jego wzorców, ideałów czy 
obyczajów. Dość, że pyta, jakie wzorce czy ideały może 
zmienić pojawienie się proponowanego obiektu. Dość, że 
projektant wie, jakiemu projektowi człowieka mówi tak, 

85  Modyfikuję tutaj swe stanowisko 
nakreślone we Wzornictwo/design (frag-
ment Design, czyli subiektywność obiektu).
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jakie rozumienie człowieka chce podtrzymać, utwierdzić. 
Co najważniejsze, obiekt ujmuje on od strony podmio-
towej, to znaczy subiektywnej, od strony sposobu jego 
doświadczania, przeżywania – z myślą o tym, jak jest do-
świadczany, czym i jak jest w doświadczeniu, dla doświad-
czającego go człowieka – w zależności od jego nastawienia, 
nastrojenia, postawy, punktu widzenia. W języku Floriana 
Znanieckiego można powiedzieć: humanistyczny desi-
gn(er) projektuje, nie tylko uwzględniając „współczynnik 
humanistyczny” (punkt widzenia potencjalnego podmio-
tu), ale wchodzi w spór o treść, charakter tego współczyn-
nika, gotów przy tym zmienić swój własny punkt widzenia 
(związany z tym dylemat Kritona omówię gdzie indziej).

„Praca nad sobą”

Rola namysłu, refleksji w designie wprost wiąże się z jego 
ideatycznym, jeśli nie wręcz ideowym charakterem (de sign 
i jego dzieła określają pewne idee).

Dlatego, jak sądzę, Ludwig Wittgenstein widzi podo-
bieństwo między „pracą nad filozofią” a „pracą architekta”, 
a uogólniając: między pracą filozofa a pracą designera czy 
artysty. Pisze on: Die Arbeit an der Philosophie ist – wie viel-
fach die Arbeit in der Architektur – eigentlich mehr die Arbeit 
an Einem selbst [sei]. An der eigenen Auffassung. Daran, wie 
man die Dinge sieht (und was man von ihnen verlangt)86.

W angielskim przekładzie: Work on philosophy – like 
work in architecture in many respects – is really more work 
on oneself. On one’s own conception. On how one sees things. 
(And what one expects of them.)87.

W polskim przekładzie: „Praca w filozofii jest – jak pod 
wieloma względami praca w architekturze – właściwie 
bardziej pracą nad samym sobą. Nad należytym pojmo-
waniem. Nad tym, jak postrzega się rzeczy. (I czego się od 
nich wymaga)”88.

W środowisku designerów te zdania Wittgensteina 
mogą być znane w wersji Juhaniego Pallasmaa, ta odbie-
ga zarówno od niemieckiego oryginału, jak i powyższego 

86  L. Wittgenstein, Vermischte Bemer-
kungen. Eine Auswahle aus dem Nachlass, 
hrsg. von. G.H. Wright, w: Werkasugabe, 
Bd. 8, Frankfurt am Main 1984, s. 472.

87  Tegoż, Culture and Value, 
d. G.H. von Wright, trans. P. Winch, 
Oxford 2002, s. 24 (MS 112 46: 
14.10.1931).

88  Tegoż, Uwagi różne, przeł. M. Kowa-
lewska, Warszawa 2000, s. 40.
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przekładu na język angielski ( jakkolwiek w przypisie do 
niego się odwołuje, czyżby tłumaczono po drodze z fiń-
skiego?): Work on philosophy – like work in architecture in 
many respects – is really more a work on oneself. On one’s own 
interpreta tion. On how one sees things…89. Co w polskim 
wydaniu tej książki oddano: „Praca nad filozofią, podobnie 
jak praca nad architekturą, jest pod wieloma względami 
w dużej mierze pracą nad sobą. Nad swoją własną inter-
pretacją. Nad tym, jak widzimy rzeczy”90.

Pierwsze zdanie tej notatki oddałbym jednak raczej: 
„Praca nad filozofią – wielorako podobnie jak praca archi-
tekta – jest właściwie raczej pracą nad sobą” („praca archi-
tekta”, a nie dosłownie „praca w architekturze”).

Auffassung

Analiza poniższa najpewniej znuży, jeśli nie znudzi wielu 
czytelników („Co za drobiazgowość!”). Zachowuję ją, by 
pokazać złożoność myśli (w tym przypadku Wittgen steina) 
w kontraście do jej powierzchownych odczytań i wykładni 
w przekładach. (Wczytanie się w niuanse uwrażliwia „od-
biorcę”, czy raczej jest możliwe dzięki jego wrażliwości?)

Otóż kolejne zdanie notatki Wittgensteina An der 
 eigenen Auffassung zostało oddane On one’s own concep-
tion, w polskim przekładzie: „Nad należytym [! – J.K.] 
pojmowaniem”, a w książce Pallasmaa: „Nad swoją własną 
interpretacją”. Te przekłady pozostawiają poczucie niedo-
powiedzenia, narzuca się pytanie: czego? koncepcja, poj-
mowanie, interpretacja czego? Czy brak taki słyszy także 
niemieckie „ucho” wobec „Auffassung”?

Szukając myśli, znaczeń wynajdywalnych w tej uwadze 
Wittgensteina, nie można poprzestać na przekładach. 

Bogactwo znaczeniowe tego słowa, Auffassung, stanowi 
o głębi i sednie rozważanej notatki Wittgensteina. W tym 
przypadku nie mamy do czynienia po prostu ze słowem 
użytym w jednym z wielu jego znaczeń, dla których moż-
na dobrać odpowiednik w języku przekładu. Bogactwo 
znaczeniowe tego słowa nie polega na wieloznaczności. Ta 

89  To brzmienie, z pominięciem ostat-
niego fragmentu (And what one expects 
of them.), w: J. Pallasmaa, The Eyes of the 
Skin, Architecture and the Senses, Chiche-
ster 2005, s. 12.

90  J. Pallasmaa, Oczy skóry. Architektura 
i zmysły, przeł. M. Choptiany, Kraków 
2012, s. 17. Dlaczego w miejsce Auffassung 
pojawia się w tym przekładzie „interpre-
tacja”? Wedle przypisu angielskojęzycz-
nego wydania tej pozycji (Introduction 4) 
źródłem ma być: L. Wittgenstein, Cultu-
re and Value, dz. cyt., s. 24 (MS 112 46: 
14.10.1931).
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„bogactwoznaczność” nie jest „wieloznacznością”. W prze-
kładzie nie chodzi tym razem o wychwycenie tego jednego 
znaczenia, w którym jakoby zostało ono użyte w orygina-
le, tego jednego pojęcia, które z nim byłoby tam związane.

Zasada przekładu „słowo za słowo” ( jedno słowo 
w przekładzie w miejsce jednego słowa w oryginale) czy-
ni tłumacza dalece bezradnym (jakkolwiek: skąd to „poj-
mowanie”, „należyte pojmowanie”, skąd ta „interpretacja” 
we wspomnianych przekładach). Prawda, jak tu żądać od 
tłumacza, by wmyślał się w jeden punkt całej książki, czyli 
by oddał się przemyśleniom (cóż dopiero, gdy tłumaczy 
już równolegle z wcześniejszym przekładem angielskim, 
za nim i po nim).

Filozoficzny charakter ma praca „nad własną Auf-
fassung”. Czyli nad? Niemieckie słowo Auffassung ma 
charakter idiomatyczny. Wielość znaczeń splatających się 
w nim jest niezwykła. Stanowi ich splot, syntezę, wskazuje 
na coś o wielu obliczach? W nim wchodzą w grę, we wza-
jemną grę, wielorakie znaczenia, sensy – nimi wybrzmie-
wa. One są jego stronami, aspektami, fasetami, oblicza-
mi… (je cechuje synergia znaczeniowa).

Niemiecki słownik wymienia między innymi te syno-
nimy Auffassung: Annahme (ujęcie), Anschauung (ogląd, 
wizja), Ansicht (widzenie, sposób widzenia), Betrachtungs-
weise (sposób rozpatrywania), Blickwinkel (kąt widzenia, 
perspektywa), Einstellung (nastawienie, postawa),  Haltung 
(postawa), Position (pozycja), Sicht[weise] (sposób wi-
dzenia, patrzenia), Standpunkt (stanowisko), Vorstellung 
(przedstawienie, wyobrażenie), Perspektive (perspektywa)! 
Wymieniłem znaczenia, które wzięte dosłownie, odnoszą 
się do postrzegania, zmysłów (w szczególności do „oka”). 
Pośród innych znaczeń słowa Auffassung duden.de wy-
mienia jeszcze te: Meinung (opinia, pogląd), Überzeugung 
(przekonanie) oraz Urteil (osąd, ocena)91.

Najkrócej, uogólniając, sens Auffassung to sposób odno-
szenia się (do czegoś). (Za sposób odnoszenia się, w któ-
rym spełnia się akt twórczy, za istotę twórczości uważam 
od-czuwanie)92.

91  Idę za: http://www.duden.de/recht-
schreibung/Auffassung.

92  Zob. J. Krupiński, Od-czuwanie – isto-
ta twórczości. Szkic o aktywnym charakterze 
kontemplacji, „Estetyka i Krytyka” 2003, 
nr 5 (wersja dalece zmieniona i rozszerzo-
na: www.krupinski.asp.krakow.pl).
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W tle słowa Auffassung skojarzeniowo wybrzmiewa ter-
min Fassung, należący do słownika architektury i sztuki, 
o tych znaczeniach: wykończenie (na przykład polichro-
mia), oprawa, obramowanie, uformowanie…

Pamięć o tej wieloznaczności niemieckiego słowa Auf-
fassung pozwala sądzić, że zdanie An der eigenen Auffassung 
wskazuje, że zarówno w przypadku filozofa, jak i architek-
ta chodzi o pracę „Nad własnym oglądem [Anschauung], 
wyobrażeniem [Vorstellung], widzeniem/oglądem [ Ansicht] 
[czegoś], nad własną postawą [Haltung], perspektywą [Per-
spektive], własnym ujęciem [Annahme]”. Nad własnym spo-
sobem odnoszenia się do…

Wreszcie ostatnie zdanie tej notatki Wittgensteina 
mówi o pracy „Nad tym, jak widzi się rzeczy (i tym, czego 
się od nich oczekuje/wymaga/żąda)”.

W tym miejscu odnotuję uwagi Nicolaia Hartmanna: 
„ujmujące formy widzenie” (formauffassende Sehen) jest za-
razem „nadającym formę” (formgebende), „przenika wszyst-
kie dziedziny życia. Najbardziej jest to uderzające w sposo-
bie, w jaki człowiek odnosi się do siebie, i tym, jaką postać 
nadaje sobie [in Selbstaufassung und ausseren Selbstgestaltu-
ng des Menschen]”, dosłowniej: „w samopojmowaniu i ze-
wnętrznym samo(u)kształtowaniu siebie przez człowie-
ka”93. W takim sposobie „nadawania form” ( Formgebung) 
Hartmann upatruje mechanizm stylu. Zauważmy: indu-
strielle Formgebung lub industrielle Form gestaltung to nie-
mieckie imiona dla industrial design (w szczególności zna-
ne Pawłowskiemu).

W czym leży zbieżność dociekań filozoficznych i pro-
jektowania architektury, czy szerzej rzecz ujmując, filozo-
fii, dociekań filozoficznych i designu, a także sztuki?

Jak pamiętamy, przez filozofię rozumie się potocznie 
zespół podstawowych założeń danej dziedziny czy ak-
tywności składających się na właściwą dla niej doktrynę, 
ideologię, perspektywę itd. Bliskie tym znaczeniom jest 
właśnie Auffassung. Jednak Wittgenstein ma na myśli filo-
zofię sensu stricto: „pracę nad własną Auffassung”. Znaczyło-
by to w szczególności, że designer szuka swej Auffassung, 

93  N. Hartmann, Das Problem des 
geistigen Seins: Untersuchungen zur 
Grundlegung der Geschichtesphilosophie 
und Geisteswissenschaften, Berlin 1933, 
s. 233–234.
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wypracowuje ją – na tym zasadniczo polega jego dokonanie 
twórcze, spełniające się dzięki autorefleksji, dzięki przyjęciu 
postawy filozoficznej: wówczas przedmiotem namysłu czy-
ni on swą własną perspektywę, swoją własną pozycję, rolę… 

Filozoficzne odniesienie się do dowolnej (dziedziny) 
ludzkiej aktywności, jak pamiętamy, polega na refleksji nad 
tym, co dla tej dziedziny podstawowe, nad jej założeniami.

Kolejna wątpliwość, jaka nasuwa się w stosunku do zda-
nia Wittgensteina: Czy nie zapomina on o Auffassungen 
podmiotów mających uczestniczyć w życiu projektowane-
go obiektu, w szczególności jego użytkowników? Jaki jest, 
jaką postać powinien przyjmować stosunek punktu widze-
nia projektanta do punktu widzenia użytkownika (proble-
matyczność tego stosunku charakteryzuję jako aporię Kri-
tona; por. wyżej: zasada dialogicznej otwartości).

Większość designerów idzie za panującym, przyjętym 
Auffassung, działa w poczuciu oczywistości. Niewielu zdo-
bywa się na „krok wstecz”, na ruch autorefleksji ku punktowi 
widzenia, z którego patrzą, i jego wyznacznikom. Dopóki 
tego nie czynią, to on ich posiada, włada nimi, określa, co 
widzą i czego nie widzą, jest praprojektem ich projektów.

Czy jednak tym bardziej właśnie dlatego to, ku czemu 
kieruje się postawa filozoficzna, co stanowi przedmiot 
namysłu filozoficznego, nie powinno leżeć w centrum 
namysłu designu? Jeśli nawet Auffassung nie jest tym, co 
poszczególny designer projektuje, co zauważa i rozważa, 
kwestionuje, to zawsze przejęta lub przyjęta Auffassung 
przesądza o istocie projektów designerów… W tym sensie 
zachodzi zbieżność w przedmiocie – w tym, co filozofia 
i design, czy sztuka, próbują określić.

Oщущение, чувство

W teorii sztuki Kazimierza Malewicza główną rolę odgry-
wa kategoria „odczucia”. Można wskazać odpowiedniość 
pomiędzy koncepcją Wittgensteina na temat znaczenia 
pracy nad Auffassung w projektowaniu architektonicznym 
a przekonaniem Malewicza o roli oщущение.
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W polskim przekładzie słowem „odczucie” oddano nie-
mieckie Empfindung (to w tym języku, jako Bauhaus-Buch, 
opublikowano refleksje Malewicza: Die gegenstandslose Welt). 
Synonimami niemieckiego Empfindung są Gefühl (uczucie, 
feeling, emotion) oraz Impression (wrażenie, sensation, percep-
tion). Za Empfindung stoi jednak rosyjskie oщущение.

Imię „-izmu” głoszonego przez Malewicza, „supre-
matyzm”, nie trafia w sedno. Jego suprematyzm głosi 
„supremację”. Czego? Odczucia. Największe znaczenie 
w twórczości ma właśnie oщущение (ros. ощущать – 
spostrzegać, odczuwać, czuć). W języku rosyjskim wśród 
synonimów oщущение jest także чувство (чувствоват – 
odczuwać). To czucie, odczucie – od spostrzegania zmy-
słowego po wrażliwość emocjonalną, serca.

Powodem powstania tak zwanych przedmiotów użyt-
kowych, czynnikiem wpływającym na ich kształt, twierdzi 
Malewicz, nie są funkcje, ale „odczucia funkcji”, na przykład 
„funkcji siedzenia”. Pisze: „Krzesło, łóżko, stół nie są »celo-
wo ukształtowanymi przedmiotami«, ale postacią odczuć 
plastycznych, tak że u podstaw powszechnie uznanego 
poglądu, iż wszystkie przedmioty codziennego użytku są 
rezultatem praktycznych rozważań, tkwi założenie fałszy-
we”94. W przypadku krzesła nawet odczucie krzesła przez 
siedzącego byłoby pochodne wobec jego stosunku do czyn-
ności siedzenia, na przykład do relacji ciała z krzesłem.

Wobec powyższego: forma nie wynika bezpośrednio 
z funkcji, ale ze stosunku, jaki do tej funkcji ma człowiek. 
Powiedziałbym: ze sposobu jej odczuwania.

Wrażliwość

To, co projektowane, wyłania się dzięki wyobraźni. Paw-
łowski podejmuje pytanie o jej źródła, uwarunkowania. 
We wczesnym jego tekście, z 1961 roku, kreśli istotne tezy. 
Odrzuca myśl o tworzeniu z niczego. Wyobraźnia „chwy-
ta […] spostrzeżenia oraz przypomnienia”. Pawłowski po-
dziela przekonanie, że pracę wyobraźni uruchamia, pod-
trzymuje, ukierunkowuje „uczucie”. „Pasja”. 

94  K. Malewicz, Suprematyzm, [brak 
nazwiska tłumacza], w: Artyści o sztu-
ce. Od van Gogha do Picassa, wybrały 
i opracowały E. Grabska, H. Morawska, 
Warszaw 1963, s. 398 (to przekład drugiej 
części rozprawy Malewicza, Die Gegen-
standlose Welt, Műnchen 1927).
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Jedno zdanie, które tam rzucił, wyraża istotną intu-
icję: „powstaniu uczucia i pobudzeniu wyobraźni sprzyja 
wrażliwość”95. W stosunku do wyobraźni, uczucia jest 
ona czymś bardziej podstawowym. Wrażliwość, twierdzę, 
wpisuje się w postawę wsłuchiwania się, natomiast pozo-
staje z założenia czymś obcym dla postawy rozkazywania, 
woli mocy (szerzej to ujmę, kreśląc ideał łaski twórczej). 

Swej tezy o wrażliwości Pawłowski nie rozwija. Kategorię 
tę ledwie jeszcze przywoła. Wrażliwość uważał za charakte-
rystyczną dla artysty, dla sztuki.  Gdy dojdzie do zderzenia, 
konfliktu pomiędzy „charakterem zlecenia” a „wrażliwością 
projektanta”, ten wykaże się „pasją twórcy”, nie wycofując 
się, nie wybierając „ucieczki”, podejmując wyzwanie, czyn-
nie odnosząc się do niego i w ten sposób „ujawniając czyn-
ny stosunek do przemian naszej cywilizacji” (I 22; O zawo-
dzie projektanta przemysłowego, 1961). Czyniąc tak, a więc 
nie zamykając się w swej wieży, nie popadając w monolog, 
nie unikając napięcia pomiędzy sobą, swoją „wrażliwością”, 
a wymaganiami, ograniczeniami, jakie niesie współcze-
sność, zmagając się ze „sprzecznościami” bynajmniej nie 
przystanie na „rezygnację z niezależności wolnego artysty” 
(I 22). Nie powinien się „obawiać, że problemy, z którymi 
będzie się stykał na co dzień, przytłumią jego wrażliwość” 
(I 22). Wnioskujemy: może być wprost przeciwnie.

Po latach Pawłowski stwierdzi z żalem, że „wrażliwość, 
emocja i inne pojęcia używane jeszcze na terenach sztuki, 
stały się wstydliwie pomijanymi w nauce i technice” (I 179; 
Kształcenie w projektowaniu…, 1977). 

Wrażliwość, czyli… zdolność rozróżniania, subtelność, 
czułość na, wnikliwość, przenikliwość, bystrość, ostroż-
ność, uważność, baczenie, zdolność reagowania na zmiany, 
na różnice, troskliwość, delikatność, czułość dla, zdolność 
wczucia się, empatyczność, zdolność odczuwania…

Od-czuwanie

Z pamięcią o znaczeniu sposobu odnoszenia się przez czło-
wieka, o roli Auffassung (Wittgenstein), o roli oщущение 

95  A. Pawłowski, Zagadnienia kształce-
nia plastycznego dla potrzeb wzornictwa 
przemysłowego, dz. cyt., s. 3. 
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(Malewicz), „wrażliwości” (Pawłowski) nie mogę w tym 
miejscu nie wspomnieć lekcji z Friedricha Nietzschego: 
człowiek w istocie tworzy nie wówczas, gdy produkuje, 
czyni, działa, lecz jako Denkend-Empfindende, jako „myślą-
co-odczuwający”. Tu wydarza się akt twórczy, nawet gdy 
człowiek projektuje.

W swym przekładzie Die fröhliche Wissenschaft Nie-
tzschego Leopold Staff przebija i podbija sens niemieckie-
go słowa empfinden, interpretuje je jako „odczuwać”: „My, 
myśląco-odczuwający, jesteśmy tymi, którzy naprawdę 
i nieustannie coś czynią, czego tu jeszcze nie ma”96. Odsy-
łam tu do Nietzschego w przekonaniu, że jego myśli wiele 
światła rzucić mogą na kwestię roli sposobu odnoszenia 
się, odczuwania w byciu człowiekiem (podbijam, „pomna-
żam” ten sens, pisząc: „od-czuwania”). 

Nasuwa się twierdzenie: człowieka nie określa to, co 
go spotyka, co go czeka, czemu podlega, co mu się wy-
darza lub wydarzy, nawet to, jaki ( jakoby) sam jest, ale 
wewnętrzny sposób odnoszenia się do tego wszystkiego 
(z osobna i razem?), a co więcej, człowiek twórczy określa 
się w poszukiwaniu owocnego sposobu odniesienia się do 
tego… W poszukiwaniu owocnego sposobu odczuwania 
tego, co (go) spotyka… W postawie otwartości: bez py-
chy przekonania, że ma jego i o nim pojęcie. Bez instynk-
tu zamykania go w posiadanych kategoriach. Bez woli 
ujmowania napotykanego w ramach posiadanych pojęć 
(odsuwa skłonność do „zaszufladkowywania”). Wypróbo-
wuje, przyjmuje nowy sposób odnoszenia się, nastawie-
nia, w czujnym, czuwającym otwarciu na to, co przyniesie 
przyjęcie tego sposobu, z wrażliwością na to, co wyłania 
się wtedy, i dając temu nieustanną odpowiedź w postaci 
korekty swojego sposobu odnoszenia się do wyłaniającego 
się Innego. Od-czuwanie obejmuje to czuwanie, baczenie, 
uważność oraz odpowiedź (postawa taka odpowiada ide-
ałowi łaski twórczej).

Od-czuwanie takie przenikać może także stosunek do 
relacji, w jakie wchodzi człowiek, w jakich się znajduje, 
czy to z rzeczą, czy drugim człowiekiem, czy sytuacją (to 

96  F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. 
L. Staff, Warszawa 1910, fragment 301. 
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relacja do relacji; metarelacja). W szczególności wchodząc 
w relację z czymś, człowiek może nie tylko mieć pewne 
doznania, czuć coś, ale przyjmować ten czy inny sposób 
odnoszenia się do tych doznań, do sposobu, w jaki coś 
czuje, do swego czucia. Na tym poziomie, metarelacji, istni 
się człowieczeństwo człowieka.

Twórczy wysiłek człowieka, a więc i designera, polega na 
jego zmaganiu się z własnym sposobem odczuwania rze-
czy, świata, ludzi i relacji, w jakie wchodzi z nimi.

Auffassung a przedmiot designu

Jakkolwiek zasadniczo Auffassung (sposób odnoszenia 
się, postawa, punkt widzenia…), sposób odczuwania, nie 
jest tym, co projektowane i zaprojektowane, to sens tego, 
co projektowane i zaprojektowane, a wreszcie przedmiot, 
jakim to się stanie, określa się każdorazowo ze względu 
na Auffassung tego czy innego podmiotu, w szczególności 
podmiotów będących użytkownikami (szczęśliwie, jeśli 
nie samego tylko… designera).

Pojęcie Auffassung stanowi kategorię designu, gdyż 
określa jego przedmiot: określa istotę jego projektów – 
tego, co w nim projektowane. Gdyż określa jego przed-
miot od strony podmiotu.

Sposób odnoszenia się (postrzegania, ujmowania, prze-
żywania…), sposób odczuwania przez podmiot jest nie-
obojętny dla tego, czym jest, jaki ma sens przedmiot. 

Pojęcie Auffassung stanowi kategorię designu, jego dzie-
dziny przedmiotowej, wskazuje na istotę „tematu” projek-
tów, na meritum wysiłków designerów. Wskazuje na czyn-
niki określające istotę tego, co projektowane, dotyczy „sedna”, 
istoty dziedziny przedmiotowej designu, (współ)definiuje: 
Auffassung podmiotów uczestniczących w życiu zaprojek-
towanego przedmiotu (ile faz w życiu przedmiotu, ile form 
jego życia, tyle rodzajów podmiotów).

Zmiana sposobu odnoszenia się do świata, do życia, do 
rzeczy oznacza zmianę stylu życia, charakteru, stylu desi-
gnu, jeśli nie stylu epoki: „ducha czasu”, „-izmu”. Przemianę 
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kultury. Inaczej: istotna zmiana w designie wiąże się ściśle, 
splata się w jedno ze zmianą sposobu ujmowania, oglądu, 
widzenia…, powiedziałbym, ze zmianą sposobu odczu-
wania, zmianą charakteru relacji zachodzącej pomiędzy 
człowiekiem a światem jego życia, w szczególności charak-
teru relacji zachodzącej pomiędzy człowiekiem a przed-
miotami, które napotyka, których używa, którymi, z któ-
rych i dzięki którym żyje…

Ideał projektowania aktywizującego, wysuwany przez 
Pawłowskiego w imię obrony prawa każdego człowieka, 
„prawa do tworzenia”, z pamięcią o myśli Wittgensteina 
może zostać ujęty następująco: „odbiorca”, „użytkownik” 
raczej nie jest podmiotem w tym sensie, że to, co zaprojek-
towane, ma utrafić w jego Auffassung, tym bardziej tym, co 
zaprojektowane, nie jest jego Auffassung – zgodnie z tym 
ideałem to, co zaprojektowane, sprzyja przemianie Auf-
fassung „odbiorcy”, „użytkownika”, inicjuje jego pracę nad 
własną Auffassung. Wówczas on nie odnosi się „po pro-
stu”, z poczuciem oczywistości, żywiołowo, do tego, co mu 
dane, jak to się dzieje, gdy się dogadza jego oczekiwaniom, 
jego postawie, ale szuka owocnego sposobu odnoszenia 
się do tego, co dane, co spotyka, szuka w otwarciu na sen-
sy wyłaniające się wraz z tym i dzięki temu. Zadziwiony, 
postawiony zostaje przed pytaniami? Szukając, stawia py-
tania, wynajduje odpowiedzi. Rozmawia? Ze sobą, pyta-
jąc się siebie, a przede wszystkim o siebie, o swą postawę, 
o swe położenie, o swój punkt widzenia, o swój sposób 
odnoszenia się, przeżywania. Co najmniej o tyle można 
mówić o dialogicznym charakterze takiego spotkania.

Poszukiwanie przez kogoś owocnego czy właściwego 
sposobu odnoszenia się do tego, co mu dane, co się mu 
wydarza czy przydarza, wymaga z jego strony odsunięcia 
się od tego, możliwe jest dzięki zdystansowaniu się wobec 
tego, a co więcej, wobec samego siebie. Możliwe jest, gdy 
zrywa się z więzi spontanicznie przyjmowanej przez sie-
bie postawy, gdy nie ulega swemu sposobowi reagowania. 
Twórczą regułą tego poszukiwania jest, jak zawsze?, zasa-
da dystansu.
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Zasada dystansu

W tekście O zawodzie projektanta przemysłowego Pawłow-
ski czyni uwagę na temat tego, „jak rozmaite są założenia 
filozoficzne tego zawodu” (I 21). Z kolei w Koncepcjach 
wzornictwa przemysłowego wyraża przekonanie, że zacho-
dzą istotne „związki pomiędzy kierunkami projektowania 
i kierunkami myśli filozoficznej” (I 126). Niewątpliwie 
z określeniami tymi, „założenia filozoficzne”, „kierunki my-
śli filozoficznej”, związane są tutaj znaczenia podobne do 
tych, które niesie ze sobą przywołana przez Ludwiga Witt-
gensteina z myślą o architekturze kategoria Auffassung.

Podobnie jak Wittgenstein, Pawłowski podkreśla zna-
czenie wyjścia ponad czy poza przyjęte założenia filozo-
ficzne, by z góry czy z „dystansu” poddać je namysłowi. Po-
stuluje myśl i myślenie o istocie designu właśnie w duchu 
„koncepcji dystansu”.

„Koncepcja dystansu” jest nadrzędna w stosunku do 
samych konkretnych koncepcji designu. Domaga się wy-
niesienia ponad wyznawaną, żywioną koncepcję designu 
i odniesienia do niej. W efekcie niesie swego rodzaju me-
tateorię (metateoria „X”, to teoria teorii „X”).

Zgodnie z zasadą dystansu projektant wyzbywa się 
naiwności, traci spontaniczność, nie kieruje się już in-
stynktownie, intuicyjnie jakąś koncepcją, ideą, teorią, ale 
uświadamia sobie ją, odnosi się i siebie do niej. Najpew-
niej w efekcie „nie zagrzeje miejsca” przy żadnej określonej, 
konkretnej koncepcji, nie odda się jej, nie ulegnie raz na 
zawsze. A jeśli nawet zasadniczo przy niej pozostanie, to 
wreszcie z własnego wyboru, odpowiedzialnie (samoświa-
domość, namysł nad sobą to warunki odpowiedzialności).

Stopnie w wykraczaniu ponad siebie:
1. Wie, mniema, sądzi, ale przy tym nawet nie wie, że 

wie, że sądzi…
2. Wie i we własnym mniemaniu wie, że wie. Uwaga: 

w mniemaniu, które nawet nie polega na uświadomieniu 
sobie tego, co wie, ale polega na ufnym, wolnym od wątpli-
wości, poczuciu oczywistości w odnoszeniu się do rzeczy, 
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ludzi czy samego siebie z owym „wiem”. „Wiedzieć” wpisa-
ne w „widzieć”.

3. Sądził, że wie, ale gdy ma się nad tym zastanowić, 
pytany o coś wprost, już nie wie… Zwątpił.

Ideał Pawłowskiego: „projektowanie […] nasycone tymi 
wątpliwościami” (S 35).

Blisko uwaga świętego Augustyna: czymże więc jest de-
sign? Jeśli… Jeszcze raz: „Czymże więc jest czas? Jeśli nikt 
mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłuma-
czyć, nie wiem”97. Jednak rozwinięć myśl ta może mieć wiele. 
Po pierwsze, bez wątpienia, można mieć pojęcie czegoś, nie 
potrafiąc tego zdefiniować, tym bardziej jeśli samo pojęcie 
byłoby pierwotne, w danym systemie myślowym niedefinio-
wa(l)ne. Po drugie, coś wiemy, jeśli nawet tej wiedzy wyar-
tykułować nie potrafimy, tym bardziej jeśli byłaby to wiedza 
„wbudowana” w nasze ciało, jego odruchy. Bodaj najwięcej 
uwagi poświęcił tym kwestiom Michael Polanyi, pisząc o tacit 
knowledge. To umiejętność, wiedza implicite, wiedza milcząca, 
niewypowiedziana, niewerbalizowalna, bez słów, stosowana 
przez nas – chociaż nie wiemy, jak to robimy, potrafimy: sta-
nowi „moc, dzięki której wszelka wiedza explicite ma znacze-
nie”98. Powiedziałbym: ona nas zadomawia w świecie, który 
współtworzy, który składa i układa, to świat jej oglądu, ujęcia.

Ile razy słyszeliśmy już tę formułę: „Wolę czuć design, 
aniżeli go określać słowami, definiować”. Opto magis sen-
tire „design”, quam scire ejus definitionem! W miejscu, gdzie 
frywolnie wstawiłem słowo „design”, Tomasz à Kempis na-
pisał compunctionem99.

W łacinie brak odpowiednika dla „design”, nawet dla 
„projektować” (łac. proiectio – rzucać przed siebie, wysta-
wać czy wyrzucać)100. W zgodzie z historyczną łaciną wła-
ściwe byłoby wstawienie tam słowa designationem101.

Designatio, czyli arrangement, disposition, layout; appoint-
ment, election, designation; demarcation, marking out; figure, 
diagram; specification; describing102. W figure: forma, kształt, 
postać…

Designatio, czyli to, co zaplanowane, wskazane, ozna-
czone, wyznaczone, opisane, urządzone, uporządkowane, 

97  Św. Augustyn, Wyznania, przeł. 
Z. Kubiak, Warszawa 1982, s. 227 (XI, 14). 
Por. „nie chcę się wdawać w spory o słowa, 
bo to do niczego innego nie służy, jak 
tylko do siania zamętu w umysłach ludzi 
słuchających”, tamże, s. 256 (XII, 18).

98  M. Polanyi, The Tacit Dimension,  
London, 1967, s. 60. Centralna myśl: 
„Wiemy więcej, niż potrafimy powiedzieć” 
(We can know more than we can tell).

99  T. à Kempis, Naśladowanie Jezusa 
Chrystusa (I, 3): „Wolę czuć skruchę, 
aniżeli umieć ją słowami wyrazić” (www.
ultramontes.pl/o_nasladowaniu_i_1.htm), 
„Wolę odczuwać skruchę, niż umieć 
ją zdefiniować” (przeł. A. Kamieńska, 
Warszawa 1981).

100  Nasuwa się pytanie, w jaki sposób 
język łaciński przyswajał słowa sobie 
obce, co uczyniłby (w XXI wieku cho-
ciażby) ze słowem angielskim design?

101  Problem tego podstawienia konsulto-
wałem z dr. hab. Kazimierzem Mrówką.

102  Za: www.archives.nd.edu/cgi-bin/
wordz.pl?keyword=designatio (2013).
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przedstawione, wyobrażone (w formie plastycznej)103. 
Więcej: to, co ukształtowane, upostaciowane!? Design 
czegoś, to jego designatio, treść jego projektu.

Tomasz à Kempis pisał o compunctio. Wedle przekła-
dów na język polski, pisał o skrusze. Zauważmy, dosłow-
nie pisał o ukłuciu. W przenośni, o nacisku, o „wytyku” su-
mienia (po polsku: o „wyrzucie sumienia”)? To znaczyłoby, 
że w jego formule pobrzmiewa również: „Wolę czuć ukłu-
cie, aniżeli je definiować!”! Zamiast „gadać o”, woli czuć. 
Ukłucie. Blisko banał: wolę się posilić, zamiast mówić 
o jedzeniu – banał, który nie znosi (?), nie usuwa (!) sensu 
mówienia o pokarmie, odżywianiu, diecie, kuchni, cuisine, 
smaku, ascezie, obżarstwie…, o ciele, duszy i duchu.

Co więcej, czy uczucie (na przykład uczucie skruchy) 
można oderwać od tego, wobec czego jest odczuwane – 
a to możliwe byłoby bez słów, bez określenia słowami? Czy 
twórcy poruszający się w żywiole słów, na przykład poeci, 
nie ofiarowują nam nowych form uczuć, nowej uczuciowo-
ści? Nie definiują uczuć od nowa? Nie pogłębiają ich? Nie 
demaskują pozorności, fałszu naszych własnych odczuć, 
uczuć i czuć? Nie budzą z zaślepienia, jakim ogarnia nas 
unosząca siła własnej uczuciowości? O naiwności unie-
sień! O optymizmie podnieceń! O czuć prosto-duszności!

„Wiem czym jest design, lecz kiedy mnie o to pytają, nie 
potrafię odpowiedzieć i okazuje się, że nie wiem”. Blisko 
teza: wiemy, nosimy w sobie wiedzę, lecz próbując ją sobie 
uświadomić, próbując ją zwerbalizować, wytłumaczyć, gu-
bimy ją, gubimy się i siebie. Samoświadomość ma destruk-
cyjne skutki, miast biec śmiało do przodu, zatrzymujemy 
się i plątamy… W formule świętego Augustyna wsparcia 
mogą szukać intuicjoniści, wrogowie autorefleksji, wy-
znawcy kultu spontaniczności, autentyczności, naturalno-
ści i zakorzenienia (sami jednak najdalsi od nazwania siebie 
automatami i wyznawcami automatyzmów, zapominający 
czy przemilczający przed sobą fakt, iż poniżają, redukują 
człowieka do poziomu istoty, którą kierują nawyki, reakcje, 
odruchy; cóż z tego, jeśli nie tylko te o charakterze biolo-
giczno-psychiczno-stadnym, ale także kulturowym, takie 

103  Słownik łacińsko-polski, red. M. Ple-
zia, Warszawa 1998, t. 2.
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jak obyczaje czy normy). Jeśli nawet umysł, ujmując spon-
taniczną myśl, tym samym ją chwyta, zatrzymuje i w ten 
sposób pozbawia dynamiki, to czy stąd wolno wyprowa-
dzić wniosek, że uśmierca myślenie? Kto tak twierdzi104, 
ten nic nie wie o życiu myśli: jest nim spór, rozterka, kryty-
cyzm, dialog… Sama spontaniczna myśl pojmuje, czyli nie 
jest wolna od pojęć, nimi ujmuje, chwyta tak, jak one każą, 
sama w ich okowach, schematach, nimi pojmująca, nie je.

Czy można na to przystać: nieświadomość, intuicja jest 
bezsłowna, co więcej, jest bezpojęciowa? Czy rzeczywiście 
myśl jest w stosunku do pojęć i słów pierwsza? Już pomy-
ślana, potem dopiero myśl może zostać ubrana w słowa, 
co gorsza, te ją jednak tylko przesłaniają? Poglądy takie są 
ukrytym narzędziem w walce obrony stanu szczęśliwej na-
iwności, tej ukojnej spontaniczności, gdzie nie ma miejsca 
na wątpliwość. Na dialog wewnętrzny.

To namysł wyzwala z bezmyślnego użycia schematów, 
w jakich pracuje spontaniczna myśl, patrząc, widząc, czy-
niąc – z tych, wobec których potrafi się zdystansować – 
bywa, że wyzwala z nich i od nich.

Ktoś wie, co to jest design – co znaczy tu „wie”? Otóż 
nawet tylko tyle, że projektantem (podobnie „odbiorcą”, 
zleceniodawcą itp.) może posługiwać się pojęcie designu, 
jakie nabył, w jakim został wychowany, jakie mimocho-
dem sobie przyswoił. Tego, że nim myśli, nie musi sobie 
nawet uświadamiać. Toteż z kolei definiowanie designu 
stanowi próbę wyartykułowania, wyrażenia, a być może 
więcej: określenia, sformułowania, uformowania jego po-
jęcia – a przez to samego designu. Na tej drodze podsta-
wowe założenie designu zostaje uświadomione jako takie. 
Dzięki temu może podlegać dyskusji, krytyce. (Do zagad-
nienia znaczenia i roli definicji designu jeszcze powrócę).

Najogólniej rzecz ujmując, zgodnie z ideałem wpisanym 
w zasadę dystansu, projektant zdobywa się na autoreflek-
sję. Przyjmując postawę filozoficzną sensu stricto, przestając 
być więźniem swej postawy życiowej, swego światooglądu, 
traci naiwność wiary w świat tego oglądu i ten ogląd, w ten 
swój preprojekt, projekt fundamentalny, którego jedynie 

104  Klasyk antyintelektualizmu, opiewa-
jący spontaneous wisdom, poeta William 
Wordsworth: We murder to dissect, 
„By poddać analizie, sekcji, zabijamy” 
(The Tables Turned, 1798). Podobnie 
Henri Bergson, oponent Immanuela 
Kanta, „analizie” przeciwstawi „intuicję” 
(naiwnie wierząc, że ta ostatnia dać może 
nawet absolutny wgląd w sam rzeczywi-
sty byt, że pozwala uchwycić go w ca-
łości, wraz z tym, co w nim unikatowe 
i niewysławialne). 
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uszczegółowieniami są projekty cząstkowe, specjalistyczne, 
konkretne (nawet takie jak preprojekt projektów designu, 
czyli przyjęte pojęcie, rozumienie designu, panująca kon-
cepcja designu – do tej kwestii wrócę w związku z zagad-
nieniem definicji, w szczególności definicji designu).

Kto zdobywa się na przyjęcie zasady dystansu, ten już 
zdaje sobie sprawę z tego, że samorealizacja, realizacja sie-
bie, nie tylko może oznaczać, ale wręcz oznacza zatracenie 
się w koleinach czy meandrach „własnej”, swojej, domnie-
manej, faktycznej tożsamości. Kto się zdobywa na dystans 
do siebie, mocniej: do gruntu, na którym stoi, do punktu 
widzenia, z którego zwykł patrzyć i ujmować; innymi sło-
wy, kto odsuwa się od przyjmowanych przez siebie zało-
żeń, je sobie uświadamiając i odnosząc się do nich, ten traci 
poczucie tożsamości, wchodzi w wewnętrzny dialog. Tylko 
pod tym warunkiem może podlegać zmianie jego prepro-
jekt, tylko w ten sposób może zradzać się preprojekt nowy. 

To inicjacja. Świętym słowem Pawłowskiego jest wła-
śnie „inicjacja” (początek, poczynanie, impuls, inauguracja, 
otwarcie, przekroczenie progu związane z przemianą), 
teraz rozumiemy dlaczego105. Nie, nie szukał tak zwanej 
oryginalności, nie, nie chodziło mu o łamanie konwencji, 
o odchodzenie od panującego smaku czy stylu, porzucenie 
ducha wspólnoty. Jeśli i to mu się przytrafiało, to wtórnie, 
ubocznie (i tylko wtedy nie stanowi tylko pustego gestu, 
pozy). Jeśli szukał oryginalności, to w tym sensie, który 
pobrzmiewa jeszcze w angielskim origin, szukał źródeł, 
tego, co pierwsze – prawdy.

Toteż zasada dystansu nie pociąga za sobą braku po-
wagi, braku zaangażowania. Domaga się postawy powąt-
piewania, krytycyzmu, rezerwy w imię odpowiedzialności. 
Odsuwa naiwne zaangażowanie, zaślepione oddanie pa-
nującym czy własnym punktem widzenia, „ideą”.

Przypomnę, wątpliwości budzą te określenia: „swój 
preprojekt”, „jego preprojekt”. To raczej preprojekt jego, 
projektanta, „jego” w tym sensie: on jest tu zaprojektowa-
ny. Gdy się zdystansuje, wówczas ma raczej do czynienia 
z projektem siebie samego, a nie swoim projektem.

105  Przykładem realizacji takiej postawy 
jest twórczość artystyczna samego Paw-
łowskiego. Tak różnorodna, zmienna. 
Od otwarcia do otwarcia. Nie tracił 
życia, nie poświęcał, na „konsekwencję”, 
na zaistnienie jako synonim jakiegoś 
Pawłowskiego (stylu, stylizacji).
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To, co nazywa się stylem, posiadaniem stylu, to, co 
z dumą obwieszcza się jako zdolność tworzenia w stylu, 
oznacza tylko podobny rodzaj ugodzenia, pchnięcia, za-
rażenia, rodzaj osadzenia w koleinie, w ramionach przyję-
tej, panującej perspektywy (imię „duchowości” czy „ducha 
czasu” niczego nie zmienia w tym zniewoleniu, nawet jeśli 
może kogoś wspierać na duchu).

W jakiejś mierze taki preprojekt staje się moim, o tyle, 
o ile się wobec niego zdystansowałem, na przykład w ak-
cie samoświadomości – już to chociażby zdobywając się 
na jego rozważenie i afirmację. W mocniejszym znaczeniu 
będzie moim, jeśli modyfikacja tego preprojektu dokonała 
się z moim udziałem.

Pawłowskiemu, zgodnie z zasadą dystansu, twierdzę, obcy 
jest zupełnie nie tylko „kierunek filozofii wzornictwa schle-
biający powierzchownym i pretensjonalnym gustom” (I 23), 
nie tylko obca będzie mu gotowość dogadzania komuś lub 
czemuś, obce jest mu zadomowienie, zakorzenienie w pa-
nującym smaku, duchu czasu, stylu życia, świecie, ale także 
obca będzie mu ta sytuacja, gdy człowiek schlebia samemu 
sobie, gdy zanurzony jest w sobie, żyje samopotwierdzenia-
mi – w świecie zamkniętym horyzontem własnych wyobra-
żeń, oczekiwań, tęsknot, planów. W ciasnej perspektywie 
podyktowanej przyjętą pozycją, własnym stanowiskiem.

Powracając do „pytań pierwszych, podstawowych” 
(I 108), czyniąc kroki wstecz do punktu wyjścia swoich 
spojrzeń, widzeń, wizji i projektów, ten projektant zdolny 
do dystansu wobec siebie, wobec swego preprojektu, nie 
boi się oskarżenia o „dyletanckość”, o dziecinność, o brak 
dojrzałości. Zniesie retoryczno-ironiczne, pogardliwe sło-
wa zadowolonych z siebie, osadzonych i zadomowionych 
w świecie, do którego pasują, głosy osadzonych w otulinie 
swoich odruchów, maksym, cnót, osadzonych w arkanach 
swojej profesji i swego profesjonalizmu, słowa rzucone 
ze szczytów zadowolenia: „To ty nie wiesz?, jeszcze nie?” 
(i dalej: „przecież każdy wie, co to jest…”106).

Czytajmy in extenso: „Koncepcja dystansu. Wyspecjali-
zowanym dyscyplinom technicznym brakuje perspektyw 

106  André Breton: „O czym tu mówić, 
każdy wie, co to jest twarz!”, na co Al-
berto Giacometti, z płaczem, odchodząc: 
„Ale ja nie wiem!” (historia wspomniana 
przez Balthusa).
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nadrzędnych. Dla stworzenia ich potrzebny jest dystans, 
pozwalający na ujrzenie problematyki danej specjalizacji 
w kontekście innych elementarnych problemów, w świetle 
pytań pierwszych, sprawiających wrażenie dyletanckich. 
Stawianie takich pytań wynika ze spontanicznej tęskno-
ty do samodzielnego tworzenia własnej wizji świata oraz 
z wewnętrznego buntu przeciw ograniczaniu terenów 
działania, anektowanych przez coraz liczniejsze specja-
lizacje. Według tej koncepcji projektant powinien zatem 
działać z pozycji dystansu do produkcji, aby mógł stawiać 
pytania pierwsze, podstawowe. Wiedza specjalistyczna 
ogranicza potencję twórczą” (I 108).

Spełnienie postulatu spojrzenia w szerszej perspek-
tywie, jak wiadomo, wymaga odsunięcia się, poszerzenia 
pola uwagi, kąta spojrzenia. Precyzja, zafiksowanie się na 
niuansach prowadzi do zagubienia, utraty obrazu całości. 
Obsesja szczegółowego opisu detalu, pragnienie najprecy-
zyjniejszej analizy kończy w nieskończonym wyliczaniu…

Pawłowski podkreśla, że działanie w „skali milimetro-
wej” jest najtrudniejsze. Wymaga uczulenia na niuanse. 
Milimetry: gdzie ważą „drobne ruszki”, „trochę wyżej”, 
„trochę niżej”, podejmowane decyzje „nie do końca dają się 
uzasadnić, wyjaśnić”, a „działanie należy do tych nieracjo-
nalnych, do tych odwołujących się do emocji, do wrażenia, 
do wychowania” (te uwagi Pawłowski czyni, wspomina-
jąc swój projekt wnętrz i ekspozycji w Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa). Niemniej zasadniczy spraw-
dzian takich działań wiąże w poszerzeniu perspektywy, 
uwzględnieniu kontekstu, czytamy: „bronię się przed tym, 
z czym się często spotykam: facet zaczyna działać w skali 
milimetrów, ale nie wie, na którym jest metrze i na którym 
centymetrze. Ale będzie się kłócił, że między siódmym 
i ósmym milimetrem”107.

Dystans jako warunek szerszego spojrzenia może być 
jednak pojęty mniej dosłownie. Splata się wówczas z bez-
interesownością, z porzuceniem, jak mówi Pawłowski, 
„praktycyzmu”. Jak pamiętamy, a w tym kontekście powtó-
rzyć te słowa trzeba, podkreślał on, że projektanci chorzy 

107  A. Pawłowski, [Rozmowa 
z A. Hauptem], 1983, kaseta 1, strona A, 
po chwili ciszy i przerwie w nagraniu.
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„na praktycyzm zatracają elementarną funkcję człowieka, 
jaką jest myślenie. Nauka projektowania jest nauką myśle-
nia […] bezinteresownego i nieograniczonego”108.

Interesowność, nastawienie na korzyść, upatrzony cel, 
potrzeba, pragnienie, popęd jako motyw działania zaśle-
piają. Zawężają pole uwagi i sposób widzenia: zauważa się 
wtedy tylko potencjalne środki i źródła zaspokojenia oraz 
przeszkody, bariery na drodze do zaspokojenia. Tylko to 
istnieje dla tak nastawionej istoty. Rzuca się ona łapczy-
wie lub umyka, goni za czymś lub ucieka, goni się lub się 
rozpierzcha. Co gorsza, nie jest w stanie zdystansować się 
od swoich pasji, potrzeb, celów, jakże więc mogłaby je po-
rzucić, przekroczyć, rozpoznać ich charakter. Nie dopusz-
cza nawet myśli, by cechował je fałsz, pozór, nędza, nicość. 
Utożsamia się z nimi i w ich kręgu się szamoce.

Powagi powyższych tez i pytań nie zniesie, ale ton niechaj 
złagodzi, wzmianka dwu historii z kurą. W pierwszej, Kon-
rada Lorenza, kura pracuje w skali centymetrów. Rozgda-
kana kręci się u siatki płotu, za którą widzi ziarna. Wkłada 
głowę przez oka siatki, nieomal dziobem sięga upragnio-
nego, jednak pozostaje za daleko. Kura miota się długo tuż 
przy siatce, przez co nie zauważa tuż obok otwartej furtki109. 
Drugą opowieść przytacza Mircea Eliade. Tubylcom, miesz-
kańcom wioski, pokazano film instruktażowy na temat bu-
dowy pułapek na owady roznoszące choroby. Film trwał 
kilkanaście minut. Po pokazie zapytano widzów, starszyznę 
plemienia, wodza, czarownika, wojowników, co widzieli. Po 
naradzie padła odpowiedź, gromka, radosna odpowiedź: 
kurę. Autorzy po wielokrotnym przejrzeniu filmu wreszcie 
zauważyli, rzeczywiście, przez ułamek sekundy, przez „dol-
ny róg ekranu”, przebiegła kura. To była jedyna rzecz godna 
uwagi dla tych widzów, budziła ich apetyt110.

Relacja antropiczna, relacja esthetyczna

Design nie jest cechą przedmiotu jako rzeczy samej, ale 
jest cechą przedmiotu jako przedmiotu – to znaczy w re-
lacji z jakimś podmiotem, tym, czym jest dla niego w niej, 

108  Tegoż, Trzy dowody, dz. cyt., s. 4.

109  K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, 
cytuję z pamięci.

110  Przywołane z pamięci za: M. Eliade, 
Religia, literatura i komunizm. Dziennik 
emigranta, przeł. A. Zagajewski, Londyn 
1990.
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a więc zależy od właściwego dla danego podmiotu spo-
sobu odnoszenia się (postrzegania, ujmowania, przeży-
wania…). Jeśli nawet pewne rzeczy wpływają na sposób 
odnoszenia się, na Auffassung ich użytkowników.

Przedmiot jako przedmiot istni się tylko w relacji z ja-
kimś podmiotem (et vice versa). Design przedmiotu ści-
śle wiąże się właśnie z relacjami, jakie zachodzą pomię-
dzy nim, jako przedmiotem, a podmiotami jego życia. Co 
więcej, twierdzę, zasadniczo wiąże się z relacjami, w które 
człowiek wchodzi jako człowiek, angażując swoje czło-
wieczeństwo – dlatego też te określam mianem relacji 
antropicznych („antropiczny”, czyli właściwy człowiekowi, 
związany z człowiekiem, odnoszący się do człowieka; od 
gr. anthropos – człowiek)111. Podmiotowość właściwa jest 
człowiekowi, niemniej otwartą pozostawiam tu kwestię, 
czy być człowiekiem to nie coś więcej niż być podmiotem.

Wyróżnić należy szczególny rodzaj relacji antropicz-
nych, a mianowicie metarelacje antropiczne: to nie tyle re-
lacje, w jakich człowiek się znajduje, w nie wchodzi, co te, 
które człowiek przyjmuje do relacji, w jakie wchodzi (na 
tym poziomie sposób odnoszenia się do swego położenia, 
swej sytuacji; na tym poziomie od-czuwanie, autorefleksja).

Co więcej, design wiąże się z tymi relacjami, które je-
śli nawet same nie mają charakteru postrzeżeniowego, to 
są zapośredniczone przez relacje postrzeżeniowe, relacje 
spełniające się w postrzeganiu zmysłowym. Stąd określam 
je mianem relacji esthetycznych.

„Esthetyczny”, czyli estetyczny w etymologicznym zna-
czeniu słowa „estetyczny”: właściwy postrzeganiu zmysło-
wemu, związany ze postrzeganiem zmysłowym, czuciem, 
odczuciem, odczuwaniem, wrażliwością… Postrzeżeniowy.

Nie trzeba tego specjalnie podkreślać, że dana Auf-
fassung (perspektywa, punkt widzenia, pozycja, stano-
wisko, postawa…) określa charakter relacji antropicznej, 
a w szczególności – esthetycznej.

Do tych kwestii powrócę.

111  Pierwsze charakterystyki tej relacji 
nakreśliłem w: Wzornictwo / design. 
Studium idei, Kraków 1998 (zob. rozdz. 
Design humanistyczny).
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Co leży w kompetencji designu?
Co tak szczególnego wymaga zaprojektowania, że 

stanowi rację istnienia odrębnej dziedziny projektowej, 
designu właśnie? Jakie jest designatu designu (designatu, 
czyli w uwspółcześniającym odczytaniu: to, co jest do 
zaprojektowania, co wymaga zaprojektowania; od desi-
gnatio – znaczenie tego słowa przypomniane zostało po-
wyżej)?

Czym jest to, co projektują designerzy? W jaki sposób 
istnieje, jakie kategorie są dla tego kluczowe, na przykład 
rzeczy, zdarzenia, procesu (Pawłowski: dzieła czy działa-
nia)? W jakim kontekście jest ono osadzone, co designerzy 
muszą lub mogą próbować uwzględnić, a co nie jest przez 
nich projektowane lub nie jest przez nikogo projektowa-
ne? W tym ostatnim przypadku pomyśleć dają się trzy 
możliwości: pierwsza – dotąd nikt się tym nie zajął; dru-
ga – nie jest projektowalne, czyli projektować się nie daje; 
trzecia – tego nikt nie powinien projektować. Jakie rozu-
mienie twórczości wiąże się z kwestią ograniczenia czy 
samoograniczenia zakresu projektowania, z postulatem 
uwzględniania, a nie określania i rozstrzygania?

Odwrotnie: co wymaga zaprojektowania? Jakie jest de-
signatu designu? 

Powtórzę: to, co w procesie projektowania designerzy 
obejmują swoim namysłem, dalece wykracza poza zakres 
ich projektów. To, co uwzględniają, czyli ze względu na co, 
z pamięcią o czym określają to, co projektują, jako takie 
nie jest przez nich projektowane ( jeśli nawet w ogóle jest 
czymś projektowalnym, poddającym się regulacjom, pod-
dającym się czyjejś woli, przetwarzalnym).

Jaki aspekt przedmiotów określa design? Wiemy, że 
w grę wchodzą przedmioty użytkowe. Czy równie dobrze 
taki aspekt można wskazać w przypadku dzieł sztuki, 
opracowań naukowych, obiektów kultu lub nawet tworów 
natury kulturowo zasymilowanych przez człowieka?

W jaki sposób w rozumienie designu i jego praktykę 
wpisuje się to czy inne rozumienie człowieczeństwa, kon-
dycji ludzkiej, sensu życia?
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Czy przejmując słowo „design”, mimochodem nie przej-
mujemy już pewnych pojęć, wyobrażeń, oczekiwań?

Jaką wagę mają słowa?
W tle tych pytań leży problem znaczenia pojęć i defini-

cji, w szczególności pojęć i definicji designu.
Intuicja Pawłowskiego: „Bardzo ludzka potrzeba po-

rządkowania, tworzenia podziałów, określeń i definicji 
wprowadza czasem ograniczenia niepozwalające na dal-
sze porządkowanie bez zburzenia przyjętych dotychczas 
pojęć” (I 55).
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Pawłowski rozważał i nakreślił wiele definicji „projek-
towania form przemysłowych” czy „wzornictwa prze-
mysłowego”. Zgodnie z metodą „kroku wstecz” przede 
wszystkim podejmę pytania o sam sens definiowania, 
o rolę pojęć, słów, nazw, terminów… Status pojęć i de-
finicji, twierdzę, jest odmienny w odniesieniu do two-
rów realnych, rzeczywistych, czyli, najprościej mówiąc, 
w odniesieniu do obiektów materialnych, jeszcze inaczej 
to ujmując, w odniesieniu do tworów naturalnych (na 
przykład wytworów przyrody bądź artefaktów pojętych 
w kategoriach naturalnych, powiedzmy: ujmowanych 
w granicach nauk przyrodniczych, nauk o naturze, scien-
ces) niż w odniesieniu do obiektów kulturowych. Toteż 
omawiając przypadek tych ostatnich – ich strukturę 
i sposób istnienia – nakreślę podstawową charaktery-
stykę tego, co projektowane w designie. Zarazem więc 
będzie to zasadniczy przyczynek do określenia designu, 
jego „definicji”. Tak, już na wstępie przyjmuję to ogólne 
rozstrzygnięcie: w przeciwieństwie do inżynierów, tech-
nologów, techników, którzy ujmują przedmioty projek-
towane w kategoriach realnych, naturalnych, „nauko-
wych”, designerzy projektują w kategoriach kulturowych 
(wyborem kulturowym jest także naturalizm, realizm, 
ascetyzm czy funkcjonalizm w swym wysiłku redukowa-
nia postaci przedmiotów do minimum, do tego, co pod-
stawowe, do tego, co u samym podstaw)112.

112  Przypadek inżyniera, który staje się 
designerem, na przykład Artura Brauna, 
tylko dowodzi tej różnicy. Czytamy: 
„technik wynalazca ze zmysłem dla 
funkcjonalnego designu”; Industriepionier 
Artur Braun: Erfindungsreicher Techniker 
mit Sinn für funktionales Design, www.
spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/
design-klassiker-elektro-unternehmer-
-artur-braun-ist-tot-a-934765.html
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Rola nazw i terminów

Profesorowie krakowscy, założyciele Wydziału „Form 
Przemysłowych”, programowo unikali określenia uprawia-
nej przez siebie dyscypliny mianem „wzornictwa”. Między 
innymi po to, aby uniknąć skojarzeń z plastyką. Ich zda-
niem, wyrazy takie jak „wzór”, „wzorek”, a nawet „deseń”, 
pobrzmiewające w słowie „wzornictwo”, tak ważne dla pla-
styki, rozmijają się z istotą „form przemysłowych”.

W wielu swych tekstach, głównie w starszych, Pawłow-
ski przywiązuje wagę do nazw. Przykładowo w artykule 
O zawodzie projektanta przemysłowego stwierdza: „Już wie-
lorakość w sposobach określania nazwy wykazuje, jak roz-
maite są założenia filozoficzne tego zawodu, bardzo często 
różniące się między sobą aż do sprzeczności” (I 21; 1961). 

Natomiast po latach napisze: „zamiast gorączkowo de-
finiować i zastanawiać się nad terminami, mądrzej będzie 
w chwili obecnej stanąć na stanowisku profesora Mariana 
Mazura, który rozważając kwestie systematyki nauko-
znawstwa, powiedział: »Chodzi o sprawy, a nie o terminy. 
Sprawami bowiem trzeba się zajmować, jeżeli są potrzeb-
ne, terminami zaś, jeżeli istnieją sprawy. Inaczej mówiąc, 
trzeba uzależniać terminy od spraw, a nie sprawy od ter-
minów«. Wróćmy więc do spraw” (I 107; 1973). 

Rzeczywiście, o terminie można powiedzieć, z ilu i ja-
kich liter się składa, cóż takiego istotnego więcej? Dlatego 
mówimy o konwencjach terminologicznych: umowach 
arbitralnie dobierających termin, pewne oznaczenie, dla 
uprzednio już znanego, określonego znaczenia. Słowa jed-
nak to nie tylko terminy, w szczególności kierują ku pew-
nym sprawom, stawiają pewne sprawy, je współ-tworzą. 
Mają dzieje, przeszłość, pochodzenie.

Konwencjonalność

Nie lekceważmy nawet litery, chociażby problemu graficznej 
postaci liter. Ich symbolizm nie sprowadza się do sensu, jaki 
powszechnie, pod wpływem matematyki i nauk ścisłych, 
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wiąże się współcześnie ze słowem symbol. W tym dzisiej-
szym pojęciu symbol to tylko arbitralnie dobrany znak, na 
przykład ten czy inny graficzny wygibas, za pomocą którego 
ktoś, w obrębie danej dziedziny, umawia się konsekwentnie 
coś oznaczać. Dość, że to wygibas łatwy do reprodukowania 
i łatwy do zapamiętania. Sam nic nie znaczy.

Zastrzeżenie: czy mówiąc „to rzecz konwencji terminolo-
gicznej”, podkreślając umowny charakter słów, definicji, nie 
ulegamy iluzji naszej swobody, nie przeceniamy roli naszej 
woli. Cóż zależy ode mnie, od ciebie? Z pozoru kwestie ję-
zykowe pozostawia się naszym decyzjom, naszym umowom 
(blisko utopia możliwości zbudowania języka „od nowa”, od 
podstaw). Tymczasem, kto wprowadza konwencję, sam czy-
ni to na gruncie panujących konwencji, zgodnie z nimi.

Słowa nie poddają się naszym (do)wolnym regulacjom, 
nie leżą w mocy naszych arbitralnych konwencji. Aby pew-
ne konwencje wprowadzać, trzeba wychodzić od elemen-
tów języka, takich jak słowa, reguły składni, gramatyka, tych 
się już nie kwestionuje ani nie modyfikuje, a myśli się nimi.

Trudno więc zgodzić się ze stanowiskiem głoszącym 
arbitralność w doborze słów, słowa traktującym jako ter-
miny, coś wtórnego wobec naszych myśli.

O ile w geometrii, być może, istnieje nieusuwalny zbiór 
elementarnych, niepomijalnych pojęć (byłyby to pojęcia 
pojawiające się w aksjomatach geometrii?), za pomocą 
których można wprowadzić dowolne konstrukcje, to czy 
i o nie nie wolno pytać? Chociażby ich poszukując?

To tylko ze względów psychologicznych, marketingo-
wych przedsiębiorcy na przykład doceniają wagę tego, ja-
kie „imię” nosi ich oferta? Znają czar i fatum słów. Nie ule-
gają tezie: to tylko kwestia konwencji. Ich zmartwieniem 
są konotacje niesione przez słowa. 

Czy nie jest ważne, jak rzecz się nazywa? Róża wydzie-
la te same substancje zapachowe, niezależnie od tego, jak 
komu pachnie. Ale, czy ma rację Szekspir, twierdząc, że 
nosząc dowolne inne imię, pachniałaby tak samo?

Drone budzi negatywne skojarzenia, wolne od takich 
ma być określenie „UAV”.
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„Dune” – od tego imienia wyszła formuła perfum firmy 
Christian Dior. Projekt dookreślał się w poetyckim obra-
zie: „Wspomnienie spaceru nad brzegiem oceanu, gdzie 
zapach kwiatów miesza się z zapachem gorącego piasku 
i rozpryskujących się fal”. Dopiero potem „ludzie nosy” 
szukają odpowiedniej dla takiego obrazu „mieszanki”.

Czy bez znaczenia będzie rodzaj kroju pisma, a nawet 
alfabetu, jaki zostaje użyty na opakowaniu i na flakonie 
w słowie „Dune”? Tak może sądzić tylko wyznawca prze-
konania o dychotomii formy i treści, o niezależności tre-
ści od formy, w jakiej się pojawia, o niezależności „co” od 
„jak”. Tego, co jest wypowiedziane, napisane, od tego, jak 
zostaje wypowiadane, napisane. Jakoby forma tylko ko-
munikowała coś uprzednio już określonego, odpowied-
nio do przyjętego kodu („komunikacja wizulna”?). Ro-
dzaj alfabetu, kroju pisma, graficzne opracowanie słowa 
niesie ze sobą nieobojętne znaczeniowo treści obrazowe, 
symboliczne.

Formy nie muszą być tylko naczyniami do wlewania 
w nie zewnętrznych treści, forma wnosić może sobie im-
manentne treści. Taka nie jest „pustą rękawiczka”, o której 
pisał Wassily Kandinsky. 

Esencjalizm a relacjonizm

Stanowisko negujące rolę słów, nazw, imion, terminów 
w sposób szczególnie pogłębiony rozwijał i uzasadniał 
wielokrotnie Karl Raimund Popper, przeciwne oskarżał 
o „werbalną pustkę”113. 

Przywołam tu jego rozróżnienie dwu koncepcji defini-
cji: esencjalistycznej i nominalistycznej (Popper dojrza-
lej i pełniej ujmuje myśli, które pobrzmiewają u Mariana 
Mazura114). Chodzi właśnie o dwie koncepcje definicji, 
właśnie o dwa rodzaje pojmowania tego, czym definicja 
w ogóle jest, jaką pełni rolę, a nie o dwa rodzaje definicji 
(gdzie mowa o dwu rodzajach, na przykład definicji, tam 
w ramach jednego pojęcia, jednego rozumienia definicji 
dokonuje się podziału, klasyfikuje).

113  K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte 
i jego wrogowie, przeł. H. Krahelska, 
Warszawa 2007, t. 2, s. 13–21. Po latach 
Popper podkreśli to po raz któryś: „pyta-
nia typu »co to jest« nigdy nie są owocne, 
chociaż często dyskutowane są przez 
filozofów. Związane są z ideą istoty – 
Czym ja [self] jest w istocie – i z bardzo 
wpływową filozofią, którą nazwałem 
»esencjalizmem«, a którą uważam za 
błędną. Te pytania łatwo zamieniają się 
w czysty werbalizm – w dyskusję na 
temat znaczeń lub koncepcji, w dyskusję 
definicji. Wbrew temu, co się powszech-
nie wierzy, takie dyskusje i definicje są 
bezużyteczne” (K.R. Popper, 28. Intro-
duction, w: K.R. Popper, J.E. Ecles, The 
Self and Its Brain, New York 1977, s. 100).

114  Zob. M. Mazur, Konwencje termino-
logiczne, w: tegoż, Cybernetyka i charak-
ter, Warszawa 1976 (książkę tę podczy-
tywali studenci WFP ASP w Krakowie 
wraz z Profesorem).
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Wedle esencjalistycznej koncepcji definicja daje opis 
esencji, czyli istoty przedmiotów, do których się odnosi. 
Dlaczego to rozumienie roli definicji zostało porzucone 
w nauce współczesnej? Gdyż z gruntu jest ona anesencja-
listyczna (a w konsekwencji antyesencjalistyczna). W ob-
rębie nauki nie poszukuje się istot poznawanych rzeczy, 
a to dlatego, że w ogóle nie są wyobrażane jako posiadające 
istotę. Nauka bada relacje, jej stanowisko określić należy 
jako relacjonizm.

Esencjalizm pojmuje istotę rzeczy następująco: to coś, 
co rzeczy nadaje tożsamość, wyróżnia ją, sprawia, że jest 
taka, a nie inna właśnie, określa ją od wewnątrz, określa 
sposób, w jaki ona się zmienia, jak zachowuje w zmien-
nych okolicznościach, wchodząc w te czy inne relacje. 
Istota tkwi w głębi rzeczy. „Arystoteles mniemał, że całą 
wiedzę zdobywamy przez intuicyjne uchwycenie istoty 
rzeczy”115. Gdy przedzieramy się w głąb, przez zewnętrzne 
formy i pozory.

Głosząc ten pogląd, Arystoteles zapewne miał przed 
oczyma owoc, w którym tkwi coś, co z czasem ujawnia swe 
możliwości (potencje), z czego wyrasta roślina, co reali-
zuje się w pełni, osiąga swą entelechia, gdy dojrzeje do sta-
nu, w którym wyda owoce. (W jakiej mierze Pawłowski, 
w swej młodości zafascynowany ogrodnictwem, ulega tym 
obrazom, oddając się koncepcji „formy naturalnie ukształ-
towanej”?)

W przekonaniu Arystotelesa spadanie kamienia wy-
nika z jego natury, ciążenie w dół ma on w swej istocie, 
musi upadać na ziemię. Nauka współczesna mówi o relacji 
zachodzącej między ciałami, o polu grawitacyjnym. To od-
działywanie Ziemi przyciąga kamienie dostatecznie blisko 
niej położone.

Relacjonizm: nauka bada relacje zachodzące między 
rzeczami (relacje, w szczególności prawidłowości rzą-
dzące związkami, oddziaływaniami, stosunkami). Rze-
czy pojmuje jako wyłaniające się, przemieniające i ginące 
pośrodku relacji, a więc jako określone „od zewnątrz”. Po-
wiedziałbym: ten relacjonizm nauka milcząco, w punkcie 

115  K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte 
i jego wrogowie, dz. cyt., t. 2, s. 15.
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swego wyjścia, jeszcze zanim cokolwiek zbada, przyjmuje 
jako założenie (konsekwentnie zarazem porzuca esencja-
lizm). To należy do jej projektu.

Nominalistyczna koncepcja definicji

Zgodnie z esencjalistyczną jej koncepcją definicja daje 
opis istoty tego, co definiowane: trafne pojęcie czegoś poj-
muje to coś w jego istocie. Wraz z porzuceniem wyobra-
żenia rzeczy jako posiadających istoty odsunięta zostaje 
esencjalistyczna koncepcja definicji. Pozostaje miejsce na 
nominalistyczną: słowa to tylko nomina, nazwy.

Wedle nominalistycznej koncepcji definicji, przyjętej 
w nauce (i matematyce), nazwy, imiona, słowa meryto-
rycznie są nieistotne: to tylko terminy, ich rola ogranicza 
się do etykietowania. Nie jest ważne, jak coś nazwiemy, 
dość, by spełnić potem warunek konsekwentnego używa-
nia jednej i tej samej „etykietki”, jednego terminu dla ozna-
czenia tego czegoś… Dość, by dowolnie wybrany, stary lub 
właśnie „ukuty” termin stosować w obrębie jednej wypo-
wiedzi, teorii czy dziedziny w przyjętym znaczeniu. Mery-
torycznie do tego sprowadza się sens tak zwanej konwen-
cji terminologicznej, jakkolwiek o wyborze terminu mogą 
decydować pozamerytoryczne, pragmatyczne względy, na 
przykład warunkujące efektywność czy efektowność uży-
cia (na przykład łatwość zapamiętania, łatwość odróżnie-
nia, oryginalność, skojarzeniowość, obrazowość, łatwość 
pisania). Zgodnie z tym stanowiskiem to, do czego odnie-
sione zostaje słowo, pozostaje samo, co więcej, pozostaje 
dla nas tym samym niezależnie, jak zostanie nazwane.

Dość znać i konsekwentnie stosować konwencję termi-
nologiczną, przyjętą w danej dziedzinie. W obrębie każdej 
pozostaną terminy pierwotne: te, z których zrezygnować 
nie sposób, od których wychodzi się, wprowadzając de-
finicyjnie nowe, które same pozostają niezdefiniowane. 
W obrębie danej dziedziny wszystko, co można powie-
dzieć, da się wyrazić z użyciem samych niezdefiniowanych 
terminów, rezygnacja z pozostałych oznaczałaby tylko tę 
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niedogodność, że wypowiedzi byłyby długie, bardzo dłu-
gie, książki grube. Rola definicji ma więc czysto praktyczny 
charakter, pozwalają skracać nasze wypowiedzi (zamiast 
„prostokąt równoboczny” mówimy „kwadrat”).

Powyższą charakterystykę nominalistycznej koncep-
cji definicji kreślę, mając w pamięci rozważania Poppera. 
Niemniej to u niego samego znajduję akapity, w których 
zawiesza antyesencjalizm, przyznając przykładowo, iż 
w odniesieniu do wytworów człowieka, „takich jak zegarek”, 
„słusznie można twierdzić, że posiadają »istotę«”116. Istotę! 
Utożsami ją z ich „designem” – design w znaczeniu: projekt, 
cel, zamiar, intencja, jak w angielskim wyrażeniu by design. 
Co więcej, gdyby Popper na poważnie wziął samą nazwę, 
samo słowo definition, nauczyłby się od niego czegoś o roli 
definiowania i definicji (w latach, gdy Popper pisał swe teks-
ty, nie było jeszcze w użyciu narzędzi HD: high-definition, 
wysokiej rozdzielczości). Tymczasem w swej zacietrze-
wionej krytyce roli pojęć i definicji przeocza to, że są one 
naszymi twórczymi formami wyróżniania i wynajdywania.

Definiować, czyli wyróżniać, wynajdywać…

Referując swe stanowisko negujące rolę definiowania, 
Pop per w gruncie rzeczy je łagodzi: „często podkreśla-
łem, że pytania typu »co to jest« nigdy nie są owocne […]. 
Związane są z ideą istoty – »Czym ja [self] jest w istocie 
[essentially]« – i z bardzo wpływową filozofią, którą na-
zwałem »esencjalizmem«, a którą uważam za błędną. Te 
pytania łatwo zamieniają się w czysty werbalizm – w dys-
kusję na temat znaczeń lub koncepcji, w dyskusję definicji. 
Wbrew temu, co się powszechnie uważa, takie dyskusje 
i definicje są bezużyteczne”117. „Takie”! Jeśli dyskutuje się 
definicje, a zapomina o dziedzinie, do której są odnoszo-
ne. A przecież w jakiej mierze oderwać można pojęcie od 
tego, co ono pojmuje, co w nim jest myślane? Czy Popper 
sam nie wyniósł lekcji ze swojej własnej? Jego wspomnie-
nie uprzytomnić może znaczenie pytań typu „Co?”. Otóż 
podczas wykładu, jak wspomina, wzywał studentów, by 

116  K.R. Popper, Conjectures and Refuta-
tions, New York – London 1962, s. 106, 
105.

117  K.R. Popper, 28. Introduction, 
dz. cyt., s. 100.
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obserwowali. „Obserwujcie!”. Wreszcie słysząc pytanie 
z sali „Co obserwować?”, triumfował. Uprzytamniał słu-
chaczom, że obserwowanie poprzedza myśl, że obser-
wowanie jest czymś, czego dokonujemy, a nie czymś, co 
się nam przytrafia. Swą opowieść Popper konkluduje: 
„Obserwacja ma zawsze charakter selektywny. Wymaga 
wybranego przedmiotu, wyraźnie określonego/zdefinio-
wanego [definitive] zadania, pewnego zainteresowania, 
punktu widzenia, postawienia problemu”118. Tak, definitive 
oraz definition mają ten sam źródłosłów (definire).

W samym definition (ang.) to słychać: pozwala rozdzie-
lać, rozróżniać. W łacińskim definitio: odgraniczać, docho-
dzić do granic, tam, gdzie się coś kończy (finis to granica)119. 
Pojęcia i definicje są sposobami wydzielania, wyróżniania, 
wprowadzania dystynkcji, odgraniczania. Więcej: pojęcia 
i definicje są abstrakcyjnymi i uabstrakcyjniającymi for-
mami wynajdywania. „Abstrahować” to odrywać, wyry-
wać. To, na co wskazują, to, co ukazują, wyodrębniają, to 
już nie konkret, lecz abstrakcja.

Doświadczamy czegoś, ujmując to pojęciowo.
W każdym postrzeganiu obecne jest wynajdywanie 

i wynalazczość, każde charakteryzuje szczególny sposób 
ujmowania – w tym i przez to właśnie pojmowania. Toteż 
zrodzone i czynne tam pojęcie nie jest wyłącznie wyzna-
czone przez rzeczywistość czy rzecz, ku której i do któ-
rej się odnosi, ale przez ten sposób ujmowania. Podobnie 
zrodzony w tym procesie obraz. Widzący nie tylko przy-
patruje się, ale i wypatruje czegoś, wybiórczo wychwytuje 
wzrokiem, nie tylko „słyszy”, „odsłuchuje”, ale „wsłuchu-
je”120. Budujemy, kształtujemy sobie obraz rzeczy (dzię-
ki wyobraźni), a nie jest on po prostu nam dany (banał: 
każdy obraz uwarunkowany jest także przez podmiot, dla 
którego jest obrazem). 

To obecność – czynność i/lub formowanie się – w wi-
dzeniu pojęć sprawia, że widzenie ma charakter widzenia-
-w, lub widzenia-jako ( jakkolwiek z perspektywy kogoś 
patrzącego/widzącego, w jego własnym odczuciu jest to 
po prostu widzenie, a nie widzenie czegoś w czymś). Nie 

118  K.R. Popper, Conjectures and Refuta-
tions, dz. cyt., s. 46. Observation is always 
selective. It needs a chosen object, a definite 
task, an interest, a point of view, a problem 
(tamże, s. 84–85). W przekładzie Am-
sterdamskiego: „Obserwacja jest zawsze 
wybiórcza. Wymaga określonego przed-
miotu, celu, punktu widzenia, problemu” 
(tegoż, Droga do wiedzy. Domyły i refuta-
cje, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 
1999, s. 85).

119  Jeśli w tym ruchu, w tym poszukiwa-
niu ma ktoś nadzieję znaleźć tożsamość 
czegoś, to czy nie myśli o granicy czegoś, 
jako o miejscu, gdzie się ono zaczyna, 
o czymś, co określa, nadaje tożsamość? 

120  Pisząc to, przypominam zdanie 
Hansa-Georga Gadamera: „Jest przecież 
tak, że rytm się wysłuchuje i że się go 
słuchem wnosi” (H.-G. Gadamer, Ak-
tualność piękna. Sztuka jako gra, symbol 
i święto, przeł. K. Krzemieniowa, War-
szawa 1993, s. 60). Blisko także jego myśl 
o Anblick des Bildes: „patrzenie obrazu / 
wejrzenie w obraz”, „wydobywamy niejako 
obraz z rzeczy i go w rzeczy mocą wy-
obraźni wnosimy” (tamże, s. 23, 27).
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widzimy samej rzeczy obecnej przed nami, nie ogarnia-
my jej totalnie, ale widzimy ją jako coś lub widzimy coś 
w niej. Te aspekty wyróżniane przez nas w rzeczach (tak-
że w procesach, zdarzeniach) odpowiadają pojęciom, jakie 
mamy. To nasze konstrukcje.

Nie ma pojęć obserwacyjnych ani pojęć teoretycznych, 
„wszystkie […] mają w jakimś stopniu charakter teore-
tyczny”121.

Jakim konkretem są łach, ciuch, szmata, klumpie – do-
bitniej: ladacznica, święta, staruszka, kobieta? Z kolei co 
innego patrzyć na pewną postać, widząc staruszkę, widząc 
kobietę, widząc człowieka… Właściwe jest tu właśnie wy-
rażenie „widząc X”, a nie typu „widząc w niej X”. Widząc 
jej kobiecość, można w ogóle nie widzieć jej starości – sta-
ruszki. Dostrzegając los człowieka w znoszonych butach, 
można nie widzieć już w nich tylko śmiecia.

Jakim konkretem jest product design, product semantics? 
Cóż to „produkt”? Ta sama rzecz może być pojęta jako coś 
wytwarzanego, jako coś dystrybuowanego, w szczególno-
ści sprzedawanego, jako coś używanego, wykorzystywane-
go, jako coś obsługiwanego, naprawianego, to znaczy, ko-
lejno, jako produkt, jako towar, jako narzędzie… Po status 
„starocia”, nieużytku, grata, odpadu, śmiecia.

Jakim konkretem jest design? Na design nie składają się 
jakieś przedmioty czy rzeczy (rzeczy w wąskim znaczeniu 
tego słowa oraz zdarzenia, procesy…), a ich pewien aspekt. 
Jeśli przedmioty, to wzięte „pod tym kątem” – pojęcie designu 
odnosi się do wybranego ich aspektu, określa i wykreśla, wy-
różnia. To abstrakcja, czyli produkt wyabstrahowania.

Pawłowski: „Bardzo ludzka potrzeba porządkowania, 
tworzenia podziałów, określeń i definicji wprowadza czasem 
ograniczenia niepozwalające na dalsze porządkowanie bez 
zburzenia przyjętych dotychczas pojęć. Wydaje się, że teoria 
sztuki i krytyka stanęły przed taką barierą tradycyjnych po-
jęć, systemów i klasyfikacji, które nie pozwolą na dalsze ich 
rozwijanie, aż do momentu, kiedy podstawowe obowiązu-
jące obecnie określenia nie zostaną zmienione, rozszerzone 
i bardziej uogólnione” (I 51). Wyczuwamy w tych słowach 

121  Pisze to Popper o „terminach” 
(K.R. Popper, Droga do wiedzy, dz. cyt., 
s. 206–207). Po Kantowskiej teorii form 
apriorycznych to „banał”, z tym zastrze-
żeniem, że za Kantem właściwiej mówić 
tu o pojęciach. Właśnie terminy to tylko 
terminy.
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przekonanie, że pojęcia, definicje wnoszą podziały, granice, 
rozgraniczenia i ograniczenia do samego świata człowieka, 
w życie człowieka, a nawet do jego wnętrza, jego „duszy”.

Słowa a pojęcia

Czy pojęcia można oderwać od słów? Istnieją niezależnie 
od języka? Słowa nie są tylko etykietkami oznaczającymi 
jakieś pozapojęciowe myśli, narzędziami do komuniko-
wania tych myśli przez myślącego je człowieka innym lu-
dziom (jakże inni mogliby od tych arbitralnych etykietek 
dojść do ich myśli?). W słowach formują się myśli-pojęcia 
i dzięki temu, i o tyle tylko, te mogą być przekazywane 
innym czy być udziałem wielu. Słowo żyje wraz ze swo-
imi znaczeniami, ze swoją treścią (w tym także z treścią 
immanentną jego formie), ze skojarzeniami, jakie niesie 
nawet tylko poprzez swoje brzmienie, przez swój sposób 
zapisu, formę graficzną, w jakiej się pojawia, ożywiają je 
słowa, które w nim pobrzmiewają (nawet niezwiązane 
z nim etymologicznie). Przykłady dla tego przywołałem 
liczne, chociażby pisząc o „świato-oglądzie”, „oczy-wisto-
ści”, „przed-miocie”…

W myśli polskiej nikt chyba mocniej nie zdawał sobie 
z tego sprawy niż Norwid. Stosował metodę dociekania 
sensu słów odwołującą się do ich etymologii, źródłosłowu, 
wieloznaczeniowości, pobrzmień i skojarzeń, jakie ze sobą 
niosą. Na pewne istności Norwid wskazywał, tworząc 
nowe określenia, zbitki słowem. Niemniej w tym wzglę-
dzie, jako autor takich określeń jak „prze-widzenie”, „bez-
-stronność”, „przemysł-sztuki”, „kobieta-spojrzenia”, Nor-
wid nie był doceniany, a polscy filozofowie uświadamiali 
sobie istnienie tego sposobu dociekania oraz znaczenie 
takiej metody „hermeneutycznej” raczej dopiero po zapo-
znaniu się z myślą Heideggera. 

Słowa to nie tylko słowa, kwestie werbalne są na tyle 
poważne, by nie mówić „to tylko kwestie werbalne”. Tylko 
ignorant redukuje słowo do terminu. W słowa wpisane są 
pojęcia.
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Pojęcia a teorie

Słowo wzięte w swoim znaczeniu, ze swoim znaczeniami, 
jako pojęcie, to już nie jedno słowo. To zdania, teorie. Nie 
ma przepaści nie do przebycia pomiędzy słowami a zda-
niami, pojęciami a teorią (wbrew przekonaniu Poppera).

Wprawdzie odróżniamy definicje od teorii – te drugie 
dotyczą czegoś określonego na przykład definicyjnie – 
niemniej w owo określenie uwikłane są inne teorie.

Każde słowo, jako pojęcie, niesie ze sobą pewne przesą-
dy – sądy, rozstrzygnięcia, decyzje, które mimowolnie przyj-
mujemy z nim samym. Słowa mają przeszłość, mają za sobą 
ciągi modyfikacji, odniesień, pragnień, zakazów i zanie-
chań. Modyfikacji, które dokonują się zawsze w zmaganiu 
z samym światem życia człowieka, w sporze o jego postać. 
Toteż za każdym słowem, którego używamy, stoi duchowa 
praca pokoleń – stoi za nim i w nim się odkłada. Już to dla-
tego etymologia słowa składa się na dzieje jego sensu.

Obiekt kulturowy a jego pojęcie

W przypadku obiektów kulturowych (na przykład przed-
miotów użytkowych, dzieł sztuki, dziedzin takich jak 
design czy twóczość artystyczna, nie pomijając tworów 
natury jako już włączonych do świata człowieka), ich ist-
nienie zależne jest od ich pojęć. Zależność ta nie sprowa-
dza się do tego, że aby zrealizować jakiś obiekt kulturowy, 
trzeba mieć wcześniej jego pojęcie, wyobrażenie (projekt). 
Nie jest tak, że wraz z chwilą bycia zrealizowanym, obiekt 
osiąga i ma już niezależny od tamtego pojęcia byt. Zre-
alizowana zostaje podstawa bytowa obiektu kulturowego 
(nośnik, substrat), niemniej on sam, w swojej istocie, jako 
kulturowy, ma irrealny sposób istnienia, w swojej istocie 
jest projekcją tamtego pojęcia i trwa jako taki dopóty, do-
póki to pojęcie ożywia czyjeś myśli, czyjś sposób postrze-
gania – czynne jest w czyimś spostrzeganiu, a w szcze-
gólności w widzeniu. Wytworzenie obiektu kulturowego 
polega na tej projekcji, a nie na realizacji czy materializacji. 
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Najlepszym tego przykładem są obiekty kulturowe, któ-
rych nosicielami są twory natury, materialne obiekty nie 
uczynione przez człowieka. Żaden twór materialny, real-
ny, jako taki, nie ma wpisanego w swoją materialność, real-
ność jakiegoś przeznaczenia, jakiegoś celu, jakiegoś „desi-
gnu” (także w tym przypadku obowiązuje efekt projekcji, 
dobrze znany na przykładzie ready made).

Także obiekty, zjawiska społeczne, poczynając od samego 
społeczeństwa, to abstrakcje. Nie istnieją bez swoich pojęć, 
koncepcji – te są ich projektami. Popper: to „konstrukcje 
teoretyczne”, ich przykładami są „armia” czy „wojna”. Myli się 
natomiast, sugerując, że „konkretami” są mundury122. Czyż 
w swym designie nie odzwierciedlają struktury armii, celów 
wojny, a nawet świętości krwi? Nie są podobne „kawałkom 
tkaniny”, o które ludzie gotowi są (się) zabijać: sztandarom?

Znajduję u Pawłowskiego fragment, w którym przy-
wołuje on pokrewne rozróżnienie: „przez »rzeczywistość« 
rozumiem zarówno rzeczywistość materialną, jak i men-
talną” (I 188).

Pojęcia jako koncepcje, poczęcia

Idee obiektów kulturowych nie są ich pojęciami, lecz kon-
cepcjami.

W samo słowo „pojęcie” wpisane jest wyobrażenie uję-
cia, chwytu ( jeszcze silniej w niemieckim Begriff). Chwy-
tane, ujmowane, pojmowane istnieje, zanim jeszcze ktoś 
spróbuje je uchwycić, niezależnie od tego, czy będzie poj-
mowane, czy nie. Natomiast słowo „koncepcja”, etymolo-
gicznie rzecz biorąc, znaczy tyle, co poczęcie.

W koncepcjach biorą początek obiekty kulturowe.
Pisząc o różnych koncepcjach wzornictwa, Pawłowski 

zapewne odwoływał się do potocznego znaczenia tego sło-
wa: wstępne wyobrażenie, pomysł, pogląd, domniemanie, 
wyobrażenie, koncept, plan…

Koncepcje coś poczynają, powołują do istnienia, coś żyje 
z nich, dzięki nim i wraz z nimi. Odnoszone do czegoś, 
rzucają na to światło, tworzą oblicze tego. Współkształtują 

122  K.R. Popper, Nędza historycyzmu, 
dz. cyt., s. 79.
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nasze obrazy rzeczy, a więc to, czym one są dla nas, jakimi 
nam się jawią, jak stają przed nami (w naszym przedsta-
wieniu), czyli czym są jako przed-mioty.

Popularne stwierdzenia, tak chętnie wysuwane w od-
niesieniu do tego typu kwestii: „to tylko semantyka”, „nie 
spierajmy się o słowa” – ignorują moc słów-pojęć-koncep-
cji-poczęć. A to z ich ducha pojmujemy, ujmujemy, namie-
rzamy i zamierzamy się… (pamiętamy: słowa niosą w so-
bie i ze sobą znaczenia wpisane w ich etymologie, a nawet 
znaczenia słów, które w nich pobrzmiewają – wraz ze sło-
wami nieświadomie przejmujemy tę ich brzemienność).

Pojęcie designu jako jego projekt

Nie wydaje się, by w dziedzinach takich jak sztuka czy design 
można było mówić o zamkniętej liście pojęć „pierwotnych”, 
podstawowych, wyznaczających ich obszar, ich aktywność… 
w każdym razie, jeśli nawet istniałaby lista „pierwotnych”, 
„świętych” słów, to spory o to, co w nich przeczuwamy, pojąć 
próbujemy, nie ustaną. Pytanie o podstawowe słowa i pojęcia 
wprowadza twórczy impuls. W słowach nie chodzi o słowa, 
ale o to, co niosą ze sobą, co sugerują, ku czemu otwierają. 
W obrębie danego „dyskursu”, systemu teoretycznego, danej 
myśli pewne pojęcia są traktowane jako pierwotne. Ich się 
nie definiuje, za ich pomocą pojmuje się, w szczególności de-
finiuje, przedmioty z pola tej teorii. W praktyce o nich się nie 
myśli, myśli się nimi. 

Definiowanie designu stanowi próbę wyartykułowania, 
wyrażenia, a być może więcej: określenia, sformułowania, 
uformowania, stworzenia jego pojęcia. Ideału. W ten spo-
sób to podstawowe założenie designu, jego pojęcie, zosta-
je uświadomione jako takie. Dzięki temu może podlegać 
dyskusji, krytyce…

W obrębie samego designu, w praktyce, pojęcie designu 
może pozostać pojęciem elementarnym, w tym znaczeniu, 
że nie jest definiowane, a wykorzystuje się je w definiowa-
niu przedmiotu tej praktyki: tego, co projektowane. Poję-
cie designu nie musi pozostawać pojęciem elementarnym, 
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intuicyjnym w teorii designu (wychodzi się od jego defini-
cji, wysuwa jego definicję), a nie może pozostać elementar-
nym w filozoficznej teorii designu, w zasadniczej autore-
fleksji samego designera. Gdy czyni „krok wstecz”, odsuwa 
się od roboty i zastanawia nad tym, o co właściwie w niej 
chodzi, czym się zajmuje, jaki jest zakres jego kompeten-
cji, w jakiej relacji pozostaje jego praca do innych dziedzin 
( jak pamiętamy, postawa filozoficzna nie jest zastrzeżona 
dla filozofów z wykształcenia).

Pytanie wymierzone w to, co pierwotne, podstawowe 
w danej dziedzinie, dotyczy także jej pojęć pierwotnych, 
ujawniać może właściwe im sposoby pojmowania tego, co 
dla niej i w niej podstawowe, wpisane wraz z nimi w wysu-
wane w niej i formułowane z ich pomocą projekty.

W tej sprawie niechaj nie myli nas stary podział de-
finicji ze względu na ich stosunek do panujących pojęć. 
Definicja sprawozdawcza zdaje sprawę, wysławia przyję-
te pojęcie (wybrane aktualne w danym języku rozumienie 
słowa), regulująca, jak sama nazwa o tym mówi, reguluje 
pojęcie, zmienia jego zakres (poszerza lub zawęża), pro-
jektująca natomiast proponuje, wprowadza nowe pojęcie, 
w szczególności wraz z nowym słowem, z którym je wiąże 
(na oznaczenie nowej rzeczy nowe słowo).

Otóż projektujący charakter pojęć oraz ich definicji 
może być właściwy wszystkim trzem wspomnianym przy-
padkom, co więcej, w pierwszym projekt ten jest już naj-
poważniej przyjęty i realizowany.

O żywotności i postępującej wciąż ewolucji designu 
świadczą spory toczące się o samą jego naturę, o rodzaje 
designu, o podział specjalizacji, o jego stosunek do innych 
dziedzin. W ramach tych sporów o design formułowane 
są jego nowe definicje: projekty.

Założenia projektów są ich projektami, są preprojekta-
mi projektów.

Z pamięcią o roli, jaką w stosunku do designu (podob-
nie sztuki) odgrywa jego pojęcie, jego idea, stwierdzić nale-
ży: preprojektem projektów kreślonych w ramach designu 
jest przyjęta koncepcja, idea designu – pojęcie designu, 
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jakie mają autorzy projektu. Projektują odpowiednio do 
zakresu tego pojęcia, z naciskiem na wyróżnione w nim 
właściwości, cechy (treści). Ono wyznacza horyzont ich 
uwagi, ich zainteresowań, ich wrażliwość. Z góry wyzna-
cza to, czym się zajmą i czym się nie zajmą. Podobnie „od-
biorcy”, w przedstawianym im obiekcie na hasło „design” 
zauważają te cechy, które odpowiadają ich wyobrażeniu, 
ich pojęciu designu. Ono stanowi ich uprzedzenie. Na-
stawia. Jeśli nawet projektant lub „odbiorca” zmodyfikuje 
swoje dotychczasowe pojęcie, to od niego przecież wycho-
dzi, je zmienia. W ten sposób właśnie pojęcie designu jest 
preprojektem designu.

Taki design, jakie jego, czy o nim, pojęcie. Koncepca de-
signu jest jego poczęciem. Przyjęta, przesądza wiele. Z tą 
świadomością Pawłowski pisze rozprawę Koncepcje wzor-
nictwa przemysłowego (1973).

Projektant pracuje na miarę pojęcia designu, które na-
był, które sobie przyswoił, które ma. Ono wyznacza pod-
stawowe jego ideały, aspiracje, miary, zakresy, jego wraż-
liwość… Toteż sam namysł nad koncepcjami jest formą 
zdystansowania się do nich. Świadom tego projektant 
zatrzyma się, wróci do tego punktu wyjścia i podda go na-
mysłowi. Nie działa na oślep zgodnie z panującym rozu-
mieniem designu, nie rzuca się do robienia projektów, ale 
zada sobie pytanie, o co w istocie chodzi w jego dziedzinie, 
w jego „robocie”.

To nieprzypadkowe, że twórcy kreślą teorie, filozoficz-
ne teorie – chociażby pisząc dzienniki, listy, manifesty.

2.2.
Definicje Pawłowskiego
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Wielokrotnie Pawłowski podejmował próby zdefiniowa-
nia „wzornictwa przemysłowego” (czy „projektowania form 
przemysłowych” – tego określenia częściej używał w latach 
sześćdziesiątych, gdy tworzył Wydział Form Przemysło-
wych). Przygotowany przez niego dla ministerialnej Rady 
Wzornictwa Przemysłowego Słownik terminologiczny123 do-
wodzi, że zdawał on sobie sprawę z odmienności zakresów 
następujących pojęć: projektowanie, projektowanie przemy-
słowe, wzornictwo przemysłowe. Wspominam o tym, gdyż 
w środowisku polskich designerów często tych określeń 
używa się zamiennie, myli się ze sobą pojęcia, mówi i pisze 
skrótami, które mogą rodzić nieporozumienia. W jakiejś 
mierze na to zamieszanie składają się problemy z adaptacją 
na grunt polski pojęć i terminów angielskojęzycznych.

Wymieniam te pojęcia – projektowanie, projektowanie 
przemysłowe, wzornictwo przemysłowe – w kolejności 
od najszerszego do najwęższego (a więc nie wszelkie pro-
jektowanie przemysłowe jest wzornictwem, nie wszystkie 
zmiany dokonywane „za pomocą technologii przemysło-
wych” (I 159) są tymi, które leżą w kompetencjach wzornic-
twa przemysłowego). Słownik jest o tyle niekonsekwenty 
w tej kwestii, że wyróżnia hasło „projektant przemysłowy”, 
a dopiero w jego rozwinięciu daje zawężenie „w zakresie 
wzornictwa”. Czy hasło to, podobnie jak „projektowanie 
przemysłowe”, nie pojawiło się tylko jako wynik darem-
nych zmagań z myślą angielskojęzyczną (industrial de sign)? 
Z wahań typu, czy angielskie słowo design oddawać jako 
„wzornictwo”, czy jako „projektowanie”.

123  Zob. Pojęcia wzornictwa (tytuł wpro-
wadzony w cytowanym tu najczęściej 
wydaniu Inicjacji; I 157–161). W wydaniu 
Inicjacji z 1987 roku właśnie Słownik 
terminologiczny obejmuje więcej haseł 
(s. 57–59).

2.2.
Definicje Pawłowskiego
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W tym ciągu – projektowanie, projektowanie przemy-
słowe, wzornictwo przemysłowe – brakuje u Pawłowskie-
go omówienia pojęcia wzornictwa, jakkolwiek wzornic-
two przemysłowe traktuje on jako drugi przypadek obok 
„wzornictwa plastycznego”. Do tego ostatniego pojęcia nie 
będę już wracał. To iluzoryczna konstrukcja pojęciowa 
(Pawłowski tworzył ją, także gdy przeciwstawiał „projek-
towanie wyglądu” „projektowaniu struktur użytkowych”, 
gdy projektowanie „cech plastycznych” przedmiotów go-
tów był powierzyć jakimś innym specjalistom).

Projektowanie – design – industrial design. Poniżej ko-
lejno omawiam Pawłowskiego definicje tych dziedzin. 
Zgrubnie odpowiadałby temu ciąg: project-making, wzor-
nictwo, wzornictwo przemysłowe.

Projektowanie

Projektowanie, project-making. Bliskoznaczne jest design 
czy designing – sensu largo. W najogólniejszym znaczeniu 
obejmuje architectural and environmental designing, engi-
neering designing, i to już nie tylko w tradycyjnym rozu-
mieniu, ale także w odniesieniu do inżynierii genetycznej, 
nanotechnologii czy socjotechniki.

Pawłowski zdawał sobie sprawę, że na miano projek-
towania zasługują pewne wysiłki podejmowane także 
„w dziedzinie polityki, nauki, organizacji, hodowli itp.” 
(I 168). Nie wymienił wprawdzie sztuki czy rozrywki, nie-
mniej mieszczą się one w tym „itp.” (podobie jak nawet re-
ligie objawione jako instytucje). Gdzie ma miejsce „obmy-
ślanie zamierzeń” (I 167, 168). Gdziekolwiek człowiek żyje 
w czasie, jest skierowany w przyszłość i chce wprowadzać 
zmiany. Toteż O projektowaniu czyli przyszłości – brzmi ty-
tuł referatu Pawłowskiego (I 53; 1968).

Pawłowski łączy projektowanie z porządkiem działa-
nia, z myślą o człowieku jako istocie, której życie realizuje 
się w działaniu. To nie tylko projektowanie jest „działalno-
ścią”, ale i to, co projektowane, lokuje się i spełnia w obrębie 
działań przyszłego użytkownika. Czytamy:
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„Projektowanie jest dziedziną zajmującą się stosunkami 
między określoną przyczyną a pożądanym skutkiem, jest 
racjonalną działalnością, której wynikiem ma być konkret-
ny efekt” (I 79). 

Wprawdzie terminologia podkreśla zależność kau-
zalną (przyczyna – skutek), ale w te słowa wpisana jest 
relacja teleologiczna (środek – cel). „Pożądany skutek” 
to cel. Projektowanie tak pojęte byłoby obmyślaniem 
warunków, środków zajścia wyznaczonego stanu rzeczy. 
To ich określenie byłoby owym „wynikiem”, „konkretnym 
efektem”? Przecież nie ów „pożądany skutek”… Z czasem 
Pawłowski rozróżni skutek i cel. Czytamy: „skutek nale-
ży rozumieć nie tylko jako urzeczywistnienie wytyczo-
nego celu, ale także jako konsekwencje działania”. Paw-
łowski odrzuca „ograniczenie rozumienia skutku działań 
do osiągnięcia celu” (I 128). Dlaczego liczba pojedyncza: 
„skutek”? Dość zauważyć, że „konsekwencje”, jakie pocią-
ga za sobą działanie, nie ograniczają się do jego celu i nie 
muszą się z nim pokrywać. Podobnie skutki, jakie przy-
nosi ze sobą działanie.

Jeśli projektowanie określa przyszłe działania, to w ta-
kim razie lista elementarnych charakterystyk działania, 
jego podstawowych aspektów, uprzytamniałaby, co pro-
jektowanie powinno uwzględniać. Obok wspomnianych, 
„skutek”, „cel”, znaleźć można u Pawłowskiego kolejne: 
„podmiot”, „przedmiot”, „warunki”, „środki”, „sposoby”. Czy-
tamy: „Racjonalność i sprawność działania [projektanta – 
J.K.] uzależniona jest od poznania przedmiotu i podmiotu 
zmiany, poznania warunków, środków, sposobów, a przede 
wszystkim celu zmiany” (I 189; 1978).

Industrial designer najczęściej jest autorem projektów 
„produktów” jako środków, co nie oznacza, że projektując, 
nie miałby uwzględniać innych aspektów działania. 

Możliwe są takie przypadki, gdy realizacja działania 
dokonana będzie za pomocą zmiany „metod”, bez wpro-
wadzania nowych przedmiotów. Zapewne taki przypadek 
odpowiada krytycznej uwadze Pawłowskiego, iż „istnienie 
produktów traktuje się jak dogmat” (I 56). 
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Kategoria działania jest obca na przykład designowi 
uprawianemu w sposób artystowski, designowi „czystej 
formy”, temu, który Pawłowski określał mianem „projek-
towania plastycznego” i który przeciwstawiał „projektowa-
niu struktur użytkowych”.

Poniżej (w części 2.4) przedstawię długą listę charak-
terystyk, determinant działania, a więc tych elementów 
czy aspektów, które określają działanie, a które powinien 
uwzględniać projektant. Opisują one, jak sądzę, zarazem 
ową „strukturę użytkową”, w obrębie której Pawłowski wi-
dzi rację istnienia i sens przedmiotu.

„Projektowanie jest przygotowywaniem zmiany” (I 188), 
z góry nie można zakładać, co nowego ma się pojawić. 
Przeciwnie, wyobrażenie wyłania się w projektowaniu. 

Pawłowski nie zadowala się myślą sobie współczesnego 
autora, J. Dietricha, który pojęciem projektowania obej-
muje „planowanie i konstruowanie”, sam myśli szerzej, 
projektowanie wiąże „z wyznaczaniem, a również formu-
łowaniem, obmyślaniem, opracowywaniem i ocenianiem 
zamierzeń” (I 170). Jego definicja brzmi: „Projektowanie to 
wyznaczanie, obmyślanie i opracowywanie zamiaru zmia-
ny rzeczywistości w sposób umożliwiający jego realizację 
przez innych lub przez urządzenie techniczne” (I 170, 183). 
W tym określeniu zagubił moment oceny zamierzonej 
zmiany. Jeśli pamiętać o nim, wówczas określenie kryte-
riów oceny należałoby do obowiązków projektanta (okre-
ślanie ich nie musi polegać na ich dekretowaniu, wymy-
ślaniu). Konsekwentnie projekt byłby zamiarem zmiany, 
obejmującym w szczególności jej ocenę.

Design

W węższym znaczeniu słowo „design” stało się nazwą 
szczególnej dziedziny projektowania, kojarzonej z archi-
tekturą, lokalizowanej obok sztuk (odzwierciedleniem 
są nazwy jednostek uczelnianych, typu Art and Design 
School). Jako takie słowo „design” przyjęło się do języków 
całego „cywilizowanego” świata. Z końcem XX wieku 
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słowo to, w szczególnym znaczeniu, o którym będzie 
mowa, przejęły nawet kultury tak zachowawcze jak fran-
cuskojęzyczna i niemieckojęzyczna. W języku niemiec-
kim odpowiednika szukano w Gestaltung, w języku pol-
skim w słowie „wzornictwo”. Przejawami ekspansji pojęcia 
design w kulturze angielskojęzycznej jest wyparcie interior 
architecture przez interior design, myślenie o architekturze 
jako architectural design, a przede wszystkim ukonstytu-
owanie się wielu nowych poddziedzin tak pojętego design. 
Na czele z graphic design.

Ponieważ industrial design jest dziedziną design, w każ-
dą definicję designu wpisane jest rozumienie tego „rodzaju 
nadrzędnego”. Przykładowo, przytoczona przez Pawłow-
skiego definicja ICSID: „projektowanie form przemysło-
wych zajmuje się zasadniczo relacją pomiędzy produkta-
mi i systemami a użytkownikami” (I 55–56; 1968), mówi, 
że design dotyczy relacji pomiędzy przedmiotami i syste-
mami a (ich) użytkownikami. Czy przedmiotami tymi by-
łyby sprzęty, budowle, czy ubrania, to z punktu widzenia 
designu w każdym przypadku najważniejsze są ich relacje, 
uogólniając, z ludźmi. Samo pojęcie użytkowania Pawłow-
ski określił w sposób obejmujący nie tylko użytkownika 
w potocznym rozumieniu tego słowa, ale także kogoś, kto 
naprawia czy obsługuje: „Przez proces użytkowy należy 
rozumieć łącznie procesy eksploatacyjne i imploatacyjne, 
a więc zarówno te, w których wykorzystujemy na przykład 
urządzenia dla osiągnięcia zamierzonego skutku, jak rów-
nież te, które związane są z utrzymywaniem ich w spraw-
ności eksploatacyjnej” (I 159–160). Łatwo zauważyć, że i ta 
formuła nie jest dostatecznie szeroka. 

„Życie przedmiotu” obejmuje także jego wytwarzanie, 
dystrybucję (transport, reklamę, sprzedaż), użycie, obsługę 
(serwis, naprawa) i likwidację (tu na przykład recycling)124. 
W każdej z tych faz, w każdym z tych procesów przed-
miot wchodzi w relacje z ludźmi, toteż pod tym względem 
design może/powinien określać własności przedmiotu 
(zgodnie z zasadą: „rzeczy nie są celem samym w sobie, 
[…] służą jedynie realizacji procesów, i te, jako istotne, 

124  J. Krupiński, Quasi-słownik metodyki 
projektowania, Kraków 1978 [1980], 
s. 7–9. Długość „życia produktu” reguluje 
polityka producenta określająca Tempo 
odnowy produktów (to tytuł książki Lesz-
ka Balcerowicza tamże cytowanej).
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muszą przede wszystkim stać się przedmiotem projekto-
wania”; I 168).

W gruncie rzeczy chodzi więc nie o cykl życia przed-
miotu, lecz o życie ludzi125. W jego obrębie przedmioty 
„odgrywają jedynie rolę pomocniczą. Obmyślanie życia 
powinno stać się sensem projektowania” (I 152; Zakres 
działań projektowych, 1975). Konsekwentnie: tylko na pla-
nie życia, w obrębie życia, jako cząstka pewnego planu, 
programu, wyobrażenia życia to, co projektowane, może 
mieć sens. Samo jako takie jest niczym.

Co do świata, do życia człowieka wnosi, co w świecie 
człowieka, w jego życiu i w nim samym zmienia ten aspekt 
przedmiotów, który leży w kompetencji designu, jest ich 
designem? Pytanie to już rozstrzyga: u podstaw tych 
zmian jest relacja pomiędzy przedmiotem a człowiekiem.

Najwyraźniej w przekonaniu, że człowiek jest istotą 
społeczną, Pawłowski aprobuje „koncepcję, zgodnie z któ-
rą „określenie »design« jest rozumiane bardzo szeroko, 
jako projektowanie społeczne, jako następstwo i jednocze-
śnie narzędzie polepszania stosunków społecznych” (I 85).

Industrial design

Na jakiej podstawie, pod jakim względem wyróżniać 
można/należy dziedziny designu? Rozważmy tezę: „Doj-
dzie do wydzielania z naszego zawodu nowych specjali-
zacji i nowych zawodów. Powodem podziałów stanie się 
nie podział branżowy, ale metodologia projektowania” 
(I 95)126. W związku z tą tezą Pawłowski nie przedstawił 
ani żadnych podziałów metodologii, ani żadnych rodza-
jów metody. Nasuwa się proste pytanie: czy to nie dzie-
dziny życia, charakter tego, co projektowane, ale sposoby 
projektowania mają dyktować podział specjalizacji? Jedną 
metodę stosuje się w obrębie jednej dziedziny, w różnych 
nie można stosować tej samej metody?

Jeśli zgodzić się, że projektowanie jest działaniem (I 169, 
179, 183, 188), to okazuje się, że teza powyższa absoluty-
zuje drugorzędny aspekt działania (nawet w przypadku 

125  Współczesna nam „definicja” designu 
przyjęta przez ICSID kładzie nacisk na 
„cykl życia” i dlatego, wbrew temu, co 
sama sugeruje, nie stanowi deklaracji 
designu humanistycznego: Design is 
a creative activity whose aim is to establish 
the multi-faceted qualities of objects, proces-
ses, services and their systems in whole life 
cycles. Therefore, design is the central factor 
of innovative humanisation of technolo-
gies and the crucial factor of cultural and 
economic exchange (2014). Nie ma takiego 
therefore, takiego wynikania, przejścia do 
humanisation, które tu się głosi.

126  Pawłowski kierował „Katedrą 
Metodyki Projektowania”. W gruncie 
rzeczy na horyzoncie jego aspiracji leżała 
metodologia projektowania. Kreśląc taką 
tezę, Profesor absolutyzował ten punkt 
widzenia.
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eupraxia). Metodę przedkłada ponad cel, przedmiot… 
„Klasyk” uczył, że metoda odpowiadać powinna naturze 
przedmiotu, do którego się ona odnosi, stosowna do tego, 
na co przedmiot pozwala (Arystoteles tę zasadę adekwat-
ności sformułował w swej etyce).

Dziedzina industrial design w gruncie rzeczy wyodręb-
niona jest przez metody, sposób wytwarzania, a nie pro-
jektowania. Zresztą to z narodzinami przemysłu wyłania 
się i autonomizuje design. Jeśli nawet pojawił się wcześniej 
i występował w skrytej postaci (analogia: rzeźba jako dzie-
dzina pojawia się dopiero w renesansie). Przemysłowy 
sposób wytwarzania, przynajmniej od czasu uprzemy-
słowienia do przełomu XX i XXI wieku, charakteryzuje 
standaryzacja (na przykład system metryczny), typizacja 
(na przykład rozmiary), powtarzalność, masowa skala 
produkcji. Zauważmy jednak, że łatwo wyobrazić sobie 
produkcję adresowaną do indywidualnego odbiorcy, nie-
powtarzalną, zindywidualizowaną, już z użyciem techno-
logii wspomaganych komputerowo, łącznie z antropome-
trycznym, ergonomicznym pomiarem przyszłego odbiorcy 
( jednostki) z użyciem druku 3D (w każdym razie indywi-
dualizacja produktów będzie możliwa na większą skalę, 
niż miało to miejsce na przykład w produkcji ceramicznej 
manufaktur cesarstwa rzymskiego).

Punkt ciężkości przedsięwzięć przemysłu nie leży jed-
nak w kręgu produkcji, ale na „rynku”. Pawłowski z prze-
mysłowością kojarzył racjonalność, oparcie działań na 
wiedzy, nauce, badaniach naukowych. Powojenne „uprze-
mysłowienie” Polski, przez dziesięciolecia sowiecjalizmu 
(nazywanego „socjalizmem”), o tyle było co najmniej fik-
cyjne, o ile żywiołem przemysłu jest rynek. Sam Paw-
łowski, jak można sądzić, z pobudek moralnych, wyzna-
wał pewne idee właściwe dla socjalizmu etycznego (tego 
określenia nie stosował). Tymczasem jako przedsięwzięcie 
rynkowe ten czy inny przemysł jest racjonalny tak długo, 
jak długo może przetrwać…

 Pawłowski koncentrował się na „projektowaniu przemy-
słowym”, „wzornictwie przemysłowym”, na industrial design. 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   153 2014-08-20   14:09:49



Design154

Na „kształtowaniu przemysłowym” (I 191). Miał na myśli 
więcej, niż znaczą te określenia. Industrial design to „po pro-
stu” design tego, co przemysł produkuje, oferuje, sprzedaje, 
a bywa, że także poddaje obsłudze, naprawie, odzyskuje 
(możliwość: sam producent używa swojego produktu). 
Skoro tak, to dla wielu synonimem industrial design jest 
product design – chociaż ściśle pewną rzecz biorąc, jest ona 
produktem tylko jako coś (wy)produkowanego, a dopiero 
w kolejnych fazach swojego „życia” staje się towarem (dys-
trybucja), „czarem” (reklama), narzędziem, instrumentem 
(użycie), „bublem” (reklamacja), „wrakiem” (likwidacja). 
Brak nam kolejnych słów, rzeczowników dla określenia jej 
charakteru, gdy jest zepsuta, naprawiana, obsługiwana?

Niewątliwie industrial design dostosowuje się do „wa-
runków rewolucji naukowo-technicznej” (I 84), nie może 
pozostać nieporadny wobec „wzrastającego zaplecza na-
ukowo-badawczego”, tak jak to się dzieje w przypadku „ar-
tystostwa”, „z racji swej bezradności negującego racjonal-
ność” (I 79; racjonalność najwyraźniej znaczy tu: oparcie 
się na badaniach, wiedzy naukowej). Industrial design au-
tonomizuje się w stosunku do sztuk pięknych i architektu-
ry. „I”? Niegdyś architektura była zaliczana do beaux-arts 
właśnie, potem uwiódł ją nimb inżynierii, dzisiaj wkracza 
pod egidę design, pyszni się w nimbie designu.

W czasach Pawłowskiego nie dostrzegano autonomii 
zawodu „projektanta form przemysłowych”. Spotykał się 
z pytaniem, czy „jest plastykiem, czy inżynierem?”. Ubo-
lewał nad „sytuacją tego zawodu”, skoro stawiano właśnie 
pytanie: „Jakie wykształcenie jest potrzebne projektantowi 
przemysłowemu: plastyczne, czy inżynierskie?” (I 88).

Jednak stwierdzenie, że „reprezentanci” industrial design 
„odżegnują się od związków ze sztuką użytkową i styli-
stami” (I 84) daje wyraz tylko jednemu z podejść, pewnej 
ideologii. Wprawdzie design najczęściej nie jest definiowa-
ny jako sztuka (nie dominuje myśl o design arts), to często 
bywa przedstawiany jako dyscyplina czyniąca użytek z ap-
plied art (oraz z applied science). Rzecz komplikują różni-
ce w rozumieniu art w kręgu kultury angielskojęzycznej 
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i „sztuki” poza nią (niem. Kunst, franc. art). Co więcej, czy 
malarstwo jest sztuką (pokojowe też, kiedy)?

Dla ulokowania studiów industrial design na uczelni ar-
tystycznej Pawłowski nie wskazywał powodów meryto-
rycznych, odpowiadających charakterowi, naturze tego, co 
projektowane. Uzasadniał to wyłącznie myślą o wyzwoleniu 
w przyszłym projektancie cech istotnych w procesie projek-
towania, takich jak „wyobraźnia wolna, bezinteresowna”. 
Argument brzmi: „przymiotów sztuki nie da się nauczyć 
ani nabyć. Można je rozbudzić i rozwinąć studiami arty-
stycznymi” (I 31). Argument pokrewny wyraził, podkreśla-
jąc, że „każdy projekt jest dziełem wyobraźni”: „ważnym jest 
w tworzeniu zapewnienie współdziałania jak najpełniejszej 
skali wyobraźni. […] Oto jeden z powodów, dla którego 
»widzenie plastyczne«, wyobraźnia plastyka ma duże zna-
czenie w zakresie kształtowania przemysłowego”127.

Co to jest industrial design? Pokrótce przedstawię „defi-
nicje” sformułowane przez Pawłowskiego.

W Emancypacji kształtowania przemysłowego czytamy: 
„Projektant przemysłowy (U) rozpatruje czynniki eko-
nomiczne, konstrukcyjne, technologiczne i plastyczne ze 
względu na użytkowanie:

     e k t p
U – –
      u

Projektowanie postaci użytkowej produktów przemy-
słowych jest odrębnym zawodem. Zawodem wymagają-
cym specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji” (I 89).

Milcząco formuła ta przyjmuje, że „projektant przemy-
słowy” zajmuje się przedmiotem użytkowym („produk-
tem”) w jego istocie, jako użytkowym, inaczej mówiąc: pod 
względem użytkowym, ze względu na jego użytkowanie. 
Wprost formuła ta mówi, że inne aspekty przedmiotu 
rozpatruje w odniesieniu do jego „użytkowania”. Określa 
pod tym kątem, w tej perspektywie? 

Jeśli przez „użytkowanie” rozumieć wyłącznie użytkowa-
nie przedmiotu („produktu”) przez kogoś (człowieka, lu-
dzi, ale nie przez „grupy społeczne”, przez „społeczeństwo”), 

127  A. Pawłowski, Zagadnienia kształce-
nia plastycznego dla potrzeb wzornictwa 
przemysłowego, dz. cyt., s. 4.
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jeśli przez „użytkowanie” przedmiotu rozumieć proces uży-
cia go przez kogoś, to definicja ta jest za wąska (mówi tylko 
o jednej fazie z życia przedmiotu).

Jeśli przez „użytkowanie” rozumieć użytek czyniony 
z czegoś, to definicja ta jest za szeroka. Inżynieria, nauka 
stosowana, też się się tym zajmuje. O tyle tej „definicji” 
może ktoś bronić, wskazując, że chodzi o „projektanta 
przemysłowego”, a nie o projektanta wzornictwa przemy-
słowego, o industrial designera.

Kolejna „definicja”, ze Słownika terminologicznego: „Wzor-
nictwo przemysłowe – w węższym rozumieniu – ogół dzia-
łań praktycznych zmierzających do zaspokajania potrzeb 
społecznych poprzez projektowanie wzorcowych własno-
ści użytkowych produktów i ich systemów oraz procesów 
użytkowych realizowanych przemysłowo […]” (I 160).

Potrzeby jednostki będą o tyle uwzględnione, o ile osta-
tecznie zaspokojone zostaną jakieś potrzeby społeczne? 
Człowiek zostanie uwzględniony pośrednio, o ile odgrywa 
jakąś społeczną rolę? Czym są „wzorcowe własności”? Sło-
wo „wzorcowe” dodane dla zbieżności z „wzornictwo”, sfor-
mułowanie odsuwające na bok skojarzenia z wzornikami 
i wzorkami? Realizowane przemysłowo raczej produkty, 
a nie procesy użytkowe. Zostawmy „projektowanie wła-
sności użytkowych produktów i ich systemów oraz pro-
cesów użytkowych” realizowanych za ich pomocą. W tym 
momencie nabierają znaczenia uwagi poczynione wyżej na 
temat definicji „projektanta przemysłowego” (I 189).

Pawłowski nie kończy omawianej teraz definicji ze 
„Słownika” (I 160) w miejscu, na którym urwałem jej cy-
towanie. Dodaje: „zbiór reguł służących do tego celu”. To 
uzupełnienie nie mówi jednak o tym, co jest projektowane 
w ramach wzornictwa przemysłowego, toteż pomijam ten 
fragment. W „szerszym rozumieniu” przez wzornictwo 
przemysłowe Pawłowski chce rozumieć już nie projek-
towanie, ale „działania poznawcze” i „wiedzę”. Dziedziny 
przedmiotowej tych badań i tej wiedzy nie utożsamia z tą 
sąmą dziedziną, do której odnoszą się projekty (scharak-
teryzowaną w cytowanej formule). Wzornictwo w tym 
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sensie dociekać ma „relacji pomiędzy rozwojem techniki 
a potrzebami i rzeczywistymi możliwościami ukierunko-
wania go dla rozwoju społecznego we wszystkich przeja-
wach życia” (I 160; te same sformułowania: I 196)… Futu-
rystyka, prognozowanie społeczne – wzornictwem?

Najbardziej wpływowa, najsłynniejsza niegdyś, jak mó-
wiono, „definicja Pawłowskiego”, z okresu narodzin Wy-
działu, brzmi: „Przez twórczość w zakresie form przemy-
słowych rozumie się tworzenie najbardziej racjonalnych 
warunków dla zabezpieczenia biologicznej i psychicznej 
egzystencji człowieka oraz rozwoju kultury w warunkach 
cywilizacji przemysłowej, której dynamika staje się powo-
dem groźnego zachwiania równowagi między cywilizacją 
a kulturą jej wykorzystania” (I 31). 

Formuła powyższa nie spełnia formalnych wymogów 
definicji, zawiera liczne powtórzenia, niejasności128. Ode-
grała jednak ważną rolę w narodzinach wzornictwa prze-
mysłowego w Polsce. A dzisiaj? Te wielkie słowa, „rozwój 
kultury”, „egzystencja człowieka” czy „idee humanistyczne” 
(I 22), wyznaczają horyzont odpowiedzialności projek-
tanta, pułap, z którego wysokości dostrzec powinien kon-
tekst i konsekwencje swoich wysiłków. W gruncie rzeczy 
przypomina projektantowi, iż nie jest tylko specjalistą, fa-
chowcem, „urządzeniem” zdolnym podejmować wskazane 
mu zadania, a przeciwnie – ten wydźwięk sensu wsłuchu-
ję w ową „definicję” – w projektowanie designer nie może 
wchodzić, odkładając na bok swoje człowieczeństwo: 
zdolność do (samo)krytycyzmu, (auto)refleksji, sumienie.

Powodzenie projektu, przedsięwzięcia przemysłowe-
go, do którego on się przyczynia, nie świadczy o dobru. 
Podobnie szczęście odczuwane przy tym przez wszyst-
kich uczestników wydarzeń z tym związanych. Niezli-
czone „definicje” designu, jakie powstały od tamtego cza-
su w kręgu wiodących „cywilizacji”, są ukrytymi formami 
autoreklamy designerów, którzy obiecują, iż ich usługa 
przyniesie sukces i szczęście. Formułowane są w bezdu-
chu ekonomicznym, odpowiadającym „duchowi” kultury 
naszego czasu. Konformistycznie.

128  Zob. J. Krupiński, Wzornictwo/ 
design. Studium idei, dz. cyt., s. 58–59.

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   157 2014-08-20   14:09:49



Design158

Pawłowski myśli o odpowiedzialności, która nie polega 
na sukcesie. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności „za 
kulturę, w której żyjemy” (to „odpowiedzialność szersza 
i bardziej złożona”; I 22). Odpowiedzialność ta, sięgając 
zarazem „filozoficznych założeń” wzornictwa, w grun-
cie rzeczy wyraża się w dyskusji „istotnych idei” leżących 
u podstaw kultury.

W ten sposób uprawiany design to design humani-
styczny, obejmuje namysł nad tym, co pierwsze – w tym 
jego filozoficzność.

2.3. 
Przedmiot designu: 

przedmiot
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Koncepcje definicji, esencjalistyczna i nominalistyczna, są 
pochodne wobec stanowisk ontologicznych: wyobrażeń 
sposobu istnienia obiektów, do których odnoszą się defini-
cje (czy to procesów, zdarzeń, czy rzeczy). Esencjalizm po-
sługuje się takimi kategoriami jak przeznaczenie oraz cel. 
Zauważmy, że kategorie te są adekwatne w stosunku do 
obiektów kulturowych – o tyle też esencjalizm pozostaje 
w mocy w odniesieniu do sfery kultury. Podobnie, tutaj nie 
można lekceważyć roli pojęć (i definiowania). Przeciwnie, 
to w pojęciu obiektu kulturowego nakreślone zostaje jego 
przeznaczenie, jego cel. Te pojęcia to projekty.

Przedmiotem, dziedziną kompetencji designu – czyli 
tym, co projektowane w designie, szerzej: tym, do czego 
odnosi się design i na co próbuje wpłynąć – są obiekty 
kulturowe. Toteż rozważania poświęcone takim kwestiom 
jak sposób istnienia czy struktura obiektów kulturowych 
dotyczą w istocie samego designu. Kreślą najbardziej fun-
damentalny zarys jego przedmiotu: dziedziny, ku której 
się on kieruje.

Absurdalne to pytanie, o sposób istnienia tego, co 
projektowane w designie? Oczywiście, ma ono charakter 
materialny, rzeczywisty (realny)? Jednak nie, w istocie 
jego, nie. A sposób, w jaki to, co w nim irrealne, wiąże się 
z czymś realnym, nie jest tak prosty jak dodawanie, nasta-
wianie, sklejanie czy wiązanie.

2.3. 
Przedmiot designu: 

przedmiot
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Rzeczywistość czy/a/i fikcja?

W imię prawdy nie można przystać na życie w fikcji ani 
życie fikcją. Odrzucić trzeba życie, które zdradza prawdę. 
To możliwe? W jakich granicach? Gdzie leżą granice rze-
czywistości, a zaczyna się nierzeczywistość?

Pawłowski odrzuca design polegający na „nadawaniu 
produktom cech fikcyjnych, nieodpowiadających rze-
czywistym własnościom” (I 136). Słowa te, bynajmniej 
nie jasne, można próbować rozumieć na dwa sposoby. 
Pierwszy sposób odczytania: „nadawaniu przedmiotom 
cech fikcyjnych, czyli nieodpowiadających ich rzeczywi-
stym własnościom” (w miejsce „produktom” podstawiam 
„przedmiotom”). Drugi sposób odczytania: polega na 
nadawaniu takich cech fikcyjnych, które nie odpowiada-
ją rzeczywistym (w odróżnieniu od tych fikcyjnych, któ-
re odpowiadają rzeczywistym). Pawłowski nie napisał po 
prostu: „cech fikcyjnych, nierzeczywistych”.

Mowa jest o braku jakiejś odpowiedniości. Czego cechy nie 
odpowiadają czego własnościom? Chodzi o złudzenie. Pew-
ne cechy zapowiadają coś, czemu nic nie odpowiada – w rze-
czywistości (na poziomie rzeczywistych własności obiektu), 
czy czemu nic nie odpowiada faktycznie (w tym, czym ten 
przedmiot jest w istocie)? W dziedzinie designu najczęściej 
myśli się w ten sposób o parze forma – funkcja (forma może 
zapowiadać funkcje, których obiekt nie spełnia, nie ma).

Kwestia rzeczywistości czy nierzeczywistości w desi-
gnie z pewnością nie sprowadza się do przypadku mistyfi-
kacji, gry pozorów świadomie podejmowanej przez użyt-
kownika, nabywcę. Nie dotyka istoty problemu przypadek 
opisywany przez Pawłowskiego: projektanci „imitują wy-
glądem produktu takie właściwości, których on w istocie 
nie posiada, a konsumenci akceptują pozorowane cechy 
wyrobu, ponieważ w gruncie rzeczy dążą przede wszyst-
kim do taniego kupna prestiżu” (I 137).

W przekonaniu Pawłowskiego „polem sztuki jest prze-
kształcanie fikcji w fikcję i rzeczywistości w fikcję. Nato-
miast polem nauki i techniki jest przekształcanie fikcji 
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w rzeczywistość i rzeczywistości w rzeczywistość” (I 101). 
Twierdził: „na wyjściu procesu artystycznego jest fikcja, 
zaś na wyjściu projektowania rzeczywistość” (I 152)129.

Podobnie Pawłowski przeciwstawia wygląd przedmio-
tu jego „strukturze użytkowej” (w konsekwencji „projekto-
waniu wyglądu” przeciwstawia „projektowanie struktury 
użytkowej przedmiotu”). Pogląd tego typu wypowiadany 
był już przed nim wielokrotnie. Głośne stwierdzenie Han-
nesa Meyera brzmi: Wenn ein Gebäude angemessen, umfas-
send und kompromisslos seinem Zweck dient, dann ist es ein 
gutes Gebäude, unabhängig von seinem Ercheinungsbild130. Co 
można próbować oddać: „Gdy budowla wymiernie/ade-
kwatnie, wyczerpująco/w pełni i bezkompromisowo służy 
swemu celowi, wówczas jest dobrą budowlą, niezależnie 
od swego obrazu postrzeżeniowego/wyglądu [Ercheinungs-
bild]”. (Słowo Ercheinungsbild należy do nieprzetłuma-
czalnych, wskazuje na obraz zjawiskowy, fenomenalny, 
wskazuje na obraz (Bild), w jakim coś ukazuje się, zjawia 
w spostrzeżeniu, wskazuje na obrazowe zjawianie się).

Pawłowski i Meyer stają na gruncie stanowiska wyzna-
jącego dualizm, dychotomię rzeczy i zjawiska (wedle tego 
poglądu do bytu czegoś nie należy to, jak ono wygląda, ja-
kie się wydaje, jak się zjawia, jaki obraz sobą stanowi).

„Nieważne, jak co wygląda, ważne, jakie jest”, mówi po-
rzekadło, a za nim na przykład funkcjonalista Meyer. 

A przecież (banalna to konstatacja) wygląd przedmio-
tu nie jest obojętny w procesie użycia przedmiotu, nawet 
przeciwnie, warunkuje ten proces, nawet funkcjonalnie 
jest nieobojętny. Na przedmioty, przedmioty jako takie 
(w odróżnieniu od rzeczy), składają się ich wyglądy ( jak-
kolwiek pojęte)131.

Wtrącenie: co różni fikcję od iluzji? O tym, że mamy do 
czynienia z fikcją, dobrze wiemy, natomiast ten, kto ulega 
złudzeniu, nie wie, że jej ulega? W Inicjacjach pojawiają się 
blisko także pojęcia pozoru, nierzeczywistości, subiektyw-
ności. Spotykamy tam krytyczne uwagi o „nadawaniu pro-
duktom cech fikcyjnych, nieodpowiadających rzeczywi-
stym własnościom” (I 136), o „nadawaniu produktom cech 

129  Odmienne stanowisko reprezentuje, 
skądinąd kojarzony z funkcjonalizmem, 
Ludwig Mies van der Rohe, gdy mówi 
o architekturze, iż jakkolwiek wyrasta 
z pewnych celów praktycznych, sięgać 
może także wartości „zakorzenionych 
w duchowej naturze człowieka”, „aż do 
najwyższej sfery egzystencji duchowej, 
w dziedzinę czystej sztuki” (przemó-
wienie w roku 1938; cytuję za: H. Read, 
O pochodzeniu formy w sztuce, przeł. 
E. Życieńska, Warszawa 1974, s. 106).

130  H. Meyera cytuję za: M. Berthold, 
Architektur kostet Raum: Architektoni-
sches Entwerfen bei Ressourcenknappheit, 
Wien – New York 2010, s. 57.

131  Powtórka: przedmioty użytkowe, 
podobnie jak wszelkie obiekty kulturo-
we, nie redukują się do rzeczy, które są 
ich nosicielami, jako kulturowe nie dają 
się opisać w rzeczywistych kategoriach, 
w terminach realnych cech (w przeciw-
nym razie pojęcie kultury jest puste, a tak 
zwana kultura jest przypadkiem natury, 
jest faktem przyrodniczym, i niczym 
więcej.
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nierzeczywistych i iluzorycznych” (I 110), o „stwarzaniu 
pozorów”, jako nadawaniu „produktom cech nierzeczy-
wistych, iluzorycznych, subiektywnych” (I 83). Zauważyć 
można, że te trzy charakterystyki, trzy przypadki, nie po-
krywają się ze sobą. Pierwszy przypadek jest tak banalny, 
jak bywa złudna obietnica naczynia dużej pojemności, jak 
myląca bywa sugestia sposobu obsługi. To krąg oszustw, 
kłamstw, mamień, pomyłek, wypadków. Demaskowal-
nych, naprawialnych, eliminowalnych.

Na innej płaszczyźnie postawić jednak trzeba pytanie: 
czy obiekty kulturowe, a więc i kultura, świat człowieka, 
w swej istocie nie są tylko fikcją, ułudą… Każda kultura 
mistyfikacją, z której charakteru nie zdaje sobie sprawy 
zanurzony w niej uczestnik: jej dziecko, wychowanek, wy-
twór? Mistyfikacją sensów, którą pewnego dnia zastępuje 
tylko inna mistyfikacja, niepostrzeżenie dla jej partycy-
pantów (z designerami włącznie)?

(Nie)rzeczywistość form obiektów kulturowych

Jakkolwiek w doświadczeniu kogoś zanurzonego w życiu, 
żywo uczestniczącego w biegu spraw danej kultury, wy-
gląd, kształt, układ oraz istota obiektów, z którym ma do 
czynienia (obiektów kulturowych jako takich, chociażby 
był to trawnik albo chwast), wydają się czymś rzeczywi-
stym – nie są rzeczywiste. To quasi-rzeczywistość?

Kluczowa dla designu kategoria formy w tekstach Paw-
łowskiego nie stała się przedmiotem dociekań. Jakkolwiek 
niewątpliwie wiązał z nią znaczenie, Wydziałowi dał na-
zwę Form Przemysłowych. Pojęcie to traktował jako pier-
wotne, rzecz miał za oczywistą?

Historia idei estetycznych wylicza podstawowe zna-
czenia wiązane z wyrazem „forma”: wygląd, kształt, 
układ, istota oraz a priori. Tyleż mamy podstawowych 
pojęć formy132. 

Postrzeżeniowy, „esthetyczny” charakter mają nie tylko 
wyglądy. „Esthetyczny”, czyli estetyczny w etymologicznym 
znaczeniu tego słowa: istniejący w i dzięki postrzeganiu!

132  Por. W. Tatarkiewicz, Forma. Dzieje 
jednego wyrazu i pięciu pojęć, w: tegoż, 
Dzieje sześciu pojęć, dz. cyt. Wymieniam 
te formy w kolejności ich występo-
wania na linii spojrzenia, od punktu 
widzenia w umyśle po „sedno” obiektu. 
Tatarkiewicz naiwnie, za Arystotelesem 
(którego myśli poświęcił swą rozprawę 
doktorską), przyjmuje stanowisko esen-
cjalistyczne.
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Wygląd. Jak samo słowo wskazuje, chodzi o to, jaki 
coś ma wygląd w czyichś oczach: pod tym, a nie innym 
kątem, na takim, a nie innym tle, w takim, a nie innym 
oświetleniu, świetle…W tym miejscu nie omówię różnicy 
pomiędzy wyglądem w potocznym znaczeniu tego sło-
wa a wyglądem w filozoficzno-estetycznym znaczeniu – 
w każdym razie nie jest on czymś rzeczy-wistym (zob. 
niżej Dwa pojęcia wyglądu).

Gdy pada pytanie o sposób istnienia form, przypo-
mnieć z kolei należy rozróżnienie, z jednej strony, kształ-
tów oraz układów realnych („obiektywnych”), z drugiej 
kształtów i układów postrzeżeniowych („subiektywnych”, 
„iluzyjnych”). Kształt, układ postrzeżeniowy obiektu to 
taki, w jakim ukazuje się on komuś go postrzegającemu, 
jaki ma w jego oczach, w jego dotyku133. 

Przechodząc do formy jako istoty. Otóż wchodząc 
w spór z esencjalistami, można pokazać, że pojęcie isto-
ty zachowuje sens w odniesieniu do obiektów kulturo-
wych, ale w tej istocie swej właśnie nie są one czymś rze-
czywistym (realnym). Niczemu rzeczywistemu w ogóle 
nie przysługuje coś takiego jak istota. Żadnej rzeczy nie 
określa od wewnątrz coś takiego jak jej istota. Stanowisko 
co najmniej milcząco przyjmowane przez naukę w ogóle 
nie posługuje się pojęciem istoty, esencji, wyobrażeniem, 
że wewnątrz każdej rzeczy leży taki czynnik określający 
ją od wewnątrz, nadający jej tożsamość i przesądzający 
o sposobie jej zachowania, o tym, czy wejdzie w coś w ogó-
le w relację, czy nie, a gdy wejdzie z czymś w relację, co 
się stanie. Przeciwnie, nauka każdą rzecz (chociażby to był 
człowiek) pojmuje, bada i traktuje jako określoną przez re-
lacje, pośród których się ona pojawia, kształtuje, zmienia 
i ginie (toteż stanowisko to nosi imię relacjonizm). Isto-
ta obiektu kulturowego, na przykład jego przeznaczenie, 
cel, funkcja, jego design (w znaczeniu purpose, intention, 
aim) nie jest czymś rzeczywistym. Co więcej, odrzucając 
esencjalizm, czyli tę myśl, że istota jest realną cechą cze-
gokolwiek, w konsekwencji istotę przedmiotu pozostaje 
uznać za projekcję jakiejś formy apriorycznej, czegoś, co 

133  W Dziejach… Tatarkiewicz 
zapomniał o tym, by przypomnieć 
i podkreślić to, dobrze mu znane jako 
historykowi estetyki, odróżnienie (przy-
kładem fragmenty jego Estetyki starożyt-
nej poświęcone architekturze świątyni 
greckiej).
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uprzednio istniało w umyśle podmiotu (subiektu), na 
przykład jako pojęcie tego przedmiotu. 

Co więcej, nawet materialność obiektu kulturowego to 
także materialność postrzeżeniowa (inaczej: esthetyczna, 
fenomenalna), a nie po prostu rzeczywista (ta, którą bada-
ją nauki przyrodnicze). W tym to dopiero sensie, jako po-
strzeżeniowe, pewne jakości materii obiektu kulturowego 
mogą być estetycznie wartościowe (nie są nimi własności 
tego obiektu jako rzeczy, a więc nie są nimi same jako takie 
własności realne)134.

Te zagadnienia rozważę jeszcze bliżej.
Ingarden: „Fikcję, czy rzeczywistość stanowią w osta-

tecznym obrachunku filozoficznym te wszystkie tak dziw-
ne przedmioty, wchodzące jakoś w skład świata, w którym 
żyje człowiek – to zagadnienie, które nie tak łatwo da się 
rozstrzygnąć”135. Na gruncie swej teorii kultury Roman In-
garden w sposób wyraźny kreśli przekonanie o odmienno-
ści sposobów istnienia tworów natury i obiektów kulturo-
wych (pierwszy to realny, rzeczywisty). Toteż wątpliwość, 
jaką wyraża Ingarden w cytowanym zdaniu, odnieść na-
leży do innej kwestii: do pytania, czy obiekty kulturowe 
w istocie mają jakąś obiektywną podstawę, rację istnienia, 
czy też są tylko produktami ludzkiego widzimisię. Pró-
ba odpowiedzi na to pytanie wiąże się z kwestią istnienia 
obiektywnego, idealnego świata wartości. Uczucia nasze 
otwierają się na wartości, czy wartości są tylko echami na-
szych emocji, naszych temperamentów?

Sfera kultury nie jest tożsama z naszym widzimisię, nie 
ma charakteru subiektywnego, fikcyjnego, zależnego od 
nas, co najmniej w tym sensie: „obcując z całą tą, jak nie-
którzy chcą, quasi-rzeczywistością, sami pod jej wpływem 
zmieniamy się, jesteśmy przez nią kształtowani”136.

W języku niemieckim, tak bliskim filozofii Ingardena, 
„rzeczywistość” nosi imię Wirklichkeit. W rdzeniu tego 
słowa nie ma odpowiednika „rzeczy”, a brzmi w nim wir-
ken, co wskazuje na oddziaływanie, wywieranie wpływu, 
wywoływanie zmiany. To charakteryzuje także zjawiska 
kulturowe.

134  Ingarden z myślą o sztuce: „Jest 
rzeczą niewątpliwą, że żadna jakość 
estetycznie wartościowa nie stanowi 
bezpośrednio własności dzieła sztuki 
rozważanego jako pewien przedmiot 
realny” (R. Ingarden, Wartość estetyczna 
i zagadnienie jej obiektywnego ugrunto-
wania, w: tegoż, Studia z estetyki, t. 3, 
Warszawa 1970, s. 261).

135  R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczy-
wistość, w: tegoż, Książeczka o człowieku, 
dz. cyt., s. 35 (tekst z 1935 roku; przypis 
być może z okresu przygotowania 
Książeczki do druku). Zaznaczam datę 
powstania danego tekstu, gdyż w gruncie 
rzeczy nie mamy do czynienia z „ksią-
żeczką”. Teksty tu zebrane powstały 
w różnym czasie i brak im spójności, 
nawet obecne są sprzeczności (w tym 
sensie nie jest to nawet „książeczka”). 
W tekstach najnowszych mowa jest 
o człowieku jako „twórcy wartości” (autor 
poszedł z „duchem czasu”). Natomiast 
tekst najstarszy ukazuje człowieka, który 
w szczególności poprzez swe dzieła pró-
buje się przybliżyć do idealnego, przera-
stającego go porządku wartości.

136  Tamże, s. 36.
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Uczucia

Modernistyczne, funkcjonalistyczne w szczególności, ro-
zumienie designu wykluczało, by w nim miała odgrywać 
rolę „tak subiektywna” kategoria, jak uczucia. Bliska tej ka-
tegorii kategoria wartości nie pojawiała się, dominowały 
wymiary „realne”: funkcji, potrzeb. Uczucia utożsamiano 
z emocjami, na przykład podnieceniem.

Z poczuciem wyższości, krytycznie odnoszono się do 
wszelkiej „domieszki wzruszenia”, jak i do wszelkiej innej 
„subiektywności” (duch Kantowskiej estetyki?).

Design miał być wolny od „romantyzmu”, „sztuczności”. 
Z dumą poza zakresem swych projektów pozostawiał takie 
„sentymentalizmy”. W ten sposób rozumiano prawdziwe 
człowieczeństwo. Innymi słowy, w ten sposób nieświado-
mie przyjmowano normatywne założenie właśnie w po-
staci „antysentymentalnego” rozumienia człowieczeństwa. 
W imię racjonalistycznego rozumienia człowieczeństwa. 
Nieświadomie, a więc założenie mając za oczywistość. 
Nieświadomie, zgodnie z panującym klimatem intelektu-
alnym, w duchu czasu, forsowano taki projekt człowieka. 
Absolutyzując go do tego stopnia, że z perspektywy wy-
znawców nie miał on żadnej alternatywy.

Wierzono, że „właściwą antytezę dla przeładowania 
»krzyczącego« stylu w architekturze odnaleźć można 
w bezdusznym, technicznym zaspokojeniu praktycznych 
potrzeb”137.

Wystarczającą podstawę design miał znaleźć w nauce, 
technice, technologiach. Jak gdyby świat człowieka i sam 
człowiek był już raz na zawsze określony, jak gdyby już 
był, zamknięty, skończony, określony, dość, by nauka go 
rozpoznała, dając tym samym ramy i grunt dla projektów. 
Ideał optymalizacji wyznacza ambicje i horyzont takiego 
podejścia.

Dominujące ideologie XX wieku, funkcjonalizm, 
pragmatyzm, pozytywizm czy marksizm, skazywały 
uczucia i duchowość na wygnanie. Na gruncie teorii fe-
nomenologicznej pojawia się natomiast teza, że to właśnie 

137  D. von Hildebrand, Serce. Rozważa-
nia o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości 
Boga-Człowieka, przeł. J. Koźbiał, Poznań 
1985, s. 67.
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u-czucia odpowiadają wartościom, sferze wartości, są „or-
ganem” czułym w tej materii, stanowią szczególną formę 
wrażliwości człowieka, a jak sądzi idealistyczny optymista 
aksjologiczny (Max Scheler, Nicolai Hartmann), otwiera-
ją człowieka na sferę wartości, są formą poznawczego do-
stępu do obiektywnych wartości.

W teorii, tekstach Pawłowski krytycznie odnosił się 
do designu jako narzędzia manipulacji konsumentem po-
przez wygląd produktu: „pierwszym celem projektowa-
nia wyglądu jest spowodowanie możliwie maksymalnego 
podniecenia konsumenta” (I 136). Z dystansem odnosił się 
do designu jako projektowania wyglądu. Wedle jego słów 
jest ono „określaniem zespołu zewnętrznych, wizualnych 
cech przedmiotów w intencji uczynienia ich wyjątkowy-
mi, wyróżniającymi się wśród innych, zwracającymi uwagę 
swoim wyglądem i wytwarzającymi stan emocji u ogląda-
jącego” (I 136). Satysfakcja konsumenta rosnąć ma wtedy 
dzięki wzrostowi znaczenia, które zyskuje on w oczach in-
nych: „Znaczenie to stopień prestiżu lub nawet szacunku 
publicznego i stopień zadowolenia osobistego, które wyni-
kają z faktu posiadania danego wyrobu lub posługiwania 
się nim” (I 136).

Rola wyglądu przedmiotu lub człowieka nie sprowadza 
się tylko do tego rodzaju gier, a nieuchronnym aspektem 
życia człowieka, ludzi, jest dramaturgiczność, jeśli nawet 
nie teatralność (zwrócę jeszcze uwagę na te zdania Paw-
łowskiego, w których dochodzi do głosu pojęcie działania 
dramaturgicznego).

Negował myśl o przedmiotach, o dziele jako źródle 
przeżyć, o twórcy jako specjaliście „od wytwarzania przed-
miotów przeżyć estetycznych” (I 52; Koncepcja pola ener-
getycznego, 1966). To kiedyś wydawało się, że ma wystar-
czyć poryw, „ruch artystyczny, gorące serca i wrażliwość”, 
a przecież „potrzebna jest fachowość precyzyjnie określo-
na i oparta na specjalistycznej wiedzy” (I 87; Emancypacja 
kształtowania przemysłowego, 1972). To kiedyś wydawało 
się, że zadaniem designu jest czynienie rzeczy „pięknymi 
i przyjemnymi”, a przecież „wzornictwo przemysłowe” ma 
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„przyczynić się istotnie do rozwiązania podstawowych 
problemów aktywności ludzkiej” (I 143; Projektowanie ak-
tywizujące, 1975).

„Serce”, „wrażliwość” to kategorie właściwe dla sfery 
uczuciowości. Natomiast „przyjemność” ma charakter do-
znania, wewnątrzpsychicznego zdarzenia, przeżycia. To, 
co przyjemne, ich dostarcza, pobudzając, podrażniając, 
godząc i dogadzając. W tych granicach poruszają się dzia-
łania stanowiące „sposób na pobudzenie produkcji i sprze-
daży” – a taka rola, twierdzi Pawłowski, „jest sprzeczna 
z naszą ideologią i skłonni jesteśmy twierdzić, że tego 
rodzaju działalność jest dziedziną mody i reklamy” (I 55; 
O projektowaniu czyli przyszłości, 1968). Nowa, wspierana 
przez Pawłowskiego „ideologia naszego zawodu” (I 143; 
1975) ma się oczyścić z tych kategorii.

Antynomia pomiędzy rozumem a uczuciem bywa po-
zornie rozwiązana, rozstrzygnięta, a mianowicie przez 
negację, odsunięcie jednego jej członu, absolutyzację dru-
giego. Dlatego taki triumf obiektywności, racjonalności, 
rzeczowości, realizmu w istocie jest pozornym zwycię-
stwem. Dlatego też, o czym pisał Pawłowski w szkicu Za-
gadnienia kształcenia plastycznego dla potrzeb wzornictwa 
przemysłowego (1961), zamknięcie się przez wrażliwą duszę 
przed wyzwaniami świata, techniką i nauką, doprowadzi 
do jej wyschnięcia, stanowi ucieczkę, gubi twórczą szansę 
(zob. wyżej, część Wrażliwość).

W tym wczesnym tekście uznał równą wagę w procesie 
twórczym „czynników uczuciowych i intelektualnych”138. 
W odniesieniu do projektanta i procesu projektowego. 
Natomiast jeśli chodzi o sferę tego, co projektowane? Raz 
jeden Pawłowski zapisał zdanie podkreślające znacze-
nie kategorii uczucia w samej dziedzinie przedmiotowej 
wzornictwa: „Jednym z jego podstawowych celów jest 
uczynienie życia szczęśliwym. Jest więc również organi-
zowaniem uczuć, a w każdym wypadku wpływaniem na 
uczucia” (I 62; Człowiek – środowisko, 1969). Czyżby do 
niego samego odnosiła się uwaga: „wrażliwość, emocja 
i inne pojęcia używane jeszcze na terenach sztuki stały się 

138  A. Pawłowski, Zagadnienia kształce-
nia plastycznego dla potrzeb wzornictwa 
przemysłowego, dz. cyt., s. 3.
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wstydliwie pomijanymi w nauce i technice. Może dlatego, 
że są niemierzalne, a może dlatego, że ciągle nic konkret-
nego nie możemy o nich powiedzieć” (I 179; Kształcenie 
w projektowaniu…, 1977)?

Produkt, towar…?

W obrębie designu wyróżnia się między innymi product 
design. Projektanci wzornictwa przemysłowego kategorię 
„produktu” przedkładają ponad kategorię przedmiotu. 
Przyjmując perspektywę producenta?

Czy w designie chodzi o produkty jako produkty, czyli 
o coś wyprodukowanego? 

Skądinąd to nie błaha kwestia. Z chwilą gdy realizm 
nakazał architektom pojmować swe dzieło jako budow-
lę, a nawet architekturę jako budowanie/budownictwo, 
z akademii sztuk przenieśli się oni na politechniki. Han-
nes Meyer (między innymi był dyrektorem Bauhausu, 
potem uczył w sowieckiej Moskwie) kategorycznie stwier-
dza: „Budowanie nie jest procesem estetycznym. Nie ma 
żadnej racji istnienia architektury jako dokonania artysty”. 
„Budowanie to organizacja”. Wraz z nowym sposobem 
rozumienia: „Nowy dom jest produktem przemysłowym 
i jako taki dziełem specjalistów”139. 

Określanie tego, co projektowane, mianem „produktu” 
absolutyzuje fakt, iż podlega ono wyprodukowaniu. Na-
rzędzia, technologie, materiały, koszty, nakłady lokowane 
są wtedy w centrum uwagi, tam kładzie się główny cię-
żar. To grozi absolutyzacją punktu widzenia producenta. 
Przedsiębiorcy jednak jeszcze bliższe jest pojmowanie 
przedmiotu jako towaru. Staje przed zadaniem trafienia 
na rynek, sprzedaży, dystrybucji. Jego mentalność określa-
ją kategorie ekonomiczne. Tu leży też główny punkt zain-
teresowania przemysłu, tu jego „być albo nie być”: reklama, 
zbyt, skala, zysk do granic możliwości. Zdobycie jak naj-
większej liczby nabywców, klientów, fanów.

Gdy Pawłowski przeciwstawiał się stanowisku, zgodnie 
z którym „istnienie produktów traktuje się jak dogmat” 

139  H. Meyera cytuję za: M. Berthold, 
Architektur kostet Raum, dz. cyt., s. 57.
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(I 56), przeciwstawiał się stanowisku, które „konieczność 
istnienia produktu traktuje […] jako dogmat”, co uzasad-
niał, stwierdzając, że „ważniejszym od projektowania pro-
duktu i poprzedzającym go jest zaprojektowanie procesu 
użytkowego w aspekcie potrzeb psychicznych i fizjolo-
gicznych człowieka” (O 8).

Pisząc to, przez „produkt” rozumiał raczej po prostu 
rzecz, przedmiot. Zresztą w kolejnym tekście mówi już 
o przedmiotach: „Tak jak kapitalizm obciążył wzornictwo 
dogmatem produkowania przedmiotów, tak plastyka ob-
ciążyła wzornictwo dogmatem formy. Wspólnym elemen-
tem obydwu dogmatów jest przedmiot, bez którego nie 
możemy sobie wyobrazić »designu«” (I 85).

Z pewnością, przedmiotem designu, tym, co projek-
towane w designie, nie są same „przedmioty” – przed-
mioty, których nośnikami są tylko rzeczy (a nie procesy 
czy zdarzenia). Czy mogą to nie być rzeczy-przedmioty, 
a jedynie procesy użytkowe, realizujące cele bez wprowa-
dzenia nowych rzeczy-przedmiotów, a nawet bez użycia 
jakichkolwiek rzeczy („rzeczy” w wąskim znaczeniu tego 
słowa)? Gdy mowa o industrial design, o przemyśle – jak 
abstrahować od produkcji? Ponadto, czy design nie jest 
tylko szczególnym przypadkiem projektowania procesów 
użytkowych, i to tym, który dotyczy przedmiotów?

W kolejnych fragmentach zajmę się problemem nośni-
ka, podłoża przedmiotu, obiektu kulturowego. Produkty 
stają się nośnikami, materialnym podłożem przedmio-
tów – obiektów kulturowych.

Design a technika i nauki o człowieku

Podążając konsekwentnie za swoimi tezami o dziele ar-
chitektury jako budowli, Hannes Meyer twierdził, że 
podstawą dla architektury jest „życie nowoczesnego czło-
wieka”, takie, jakim odkrywają, odsłaniają je analizy nauk 
przyrodniczych (nauki o naturze, niem. naturwissenschaft-
lichen Analyse)140. W tym odkrywaniu: demaskacja, obna-
żenie…

140  Zob. M. Berthold, Architektur kostet 
Raum, dz. cyt., s. 58.
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Zauważmy, to przekonanie wyraża projekt nakreślony 
z pozycji realisty, a mianowicie projekt oświeconego, nowo-
czesnego człowieka, który sam chce być wolny od złudzeń, 
fikcji, mrzonek, w szczególności tych, którymi karmią się tak 
zwane nauki humanistyczne, po niemiecku nazywane nie-
gdyś „naukami o duchu” (Geisteswissenchaften). Te tracą rację 
bytu wraz z triumfem przekonania, iż kategoria ducha czy 
duchowości jest pusta: duch został rozpoznany jako iluzja. 
Nowoczesny człowiek sam chce być tylko tym, co mogą o nim 
powiedzieć jedyne autentyczne nauki, to znaczy nauki przy-
rodnicze, myśleć chce o sobie tylko w ich kategoriach, „obiek-
tywnych”. Dumnie obnosi i głosi swój realizm (jak Meyer)141. 
W ten sposób redukuje siebie do tego poziomu, natury i jej 
praw, do realiów, i nie widzi w tym autodegradacji.

Inżynieria i technika ujmują swoje przedmioty w kate-
goriach realnych – naturalnych – przyrodniczych (w ka-
tegoriach nauk przyrodniczych, nauk o naturze, włącznie 
z naukami o człowieku – jako tworze naturalnym, nato-
miast design ujmuje swoje przedmioty w kategoriach kul-
turowych – jego przedmiot bliższy jest naukom humani-
stycznym, które nie są tożsame z naukami o człowieku: 
antropometria, behawiorystyczna psychologia…).

Podobnie jak inżyniera czy technika również nauki 
o człowieku, takie jak antropometria, fizjologia, naukowa 
psychologia (behawioryzm) czy ergonomia, nie pojmują, 
a przede wszystkim z założenia nie mogą pojmować czło-
wieka w kategoriach kulturowych, nie dotykają jego czło-
wieczeństwa. Toteż nie sięgają poziomu, na którym speł-
nia się design. Opisują rzeczywiste warunki, determinanty 
jego możliwości – nie są to jednak jedyne determinanty, 
warunki możliwości dziedziny, w której spełnia się design.

Design a sztuka – wspólne kategorie

Konsekwentnie twierdzić należy, że w tym punkcie design 
i sztuka się nie różnią, ich dzieła określają te same katego-
rie materii i formy postrzeżeniowej (esthetycznej), w ta-
kim żywiole spełniają się ich dzieła.

141  To stanowisko, reprezentowane 
przez Meyera, najwyraźniej formułowane 
jest z naiwnością, na jaką pozwala brak 
uwzględnienia głosu, chociażby przez 
Nietzschego (w tym sensie to przed-
nietzscheańska mentalność). Nietzsche, 
„Do realistów”: „Ta góra ówdzie! Ta 
chmura tam! Cóż jest w tym »rzeczy-
wistego«? Odejmijcie od tego urojenie 
i cały ludzki przydatek, wy trzeźwi! Tak, 
gdybyście to mogli!” (Wiedza radosna, 
dz. cyt., fragment 57).
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Na czyjś obraz czegoś składa się forma w tych czterech 
znaczeniach: jako wygląd, jako kształt postrzeżeniowy, 
układ postrzeżeniowy oraz istota (tę czwórkę wyznaczają 
od jego strony, podmioty, aprioryczne formy jego sposobu 
spostrzegania i myślenia; jeśli mają one charakter obrazo-
wy to jako praobrazy).

Oznacza to, że sztuce i designowi wspólna jest kate-
goria obrazu (w sensie image, w sensie Bild, na przykład 
Erscheinungsbild). Przedmiot, obiekt kulturowy, istni się 
w obrazach pewnej rzeczy (nośnika), nie jest tożsamy 
z tą rzeczą, ale z tym, jaką ona ukazuje się komuś – czym 
staje się w jego „oczach”, w jego wyobrażeniu, jak ktoś ją 
postrzega (w pewnym kontekście, w pewnej sytuacji, na 
pewnym tle, w związku z…).

Co więcej, nawet przedmiot użytkowy może mieć 
aspekt ikoniczny, obrazowy charakter czy być obrazem. 
Coś wyobraża, przedstawia, wyraża, znaczy, sugeruje, 
oznacza bądź uobecnia – jako obraz. Nie jest tożsamy 
ze sobą, tym mniej z rzeczą, która jest jego nośnikiem. 
W tym sensie przedmiot użytkowy nie jest już tylko i ni-
czym więcej jak użytkowym: narzędziem, środkiem do re-
alizacji zamierzonych stanów rzeczy.

To, co rzeczywiste

Pisze filozof: „to, co rzeczywiste, dane jest nam jako sfe-
ra określonych faktów, zachodzących niezależnie od nas, 
a rozgrywających się w czasie i przestrzeni. Przez »fakt« 
rozumiem tu zarówno istniejące stany rzeczy, jak i procesy 
i zdarzenia”142.

Zastrzeżenia wobec słowa „fakt”. Jakkolwiek współcze-
śnie odróżniamy artefakty od faktów, wytwory od tworów, 
niemniej, etymologicznie, fakt jest czymś uczynionym, 
produktem czynu (łac. factum pochodzi od facere, czynić, 
robić; facticius, sztuczny, konwencjonalny). Niewątpliwie 
faktami są fakty kulturowe.

Cytowane słowa nie mówią o tym, co rzeczywiste, ale 
o sposobie jego rozpoznania? Co rzeczywiste nawet samo 

142  W. Stróżewski, W kręgu wartości, 
Kraków 1992, s. 59.
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jako takie nie jest nikomu dane. Co rzeczywiste jest nam 
dane? Dane jako sfera faktów, a nie fakt? Określonych: 
przez co, w jaki sposób? Nieokreśloność nie przysługuje 
temu, co rzeczywiste?

Nie wszystko, co niezależne od nas, jest realne.
Przywidzenia, projekcje, złudy ogarniają, porywają mnie, 

nie zdaję sobie przy tym z tego sprawy, że tworzą się we mnie, 
że coś we mnie je wywołuje – dlatego im ulegam. Dzieje się 
to niezależnie od mojej świadomości, mimo mnie, ze mną, 
o tyle trudno powiedzieć, że to ja je sobie tworzę. Uleganie 
iluzjom jest „faktem”. Zachodzącym niezależnie od nas?

Zamiast o niezależności wobec nas może trafniej mó-
wić o samoistności. 

Samoistność istnienia, autonomiczny byt mają twory 
zarówno realne, jak i idealne (idealne: czy to w rozumieniu 
idei Platona, czy elementów „Świata 3” Poppera).

W podobnym sensie (aspekcie, stopniu) od poszcze-
gólnego człowieka niezależne są również jego wytwory – 
obiekty kulturowe. Zarówno gdy je tworzy, jak i wówczas, 
gdy ukończył pracę nad nimi. Dlatego nawet on, autor, 
może się uczyć od swoich wytworów. Niezależne są nie 
tylko od niego, autora, ale i od każdego innego człowie-
ka, „odbiorcy”. Jako obiekty kulturowe, jakkolwiek w swej 
istocie, w aspekcie znaczenia, sensu, symboliki, celu, war-
tości nie są realne, to jednak trudno utrzymywać, że ten 
ich sens, ta ich wartość itd. są tożsame z tym, co komuś na 
ich temat się wydaje (i tu możliwe złudzenie!).

Quasi-esencja – porządek wartości

Myśląc o istocie czegoś, Arystoteles w szczególności miał 
na myśli tego przeznaczenie (entelechia), cel.

Podobna myśl Immanuela Kanta: „Aby uznać coś za do-
bre, muszę zawsze wiedzieć, czym ma być dany przedmiot, 
to jest muszę o nim posiadać pewne pojęcie”143. Zauważmy: 
„czym ma być”, w oryginale solle, a więc: „czym powinien być”!

Znaczy to, że kategoria istoty nie należy do porządku 
materialnego, realnego, ontycznego – tego, który stanowi 

143  I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, 
dz. cyt., s. 67 (10; § 4). W oryginale: 
Um etwas gut zu finden, muß ich jederzeit 
wissen, was der Gegenstand für ein Ding 
sein solle, d. i. einen Begriff von demselben 
haben, co w bardziej dosłownym tłuma-
czeniu mniej zrozumiałe (przedmiot ma 
być rzeczą, a przecież raczej odwrotnie?): 
„Aby coś znaleźć dobrym, zawsze mu-
szę wiedzieć, jaką rzeczą powinien być 
przedmiot, to znaczy muszę posiadać 
o nim jakieś pojęcie”.
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dziedzinę poznania naukowego, nauk przyrodniczych, 
sciences. To sfera leżąca poza kompetencją nauki. Cel, po-
dobnie jak powinność, dobro, norma należy do porządku 
określonego przez kategorię wartości (toteż nazywam go 
porządkiem aksjotycznym; odpowiednio teorię wartości 
nazywamy aksjologią). Celem czynimy albo jakieś dobro 
(cel pozytywny), albo niedopuszczenie do tego, by zaszło 
jakieś zło.

Nieredukowalność porządku wartości do porządku re-
alnego oraz niewyprowadzalność porządku wartości z po-
rządku realnego – to przepaść i napięcie (stąd tragiczność 
położenia człowieka).

Wobec powyższego łatwiej zrozumiemy stanowisko 
Karla Raimunda Poppera w tej kwestii. Implicite uznaje 
on adekwatność pojęcia istoty już w odniesieniu do środ-
ków technicznych czy instytucji – ogólnie, powiedzmy to: 
w odniesieniu do obiektów kulturowych. Nawet narzę-
dzia, instrumenty, urządzenia bądź budowle nie redukują 
się do swojej materialnej postaci. Popper zauważa: „nawet 
silniki mechaniczne nie są uczynione tylko z tworzywa, na 
przykład żelaza, lecz z połączenia żelaza i norm; to zna-
czy dzięki transformacji fizycznych rzeczy, ale zgodnie 
z pewną normatywną regułą, a mianowicie ich planem 
lub projektem [design]”144. Chodzi tu o „design” w znacze-
niu projektu jako zamiaru, intencji, celu, a nie po prostu 
„szkicu” (szkic czegoś, co ma być wykonane, także określa 
jakaś normatywna reguła, jest pochodny wobec projektu, 
którego po części jest zapisem, i to tej, która nie obejmuje 
normy czy celu, lecz pochodnej wobec celu stanowiącego 
o projekcie, w nim wyznaczonego).

Popper zauważa jednak za mało. Nie chodzi tylko 
o projekt poprzedzający powstanie obiektu, a z chwilą jego 
realizacji jakoby nieistotny. To nie rusztowanie pomocne 
przy wznoszeniu obiektu, a jego konstrukcja, kręgosłup, 
rdzeń. Istota, ściślej mówiąc, ponieważ nie ma material-
nego, realnego charakteru, to quasi-istota. Transformacja 
dokonuje się każdorazowo, gdy ktoś nie widzi kawał-
ka materii (na przykład stali), rzeczy, ale przedmiot (na 

144  K.R. Popper, Open Society ant Its 
Enemies, dz. cyt., s. 56. (even mechanical 
engines are made, as it were, not only of 
iron, but by combining iron and norms; 
i.e. by transforming physical things. But 
according to certain normative rules namely 
their plan or design). W przekładzie, któ-
ry nie przykłada wagi do pojęcia designu: 
„maszyny powstają nie tylko z żelaza, 
ale z kombinacji żelaza z normami, to 
znaczy przez przekształcenie rzeczy 
fizycznych zgodnie z pewnymi przepi-
sami normatywnymi, a ściśle mówiąc 
z ich planem lub szkicem” (K.R. Popper, 
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, 
dz. cyt., s. 90).
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przykład użytkowy). Ten żyje dopóty, dopóki ten projekt, 
ta myśl ożywia spojrzenie i sposób odnoszenia się czło-
wieka. Obiekt w istocie określa, „definiuje” cel przyświe-
cający człowiekowi (w świetle tego celu widzi obiekt, to 
światło wydobywa pewne aspekty, inne odsuwa w cień).

Powtórzę, inżynieria, technologia, technika nie sięgają 
tego porządku, gdyż zajmują się tworzeniem i doborem 
środków. Nawet tylko wymyślaniem możliwości: poten-
cjalnych tylko środków. W jej kompetencji nie leżą cele. 

To design wkracza w porządek wartości.

Quasi-rzeczywistość

Jeden z najczęściej czytanych w Polsce filozofów, Roman 
Ingarden, tymi słowy mówi o sposobie istnienia obiektów 
kulturowych: „konstytuują się one na podłożu rzeczy”, ale 
jako takie w swej istotowej „warstwie” wykraczają poza 
i ponad to podłoże („transcendują” je), istnieją dzięki czło-
wiekowi, mocą jego „aktów duchowych”145, zależne są od 
„twórczej aktywności świadomości”, „twórczej mocy świa-
domości”, bez niej nie mogą istnieć: „Gdy moc duchowa 
człowieka słabnie lub zanika, warstwa Rzeczywistości 
Ludzkiej na świecie zdaje się zacierać i zanikać…”146; ze 
względu na wspomniany sposób istnienia, zawisły od ak-
tów duchowych człowieka, ową warstwę trafniej określa 
miano „quasi-rzeczywistość”147.

Co quasi-rzeczywiste – nie jest rzeczywiste, jakkolwiek 
rzeczywistym wydaje się komuś, kto tym żyje. Faktycznie 
jest korelatem aktów duchowych człowieka spełnianych 
chociażby w samym widzeniu (pojęcie projekcji jest po-
mocne do opisania sposobu, w jaki w spostrzeganiu po-
wstają obiekty kulturowe).

A ponieważ nie jesteśmy świadomi tego procesu, zapo-
znajemy własne twórcze dokonanie.

Ingarden pisał, jak „cała” szkoła fenomenologiczna, o „ak-
tach świadomości”. To jednak nie świadomość, lecz raczej 
nieświadomość i jej akty odgrywają tu główną rolę (na przy-
kład akty projekcji). Świadomość to wierzchołek tej „góry”.

145  R. Ingarden, Człowiek i przyroda,  
w: tegoż: Książeczka o człowieku, dz. cyt., 
s. 17 (tekst z 1958 roku).

146  Tamże, s. 25 (O naturze ludzkiej, 
tekst z 1961 roku). 

147  Por. tamże, s. 30 (Człowiek i jego 
rzeczywistość, tekst z 1935 roku). Ingarden 
z ostrożnością stosuje to określenie, pi-
sze: „jakby może ktoś chciał powiedzieć, 
quasi-rzeczywistość”, odnotowuje, że 
obiekty mogą być „w różnym znaczeniu 
»rzeczywiste«”, s. 32). Za pomocą pojęcia 
intencjonalnego sposobu istnienia feno-
menologia charakteryzuje bliżej, na czym 
polega owa quasi-rzeczywistość.
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Sposób, w jaki wiąże się to, co rzeczywiste, i quasi-rze-
czywiste, nie jest tak prosty, jak nakładanie, stawianie czy 
narzucanie na… W quasi-rzeczywistym jest coś rzeczy-
wistego.

Irrealność

Natomiast Nicolai Hartmann (skądinąd poprzednik 
Ingardena) wprawdzie do obiektu kulturowego oprócz 
warstwy przenoszącej istotę obiektu kulturowego („war-
stwy głębokiej”), wedle jego terminologii posiadającej 
„irrealny sposób istnienia”, zalicza warstwę realną („po-
wierzchniową”) – jednak przeocza, że to, co realne, nie 
należy do obiektu kulturowego jako to, czym jest samo 
w sobie, czym jest niezależnie od faktu bycia doświad-
czanym, ale przeciwnie, jest tu tym, jak jest doświadcza-
ne, w co to doświadczanie (postrzeganie, w szczególno-
ści widzenie) je przeobraża, czym je czyni (postrzeganie, 
chociażby widzenie, ma aktywny, twórczy nawet charak-
ter; por. pojęcia formy apriorycznej oraz projekcji). Sama 
materialność obiektu kulturowego – jako takiego, jako 
kulturowego, ma ir-realny sposób istnienia ( jakkolwiek 
ten sam jako rzecz, z perspektywy nauk przyrodniczych, 
jest czymś realnym właśnie; powtórzę „realny”, od łac. res, 
czyli „rzecz”). W postrzeganiu materialnego, realnego 
poziomu obiektu kulturowego dokonuje się przemiana 
realnego w irrealne – pojawia się on jako kulturowy (na 
przykład użytkowy, estetyczny, kultowy). Efekt projekcji, 
ready made.

Ir-realne: z perspektywy widza odczuwane jest jako 
realne. Blisko paradoks znaczenia zwrotów takich jak 
„to, co doświadczane”, „to, co spostrzegane”, „to, co wi-
dziane”. To, co widziane jako takie – jako widziane, jakim 
ukazuje się w widzeniu, nie jest tożsame z tym, co pa-
trzący zastał, jakim ono jest niezależnie od bycia widzia-
nym. W pierwszym przypadku to przedmiot, w drugim 
to rzeczy – przedmiot istni się w relacji z podmiotem 
(czy tak?).
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Rzecz a przedmiot

Rzecz, w ogólnym znaczeniu tego słowa, obejmującym 
zdarzenia, procesy i rzeczy w wąskim znaczeniu, jest, jaka 
jest – autonomiczna, niezależnie od tego, czy jest, czy nie 
jest przedmiotem czyjejś uwagi, obserwacji, pomiaru, do-
świadczenia. Autonomiczna: podlega prawu, które nie za-
leży od obecności podmiotu tej uwagi, obserwacji, prawu, 
którego on ani nie modyfikuje, ani którego nie wnosi ( jeśli 
nawet akty podmiotu wpływają na stan tej rzeczy). 

Rzecz jako przedmiot, przeciwnie, jest tym, jak i jaką ją 
ktoś widzi, postrzega, doświadcza… Niemniej i on, podmiot, 
nie może widzieć „co chce”, nie decyduje tu jego widzimisię.

Przedmiot, obiekt kulturowy, podlega odmiennym pra-
wom niż te rzeczowe, właściwe dla jego nosiciela (dla rze-
czy, z którą został związany).

Sachlichkeit

Na przełomie XIX i XX wieku oraz w pierwszych dzie-
sięcioleciach XX wieku w kręgu niemieckojęzycznym mó-
wiono raczej właśnie o „rzeczowości” niż o funkcjonalno-
ści. To w przekładach na język angielski termin Sachlichkeit 
oddawano jako „funkcjonalność”148.

Die Sache oznacza nie tylko i nie tyle rzecz po prostu, 
co zarazem – czy raczej – sprawę, konkret (rzecz samą 
oznacza w języku niemieckim słowo: das Ding). Hasło Sa-
chlichkeit niesie więc ze sobą postulat trzymania się rzeczy, 
konkretu, realności, faktyczność, tego, co obiektywne, po-
stulat stania na ziemi. Dbałości o sprawy konkretne. Wy-
mierzone jest przeciwko „bujaniu w obłokach”, przeciwko 
subiektywności i subiektywizmowi. Pawłowski poddaje 
krytyce wyobraźnię, która „rozmija się z realiami i potrze-
bami”, która „zafrapowana” na przykład „koncepcją upięk-
szania” sprawia, że ani się spostrzegliśmy, „kiedy nasze gło-
wy znalazły się ponad chmurami” (I 86).

Zasada Sachlichkeit opiera się na przeświadczeniu, iż 
tym, co w istocie i bez reszty określa człowieka, jego życie 

148  G.H. Marcus, Functionalist Design: 
An Ongoing History, Prestel 1995, s. 15. 
Historyk designu Nikolaus Pevsner 
w swej Pioneers of Modern Design (pierw-
sze wydanie w roku 1943) podkreślał: 
„Trudne do przetłumaczenia słowo 
»sachlich«, oznaczające zarazem coś traf-
nego, rzeczowego i obiektywnego, stało 
się hasłem rodzącego się modernizmu” 
(N. Pevsner, Pionierzy współczesności. Od 
Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, 
przeł. J. Wiercińska, Warszawa 1978, 
s. 23).

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   176 2014-08-20   14:09:51



177 Przedmiot designu: przedmiot 

i jego świat, są „realia”. To przeświadczenie, że człowiek 
jako człowiek, podobnie jego życie i świat, ma realny spo-
sób istnienia, realny, to znaczy właściwy każdej rzeczy, 
właściwy czemuś takiemu jak chociażby kamień. Jak ka-
mień (wzorcowa rzecz pośród rzeczy).

Ten realizm („ontologiczny”) w odniesieniu do człowie-
ka i jego świata jest więc podstawową przesłanką funkcjo-
nalizmu. I w tym leży, jak sądzę, przede wszystkim źródło 
jego nędzy. Człowieka zrównuje z kamieniem (ściślej: po-
jętym w kategoriach petrologii, mineralogii itp., a to nie 
kamień, który dotyka Constantina Brâncușiego, z którym 
on rozmawia; paradoksalnie, jak sądzę, w koncepcji „for-
my naturalnie ukształtowanej” Pawłowskiego można zna-
leźć sens bliższy podejściu Brâncușiego, Moore’a, Michała 
Anioła niż jakiemuś materialistycznemu naturalizmowi).

Projekcja – przed-miot

W życiu codziennym, najbardziej powszednim i świątecz-
nym (jeśli wszelkiego życia nie uświęca kategoria wartości), 
już to widząc obiekt kulturowy jako taki, narzędzia, buty, 
ubrania, szaty, świątynie, człowiek w istocie podtrzymuje je, 
ich istnienie, wnosząc ich cel w akcie projekcji. Wprawdzie 
sam zazwyczaj nie wie nic o tym, że tworzy, a to dlatego, 
że projekcja jest aktem nieświadomego rzutowania treści 
umysłu, myśli na rzecz postrzeganą, doświadczaną, a przy 
tym, we własnym odczuciu patrzącego, treści te są własno-
ściami samego przedmiotu, są mu dane. Naddaje, wkłada, 
wnosi, narzuca, a sam we własnym odczuciu odbiera.

W ten sposób, dla jakiegoś podmiotu, i dzięki jego ak-
tywności mentalnej, powstaje przedmiot jako przed-miot, 
czyli coś rzuconego przed. „Przedmiot” to nieomal syno-
nim „projekcji”. „Miot” to przecież rzut. Przedmiot to efekt 
tego rzucenia przed siebie, na coś, na pewne podłoże, in-
nymi słowy, to efekt projekcji.

To nie lokalny sposób myślenia, wpisany w język pol-
ski właśnie (chociaż gdyby nawet tak było, czyż można 
odmówić polszczyźnie prawa do wyjątkowego wglądu 
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w naturę rzeczy, czy prawa do odkrywczości, czy wyna-
lazczości?). Średniowieczna łacina stoi w tle: obiectum, 
ob, czyli naprzeciw, przed, iacere, czyli rzucać. W łacinie 
to rzecz postawiona przed (umysłem czy wzrokiem), coś 
leżącego przed, naprzeciw (Oxford Latin Dictionary, 1982). 
Niemiecki odpowiednik to Gegenstand, czyli to, co stoi, co 
stawione przed, naprzeciw.

Ujęta pojęciowo rzecz staje się przedmiotem – już jako 
przedmiot, istnieje dla jakiegoś podmiotu, w jego ujęciu, 
dla niego… Co więcej, w przypadku obiektów kulturo-
wych rzecz wzięta w pewnych, wybranych aspektach (a nie 
sama w sobie, w całej swej totalności) staje się nośnikiem, 
medium tego obiektu, przedmiotu, a on sam w swej isto-
cie (!) przekracza jej materialność, realność, ma irrealny 
charakter. Istota ta, jako irrealna, sprojektowana, to tylko 
quasi-istota (to określenie pada gdzieś u Poppera).

Toteż przedmiot nie istnieje w oderwaniu od człowieka, 
jako podmiotu. Zasadniczo nie dlatego, że ma mu służyć 
i nie tylko wówczas, gdy mu służy, ale dlatego, że istnie-
je dzięki jego projekcji (i wpisanym w niego projektom). 
W ten sposób design wpisuje się w kondycję człowieka.

Swego czasu Pawłowski zmuszony był tłumaczyć, że 
design nie zajmuje się samymi przedmiotami: „Pan Pro-
rektor mówił, że projektanci, którzy istnieli historycznie 
i projektowali elementy otoczenia, nie zajmowali się czło-
wiekiem. Ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli nie zaj-
mowali się człowiekiem, to nie spełniali swoich zadań jako 
projektanci, bo trudno sobie wyobrazić, że projektowali 
przedmioty same dla siebie” (S 23).

Człowiek jako podmiot

Czy każdy sposób, w jaki przedmiot służy człowiekowi, 
wszelkie przeznaczenie przedmiotu dla człowieka, leży 
w kompetencji designu? Odpowiedź negatywna wpro-
wadza restrykcję. Tam, gdzie dostosowanie przedmiotu 
ogranicza się do jego odpowiedniości wobec antropome-
trycznych lub fizjologicznych cech człowieka, trudno jest 
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mówić o zachodzącej relacji jako antropicznej, homini jesz-
cze nie jest homo, osobnik ludzki nie sięga jeszcze pozio-
mu humanus (podobnie jak nie wszystkie nauki o człowie-
ku należą do humanistyki). Nie przeczy to przekonaniu 
personalistycznemu, zgodnie z którym każdy człowiek 
zawsze jest osobą: z pewnością nie jest nią ze względu na 
swe wymiary czy swą fizjologię.

To byłby powód, dla którego na przykład projektowa-
nie ergonomiczne, polegające na przystosowaniu przed-
miotu do „wymagań antropometrycznych i fizjologicz-
nych”, nie sięgałoby poziomu designu. Taką wykładnię 
dałbym stwierdzeniu, iż trudno jest „przyjąć, że celem 
projektowania”, designu, „jest przystosowywanie produk-
tów przemysłowych do wymagań antropometrycznych 
i fizjologicznych człowieka, ponieważ zajmuje się tym 
inna dziedzina – ergonomia” (I 55).

Banalne przykłady: w kompetencji designera nie leży 
sposób, w jaki lek oddziałuje na organizm pacjenta (a więc 
mu służy), ale ewentualnie to, jak ten, na przykład w formie 
pigułki, jest postrzegany przez pacjenta (czy w ten sposób le-
czy dzięki efektowi placebo, wzmagając ten efekt?). W kom-
petencji designu nie leży skalpel jako ostrze tnące ciało (jak-
kolwiek właśnie w ten sposób służy). Nawet najlepiej, aby 
w polu uwagi pacjenta w ogóle nie pojawiały się skalpele, aby 
nawet nie był świadom tego, że jest „cięty”. Design ma tu rację 
bytu ze względu na operatora zabiegu, chirurga.

Przedmiot jako taki istnieje w mentalnych aktach pod-
miotu i dzięki nim. Wprawdzie człowiek zastaje pewną 
rzecz, ale dla niego jest ona tym, czym i jak on sobie ją 
przedstawia, ustawia w perspektywie przez siebie przyję-
tej. Jako przedmiot jest czymś, co chociażby peryferyjnie 
pojawia się w jego postrzeżeniach…, zarazem więcej: jest 
czymś, o czym on i co on myśli – czymś, co jest i istni się 
w aktach jego myślącego postrzegania i myślenia postrze-
gającego, co więcej, w szczególności, w aktach spełnianych 
w działaniach podejmowanych przez człowieka. 

W ten sposób pojawia się podmiotowość człowieka. W tym 
to sensie przedmiot istnieje dla człowieka jako podmiotu.
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Tym, co projektowane w designie, są przedmioty jako 
przedmioty, to znaczy istniejące dla człowieka jako pod-
miotu: istoty przytomnej swego bytu, kierującej swym ży-
ciem, mającej cele, projekty. Przedmioty – to znaczy (wy)
twory istniące się w aktach intencjonalnych człowieka. Nie 
dodam: tylko w (bez reszty w pełni) świadomych aktach. 

2.4. 
Człowiek a przedmiot
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Design nie określa przedmiotów samych, jako rzeczy, ale 
określa je jako przedmioty, to znaczy z myślą o ich relacji 
z podmiotem: z człowiekiem, z myślą o nim, od jego stro-
ny, z człowiekiem jako człowiekiem. Nie wszystkie relacje 
zachodzące pomiędzy człowiekiem a pewną rzeczą mają 
ten antropiczny charakter149. Człowieka wyróżnia to, że 
nawet do tych relacji, w które wchodzi z czymś, ma stosu-
nek, odnosi się i do nich. Relacje do relacji nazywam me-
tarelacjami. Metarelacje antropiczne: jakie dany podmiot 
ma do relacji, w jakie wchodzi z czymś.

Design określa przedmioty jako obiekty kulturowe, to jest 
w takiej mierze, w jakiej wymykają się kategoriom natural-
nym, obojętne, czy to przyrodoznawczym, czy technicznym 
(to dlatego bliżej designowi do sztuki niż do inżynierii). 

Quasi-rzeczywisty, irrealny, intencjonalny, przed-mio-
towy sposób istnienia obiektów kulturowych jest zarazem 
relacjonalny: polega w szczególności na ich relacji z czło-
wiekiem. Nie redukuje się jednak do relacji zachodzącej 
pomiędzy pewną rzeczą (albo: procesem, zdarzeniem), 
będącą nosicielem, materialnym podłożem obiektu kultu-
rowego, a człowiekiem (tym mniej do relacji z poziomu 
anatomii, biologii, fizjologii czy psychologii). Obiekt kul-
turowy nigdy nie jest po prostu tożsamy z tym, co ktoś 
w pewnej rzeczy (będącej jego podłożem) widzi, czuje, jak 
jej doświadcza. Dlatego myli się Florian Znaniecki (autor 
koncepcji „współczynnika humanistycznego”), twierdząc: 
„Fakty kulturowe należą do czynnego doświadczenia 
kogoś […] i są takie, jakimi to czynne doświadczenie je 

149  Po wyrażenie „antropiczny” (w 
znaczeniu: związany z człowiekiem) 
sięgam, aby uniknąć skojarzeń, którymi 
obciążone jest słowo „humanistyczny”. 
O relacji antropicznej pisałem między 
innymi w: Wzornictwo / design. Studium 
idei, dz. cyt., s. 77–85.

2.4. 
Człowiek a przedmiot
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uczyniło”. Autonomiczność faktów, obiektów kulturo-
wych względem postaw, punktów widzenia, doświadczeń 
uczestników kultury, podmiotów wchodzących z nimi 
w tę czy inną relację (doświadczenie, działanie, kontem-
placja) zasadza się na ich, obiektów i subiektów (podmio-
tów), odniesieniu do trzeciego czynnika (tym samym poza 
i ponadsubiektywnego), jakim jest świat idei. Jeśli tylko 
takie pojęcia jak wolność czy moralność mają mieć sens, 
to musimy przyjąć istnienie świata idei chociażby w tak 
umiarkowanym jego wyobrażeniu, jakim jest koncepcja 
„modeli idealnych”, nakreślona przez skromnego teoretyka 
projektowania i wzornictwa, Pawłowskiego (I 131–132, 85, 
99–101, 115). Platon pojmował idee jako pierwowzory ab-
solutne, niezmienne, ponadczasowe, wieczne. 

Ideatyczny charakter obiektów kulturowych

Żaden obiekt kulturowy jako taki nie jest uwarunkowany 
tylko w dwustronny sposób: z jednej strony przez pewien 
materialny obiekt (wytwór ludzki, artefakt, bądź to wyko-
nany przez artystę, bądź to pewien twór naturalny, znale-
ziony), a z drugiej strony przez człowieka, który go widzi, 
odczuwa, spostrzega, doświadcza – nieświadomie czyniąc 
go przy tym podłożem swych projekcji. Przypomnienie: 
projekcja to nieświadomy proces rzutowania treści umysłu 
na spotkaną rzecz, czemu towarzyszy złudzenie, a mia-
nowicie treści te odczuwane – wręcz postrzegane – są jak 
gdyby były cechami samej, tej oto spotkanej rzeczy. Akty 
projekcji nie mają źródła jedynie w osobistej nieświadomo-
ści kogoś, kto je spełnia. Każdy zasadniczo czerpie ich moc, 
treść z ponadindywidualnego zasobu. Nie musi o tym wie-
dzieć, i zazwyczaj nie wie (skoro to proces nieświadomy). 
Swego rodzaju wolność zyskuje dopiero, gdy o to w ogóle 
pyta… Gdy pyta o źródła swego punktu widzenia, przyj-
mowanej przez siebie postawy, form apriorycznych swojego 
sposobu postrzegania, doświadczenia świata. Przypomnie-
nie: aprioryczne, czyli uprzednie w stosunku do, poprze-
dzające (niczym uprzedzenia, prze(d)sądy, nastawienia); 
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formy aprioryczne czyjejś umysłowości warunkują sposób, 
w jaki ukazuje mu się to, co spotyka, same nie pochodzą 
z doświadczenia. W szczególności są to idee, lecz nie same 
w sobie, czyste, absolutne idee, ale już przyswojone, nabyte, 
a nawet „inkorporowane” przez kogoś.

Obiekty kulturowe uwarunkowane są co najmniej „trój-
stronnie”. Trzecim fundamentem czy źródłem dzieła jest 
„świat idei”, jakkolwiek go pojąć, za Platonem (jako uni-
wersum ponadczasowych, absolutnych pierwowzorów), za 
Georgiem Wilhelmem Friedrichem Heglem (jako „duch 
czasu”), za Karlem Raimundem Popperem (jako „Świat 3.”), 
za Carlem Gustavem Jungiem (jako „nieświadomość zbio-
rowa”, jako wspólny wszystkim ludziom świat „archetypów” 
czy „praobrazów”), za Mirceą Eliadem (jako uniwersum 
„archetypów” czy „Obrazów”), za Erwinem Panofskym 
(ostatecznie jako zbiór „fundamentalnych zasad”) bądź za 
Nicolaiem Hartmannem (jako „duch obiektywny” czy „duch 
wspólnoty”). Świat idei znajduje się ponad nami, „u góry”, 
gdyż jest czymś ponadjednostkowym, ponadindywidu-
lanym, ponadosobistym – idee są niezależne od tego, czy 
o nich myślimy, czy nie, co o nich myślimy, czy nimi myślimy, 
czy nie.

Obiekty kulturowe mają charakter „ideatyczny” („ide-
atyczny”, od gr. idea; w ten sposób unikam określenia „ide-
owy”, które ma już przyjęte inne znaczenie, tym bardziej 
niestosowne byłoby tu określenie „ideologiczny”). „Ide-
atyczny”, przez co rozumiem: związany z ideami, polegają-
cy na związku z ideami.

Obiekt kulturowy jest miejscem uobecnienia (re-aktu-
alizacji?, unaocznienia?, ucieleśnienia?) pewnych idei, a po 
drugie określa się i wzrasta w odniesieniu do innych idei – 
uobecnianych z kolei przez inne obiekty, dzieła. Stąd roz-
mowa dzieł – danego z wcześniejszymi i… przyszłymi, 
późniejszymi.

Idee (z)wiązane są z pewnym materialnym obiektem tyl-
ko za pośrednictwem człowieka spotykającego ten obiekt. 
Ściślej: idee nie są wiązane z materialnym obiektem, lecz 
z obrazem, jaki na podłożu tego wytworu „zjawia się” 
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komuś, kto go spotyka – a obraz ten zmienia się wraz z każ-
dym takim („ideatycznym”) odniesieniem, powiązaniem. 

W świecie idei mają „obiektywne” źródło wspomniane 
akty projekcji, w których zastany materialny obiekt prze-
mienia się w obraz, dzięki którym wyłania się obiekt kul-
turowy (idee, które mam „w sobie”, „w głowie”, wcale nie są 
moje, prywatne, indywidualne). W tym przypadku idee 
leżą jakby z tyłu, w tle świadomości, stamtąd określają 
punkt widzenia człowieka, i podobnie jak on nie znaj-
dują się w polu widzenia, dlatego mogą pozostać w ogóle 
niezauważone. Podmiot projekcji nawet nie wie, że je ma 
i nimi widzi – w ten sposób to one go mają. 

Obiekt kulturowy powstaje w tym trójstronnym związ-
ku, wyłania się w tym spotkaniu, nie czeka, nie jest czymś 
gotowym, podlega interpretacji. Z tą otwartością wiązał-
bym nadzieje Pawłowskiego, iż odbiorca może być twór-
cą (I 52, 66, 101, 103). Obiekty kulturowe mają charakter 
obrazowy (stąd znaczenie formy), niemniej ze względu na 
czynne w obrazie odniesienia do idei nie są one jakimiś 
widzimisię ani nie są wytworami czyjegoś widzimisię. Po-
dobnie interpretacja nie może przebiegać, „jak kto chce”, 
a pojęcia pseudointerpretacji, fałszywej interpretacji czy 
dezinterpretacji nie są puste, mają sens.

Toteż (ze względu na odniesienie do świata idei) tego, 
co już zrobione, nie można interpretować, „jak kto chce”. 
Dlatego oprócz interpretacji pojawiają się, zresztą jeszcze 
częściej, pseudointerpretacje i dezinterpretacje. Intencje, 
projekty (!) autora wcale nie wyznaczają „właściwej inter-
pretacji” jego dzieła ani sensów, jakimi ono może rozkwit-
nąć, oblicz, jakich może nabrać. 

Relacja z obiektami kulturowymi zawsze angażuje czło-
wieczeństwo człowieka. Na pierwszym poziomie, material-
nym, działa inżynieria, na tym drugim, kulturowym, design.

(Nie)ufność

Środki, przedmioty użytkowe, przedmioty funkcjonalne 
określone są przez swe przeznaczenie, cele, którym mają 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   184 2014-08-20   14:09:51



185 Człowiek a przedmiot

służyć, funkcje, jakie mają spełniać (wiele bliskoznacznych 
tu pojęć, obok przeznaczenie, cel, funkcja, także stosow-
ność, odpowiedniość itd.). Nie do innego „odkrycia” do-
szedł autor Sein und Zeit, jednego z najsłynniejszych dzieł 
filozoficznych XX wieku, Martin Heidegger. Istotę Zeug 
rozpoznał tamże w „służebności” (Dienlichkeit). Niemiec-
kie słowo Zeug należy do trudno przetłumaczalnych, ze 
względu na swój szeroki zakres. Wprawdzie słownik pod-
powiada „narzędzie”, nie chodzi jednak tylko o obiekty 
po polsku nazywane narzędziami, lecz wszystkie obiekty 
użytkowe, nie tylko młotki czy piły, ale i buty, samocho-
dy, samoloty… (angielskie tool jest podobnie za wąskie 
znaczeniowo jak „narzędzie”, angielski ma do dyspozycji 
jeszcze „implement” – z tego samego źródłosłowu „implo-
atacja”, wyrażenie stosowane przez Pawłowskiego do opisu 
życia przedmiotu, obok „eksploatacji”).

Z czasem, w Der Ursprung des Kunstwerkes, Heideg-
ger podkreśli, że pogłębił swe rozumienie istoty narzę-
dzia, a to dzięki dziełu Vincenta van Gogha Buty: to 
dzieło malarskie unaoczniło mu, uprzytomniło, że sama 
służebność znajduje oparcie w Verlässlichkeit („służebność 
narzędzia jest przecież tylko istotowym następstwem 
Verlässlichkeit”). Przekłady tego terminu jako reliability 
(ang. niezawodność) czy solidité (fr. solidność, trwałość, 
wytrzymałość)150, co podkreśla Jacques Derrida, są zbyt 
obiektywizujące, wskazują na zalety techniczne, gubią ich 
zdolność wzbudzania w podmiocie poczucia pewności, 
a nawet gotowości zawierzenia151. Z pamięcią o tym za 
bliższe niemieckiemu Verlässlichkeit uznałem z czasem 
„spolegliwość” (verlassen znaczy „polegać”; do języka etyki 
słowo „spolegliwość” wprowadził Tadeusz Kotarbiński)152. 
W czym leży analogia?

Powiedziałbym, że blisko leży ideał kogoś, na kim moż-
na polegać i kogo takim odczuwamy: otwiera się na ciebie, 
budzi twoje zaufanie. Daje wsparcie swoją obecnością, jest 
„w pogotowiu”. Wiesz, że na nim możesz się oprzeć. Po-
dobnie jest w przypadku przedmiotu. Antropomorfizm? 
W obu wypadkach instrumentalizacja?

150  Polskie przekłady: „rzetelność” 
(przeł. J. Krupiński, w: Estetyka w świe-
cie, t. 2, red. M. Gołaszewska, Kraków 
1986) i „niezawodność” (przeł. J. Mizera, 
w: Drogi lasu, Warszawa 1997).

151  Zob. J. Derrida, Restitutions of the 
Truth in Pointing [Poniture], w: tegoż, 
The Truth in Painting, transl. by G. Ben-
nigton, I. McLeod, Chicago – London 
1987, s. 347–349.

152  Zob. J. Krupiński, Spór o Buty 
van Gogha: sprzeciw M. Schapiro wobec 
interpretacji M. Heideggera, w: Estetyka 
a hermeneutyka, red. F. Chmielowski, 
Kraków 1990, s. 122.
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Diagnoza brzmiąca „antropomorfizm” nie może być 
zarzutem. Wychwytuje istotną cechę przedmiotów jako 
obiektów kulturowych – ich antropiczny charakter: isto-
towe odniesienie do człowieka. To dlatego dotykamy 
czegoś istotnego dla designu, a nie inżynierii. Na pozio-
mie tej drugiej leżą techniczne, rzeczowe cechy, takie jak 
niezawodność. Design dotyczy tych własności danego 
przedmiotu, które określają się w jego relacji do podmio-
tu, człowieka jako podmiotu. Czyli? Własności subiek-
tywnych (podmiot = subiekt)! Człowieka jako podmiotu? 
Nie w tym zakresie, w jakim człowiek da się porównać 
do bezwłasnowolnej masy, gdy jest niczym kamień czy 
wór. Optymista doda, skoro jako podmiotu, to nie jako 
zwierzęcia, jakim jest chociaż reaktywny pies (Pawłowa), 
u którego bodziec wywołuje skutki nieodpowiedzialnie 
zwane odpowiedzią. Design dotyczy takich własności 
przedmiotu jak ta, że budzi zaufanie („budzi”, sceptyk tym 
razem pyta: niczym dzwonek!?), darzony jest zaufaniem, 
spotyka się z ufnością. 

Heidegger: Verlässlichkeit, powiedzmy: „spolegliwość”. 
Czy filozof ponownie w gruncie rzeczy nie nazwał wznio-
śle, tkliwie, wyrafinowanie, czegoś, co dobrze wiadomo? 
Kto nie wie tego, że przede wszystkim trzeba zaufać? Za-
pragnąć… Ostrożniej: przed użyciem ufność. Nie jest żad-
nym odkryciem stwierdzenie, że zanim ktoś będzie gotów 
czegoś użyć, musi zaufać, musi odczuć to, że może na tym 
polegać. 

Kolejny banał (a poruszamy się teraz po prostu w polu 
psychologii) brzmi: przed zaufaniem – ten elementarny 
fakt stanowi rację istnienia marketingu i reklamy – uwaga. 
Aby „zaistnieć”, spełnić swą funkcję, przedmiot musi zostać 
zauważony przez przyszłego użytkownika. Musi wedrzeć 
się w krąg czyichś pragnień, pożądań, namiętności, dążeń. 
Swą formą, swym obliczem, obrazem, jaki stanowi sobą 
w oczach napotykającego go człowieka, musi wywołać za-
ciekawienie. W tym miejscu stawiany bywa postulat, ide-
ał: przedmiot ma objawiać, ujawniać swoją naturę, swoją 
istotę. Dość, by wzywał do oswojenia się z nim, oswojenia 
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go ze sobą? Albo raczej stanowił szansę otwarcia? Pretekst 
dla aktywności wyłaniającej się w grze z nim?

W tym kręgu pozostaje to rozumienie prawdziwości, 
którego apologetykę w nawiązaniu do greckiego pojęcia 
aletheia uprawia Heidegger: prawdziwość jako przymiot 
tego, co jest (bytu), jako jego „nieskrytość” (Unverborgen-
heit). Jakkolwiek, po prawdzie, czy prawda nie spada w ten 
sposób do poziomu szczerości, autentyczności, otwartości? 
Wtedy za ideał ma się (się!) bycie sobą. Nie inaczej Heideg-
ger, gdy poddając krytyce „Się”, na przykład myślenie tak, 
jak się właśnie wokół myśli, przeciwstawił mu właśnie „by-
cie Sobą” i „sobość”. W ten sposób sam Heidegger, nieświa-
domie, poszedł za panującym „się” właściwym dla klimatu 
mentalnego epoki, który oddał się pochwałom samorealiza-
cji, autentyczności itd. (a nawet nie chce znać ideału łaski).

To właśnie w świetle kręgu tych kategorii, uwagi czy ufno-
ści, określa się rola designu. Rola rozciągająca się aż po formy 
przyciągania i uwodzenia. Uroku i rzucania uroków. W po-
szukiwaniu umiaru pomiędzy nieobecnością a narzucaniem 
się, ciszą a wrzaskiem, oczekiwaniem a przemocą.

Paradoks funkcjonalizmu: obiekty mu właściwe przede 
wszystkim ukazywały się jako funkcjonalne, swą formą 
deklarowały funkcjonalność (efektywność, skuteczność). 
Już to przez nieobecność oznak naddatku, przydatku, do-
datku. Wtrącenie: sama funkcjonalność nie mogłaby być 
wyróżnikiem funkcjonalizmu. Przecież żaden inny nurt 
w designie, w projektowaniu przedmiotów użytecznych/
funkcjonalnych!, nie mógłby opierać się na postulacie pro-
jektowania przedmiotów niespełniających swych funkcji, 
niefunkcjonalnych, pozbawionych funkcji.

Ufność. Gdzie potrzebna ufność, tam możliwość pozo-
ru i kłamstwa!

Blisko: „twarz”, „oblicze”, a więc i ta możliwość: „maska”. 
Tożsamość, charakter. 

Blisko: zrozumiałość, komunikatywność, jasność… 
Ekspresja, wyraz, autoprezentacja… Sposób, w jaki coś 
się przedstawia, stawia przed nami, ukazuje. Co mówi, co 
mówi sobą, co mówi o sobie… 
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Blisko: obraz, zarówno obraz jako odbicie, komunikat, 
przekaz, oddanie czegoś (uprzednio istniejącego, już okre-
ślonego), jak i obraz jako uobecnienie, istnienie się. 

Zazwyczaj, myśląc o obrazie, rozumie się przez niego 
obraz-odbicie. Przeciwnie niż narzuca, sugeruje to wła-
śnie pojęcie obrazu-odbicia, w przypadku pojęcia obra-
zu-uobecnienia nie ma miejsca niezależność bytowa tego, 
czego obraz jest obrazem, od tego obrazu. W tym polu za-
wodzi dualizm, głoszący niezależność treści i formy, isto-
ty i formy, funkcji i formy. Treść, istota, funkcja… W tym 
przypadku nie jest czymś określonym niezależnie od for-
my, dla czego formy się dopiero wtórnie potem szuka, co 
dzięki odpowiedniej formie nie pozostawałoby ukryte, 
ale przeciwnie, forma jest miejscem, w którym jawiąc się, 
istota właśnie w tym jawieniu się istni („staje”?), tu się wy-
darza („spoczywa”?)… Jeśli nawet forma nie jest zarazem 
identyczna z treścią, nie jest tożsama z widzialną treścią, 
a odsyła poza, ku czemuś, co samo nie daje się wystawić na 
spojrzenie, nie podlega ani ekspozycji, ani ekshibicji. Jest 
formą otwartą, kształtującą się… w aktach podmiotu, któ-
ry w takim razie nie jest tylko „użytkownikiem” (nie jest 
tylko kimś, kto ma się zapoznać, przyjąć do wiadomości, 
oswoić się, dostosować i używać).

Czy ufność możliwa jest tylko wówczas właśnie, gdy 
istota jest „na powierzchni”, a nie pozostaje w skryciu, 
w głębi, a we wnętrzu są tylko mechanizmy, tylko wnętrz-
ności? Kiedy nie jest naiwnością?

Relacja antropiczna

Zauważmy przede wszystkim, że istnieją relacje czło-
wiek – przedmiot, dla których określenia zupełnie wy-
starczające są kategorie naturalne (przyrodoznawcze): 
fizykalne, chemiczne, biologiczne, fizjologiczne, czy nawet 
psychologiczne i socjologiczne (tym bardziej jeśli chodzi 
o psychologię czy socjologię, która równie dobrze stosuje 
się do zwierząt, ich psychiki czy ich społeczności – i jeśli 
wówczas nawet uwzględnia się czyjeś nastawienia, nastrój, 
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postawę, to tylko w sensie jeszcze jednego czynnika w na-
turalnym układzie sił). 

W przypadku relacji antropicznej sensu stricto wymie-
nione powyżej naturalne kategorie (fizykalne, chemiczne 
itd.) nie wystarczają do jej określenia. Konieczne jest uję-
cie w kategoriach duchowych (kulturowych), odwołanie 
się do nastawienia, nastrojenia człowieka, do jego postawy 
i wyznaczających ją, i czynnych poprzez nią idei. To wła-
śnie idee, a nie realia (fizyczne, chemiczne itd.) określają 
poziom humanistyczny. Postawy, a poprzez nie idee, nie są 
jeszcze jednym czynnikiem naturalnego układu sił. One 
definiują, ustanawiają sytuację, sytuację nieredukowalną, 
niedającą się sprowadzić do żadnego naturalnego układu 
sił, realnych zależności, oddziaływań.

Metarelacja antropiczna

Postawa, nastawienie, punkt widzenia – w pełni ujawnia-
ją się, w pełni są czynne nie tyle w samej relacji, w związku 
z przedmiotem, ile w stosunku, jaki do tej relacji ma czło-
wiek. To metarelacja, relacja do relacji. Zdolność do reflek-
sji, autorefkleksji, zdolność przyjęcia przez człowieka po-
stawy wobec samego siebie i tego, co się z nim dzieje. To 
relacja w ścisłym tego słowa znaczeniu ludzka, wyróżnia 
człowieka jako człowieka.

W każdym konkretnym przypadku na związek pomię-
dzy człowiekiem a przedmiotem składa się cała wiązka 
różnorodnych relacji. Niektóre z nich przebiegają rów-
nolegle, obojętnie względem siebie, inne wzajem się wa-
runkują. Niektóre odgrywają centralną, osiową rolę, inne 
peryferyjną. Ta sama relacja w jednym przypadku należy do 
„rdzenia”, w innym do obrzeża. Otóż ze swej strony swą wła-
sną hierarchię istotności zachodzących relacji określa meta-
relacja antropiczna. Przeżywanie związku z przedmiotem, 
stosunek do niego ma swą własną selektywność – z wielu 
wchodzących w grę relacji może wydobyć na pierwszy plan, 
umieścić w centrum uwagi relację wręcz funkcjonalnie, 
użytkowo zupełnie nieistotną.
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Wyróżnikiem człowieka nie jest czynienie użytku z rze-
czy, posługiwanie się narzędziami, wznoszenie budowli 
ani gra: granie czy igranie (to wszystko potrafią zwierzę-
ta). Człowiek rzecz czyni przedmiotem, to znaczy stawia 
przed sobą, w dystansie (Max Scheler). Co jednak najdo-
nioślejsze, człowiek nadto przeżywa swój związek z przed-
miotem, jest jego świadom, ma do niego stosunek i może 
dać temu wyraz, również w formie samego przedmiotu, 
w ten czy inny sposób go dookreślając.

Pewne własności przedmiotu nie są podyktowane jego 
użytecznością, lecz właśnie podkreślają stosunek, jaki do 
niego, w tym tej użyteczności, ma człowiek. Podkreślają 
sposób, w jaki człowiek używa tego przedmiotu, w jaki 
doń się odnosi, i znaczenia, jakie z tym wiąże.

Człowieka nie tyle określają związki, w jakie wchodzi, co 
przede wszystkim to, jaki ma do nich stosunek. Być może 
dalece są to związki konieczne, narzucone mu, w które 
musi wchodzić, chce czy nie. Natomiast od człowieka za-
leży postać tych związków, na przykład sposób wykonania 
czynności, jakie w ramach tych związków człowiek musi 
podjąć. Na tym poziomie pojawia się gest, rytuał, obrzęd, 
jak i ornament, symbol…

Zachodzi pewna relacja z obiektem, „a w tym samym 
czasie relacja z tą relacją, która karmi i napełnia życie”. 
Autor tych słów, Emmanuel Levinas podkreślał, że treścią 
życia człowieka nie jest to, co dla „funkcjonowania” życia 
konieczne, niezbędne itp., lecz akt życia tym. Czynność, 
za pomocą której czegoś używamy, staje się samodzielnym 
gestem niosącym przyjemność (bądź udrękę) wolną od 
związku z celem, do którego realizacji służy. W tym sen-
sie już odżywianie się czy ubieranie zajmują życie, żyjemy 
tym. Życie człowieka to smakowanie (jouissance) życia: 
„spożywanie pokarmu jest pokarmem życia”, „widoczny 
obiekt zajmuje życie, ale widok obiektu sprawia rozkosz 
życia”153.153  Por. J. Krupiński, Z-wiednie, dz. cyt. – 

rozdz.: Relacja ściśle antropiczna, s. 132–135, 
U-życie, s. 151–155. Tam źródła cytatów 
z Levinasa.
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Odczuwanie relacji

Elementarne przykłady dla metarelacji antropicznej? 
Weźmy odżywianie. Smakowanie, czynność jedzenia 
mogą nabierać tego czy innego sensu w zależności od Auf-
fassung, oщущение, sposobu wewnętrznego odnoszenia 
się do nich, przeżywania ich. To jemu daje wyraz design 
pokarmu, nakryć stołu itp.

Smak, ten smak, który nazywany bywa „dobrym sma-
kiem”, jak sądzę, działa na tym poziomie i polega właśnie 
na wyszukiwaniu właściwego sposobu odnoszenia się do 
relacji, w jakie podmiot tego smaku wchodzi, do swych 
doznań czy „czuć” temu towarzyszących (chociażby do 
smaku, jaki ma napój czy potrawa).

Wola zmiany, kierunek i charakter zmiany rzeczywisto-
ści, zmiany „świata” są pochodne wobec jego interpretacji, 
wobec sposobu jego odczuwania (stąd błąd tezy podziela-
nej na przykład przez Karola Marksa: „Dość już interpre-
towano świat, pora go zmieniać”)154.

Design to miejsce, w którym przejawia się (i kształtu-
je?) odczucie, sposób odczuwania, sposób odnoszenia się 
przez człowieka do świata, życia, ludzi i siebie, do relacji, 
w jakie z nimi czy sobą wchodzi czy w jakie jest on uwi-
kłany. W szczególności do relacji (zależności, oddziaływań, 
stosunków, związków…), w jakie wchodzi z przedmiotami 
jako narzędziami, jako warunkami życia… W formie tych-
że przedmiotów daje temu wyraz. Już to pod postacią orna-
mentu (nie sądźmy pospiesznie, że współczesne nam przed-
mioty, a szczególnie utrzymane w formach typu „Braun” lub 
„i”, są od takich aspektów wolne, zaczynając od „logo”…).

Na relacje człowieka jako człowieka z obiektem kulturo-
wym jako takim nie składają się relacje realne (oddziaływa-
nia, zależności, związki przyczynowo-skutkowe), lecz rela-
cje, o charakterze intencjonalnym, co więcej, człowiek nie 
tylko wchodzi w relacje z czymś lub kimś, lecz ponadto ma 
stosunek do tych relacji, wewnętrznie odnosi się do nich.

Specyficznie ludzki czyn nie polega na wynalezieniu na-
rzędzia, lecz na nacechowaniu przez człowieka narzędzia 

154  Zob. J. Krupiński, Od-czuwanie – 
istota twórczości, dz. cyt.
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swoim piętnem. Swoistą formą, swoistym charakterem 
formy. W ten sposób człowiek określa i znajduje siebie 
przez wyrażenie swego stosunku do narzędzia, przed-
miotu, pojmując go jako swój, uznając go za własny w tym 
utożsamieniu się z nim jako odpowiadającym jego po-
czuciu swej własnej tożsamości, zgodnym z jego własnym 
rozumieniem swego powołania. W charakterze formy 
przedmiotu człowiek znajduje, wynajduje swój stosunek 
do jego roli, przeznaczenia, funkcji, do spraw, z którymi 
ten przedmiot (się) wiąże… Na tym poziomie pojawia się 
tożsamość kulturowa (nawet styl).

Specyficznie ludzka relacja człowieka i przedmiotu, na 
przykład przedmiotu użytkowego, narzędzia, w istocie nie 
rozgrywa się na poziomie realnym. Podobnie jak nie jest 
relacją z nim jako rzeczą. Nie stanowią jej fizyczne, che-
miczne, biologiczne, fizjologiczne czy psychiczne zależno-
ści, oddziaływania, interakcje ( jeśli nawet w takich znaj-
duje swój nośnik). W jakiejś mierze odnosi się do nich. 
Sama określa się w odniesieniu do pewnych idei (zasad, 
założeń, wartości).

Martin Buber (specyficznie pojmujący „relację”, Bezie-
hung, zawłaszczający to słowo w mowie powszedniej ma-
jące bardzo szerokie znaczenie) opisze ten proces z myślą 
o „dwoistej zasadzie ludzkiego bytu”, „pradystansie” oraz 
„relacji”. Z tą ostatnią wiąże „osobisty stosunek” kogoś do 
rzeczy. Aby człowiek mógł go przyjąć, przede wszystkim 
musi od niej się zdystansować: „chce on też mieć osobisty 
stosunek do rzeczy i odcisnąć go na nich. Nie wystarcza 
mu samo użytkowanie i posiadanie; muszą one stać się 
jego w inny jeszcze sposób: gdy mianowicie za pomocą 
znaku wyrazi swój stosunek do nich”155. Dodać trzeba: 
w formie przedmiotu wyrazi także stosunek do samego 
siebie, swe rozumienie siebie, już to do siebie jako człowie-
ka, czyli do człowieczeństwa. Da wyraz swego rozumienia 
tego, co znaczy być człowiekiem.

Nacechowanie przez człowieka przedmiotu swoim sto-
sunkiem doń – to początki kultury. Kategoria znaku, sym-
bolu, a przede wszystkim obrazu, w sposób antropicznie 

155  M. Buber, Pradystans i relacja. Przy-
czynek do antropologii filozoficznej, przeł. 
J. Doktór, w: tegoż, Ja i Ty. Wybór pism 
filozoficznych, Warszawa 1992, s. 132. 
I dalej: „Ale znak rozrasta się do obrazu: 
już nie akcesorium narzędzia, lecz tworu 
samodzielnego”. Korekta, sam ten „znak” 
ma obrazowy charakter. Jakkolwiek 
w naszych czasach pojawi się pojęcie 
znaku ikonicznego, to te tak zwane 
„znaki obrazowe” w gruncie rzeczy nie 
są znakami, ale obrazami (zwraca na to 
uwagę Hans-Georg Gadamer).
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istotny stosuje się również do form przedmiotów codzien-
nego i wyjątkowego użytku, najpospolitszych i najświęt-
szych, najpowszechniejszych i najmniej pospolitych, naj-
prostszych i najosobliwszych. Formy ich przecież nie tylko 
są funkcjonalne technicznie, nie tylko spełniają pewne 
funkcje, ale niosą także pewne treści, które nie są (tylko) 
technicznymi komunikatami, przekazami informacji… Są 
manifestami rozumienia przez człowieka swego stosunku 
do nich, do rzeczy, świata… rozumienia siebie wobec nich, 
w nich i poprzez nie (a więc są zarazem manifestami rozu-
mienia przez człowieka samego siebie).

Działanie

Podobnie jak rzecz odróżnić można od przedmiotu, tak 
ruchy, czynności ciała człowieka odróżnić można od jego 
działań. Idąc za tym modelem teoretycznym, w szczegól-
ności odróżniającym nośnik obiektu kulturowego od tego 
obiektu, Jürgen Habermas, autor rozbudowanego studium 
poświęconego tej problematyce, te pierwsze, ruchy, zalicza 
do „infrastruktury działania”, określa mianem „substratu” 
działania. Ponad biomechanikę, fizjologię czy psychologię 
działania wynosi fakt, że w istocie podlegają one kulturo-
wym regułom, konwencjom, zasadom. Mają intencjonalny 
charakter, gdyż wiedzie je pewna intencja podmiotu. Spo-
śród mnogości potencjalnych skutków czynności wyróż-
nia któryś jako rezultat i z myślą o nim definiuje działanie. 
„Plan działającego jest konstytutywny dla działania”156.

Habermas przypomina wyróżnienia rodzajów działa-
nia i systematyzuje wiedzę z tego zakresu. Od najprost-
szego po najbardziej złożony wymienia on kolejno typy 
działań: teleologiczne, normatywnie regulowane, drama-
turgiczne i komunikacyjne157. 

Działanie teleologiczne wyznacza przyjęty przez pod-
miot cel (telos), którym jest określony „obiektywny stan 
rzeczy”. Zmierzając do jego osiągnięcia, podmiot wybiera 
środki, istrumenty stosowne w jego sytuacji dla spowodo-
wania zajścia tego stanu rzeczy, wybiera także odpowiedni 

156  J. Habermas, Vorstudien und Ergän-
zungen zur Theorie des kommunikativen 
Handelns, Frankfurt/M 1984, s. 291.

157  Tegoż, Theorie des kommunikativen 
Handelns, Bd. 1: Handlungsrationalität 
und gesellschaftliche Rationalisierung, 
Frankfurt/M 1985, s. 126 i n. 
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sposób ich użycia. Ponieważ do tego działania Habermas 
w swym pojęciu nie zalicza samego wyboru celu (w sa-
mym działaniu zredukowany zostaje on do swego, powie-
działbym, substratu: stanu rzeczy), toteż trafniej działanie 
to określić należałoby jako instrumentalne. O ile wszelkie 
działanie, każdego rodzaju, definiuje cel, o tyle telos nie 
jest wyróżnikiem działania instrumentalnego. Działanie 
komunikacyjne, w rozumieniu Habermasa, zmierza do 
ustalenia celu, niemniej to ustalenie jest jego celem.

Przez działanie regulowane normatywnie Habermas 
rozumie to, które nie tylko zmierza do realizacji określo-
nego stanu rzeczy, lecz także uwzględnia panujące normy 
społeczne.

Działanie dramaturgiczne

Myśl o wyodrębnieniu działań dramaturgicznych wpro-
wadził Ervin Goffman w książce o znamiennym tytule: 
Człowiek w teatrze życia codziennego. Habermas przypo-
mina, że w jego pojęciu, autora książki, polega ono na tym, 
że ktoś wobec kogoś, wobec innych, ukazuje coś ze swego 
„ja” lub stara się, by czegoś ze swego wnętrza nie ujawnić. 
Tym czymś są takie twory subiektywne jak „intencje, myśli, 
uczucia, pragnienia”. Działający steruje dostępem innych 
do swego wewnętrznego świata. Ujawnia bądź ukrywa 
(dodajmy: pozoruje) coś ze swego „ja”, „u swej publiczności 
wywołuje pewien obraz, pewne wrażenie”. Ta prezentacja 
nie wydarza się mimowolnie, w spontaniczny sposób, ale 
jest kontrolowana.

Zauważmy, ze względu na tę obecność intencji, kontro-
li, można tu mówić o działaniu.

W tę koncepcję, działania dramaturgicznego, wpisane 
jest naiwne wyobrażenie o człowieku, iż jest on określony 
w swoim wnętrzu, sam je zna, zna swe „ja”, i może manipu-
lować dostępem innych do niego, do siebie, iż „ja” człowie-
ka można oderwać od tego, jakim jest w ukazywaniu się 
innym, od obrazu, jaki stanowi w oczach innych ludzi, jak 
gdyby nie istniło się dopiero i właśnie wobec nich.
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W tym miejscu przywołam spostrzeżenie Hannah 
Arendt nakazujące rozróżniać nieświadomy self-display 
i intencjonalny akt self-presentation. Pierwszy przypadek: 
człowiek może ujawniać coś ze swego wnętrza, z siebie, 
ze swego „ja”, gdy skupia się „na osiąganiu zupełnie świa-
towych, materialnych przedmiotów”158. W jakimkolwiek 
działaniu i mówieniu „ktoś ujawnia swe ja, ani nie znając 
siebie, ani nie potrafiąc uprzednio z wyrachowaniem zde-
cydować, kogo ujawni”159. To sytuacje, gdy czyjaś obecność 
jest odczuwana, widziana, słyszana160. Te przypadki Arendt 
określa właśnie jako „ukazywanie-się” (self-display). Od-
różnia je od „samoprezentacji” (self-presentation), w której 
obecny jest wybór, intencja i samoświadomość, człowiek 
dąży „do pokazania swego kto, do odsłonięcia i ukazania 
swego ja”161. Co więcej, człowiek wówczas nie tyle ukazuje 
lub skrywa ze swego wnętrza, ale chodzi mu o to, jak i ja-
kim ukaże się, zjawi, jaki obraz przedstawi sobą. Dlatego 
to „zjawianie się nie jest tylko zewnętrzną manifestacją 
wewnętrznych dyspozycji”, innym „przekazujemy” obraz 
siebie, wybieramy swój obraz, „pokazywany obraz”162.

U Habermasa nie znajduję tej myśli, u Arendt zdaje się 
dochodzić ona do głosu: „ja” człowieka staje się, kształtuje 
(istni!) dopiero w autoprezentacji, a nie jest czymś, co tyl-
ko wtórnie wyrażałby, komunikowałby innym lub nie. Stąd 
lekcja dla designu: pojmować przedmioty jako elementy 
autoprezentacji, jako elementy działania dramaturgiczne-
go, a nie tylko jako środki działania instrumentalnego.

Determinanty działania

Każde działanie ma złożoną strukturę. Może zostać scha-
rakteryzowane pod wieloma względami. Określa je wiele 
czynników (aspektów, elementów, charakterystyk). Z my-
ślą o tej ich roli nazywam je determinantami działania. 
Znaczenie poszczególnych spośród nich zmienia się w za-
leżności od rodzaju, natury, danego działania.

Poniżej szkicowo charakteryzuję determinanty działa-
nia – określające je aspekty, elementy, czynniki163.

158  H. Arendt, Human Condition, Chi-
cago 1958, s. 183.

159  Tamże, s. 192.

160  Zob. tejże, The Life of Mind, vol. 
1: Thinking, New York – London 1978, 
s. 129.

161  Tejże, Human Condition, dz. cyt., s. 
186.

162  Tejże, The Life of Mind, vol. 1, 
dz. cyt., s. 34, 36.

163  Modyfikuję oraz istotnie poszerzam 
listę typów charakterystyk działania, jaką 
przedstawiłem w: Quasi-słownik metody-
ki projektowania, dz. cyt., s. 3.
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1. Cel, cel działania (charakterystyka celowościowa, 
teleologiczna, finalistyczna). To „pożądany skutek” działa-
nia: stan rzeczy, zdarzenie czy proces, z myślą o osiągnię-
ciu którego podejmowane jest działanie, a którego wartość 
nadaje sens działaniu, stanowi rację jego podjęcia. Funk-
cja, którą ono spełnia. Pełna charakterystyka celowościo-
wa wskazuje na tę wartość, obejmuje kryteria oceny.

2. Czynności. Na działanie składa się wiele czynności, 
są one jego nośnikiem, materialnym, fizjologicznym czy 
psychicznym podłożem. Charakterystyka czynnościowa, 
behawioralna ujmuje działanie wyłącznie w kategoriach na-
turalnych, w sposób zredukowany do opisu jego jako faktu 
realnego. To działanie ujęte wyłącznie jako zbiór zachowań, 
zespół ruchów, sekwencja (zmian) stanów ciała itp. Charak-
terystyka ta abstrahuje od ich sensu, znaczeń, intencji, celu 
(a więc tego, co czynnościom nadaje status działania).

3. Funkcje. Działanie spełniać może wiele funkcji, jak-
kolwiek ma jeden cel (definiujący je).

4. Rezultaty. Spośród skutków działania wyróżnia 
się wybrane, ważne, znaczące, nie ograniczając jednak do 
tych, które składają się na cel. 

5. Skutki. Obejmuje skutki, jakie pociąga za sobą nie 
tylko samo działanie, ale i realizacja działania, nie tylko 
następstwa samych czynności, składających się na nie, ale 
następstwa wszystkich zmian koniecznych dla ich prze-
prowadzenia (innych działań, których przeprowadzenie 
umożliwia to działanie). Włącznie ze „skutkami uboczny-
mi”, „odległymi skutkami”. Poznanie wszystkich skutków 
nie jest możliwe. Nie tylko dlatego, że jest ich nieskoń-
czenie wiele, lecz także dlatego, że wiedza, którą mamy 
w chwili podejmowania działania, nigdy nie pozwala na 
przewidzenie wszystkiego (granice wiedzy – granice pro-
jektowalności).

6. Przedmiot (przedmiot działania!). Charakterystyka 
przedmiotowa odnosi się do tego, na czym koncentruje się 
działanie, w czego stanie czy losie ma wprowadzić zmianę.

7. Podmiot, podmiot działania, zmiany: kim jest ktoś, kto 
wyznacza cel działania, decyduje o jego podjęciu (wykonawca 
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czynności nie musi być podmiotem, przykładem praca nie-
wolnicza).

8. Beneficjenci. Chodzi o beneficjentów realizacji dzia-
łania (nie tylko i niekoniecznie w sensie finansowym: 
komu i jakie dobro przynosi to działanie). Benefincjent 
może, ale nie musi być tożsamy osobowo z podmiotem, 
a tym bardziej z wykonawcą czy przedmiotem działania.

9. Wykonawcy. Kto realizuje czynności działania, ja-
kie musi posiadać kompetencje (wiedza, umiejętności, 
sprawność, nawet anatomia). W skrajnym przypadku 
wykonawca działa niczym automat, nie musi wiedzieć, 
rozumieć, co robi.

10. Partycypatorzy. Utożsamiają się z celem działania, 
wiąża z nim osobiste znaczenie, emocjonalnie zaangażo-
wani są w jego przebieg. Nie muszą nimi być wykonawcy, 
obserwatorzy jako tacy, sami beneficjenci.

11. Obserwatorzy. Pytanie podstawowe w tym aspek-
cie dotyczy możliwości obserwowania działania przez 
osoby postronne, w szczególności jeśli może mieć lub ma 
widzów, to jak to powinno wpłynąć na jego przebieg i po-
stać. Działanie może domagać się modyfikacji przebiegu 
ze względu na potencjalne odczucia świadków.

12. Środki, instrumenty. Obejmuje środki, narzędzia, 
urządzenia wykorzystywane w realizacji działania (hard-
ware oraz jego software).

13. Metody. Tu metody, procedury, sposoby przyjęte 
w postępowaniu, w realizacji czynności działania.

14. Miejsce. W stosunku do sceny działania, pośród 
i na której ono przebiega, ma się tak, jak czynności w sto-
sunku do działania.

15. Otoczenie. W stosunku do kontekstu działania 
otoczenie, w którym ono przebiega, jest tym, czym czyn-
ność jest w stosunku do działania.

16. Kontekst faktualny. Ze względu na cel działania, 
jego rodzaj, pewne elementy otoczenia działania są znaczą-
ce, stają się znaczące, zostają wydobyte z chaosu, zgiełku, 
„wszystkiego”, co wokół ma miejsce i zachodzi; są zauważa-
ne, zostają zauważone, włączone w krąg uwagi, wrażliwości, 
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chociażby na obrzeżach świadomości, chociażby dalece 
bezwiednie. Budują klimat, nastrój, charakter, jakość.

17. Okoliczności. W stosunku do sytuacji działania 
okoliczności są tym, czym jest czynność w stosunku do 
działania, a otoczenie w stosunku do kontekstu.

18. Sytuacja. Jeśli nawet podmiot jest „rzucony” w sytu-
ację, znajduje się w niej, także i w tym sensie, że jej charak-
ter, typ, bywa kulturowo wyznaczony, to jednak postrzega 
ją, „definiuje” od wewnątrz podmiot (nie wychodząc z niej, 
akceptując). Definiuje wraz z celem działania. Nie należy 
do niej wszystko, co wokół. Należą do niej także zdarzenia 
czy fakty niewspółczesne z działaniem, pamiętane i spo-
dziewane. Obecne w świadomości centralnie lub tylko pe-
ryferycznie. 

19. Ideowe tło, kontekst ideatyczny. Składają się na nie-
go idee – pojęcia, teorie, wierzenia, ideały, wartości, kry-
teria oceny, zasady, których przyjęcie czyni dane działanie 
zrozumiałym, stanowi warunek jego podjęcia, nadaje mu 
sens. Zarówno idee, które leżą w tle działania in extenso, 
jak te, które leżą w tle, istocie poszczególnych, „kulturo-
wych”, „humanistycznych” determinant działania (takimi 
nie są czynności, miejsce, otoczenie…). W stosunku do 
nich są metadeterminantami.

Charakterystyka genetyczna działania obejmująca jego 
źródła, impulsy, motywy jego podjęcia – geneza – nie jest 
już immanentna samemu działaniu, to charakterystyka 
z zewnątrz.

Design praxis

Przez „design praxis” rozumiem design określony przez 
kategorię działania, pojmujący projektowane przedmioty 
jako elementy działań (gr. praxis – działanie). Niestety, 
trudno ukuć określenie tego podejścia, które pod wzglę-
dem językowej pragmatyki mogłoby konkurować z tak 
chwytnym terminem jak „funkcjonalizm” (dla powodzenia 
tego „-izmu” nie bez znaczenia są tak funkcjonalne efekty, 
jak trzy „f ”: Form follows function). Szyldy takiego rodzaju 
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jak design „praksistowski”, „prakseologiczny”, „aktywistycz-
ny”, „akcjonistyczny” byłyby nieznośnymi konwencjami 
terminologicznymi.

Kategoria działania jest o wiele bogatsza niż kategoria 
funkcji. Sami funkcjonaliści zwykli mówić o jednej funk-
cji (na przykład utożsamiając ją z celem; jak gdyby każdy 
przedmiot pełnił tylko jedną funkcję). Kategoria działania 
uwrażliwia, różnicuje bez porównania mocniej, ujawnia 
złożoność tego, co projektowane.

Z perspektywy designu wysunięte zostaje pytanie o to, 
na które spośród takich determinant działania składają się 
przedmioty. Bezpośrednio design zajmuje się tymi deter-
minantami działania, którymi są lub na które składają się 
przedmioty. Inne design uwzględnia pośrednio.

Jeden i ten sam przedmiot może pojawiać się w obrę-
bie wielu działań. Nie tylko dlatego, że przechodzi wiele 
faz swego „życia”, w których zajmuje odmienną pozycję (na 
przykład jest przedmiotem działań podczas naprawy, ob-
sługi), ale w życiu człowieka przypada mu zmienna rola 
w wielu podejmowanych przez niego działaniach (nie tyl-
ko narzędzia, instrumentu, ale na przykład elementu sce-
ny, kontekstu). 

Podporządkowanie designu kategorii działania pociąga 
za sobą tę konsekwencję w postępowaniu designera: to, co 
projektowane, rozpatruje on jako element działań, których 
realizację ma ono umożliwiać. Jeśli nawet designer określa 
tylko jeden z elementów, aspektów danego działania, to 
powinien uwzględniać inne jego determinanty. Projekto-
wany element działania powinien ujmować w odniesieniu 
do pozostałych.

Dramaturgiczna koncepcja designu

Intuicję dramaturgicznej koncepcji designu znajduję 
w tych myślach Pawłowskiego: „projektowanie środowi-
ska pracy jest przede wszystkim planowaniem stosunków 
międzyludzkich, planowaniem miejsca i czasu, w któ-
rych kształtuje się i uzewnętrznia stosunek pracującego 
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do innych ludzi i do siebie samego” (I 143; Projektowanie 
aktywizujące, 1975); „projektowane obiekty są zaledwie 
środkiem do realizacji pewnych procesów, które ewentu-
alnie awansują te obiekty do rangi kulturotwórczej. Są to 
procesy społeczne, a wagą naszych działań jest to, że mo-
żemy wpływać na ich przebieg. Projektując miasta, domy, 
mieszkania, sklepy, miejsca pracy, projektujemy stosunki 
międzyludzkie. Projektujemy przestrzeń, w której ludzie 
współżyją ze sobą” (I 183; O roli projektanta, 1977).

Projekt określa obiekt ze względu na działania, w które 
będzie on uwikłany. Te czy inne cechy obiektu usprawie-
dliwia charakter danego działania.

Zauważmy, że jedyny rodzaj działań, jaki zna funkcjo-
nalizm, to działania instrumentalne. Polegają one na po-
wodowaniu określonych skutków: materialnych stanów 
rzeczy. Przedmiot jest tu tylko instrumentem przyczynia-
jącym się do realizacji skądinąd (!) pożądanego, celowego 
stanu rzeczy.

Kategoria obrazu niezbędna jest natomiast dla opisania 
i wyjaśnienia działania dramaturgicznego, gdy działające 
Ja pojawia się w spotkaniu z drugim człowiekiem, w jego – 
„widza” – spojrzeniu. „Pojawia się” znaczy tu wręcz tyle, 
co „określa się”, „staje się”! Chodzi tu o coś więcej niż tyl-
ko o odgrywanie ról czy przywdziewanie masek (o od-
słanianie bądź ukrywanie czegoś ze swego wnętrza, jak 
to osądził Ervin Goffman). Obraz, jaki sobą przedstawia 
człowiek w spojrzeniu drugiego (i dzięki niemu!), nie jest 
tylko odbiciem tego, kim jest uprzednio w swoim wnę-
trzu, przeciwnie, jest uobecnieniem Ja, które tu staje się 
obecne, rozwija i określa. Ja staje się zawsze wobec jakie-
goś Ty, i dzięki niemu.

Za pojęciem działania dramaturgicznego stoi więc 
przekonanie o dramaturgicznej naturze człowieka – 
o obrazowym bycie jego samego. Człowieczeństwo nie jest 
czymś danym komuś wraz z chwilą narodzin ( jak bycie 
zwierzęciem ludzkim), nie spełnia się też w tym czy innym 
jego obcowaniu z przedmiotami, lecz właśnie w jego spo-
tkaniu z Innym. W tym punkcie dopiero rozumiemy wagę 
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kategorii obrazu dla designu ( jeśli w ogóle w designie cho-
dzi o człowieczeństwo).

Dla designu oznacza to między innymi, że obiekty 
współokreślają sposób, w jaki ktoś staje przed innymi, to, 
jakim się ukaże, charakter, jaki nabierze spotkanie ludzi 
itd. To ze względu na dramaturgiczny charakter życia 
człowieka i samego człowieka traci grunt funkcjonali-
styczna negacja kategorii tak blisko związanych z obrazo-
wym sposobem istnienia jak ozdoba, ornament, obrzęd, 
rytuał bądź scena.

Nie oznacza to jednak, że trzeba przystać na myśl, że 
„architekt jest jakby producentem teatralnym, człowie-
kiem aranżującym scenę, na której toczy się nasze ży-
cie…”164. Postmodernista uczynił jedną ze swych maksym 
tę myśl: design określa „scenę dla życia ludzi”165. Podejście 
takie doprowadziło tylko do teatralizacji, uscenograficz-
nienia w sztuczny sposób czegoś, co z natury ma charak-
ter dramaturgiczny. Niezależnie od tego, czy architekci 
i designerzy zdają sobie z tego sprawę, czy nie, obojętne, 
co głoszą (nie inaczej było w przypadku modernistów), 
dla teatru, którym jest życie, ich projekty mają wagę dida-
skaliów. Teatralność, dramaturgia pierwotnie właściwe są 
po prostu samemu życiu. Postmoderniści, tacy jak Morris 
Lapidus czy Charles Moore, kiedy sięgali po scenografię 
rodem z Hollywood, wulgaryzowali wspomnianą tezę, na 
przykład tworząc „potiomkinowskie” pałace.

Mówiąc „scena”, możemy mieć na myśli miejsce, gdzie 
rozgrywa się ludzka gra (wystawione na widok innych), jak 
i pewien jej zamknięty epizod. Sytuację. To właśnie sceny 
z ludzkiego życia (epizody, sytuacje) stanowią te elemen-
tarne jego całostki, w których dopiero pojawia się sens.

Nosicielem sensu w ogóle nie jest materialna rzecz, ani 
nawet nie przedmiot, obiekt siłą projekcji osadzony na jej 
podłożu, także nie ludzkie czynności, nawet nie samo dra-
maturgiczne działanie poszczególnego „aktora”, lecz dopie-
ro scena-epizod-sytuacja, w której on uczestniczy. Dlatego 
funkcjonalizm zawieszał projektowane obiekty w próżni 
bezsensu, ignorując ten ich (kulturowy) kontekst, plan 

164  S.E. Rasmusen, Odczuwanie archi-
tektury, przeł. B. Gadomska, Warszawa 
1999 (pisane w 1957 roku).

165  Ettore Sottsass, „Memphis” 1990. 
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życia. Rozpatrując je w oderwaniu od „scenariuszy”, czy-
li „programów życiowych” ( jak powiedziałby José Ortega 
y Gasset), jedynie jako element działania instrumental-
nego. „Program życiowy” nieświadomie przyjmowany 
w doktrynie funkcjonalistycznej ślepy był na inne rodzaje 
działania, wszelkie opisywał w kategoriach instrumentu, 
narzędzia, użytku, mechanizmu przyczynowo-skutkowe-
go, programu biologiczno-psychicznego, sprawstwa stanu 
rzeczy; Le Corbusier: „Dom to maszyna do mieszkania”, 
„Krzesło to maszyna do siedzenia”; Pawłowski, gdy pisze: 
„działania eksploatacyjne” obejmują „sterowanie, użytko-
wanie obiektów technicznych, regulowanie, osiągnięcie 
zmiany”, a mówi to o działaniach… „produktu, które ma 
on wykonywać” (I 187; 188). 

Kontemplacja

Poza kontekstem jakiegokolwiek działania (w oderwaniu 
od tego czy innego celu) przedmiot może istnić się jako 
przedmiot kontemplacji, na przykład jako przedmiot es-
tetyczny (pytanie, czy wówczas jest jeszcze przedmiotem 
jako takim, czy kontemplacja nie wychodzi poza ujęcie 
przedmiotowe i uprzedmiotawiające). Może zostać ujęty 
w swej („czystej”) formie. Klasyczna estetyka w tej prze-
strzeni znajduje miejsce na piękno.

2.5. 
Materia przedmiotu
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Trójka to nierozłączna: materia, forma, treść. Zadziwia-
jące, jak dalece wiele teorii lekceważy znaczenie tej pierw-
szej, i to dla dwu pozostałych elementów tej triady. Sku-
pienie się na przykład jedynie na formie, w oderwaniu, to 
abstrakcja właśnie. 

Jeśli nawet każdy z tych elementów byłby niezależny 
w swym własnym charakterze od pozostałych (na przykład 
treść od formy w tym sensie dualistycznym, że danej treści 
nie modyfikuje forma, w której się pojawia, forma na nią 
nie wpływa, sama żadnych immanentnych sobie nie ma).

Rodowód tego schematu myślowego, tych pojęć, jak 
twierdzi Martin Heidegger, leży w praktyce garncarstwa: 
glinie zostaje nadany kształt, stosowny do zawartości, 
treści, którą ma on objąć, zawierać, przenosić, a zarazem 
stosowny do własności i możliwości tejże gliny. Z czasem 
treścią nie była już tylko woda, ziarna zbóż czy dukaty, ale 
myśli, sensy, funkcje…

Zauważmy, że w tle myśli o formie i treści leży meta-
fora naczynia, metafora wlewania, przelewania, przesypy-
wania. Myśląc tymi pojęciami, we własnym mniemaniu 
jakoby posługując się nimi, używając ich, władając nimi – 
czy mimowolnie nie wpadamy w koleiny wpisanego w nie 
schematu wyobrażeniowego? Czy to one nie dyktują mia-
ry, do której dostosowujemy wszystko to, do czego je przy-
kładamy, do czego je odnosimy?

W czasach nam bliższych ten sam sposób myślenia 
znajdziemy w schematach cybernetycznych. Naczynia zo-
stały zastąpione przez „skrzynki”, między którymi biegną 

2.5. 
Materia przedmiotu
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kanały, „rurociągi” przepływu informacji. Teoria informacji 
tu przyjęta w ogóle nie dotyka zagadnienia informacji poję-
tej jako wiadomość, przesłanie, sens, „treść” ma tu taki sam 
sens jak treść żołądka. Teoria ta dba jedynie, by takie „tre-
ści”, jakie będą na wejściu, takimi, możliwie bez zniekształ-
ceń, dotarły do wyjścia. Teoria nie wchodzi na poziom 
przesłań, przenoszonych przez te „treści” jako ich nośniki.

Pewnej materii nadana zostaje forma, przenosząca treść… 
Stop! Razem niosą treść. Materia – realna? Forma – realna? 
Te należą do nośnika przedmiotu. Irrealna, esthetyczna, po-
strzeżeniowa forma należy do przedmiotu jako takiego, jako 
obiektu kulturowego. Realna warunkuje postrzeżeniową, 
nie wyznacza jednak jej jednoznacznie, inne determinanty 
tą współokreślają, zewnętrzne w stosunku do podmiotu po-
strzegającego, te co najmniej dwu rodzajów, realne występu-
jące w otoczeniu nośnika przedmiotu (na przykład oświetle-
nie), irrealne składające się na kulturowy kontekst, w którym 
spotykany jest przedmiot (na przykład sytuacja), wewnętrz-
ne, natury fizjologicznej, psychicznej.

Materialność realna oraz irrealna, esthetyczna

Stąd rozróżnienie materialności realnej oraz irrealnej 
(intencjonalnej, „kulturowej” czy „esthetycznej”; pisząc 
„esthetyczny”, podkreślam etymologiczne znaczenie tego 
słowa, „esthetyczny”, czyli związany z postrzeganiem). 
Rozróżnienie materii jako faktu naturalnego (tej, którą 
badają sciences, w szczególności nauki przyrodnicze, ma-
teriałoznawstwo) oraz materii jako faktu kulturowego: 
materii takiej, jak ją odczuwa człowiek (tu kompetencje 
nauk humanistycznych), materii takiej, jak jest zmysło-
wo postrzegana, jaką ukazuje się na przykład w widzeniu 
(w tym sensie „esthetyczna” materialność).

Irrealność materii postrzeganej: faktura, konsysten-
cja, sposób koloryzacji są w sztuce czy designie nieobo-
jętne esthetycznie (postrzeżeniowo) – mogą być przed-
miotem uwagi i doświadczenia „odbiorcy”, lecz wchodzą 
także w krąg jego doświadczenia, nawet nie leżąc w jego 
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centrum, nawet nie znajdując się na peryferiach uwagi, ale 
mimochodem, nieświadomie. W jego spojrzeniu jej – ko-
loryzacji – materia, a także rodzaj właściwej jej material-
ności, rodzaj jej obecności, w tym także rodzaj i sposób jej 
aplikacji (rozprowadzenie, naniesienie, nasycenie, rozpyle-
nie), ukazuje się przesycona sensem, już na poziomie zmy-
słowych jakości, takich jak gładkość czy szorstkość, mięk-
kość lub twardość, ciepło lub zimno, jasność lub ciemność, 
powierzchniowość lub strukturalność (miąższ)… Jakości 
te – ir-realne przecież – mogą unosić, potęgować, wzmac-
niać lub znosić, zakrywać sensy właściwe przeznaczeniu, 
roli, funkcji, treści, istocie dzieła (obiektu), na czy w któ-
rym pojawia się ta koloryzacja (składająca się na fenome-
nalną materialność obiektu).

Metafora warstw

Krytyczna uwaga: metafora warstw zawodzi. Zarówno 
w koncepcji Nicolaia Hartmanna, jak i Romana Ingar-
dena. Aspektów ściśle kulturowych obiektu kulturowego 
nie uda się po prostu odwarstwić od jego materialnego 
podłoża. To nie nakładanie plasterków ani nie wznoszenie 
kondygnacji na fundamencie. Ingarden z zupełną ignoran-
cją ośmielił się pisać o obrazach malarskich, twierdząc, że 
malowidło stanowi jedynie „fundament bytowy obrazu” 
i nie wchodzi w pole doświadczenia „obrazu” (dzieła ma-
larskiego jako dzieła sztuki), ma być wykluczone z pola 
uwagi widza. W tym przypadku Ingarden wpadł w pu-
łapkę osobliwą dla języka polskiego, w którym „obrazem”, 
a nie na przykład „malowidłem” nazywa się dzieło malar-
stwa (zapoznał, że w języku niemieckim, skądinąd tak mu 
bliskim, dzieło to określane jest właśnie jako malowidło, 
malunek, to, co namalowane: Gemälde).

Medium, nośnik obiektu kulturowego

W odniesieniu do obiektu kulturowego określenia „me-
dium”, „nośnik” przedkładam nad „podłoże”, „fundament 
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bytowy” (Ingarden), a także nad określenie „warstwa po-
wierzchniowa” (Nicolai Hartmann tę przeciwstawia „war-
stwie głębokiej”, „wewnętrznej”; Vordergrundsschichte, Hin-
tergrundsschichte).

Metafory, architektoniczna („fundament”) czy geolo-
giczna („warstwa”, „sedymenty”), sugerują możliwość ła-
twego odcięcia tego, co realne, od tego, co irrealne, tego, 
co naturalne, od tego, co kulturowe… Jakkolwiek z real-
ności żadnej rzeczy, tego, czym jest jako taka, ujęta w ka-
tegoriach naturalnych, nie można wyprowadzić sensów, 
znaczeń czy przeznaczeń, jakie z nią wiąże człowiek, ale 
z nią je on wiąże, splata. Prosty przykład: gładkość staje 
się śliskością, nieuchwytnością, albo: gładkość staje się de-
likatnością, subtelnością, pieszczotą.

Ingarden twierdził wielokrotnie, że „fundament byto-
wy” obiektów kulturowych nie jest ich składową (nie jest 
żadną ich „warstwą”). Ani w przypadku „dzieł architek-
tury”, ani w przypadku „obrazu”. Stanowiska tego można 
bronić o tyle, o ile właściwym byłoby pojmowanie owego 
nośnika jako rzeczy, takiej, jaką w swoich kategoriach opi-
sują i wyjaśniają nauki przyrodnicze, sciences, jaką jest nie-
zależnie od faktu bycia postrzeganą, aż po jej cechy przez 
człowieka niepostrzegalne.

W doświadczeniu obiektu kulturowego jako takiego 
bynajmniej nie znika materialność, realność rzeczy, z któ-
rą jest on związany, tyle że jest to materialność, realność 
postrzeżeniowa (fenomenalna), rzeczy, jaką ją postrzega-
my, a więc w pewnych walorach, w pewnych odcieniach, 
w pewnych aspektach w formach postrzeżeniowych itp., 
na które uwrażliwia nas antycypowany sens obiektu, wła-
ściwy mu punkt widzenia… Rzeczy jako rzeczy nie ogar-
niamy w jej totalności, tym bardziej nie wówczas, gdy nie 
chodzi o rzecz samą, lecz gdy staje się medium tego, wię-
cej, gdzie pojawia się sens, znaczenie, przeznaczenie, war-
tościowość – gdzie uobecnia się i istni obiekt kulturowy 
w swej istocie: przed-miot!

Nośnikami obiektów kulturowych mogą być nie tyl-
ko artefakty (etymologicznie: to, co sztucznie uczynione; 
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„fakt” z łac. facere, robić, czynić, wytwarzać), ale także two-
ry natury – sięgając po termin pojawiający się w archeolo-
gii: także ekofakty, nieorganiczne (kamienie) i organiczne 
(na przykład kości, muszle, rośliny, dość wspomnieć ka-
tegorie takie jak chwast czy ornamental). Znalezione ar-
tefakty mogą stać się dla znalazcy nośnikami obiektów 
kulturowych odmiennych niż te, jakimi były dla ich wy-
twórców (przypadek ready made).

Tworzywo

Metafora warstw niesie ze sobą światooglądowo nieobo-
jętne wyobrażenie obiektów kulturowych i samej kultury. 
Świat człowieka okazuje się naskórkiem, błonką. „Rzeczy-
wistość specyficznie ludzka”, pisze Ingarden, „jest jedynie 
warstwą intencjonalnie wytworzoną i jakby nałożoną na 
podłoże realnej przyrody i nie jest nigdy tak nieprzejrzysta 
i tak nieprzenikliwa, żeby realny aspekt Natury nie mógł 
już nigdy przez nią przeświecać i odsłaniać nam swego 
zdumiewającego i okrutnego oblicza”166.

Podobnie Nietzsche także się myli, sugerując, że to, co 
ludzkie, jest sukienką, szatą nakładaną na rzeczywistość, 
dopiero z czasem zrastającą się z nią167. Z perspektywy 
zewnętrznej, demaskatora, tak to może wygląda. Demas-
kator, patrząc z boku, rozpoznaje psychiczny mechanizm 
projekcji, rzutowania na… Sam myśli schematem: ekran 
i rzucone nań obrazy. Myśli dychotomicznie, o tym, co 
rzucone przed, na coś, oraz o tym, na co tamto zostało 
rzucone.

Jak się ma materialne podłoże obiektu kulturowego do 
tego obiektu? Nawet w przypadku dzieł sztuki nieade-
kwatny jest taki „dualizm”.

W dychotomiczny schemat popadł Ingarden, ostro od-
różniając „fundament bytowy dzieła sztuki” od tego dzieła, 
na przykład „malowidło” od „obrazu”168. Materialność pod-
łoża dzieła malarskiego miałaby pozostawać poza polem 
uwagi doświadczenia dzieła. To myśl o malarstwie bez 
materii farb i powierzchni, na której występują, malarstwie 

166  R. Ingarden, O naturze ludzkiej, 
w: tegoż, Książeczka o człowieku, dz. cyt., 
s. 24, 25 (tekst z 1961 roku).

167  F. Nietzsche, Wiedza radosna, 
dz. cyt., fragment 58.

168  R. Ingarden, O budowie obrazu,  
w: tegoż, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 
1966 (§8. Stosunek obrazu i malowidła).
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bez painting, bez Gemälde169. To przykład teorii malarstwa 
uprawianej przez ślepego autora, który jedynie stosuje, po-
wtarza i widzi rozróżnienia wypracowane na gruncie feno-
menologicznej teorii spostrzegania, widzenia w szczegól-
ności (skądinąd wyrafinowanej, a zapewne najlepszej).

Toteż cytowany opis Ingardena, wbrew temu, co on sam 
postuluje, nie pozostaje w zgodzie z podstawową zasadą fe-
nomenologicznej filozofii: „nie przypisywać przedmiotom 
własności, które im są obce i nigdy nie bywają im przypisy-
wane w przedfilozoficznych rozważaniach ani w doświad-
czeniu, które uzyskujemy przy obcowaniu z nimi”170.

W „zwykłym” doświadczeniu sami jesteśmy wolni od 
„światooglądu”, od tej czy innej filozofii? Ta buduje nasze 
poczucie oczywistości. W jej duchu przypisujemy… Spro-
jektowujemy.

Cytowany opis Ingardena najwyraźniej odpowiada świa-
tooglądowi, wyobrażeniu świata, które podziela ten filozof. 

W doświadczeniu codziennym „człowieka” materialność 
przedmiotu codziennego użytku, a nie tylko kamienia, jest 
tak czytelna, że nawet ma go za materialny po prostu. Po-
dobnie designerzy skłonni są myśleć o projektowanych 
przez siebie przedmiotach jako o obiektach materialnych. 
To jednak w kompetencji badań statystycznych pozosta-
wić należy zagadnienie sposobu doświadczania właściwego 
tym czy innym populacjom, grupom społecznym itp.

Uniwersalna teza brzmi natomiast: w materialności 
materializują się sensy i bezsensy, a nie unoszą ponad nią, 
przy tym zarazem ją przysłaniając. W materialności do-
świadczanej przez człowieka. Uzupełnienie, dodatkowe 
zastrzeżenie: takiej, jaką jest ona w jego doświadczeniu, 
nie odrywa od niej, to ona: materia, natura. Tak bliska 
nam jak własne ciało (chociaż nie tożsame z biologicznym 
organizmem, przedmiotem badań anatomicznych, fizjolo-
gii, bio- czy neuroestetyki itd.).

Pawłowskiego idei „formy naturalnie ukształtowanej” 
obce jest wyobrażenie materii i przyrody (natury), które 
podziela Ingarden, podobnie jak obcy jest mu stosunek 
do natury i materii splatający się z tym wyobrażeniem. 

169  Pisałem o tym szerzej: Obraz 
a malowidło. Rembrandt contra Ingarden, 
„Estetyka i Krytyka” 2006, nr 11.

170  R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczy-
wistość, w: tegoż, Książeczka o człowieku, 
dz. cyt., s. 35, przypis (tekst z 1935 roku, 
przypis niedatowany).
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Podziwia naturę, znajduje doskonałość w jej formach, po-
wstałych drogą „autokorekty”, „samoregulacji” (I 36). Za-
uważmy: „auto”, „samo”.

Pisząc tekst Forma naturalnie ukształtowana (1966), 
Pawłowski przywoła słowa Karola Marksa, mówiące, iż 
„w samej pracy kształtowania” człowiek jest „bezustannie 
wspomagany przez siły przyrody”. Przywoła tezę Hegla, 
mówiącą o „chytrości” rozumu. On „kojarzy różne przed-
mioty oddziałujące na siebie wzajemnie i wzajem się ob-
rabiające zgodnie z ich własną naturą, lecz nie miesza się 
bezpośrednio do tego procesu, a mimo to realizuje swój 
cel” (w tej mierze, w jakiej rozum się „nie miesza”, kształ-
towanie ma charakter „naturalny”). Pawłowski cytuje także 
Kotarbińskiego: „usiłujemy tak się urządzić, by to, co nam 
potrzebne, w jak największej mierze samo się działo” (I 35).

Materiał, środek?

Konsekwentne w stosunku do Pawłowskiego koncepcji 
„formy naturalnie ukształtowanej”, jakkolwiek niewyra-
żone przez niego, jest twierdzenie, iż nawet materia nie 
jest tylko surowcem, materiałem, czymś, co samo jest bez 
wartości, co samo jest niczym, a dopiero dzięki narzuce-
niu jej formy, i pod jej postacią, w niej, w tej narzuconej 
jej formie, staje się czymś godnym uwagi. Naturalne, a nie 
wytworzone jakości materii są już „czymś”. W kawałku 
materii tkwią możliwości, które ujawnione są darem dla 
człowieka. W aurze polskiego słowa „tworzywo” znajduję 
ten sens: materia jako tworzywo współtworzy, uczestni-
czy w procesie tworzenia. Twórca czerpie z jej możliwo-
ści, podejmuje dyspozycje złożone w jej naturze. Kto nie 
wsłuchuje się w nią, działa wbrew niej, ten chcąc, nie chcąc, 
uruchamia procesy destrukcji.

Ze względu na ten postrzeżeniowy, percepcyjny, zja-
wiskowy, fenomenalny charakter materii obiektów kul-
turowych można twierdzić, że designer, który nie two-
rzy w materii, nie tworzy, wypatrując i widząc, czując 
i odczuwając w materii, jest ignorantem. Wrażliwość tu 
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potrzebna wynosi w rejony najsubtelniejsze. Duch albo tu 
się przejawia, cieleśnie, naocznie, albo go nie ma. W do-
świadczeniu przekształcanej materii, w odczuwaniu form, 
jakie przybiera. Nie tyle ucieleśniając, unaoczniając, co 
właśnie cieleśnie, naocznie. Dlaczego „nie”, dlaczego tak? 
Nie jest wpierw pozazmysłowo dany, a potem tylko od-
dany, w tym czy innym medium, dzięki użyciu tych czy 
innych środków.

Tezie „jeśli czegoś chcemy, znajdziemy i środki po temu” 
w odniesieniu do sztuki przeciwstawiona jest przez Gom-
bricha teza: „tylko władając odpowiednimi środkami, mo-
żemy chcieć […], trudno, by [jednostka] pragnęła czegoś, 
czego możliwości wcale nie podejrzewa”171. Ta druga, jak-
kolwiek docenia rolę medium, to jednak chybia. Wyrasta 
z ducha ideału mocy twórczej, medium spycha do pozycji 
„środka”, materiału, z góry tak je pojmuje i w tej roli usta-
wia, tylko chce nad nim władać. Tworzenie polega zaś na 
tym, że obcując z materią, jednostka odkrywa możliwość, 
której wcale nie podejrzewała – w ten sposób zostaje od-
kryte „nowe”, coś, czego jednostka zapragnie. Wyobrażenia 
procesu tworzenia wpisane w tę tezę są zawodne jeszcze 
pod jednym względem. Powstający, powstały przedmiot 
może stać się upragnionym (nawet przedmiotem pożą-
dania) nie ze względu na cel, który ma realizować, nie ze 
względu na rolę środka, która go nawet zasadniczo, pier-
wotnie definiowała, lecz ze względu na pozacelowościowe 
jego jakości, poczynając od jego esthetycznej materialności.

171  E. Gombrich, Sztuka i złudzenie. 
O psychologii przedstawiania obrazu, 
przeł. J. Zarański, Warszawa 1981, s. 88.

2.6. 
Forma: obrazowość

przedmiotu

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   210 2014-08-20   14:09:54



211

Pamiętamy, przedmiot nie jest tożsamy z tą rzeczą, jaką 
zastaję przed sobą, ale jest tym, jak ją widzę, i tym, co w niej 
widzę (szerzej: postrzegam) – czym istni się ona w relacji 
ze mną, w moim postrzeganiu. W formule poprzedniego 
zdania nacisk położyłbym na „i”, jakkolwiek złożony jest 
sposób, w jaki jedno wiąże, splata się z drugim. Gdzie po-
strzeganie, tam obraz i obrazowość. Podejmuję pytania: 
Na czym polega obrazowy charakter przedmiotu? Czego 
obrazem może być przedmiot?

W doktrynerskim zapędzie walki z iluzjami funkcjo-
nalista zapomina, że gdziekolwiek coś jest spostrzegane 
(widziane, dotykane…), tam możliwe jest złudzenie. Tym-
czasem każdy, kto stawia sobie zadanie niedopuszczenia 
do iluzji, tym bardziej nie może ignorować tego rozróżnie-
nia pomiędzy obrazem, jaki coś sobą przedstawia, a tym, 
czym jest. 

A chcąc, nie chcąc, dziedziną pracy designera jest su-
biektywna sfera obrazowości. Tu leży racja i powód ist-
nienia sztuk projektowych, z architekturą na czele. Design 
zajmuje się rzeczami takimi, jakimi się zjawiają, ukazują, 
pojawiają, wydają komuś, to znaczy zajmuje się „przed-
miotami”. Dlaczego w obrazowości, subiektywności, 
„wyglądzie” przedmiotów użytkowych upatrywać można 
dziedziny przedmiotowej designu? Odpowiedź: ktoś po-
winien się tym zajmować!

2.6. 
Forma: obrazowość

przedmiotu
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Formy jako elementy relacji postrzegania

Historyk idei Władysław Tatarkiewicz przedstawił pięć 
podstawowych pojęć formy. Wyliczył je w kolejności od-
powiadającej jego wyobrażeniu o popularności tych pojęć 
w myśli estetycznej, w myśli o sztuce i w sztuce (w ostat-
nich 25 wiekach na Zachodzie). Innymi słowy, to kolejność 
przypadkowa, co gorsza, podkręcona pseudonaukowym 
żargonem, literacją A, B, C, D, E. Pisał o „formie A”, „B”, 
„C”, „D”, „E”, a chodziło po prostu, w tej kolejności, o poję-
cia układu, wyglądu, kształtu, istoty i formy apriorycznej. 
Ponieważ czytał teksty filozoficzne, przeoczył, że arty-
ści – teoretycy sztuki, wiele lat przed Immanuelem Kan-
tem definiowali pojęcie formy apriorycznej, jakkolwiek 
dając mu inne miano: disegno interno172. Jednak pojęcia te 
przywołuję tutaj nie z jakichkolwiek historycznych powo-
dów, nie z myślą o dziejach idei, ale w przekonaniu, że ich 
waga polega na tym, iż są elementami teorii postrzegania, 
a w szczególności widzenia. Wskazują na elementy obecne 
w postrzeganiu przez kogoś czegoś. Na linii postrzeżenia, 
od podmiotu do przedmiotu, zajmują kolejno te miejsca: 
forma aprioryczna (w umyśle podmiotu), wygląd (wygląd 
wzrokowy w płaszczyźnie pola widzenia, na linii od oka do 
przedmiotu), kształt, układ i wreszcie istota. W odczuciu 
podmiotu istota to coś najbardziej głębokiego w przedmio-
cie, jego wewnętrzny czynnik, wewnętrzne określenie, fak-
tycznie tam sprojektowana przez podmiot. (Projekcja to 
elementarny przypadek aktu projektowania).

(Historycy odnotowują, że dla danego okresu, stylu 
charakterystyczne może być to, a nie inne rozumienie for-
my. Dominuje, ukierunkowuje uwagę. Pozostałe pojęcia 
i odpowiadające formy zostają odsunięte w cień).

Design projektuje rzecz ze względu na to, jak się ukazuje 
w obrazie komuś (na przykład ich użytkownikowi), kto jej 
doświadcza, postrzega ją (na przykład w procesie użytkowa-
nia). Formy postrzeżeniowe (esthetyczne) to „instrument” 
designu – poprzez nie i w nich design realizuje swe cele. 
Formy, w jakich coś ukazuje się komuś, w jakiej przedstawia 

172  Zob. J. Krupiński, Di,segn,o, dz. cyt.
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się, wypada, „w jego oczach”. Składają się na posiadany obraz 
danej rzeczy (to, jak się rzecz przedstawia, jaką się ukazuje, 
jaką wypada, za jaką jest brana – to przedmiot). 

Dwa pojęcia wyglądu

Odróżnić należy wygląd w potocznym rozumieniu od 
wyglądu w rozumieniu przyjętym na gruncie filozofii, 
w szczególności epistemologii i estetyki z kręgu fenome-
nologicznego. Określenie drugiego mianem esthetyczno- 
-fenomenalnego wskazywać powinno na jego związek 
z postrzeganiem oraz ze sposobem zjawiania, pojawiania 
się, charakterem fenomenu, zjawiska.

Te dwa pojęcia wyglądu, potoczne i esthetyczno-feno-
menalne, nie pokrywają się ze sobą nawet częściowo. 

Zgodnie z potocznym pojęciem odróżniamy właśnie 
to, jak coś wygląda, od tego, jakie jest. W ujęciu teorii spo-
strzegania okazuje się, że tak pojęty wygląd czegoś to jego 
kształt czy układ postrzeżeniowy (subiektywny, esthetycz-
ny). To znaczy kształt, układ, jaki przedmiot wydaje się 
mieć komuś, kto go spostrzega, z jakim i w jakim on się 
mu ukazuje, w odróżnieniu od tego, jaki realnie ma173.

Na co dzień, mówiąc o wyglądach, ma się na myśli za-
sadniczo kształty i układy postrzeżeniowe. Dlatego zwrot 
„To tylko tak wygląda” podkreśla, że mamy do czynienia 
z dziedziną „wydaje się”. 

Jednak kształtu czy układu postrzeżeniowego fenome-
nologicznie nie można zdefiniować jako tego, który ko-
muś coś się wydaje mieć, gdyż z jego własnej perspektywy, 
w jego oczach, to po prostu ma taki kształt. Jest to dla pa-
trzącego oczywistość.

Kształt czegoś, układ postrzeżeniowy (inaczej: esthe-
tyczny), to ten, w którym ukazuje się przedmiot komuś 
w postrzeżeniu (a przecież obiekt kulturowy jako taki ist-
ni się w spostrzeżeniu, na przykład skierowanym w stronę 
pewnego rzeczywistego, materialnego układu kamiennych 
brył, chociaż nie jest nim, nie redukuje się do niego ani nie 
da się wyprowadzić z jego własności). 

173  Rozróżnienie „kształtu fizycznego” 
od „kształtu postrzeżeniowego” kreśli 
Rudolf Arnheim, w: Sztuka i percepcja 
wzrokowa. Psychologia twórczego oka, 
przeł. H. Mach, Warszawa 1978, s. 58 i n. 
(w książce tej, w dwu odrębnych rozdzia-
łach mowa o kształcie i… formie).
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To dopiero fenomenologiczno-estetyczne pojęcie wy-
glądu pozwala wyjaśnić owo „wydaje się”, możliwość złu-
dzeń, do których odnosi się potoczne pojęcie wyglądu. 

Upraszczając, filozoficzno-estetyczne teorie spo-
strzegania przez wygląd rozumieją to, co bezpośrednio 
doznawane w postrzeganiu, a dane, jeśli wycofać punkt 
uwagi od przedmiotu postrzeganego (w nastawieniu 
praktycznym tego nie robimy, wyglądy przeoczamy tak 
długo, jak długo nie uprzytomnimy sobie, że ulegliśmy 
złudzeniu). 

W esthetyczno-fenomenalnym znaczeniu, by ogra-
niczyć się do przypadku wyglądów wzrokowych, wygląd 
czegoś stanowią wrażeniowe plamy barwne pojawiające 
się w płaszczyźnie pola widzenia kogoś, kto skierowane 
ma spojrzenie w stronę przedmiotu, doznawane przez 
niego najczęściej mimochodem, a uświadamiane, gdy wi-
dzenie jest utrudnione (na przykład we mgle, przez szy-
bę), gdy doszło do iluzji (wtedy ktoś uprzytamnia sobie, 
że w plamie dopatrzył się czegoś, czego nie było) bądź 
wówczas, gdy ktoś przyjmuje szczególny estetyczny spo-
sób widzenia (typowy dla kogoś, kto chce narysować dany 
obiekt: faktycznie rysuje tylko obrysy kształtu wyglądów 
danej rzeczy, a nie ją; właściwy także wrażliwemu fotogra-
fowi, który ocenia rozkład plam wyglądów w polu obrazu, 
a konkretnie nawet na powierzchni wyświetlacza aparatu 
cyfrowego).

Ktoś, kto zdobywa się na czysto estetyczny ogląd wy-
glądu, ten abstrahuje od faktu, że w nim coś się tak po-
jawia, nie wygląda we wrażeniowych plamach barwnych 
czegoś, odrywa je od funkcji bycia wyglądem czegoś, 
w nich nic mu się już nie przedstawia, i na przykład cie-
szy się nimi samymi, jak powiedziałby fenomenolog: „da-
nymi wrażeniowymi”174. Nie „odczuwa” ich mimochodem, 
lecz w nich znajduje centrum swej uwagi. Na tym polega 
abstrakcja. W ten sposób można patrzeć, skądinąd kie-
rując spojrzenie ku przedmiotom. Znajdując radość, tu, 
w jakościach skrajnie epifenomenalnych w stosunku do 
ich „istoty”.

174  Zob. R. Ingarden, Struktura spostrze-
gania, w: tegoż, Wstęp do fenomenologii 
Husserla, przeł. A. Półtawski, Warszawa 
1974, szczególnie s. 119.
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Banicja wyglądu, formy?

Trzymający się rzeczy przeciwnik „dogmatu formy” (I 85), 
tak bliskiego jego zdaniem plastyce, teoretyk wzornictwa 
przemysłowego („form przemysłowych”) Pawłowski skłon-
ny był nawet ją, formę, oddać w kompetencje odrębnej 
dziedziny, „plastyki”, skłonny był postulować istnienie od-
rębnego zawodu: projektowania „estetyczno-plastycznego” 
(I 83–88; Emancypacja kształtowania przemysłowego, 1972), 
„projektowania wyglądu” (I 135–138; Wygląd czy struktura 
użytkowa, 1975). Cele tego ostatniego utożsamiał z dosto-
sowaniem obiektu „do subiektywnych ocen estetycznych, 
do panującej mody”. Byłoby ono „określeniem zespołu 
zewnętrznych, wizualnych cech przedmiotów w intencji 
uczynienia ich wyjątkowymi, wyróżniającymi się z innych, 
zwracającymi uwagę swoim wyglądem i wytwarzającymi 
stan emocji u oglądającego” (I 112; 1973).

Zauważmy: „subiektywność”, „estetyka”, „zewnętrzność”, 
„moda”, „emocje”. Słowem, powierzchowność, względność, 
brak rzeczowości… 

Samo „czy” w tytule artykułu Wygląd czy struktura użyt-
kowa sugeruje, jakoby chodziło tu o jakieś albo-albo. Czyż-
by wygląd przedmiotu nie miał znaczenia w procesie jego 
użytkowania?

Jak pamiętamy, to samo stanowisko zajmował Hannes 
Meyer, lekceważąc znaczenie Erscheinungsbild budowli dla re-
alizacji jej funkcji; do analogicznych konsekwencji prowadzić 
może zresztą przekonanie, że na przykład dom jest maszyną, 
a to o tyle, o ile można sobie wyobrazić maszynę, której nikt nie 
obsługuje. Tymczasem tylko naiwny realista ulega złudzeniu, 
że widzi rzeczy po prostu, bez zapośredniczenia, takie, jakie 
są. Nie zdaje sobie sprawy z zapośredniczenia, jakim jest jego 
własne ich wyobrażenie, ich obraz, jaki ma „w swoich oczach”.

Co więcej, znaczeń terminu „forma” nie wyczerpuje 
pojęcie wyglądu ani pojęcie „formy plastycznej” („funkcja 
produktu” nie może zostać „zdominowana przez formę 
plastyczną”, najwyraźniej utożsamianą przez Pawłowskie-
go z „cechami wizualnymi”; I 89).
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Postulat wyzwolenia się od iluzji, od fikcji nie może 
znaleźć rozwiązania w życiu samą rzeczy-wistością, sa-
mymi rzeczami (zresztą postulat taki pozostałby utopią, 
jeśli mieć tu na myśli kantowskie „rzeczy same w sobie”, to 
niepoznawalane X). To z punktu widzenia naturalistycz-
nej teorii kultury, co zauważa Max Scheler, „między isto-
tą żywą a światem stają w zasadzie jedynie coraz to nowe 
iluzoryczne treści (barwy, tony, wartości itd.)”, a doznawa-
nie tylko „ciał stałych i ruchu” byłoby rzekomo najbliższe 
prawdy – „rzeczy »samych w sobie«”175.

Obrazowość. Kraj-obraz

Czyż waga, jaką Pawłowski wiązał z „obrazowym rozwią-
zywaniem problemów” (I 95; 1972), z „myśleniem” i „pozna-
niem obrazowym” (I 124; 1973), z „modelami obrazowymi” 
(„wizualnymi”) w projektowaniu (I 95, 124) nie wynika 
z natury tego, co projektowane, z roli kategorii obrazu 
w życiu, świecie człowieka? Jeśli nawet przeciwstawiał 
„przedstawianie” – „obmyślaniu” i przeciwstawiał się ro-
zumieniu projektanta jako kogoś, kto „przede wszystkim 
obrazowo przedstawia zamierzony wytwór”, a sam chciał 
pojmować projektanta jako kogoś, kto „obmyśla”, to prze-
cież czynił tę charakterystykę z myślą o wszelkim projek-
tancie i wszelkim projektowaniu, z włączeniem „polityki, 
nauki, organizacji, hodowli itp. działań, których efektem 
nie jest zmaterializowany obiekt” (I 167; 1977).

Nie jest kwestią światopoglądu czy stanowiska filozo-
ficznego, że rzeczy nam się zjawiają. Słowa takie jak „zjawi-
sko”, „widok”, „wygląd” wskazują właśnie, że oprócz rzeczy 
istnieją obrazy rzeczy, a mianowicie chociażby obrazy spo-
strzeżeniowe rzeczy. Kiedy jednak nie przyjmujemy po-
stawy, intencji poznawczej, nie pragniemy już dowiedzieć 
się, jaka jest rzecz sama znajdująca się przed nami, nieza-
leżnie od nas, od naszego świata, rzeczy są dla nas tym, 
czym je czynimy w naszym spostrzeganiu, doświadczeniu 
(czynimy, w odniesieniu do pewnych idei czy chociaż-
by na gruncie przyjętych konwencji, symbolizmów itp.). 

175  M. Scheler, Istota i formy sympatii, 
przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1980, 
s. 276.
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Wtedy to rzeczy są nośnikami obrazów i tego, co w nich 
się ukazuje. Jak w malarstwie nie tyle widzi się rzecz samą, 
materialny obiekt, co w niej i dzięki niej widzi się coś wię-
cej, czego tu oto realnie wcale nie ma, tak w designie…?!

Dobitnym przykładem bytu obrazowego jest krajobraz. 
Ta jedna ze scen ludzkiego życia. Samo polskie słowo 
daje nam wgląd w charakter sposobu istnienia krajobra-
zu (podobnie język francuski rozróżnia pay oraz paysage). 
„Kraj-obraz”! Krajobraz to nie kraj, lecz kraj taki, jak jest 
widziany i czym się stał w widzeniu, w czyichś „oczach”, 
w obrazie jego, jaki ktoś ma. To nie realna topografia te-
renu, wody, skały, drzewa tam występujące, lecz scena, te-
atr, przestrzeń plam, linii, świateł… Krajobraz, jak każdy 
przedmiot, jest przede mną, pokazując nań, wskazuję ręką 
przed siebie, co więcej, jak podpowiada poeta, „w oczu 
swych czary idę” (Bolesław Leśmian). W przeciwieństwie 
do kraju, krajobraz nie jest bowiem czymś zastanym, jak 
każdy obraz współtworzy go ten, kto patrzy.

Sens tezy Heinricha Wölfflina, którą odniósł zasad-
niczo do architektury: „przedmiot przyrządzony jest dla 
oka, jako obraz”176 – wykracza poza tę myśl, iż budowle 
stają się elementami krajobrazu.

Esteza przedmiotu

Przedmioty, obiekty, w swej „obiektowości” ze swej istoty 
są subiektywne, to znaczy istnieją dla jakiegoś „subiektu”, 
czyli podmiotu (podmiot i przedmiot to korelaty).

Nie ma powodu, by w imię obiektywizmu nie dostrzegać, 
by przemilczać, by pomijać subiektywność, czynniki subiek-
tywne i to, co subiektywne (zresztą, obiekt i „subiekt”, object 
i subject, przedmiot i podmiot, to pojęcia korelatywne). Nie-
mniej również sfera subiektywności nie podlega dowolności.

Przedmiot pojawia się i jest (do)określany w aktach 
postrzeżeniowych, w szczególności w widzeniu i dotyka-
niu, skierowanych w stronę ich rzeczowego nosiciela. Co 
w tym ostatnim ktoś widzi, co w nim wynajduje, za co go 
ma, w swoim wyobrażeniu, obrazie (a nie jest to po prostu 

176  H. Wölfflin, Sztuka klasyczna, przeł. 
J. Muczkowski, Kraków 1931, s. 240.
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obraz tej rzeczy, tego rzeczowego, realnego nosiciela) – na-
leży tu do przedmiotu. Te akty podmiotu nie sprowadzają 
się do percepcji, postrzegania rzeczy, badania i obserwacji 
jej, przeciwnie, centralne znaczenie mają wplecione w nie 
projekcje (nieświadome rzutowanie treści, takich jak in-
tencje i skojarzenia). Właśnie to wyłanianie się przedmio-
tu w „jego” postrzeganiu nazywam estezą przedmiotu („es-
thetyczny”, czyli postrzeżeniowy). 

Determinanty obrazu

W przekonaniu, iż przedmioty należące do świata czło-
wieka, obiekty kulturowe (krajobrazy czy dzieła sztuki 
w szczególności), istnią się jako continua obrazów, spróbo-
wałem określić ich determinanty.

Determinantami obiektu, dzieła jako obrazu, są:
1. Nośnik, wytwór lub/i wybrany twór (rzecz, zdarze-

nie lub proces; na przykład kraina, malowidło).
2. Otoczenie nośnika, w którym jest on ulokowany.
3. Funkcjonalny kontekst.
4. „Przedmiot” obrazu, czyli to, co widziane, to, czego 

obraz jest obrazem, czego jest uobecnieniem.
5. Świat „przedmiotu” obrazu. 
6. „Podmiot” obrazu, czyli „widz”, patrzący.
7. Ideatyczne konteksty obrazu, w szczególności jego 

przedmiotu (lub przedmiotów). Stanowią je „światy idei”177.
Patrzący wiąże determinanty – zgodnie z ich „logiką” 

i naturą.
W przypadku designu, jego dzieł – nie inaczej. Najła-

twiej uświadomić to sobie w odniesieniu do tak zwanych 
znaków ikonicznych (ich przykładami są znaki identyfi-
kujące, „identy”)178. W istocie, co podkreśla Gadamer, „zna-
ki obrazowe nie są pewnego rodzaju znakami, lecz pewne-
go rodzaju obrazami”179. Jednak również inne przedmioty 
użytkowe, takie jak domy, świątynie, samochody, nie są 
tożsame z jakimiś rzeczami, przeciwnie, te są ich tylko 
nośnikami, podłożem. Przedmiot istni się wraz z tym, co 
w danej rzeczy widzimy, w obrazach, jakie w niej widzimy 

177  J. Krupiński, Determinanty dzieła 
sztuki jako continuum obrazów („Estetyka 
i Krytyka” 2013, nr 28, s. 59–82; tutaj 
wprowadziłem pewne korekty).

178  Szerzej: J. Krupiński, Ident jako 
znak-obraz, w: E. Pawluczuk, Znaki 
identyfikujące, Kraków 2005. Określenia 
„znak identyfikujący”, „ident” zapropono-
wałem tamże.

179  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, 
przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 163.
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i jakie jej mamy. W ten sposób staje się ona dla nas przed-
miotem. Istni się w dynamice naszych działań, w „kontinu-
ach” obrazów splecionych z ich dynamiką.

(Znaczenie kategorii obrazu w designie, dla tego, co 
projektowane w designie, stanowi rację odróżnienia go od 
inżynierii, techniki samej). 

„Każdy widzi inaczej”?

Dziedzina subiektywności, to, co subiektywne, nie jest toż-
sama z dowolnością, arbitralnością czy nieokreślonością. 
Zbyt łatwo wykrzykuje się dzisiaj, z poczuciem oczywi-
stości, słowa mające ucinać wszystkie dyskusje (przez czy-
nienie ich niemożliwymi), słowa: „Każdy widzi inaczej!”. 
To zdanie pełni funkcję pewnika, wytrychu, deklaracji 
światopoglądowej… Jak to więc się dzieje, że na przykład 
trafiamy do tych samym drzwi (nie rozbijając się o oście-
ża czy mur), że możliwy jest ruch drogowy, a przeszkodą 
w prowadzeniu kampanii reklamowych nie jest trudność 
poznania indywidualnych, wyjątkowych sposobów widze-
nia każdego potencjalnego adresata?

To prawda, stając przed danym obiektem, w tym sa-
mym punkcie, faktycznie nawet ten sam człowiek nie za-
wsze widzi to samo, nie musi widzieć za każdym razem 
tego samego. Przyjęty „punkt widzenia” (niepojęty do-
słownie: postawa, zainteresowanie, cel itp.) wpływa na 
sposób odnoszenia się do zastanego obiektu, na ukierun-
kowanie i wybiórczość spojrzenia. Nie wyklucza to jednak 
możliwości przyjmowania określonego punktu widzenia 
przez jednego człowieka lub wielu ludzi – a to, co z niego 
się ukazuje, nie ma wcale charakteru indywidualnego, su-
biektywnego, nie jest czyimś widzimisię.

Efekt złudzenia

Do codzienności naszego życia, najbardziej powszednie-
go, przyziemnego i tego najwznioślejszego, należy uleganie 
złudzeniom. Ten efekt, wpisany bodaj już to w działanie 
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i budowę naszych zmysłów, uwzględniany być może 
w szczególności z tą myślą, by nie dopuszczać do błędów, 
zafałszowań, nieporozumień. Uwzględnienie go prowadzi 
do wprowadzenia stosownych korekt. Banalnym przykła-
dem tego jest pamięć o punkcie widzenia, skrócie perspek-
tywicznym, wynikających stąd złudzeniach, które można 
korygować itp. Wkraczamy w sedno sporów toczonych 
wokół architektury, designu. Efekt złudzenia wiązany bywa 
z iluzją, kłamstwem – i o to oskarżani są projektanci dzieł, 
w których on występuje.

Samo złudzenie perspektywiczne jest jednak faktem, 
dokonuje się w zgodzie z obiektywną prawidłowością. Jej 
podlega ten, kto doznaje złudzenia – a kto mu ulega, ten 
o tym nie wie. Właśnie widzi, jak rzeczy się mają!

Faktem jest to, że ktoś doznaje złudzenia. O tyle ono 
jest niezależne od niego, że dzieje się bez jego woli, inten-
cji. To, co wtedy mu się ukazuje, jawi, także nie jest pro-
duktem jego woli, intencji. On podlega temu zjawisku. 
W tym sensie zachodzi ono niezależnie od niego. Zależy 
od punktu widzenia, w którym się znalazł, od sposobu wi-
dzenia, który jest mu dany (nie tyle „który posiada”, bo to 
człowiek mu podlega, ulega, bezwiednie), poczynając od 
budowy oczu. Niemniej nie jest kwestią jego widzimisię. 
To nie jest jego punkt widzenia: to nie jest jego, indywi-
dualny, sposób widzenia (podkreślić to trzeba dzisiaj, gdy 
mądrością stał się frazes: „Każdy widzi inaczej”).

Każdy, kto w stosunku do danego obiektu znajdzie się 
w tym samym punkcie, kto ma oczy (człowiek), zobaczyć 
może to samo. Starożytny przykład: pionowe kolumny, 
w równych odstępach… chociaż w rzeczywistości bloki 
kolumn zostały tak ustawione (odstępy, pochylenia, gru-
bości), by „w oku” właśnie wydawały się harmonijnie, po-
rządnie ułożone (skrajne kolumny poszerzone, tło jasnego 
nieba „wyszczupla” przedmioty występujące na nim). Inny, 
równie banalny przykład, litery w słowie tytułu książki 
mają równe odstępy, mają je „w oku” czytelnika, w rze-
czywistości grafik nie ustawił ich „mechanicznie”, w ten 
sposób zróżnicował „światła” między nimi, aby znajdując 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   220 2014-08-20   14:09:55



221 Forma: obrazowość przedmiotu 

się w określonym polu, na określonym tle, w określonym 
kontekście – wypadły „w oku” tak, a nie inaczej, na przy-
kład równo, równomiernie, wyważenie, poważnie, spójnie, 
stabilnie, układnie, spokojnie… Kształty tych „świateł”, pól 
międzyliterowych uczynił także znaczącymi… Uwzględ-
nił efekt „pozytywowy” i „negatywowy”, ich obu współgra-
nie, zamienność… W tej sferze porusza się design.

Dualizm wyglądu i istoty, treści?

W odniesieniu do obiektów projektowanych w designie 
nieadekwatne jest stanowisko głoszące nieistotność wy-
glądu, a co więcej, zakładające dualizm wyglądu oraz isto-
ty, głoszące „powierzchowność”, „zewnętrzność” wyglądu, 
nieistotność sposobu zjawiania, ukazywania się czegoś dla 
tego, czym ono „naprawdę” jest.

Stanowisko to jest nieadekwatne, jeśli zgodzimy się, że 
design (w przeciwieństwie do inżynierii) ujmuje te obiek-
ty jako obiekty kulturowe, jako przedmioty, czyli w odnie-
sieniu do podmiotu, jako przedmioty istniejące, a powie-
działbym mocniej: jako przedmioty istniące się w relacji 
z człowiekiem, i to zasadniczo istniące się w relacji po-
strzeżeniowej („esthetycznej”).

Wbrew stanowisku głoszącemu dualizm formy i treści 
(znaczenia, funkcji) można wskazać przykłady zbieżno-
ści jednego z drugim. Nie zależności jednego od drugiego 
(co sugeruje na przykład teza: Form follows function), lecz 
zbieżności, wzajemnego dookreślania się. 

Sposób zjawiania się nie jest „funkcją procesu życia”. Nie 
rozpoznaje jego roli biologicznej, kto uważa go za „warunek 
istotowych [essential] procesów zachodzących wewnątrz 
żywych organizmów”. Pisząc to, Hannah Arendt odwołuje 
się do badań biologa Adolfa Portmanna i dodaje: „różno-
rodność życia zwierzęcego i roślinnego, ani bogactwo form 
samopokazywania się i jego funkcjonalny nadmiar nie 
mogą być wyjaśnione w kategoriach funkcjonalizmu”180.

Ciało człowieka, twarz, gest, postawa nie są pośred-
nim wyrazem czegoś, co jakoby zasadniczo dzieje się we 

180  H. Arendt, Myślenie, przeł. 
H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991, 
s. 61–62; przekład pierwszego cytatu 
modyfikuję,  
by ściślej trzymać się oryginału.
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wnętrzu. Podobnie dopełnienia ciała (ubiór, domostwo, 
architektura…)181.

Na najogólniejszym poziomie widzę to następująco: 
dualizm odpowiada koncepcji obrazu-odbicia. Ten obraz 
oddaje, przedstawia, wyraża, pozwala spełnić coś już do 
końca określonego poza nim (znanego, wyobrażonego). 
Natomiast obraz-uobecnienie jest miejscem, w którym 
dopiero pojawia się to, czego jest on obrazem: ta treść, to 
znaczenie, ta funkcja. 

Szczegółowiej, rozważmy przykład Władysława Ta-
tarkiewicza związany z pojęciem wyglądu. Za sofistami 
powtarza on, iż czym innym jest brzmienie, muzycz-
ność recytowanego wiersza, a czym innym jego przesła-
nie. Z jednej strony „jak” (forma), z drugiej „co” (treść). 
Czy jednak sposób odczytania wiersza, na głos (lub „po 
cichu”, głosem wewnętrznym), nie składa się na jego in-
terpretację? W szczególności taką, w której objawiają się 
dotąd nieznane treści? Z drugiej strony ignorancja języ-
kowa, na przykład nieznajomość języka, w którym napisa-
ny jest wiersz, prowadzi do iluzji na poziomie słyszanych 
dźwięków, jakoby słów. Słuchacz wsłuchuje sobie bliskie 
struktury, w ciągach brzmień kładzie podziały, wyodręb-
nia zespoły „sylab” odpowiednie do jego „kompetencji” ję-
zykowej, do swoich nawyków i oczekiwań.

Inny banalny przykład, graficzny: rodzaj użytego „fontu” 
a zmiana znaczeniowa, „wydźwięku” tego samego słowa.

Pamiętamy zdanie: „Rozpatrywanie cech estetycznych 
w izolacji od pozostałych i odnoszenie ich jedynie do for-
my produktu i jego wyglądu jest anachroniczne” (I 137; 
Wygląd czy struktura użytkowa, 1975). Na pierwszy rzut 
oka z tym stwierdzeniem stoi w sprzeczności główny po-
stulat cytowanego artykułu, postulat oddzielenia „projek-
towania struktury użytkowej” od „projektowania wyglądu” 
(to pierwsze, w przekonaniu autora, stanowić ma „odręb-
ny zawód” i rozpatrywać „produkt jedynie jako środek 
służący do realizacji procesu użytkowego”; I 138, 137). Au-
tor dopuszcza jednak „rozpatrywanie cech estetycznych 
w izolacji”, a to wówczas właśnie, „gdy w jakimś produkcie, 

181  Stanowiska negujące dualizm ciała 
i duszy przywołuję we fragmencie Ciało, 
w: J. Krupiński, Z-wiednie, dz. cyt., 
s. 135–141.
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ze względu na jego funkcję, cechy plastyczne miałyby być 
cechami dominującymi” (I 137). „Cechy plastyczne”, czyli 
formalne, postrzeżeniowe, „esthetyczne”? 

Jeśli przez cechy estetyczne rozumieć te odczuwane, 
osądzane jako estetycznie wartościowe, na przykład ładne, 
śliczne, powabne czy piękne, to trzeba stwierdzić, że nie 
tylko rzecz, ale nawet przedmiot sam nie ma takich cech. 
Dowolne z posiadanych przez niego cech, własności, na 
przykład kształt, proporcje, mogą z punktu widzenia pew-
nej wrażliwości uchodzić za „estetyczne”. Które to będą, 
to, które z cech rzeczy będącej nosicielem przedmiotu, to, 
które z cech przedmiotu okażą się estetycznie nieobojętne, 
nie wynika z nich samych. Z góry takich wyizolować nie 
można182. 

„Cechy plastyczne” nie mogą być rozpatrywane 
w oderwaniu, autonomicznie, gdy są środkiem istotnym ze 
względu na jakąś funkcję. Jej charakter nie został określo-
ny, a więc może to być funkcja pozaestetyczna. Przykłady 
musimy próbować znaleźć sami. Elementarne przykłady? 
Typografia, logo, okrycia, nakrycia? Erotyka, kulinaria? 
Obrzęd, ceremonia, kult? Przykłady te tylko jeszcze raz 
dowodzą, że owa próba wyodrębnienia dwu rodzajów 
projektowania, „struktur użytkowych” oraz „wyglądu”, jest 
zupełnie sztuczna. Powtórzę i tu ten banał: wygląd może 
być istotny w procesie użytkowym. Dość więc twierdzić, 
jak czynił to Pawłowski wcześniej: „Projektant przemy-
słowy rozpatruje czynniki […] plastyczne ze względu na 
użytkowanie” (I 89; Emancypacja kształtowania przemysło-
wego, 1972). Nie dość, by designer rozpatrywał je tylko pod 
tym względem.

182  Toteż kto podejmuje próbę zaprojek-
towania estetyki przedmiotu, (do)okre-
ślenia, ukształtowania jego cech estetycz-
nych, ten mierzy w nic. Powtórzę, nawet 
przedmiot takich cech nie ma. Jakości 
estetyczne nadbudowują się nad cechami 
przedmiotu, pojawiają się w naddatku, 
epifenomenalnie. Estetyzator w swych 
dłoniach i oczach znajduje tylko to, co 
odpowiada jego własnym uprzedzeniom, 
odruchom estetycznym – kanonom, 
wzorcom, modelom idealnym, modom, 
jakie przejął, które panują nad nim 
(z czego sobie najczęściej nie zdaje nawet 
sprawy, sam myśli o sobie, że jest panem, 
on, rzekomy dyktator). Stylizuje. Stroi. 
Selekcjonuje. Proporcjonuje, porcjuje, 
parcjalizuje. Na ślepo, nie widząc natury 
tego, z czym ma do czynienia, narzuca 
swój gust, gust, który podziela. Narzuca. 
Paradoksalnie: brak mu wrażliwości. 
Z góry jakoby wiedział i czuł, co w przy-
padku tego oto przedmiotu jest estetycz-
ne, i wtłacza go w „swe” poczucie. 
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W haśle by design wybrzmiewa ideał mocy: pragnie-
nie człowieka do posiadania zdolności zaprojektowania 
wszystkiego, do końca, bez reszty. Tu wola człowieka, wola 
poczynania (bycia początkiem, wyprowadzania z siebie 
samego), wola panowania, poddania sobie, kontroli, nie-
wypuszczenia niczego „z rąk”. Opozycyjny w stosunku do 
ideału mocy twórczej określam mianem ideału łaski twór-
czej. Przedstawię go tutaj z pamięcią o Pawłowskim.

Stanowisko Pawłowskiego oscyluje między tymi biegu-
nami, paradoksalnie, on, designer i teoretyk designu, nie 
tylko znał granice projektowalności, ale potrafił zdać się 
na działanie sił, które formują poniekąd same. Sam uczest-
niczył w przemianach, którym w Polsce patronowało ha-
sło: „Miasto, masa, maszyna”. Niemniej wyrastał ze świata 
bliskiego naturze, z tradycji „agrarnej”, dla której właściwą 
postawę charakteryzują pielęgnacja, troska, pozwolenie 
czemuś, by wzrosło, by ujawniło pełnię swych możliwości. 
(To wszystko składa się na sens colere, słowa, od którego 
pochodzi „kultura”).

Wspomnieć trzeba ogrodnicze objawienia Pawłowskie-
go. W latach II wojny światowej Pawłowski był uczniem 
ogrodniczej szkoły zawodowej w Tarnowie (tylko takie 
szkolnictwo, średnie, zawodowe, nieogólnokształcące, do-
puszczali Niemcy, okupanci: by zniszczyć kulturę narodu, 
społeczności, dość odsunąć na bok wykształcenie ogólne). 
Po wojnie Pawłowski rozpoczął studia na Akademii Rol-
niczej, wkrótce wprawdzie porzucił je dla Akademii Sztuk 
Pięknych, ale nie zapomniał doświadczeń z lat tarnowskich.

2.7. 

Akt twórczy
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Drobne zdarzenia odsłonić potrafią wiele wrażliwej 
duszy. Objawienia Pawłowskiego? Kij wbity w piaszczy-
ste dno strumienia przepływającego przez teren szkoły 
wpłynął na zmianę nurtu, brzeg zmienił położenie i linię, 
piaszczyste dno przyjęło niezwykłe formy. Drobne zmiany 
w sąsiedztwie wzrastającej rośliny wpływają znacząco na 
charakter jej pokroju, formę, jaką przyjmuje…183.

Jakie wnioski się nasuwają? Się? Ile osób było świadkami 
podobnych wydarzeń, nie znajdując w nich nic szczególne-
go? Wnioski wrażliwej duszy: minimalna ingerencja przyno-
si rozległe konsekwencje, bądź ostrożny, działaj z umiarem. 
Dość inicjować pewne procesy. Zdaj się na samoorganizację 
„materii”, której dajesz impuls zmian. Wystarczy drobna in-
gerencja, spotykając się z odpowiedzią ze strony natury, jej 
potężnych, nieprzewidywalnych sił, może przynieść niezwy-
kłe, nieomal samorodne skutki. Wszystko, co tworzy czło-
wiek, bazuje na naturze (artefakty na ekofaktach).

Forma naturalnie ukształtowana

Pod tytułem Forma naturalnie ukształtowana Pawłowski 
opublikował swój tekst programowy, „manifest” (1966). 
Równolegle tworzył zbiory, „cykle” prac, w samym tytule 
manifestujące koncepcję, z której się zrodziły. To Formy na-
turalnie ukształtowane (1963, 1977) oraz Powierzchnie natu-
ralnie ukształtowane (1965–1966; 1975, 1978). Z tego ducha 
powstały także i inne cykle Pawłowskiego, by wymienić 
tak uderzające jak Omamy (1962–1963; 1984), Manekiny 
(1964), Szkielety (1971, 1978), Sarkofagi krakowskie (1975), 
Powierzchnie przemienne (1966, 1975), Epitafia (Chusty We-
roniki) (1978) i Epitafia II (1984). Podobnie cykl fotogra-
ficzny Genesis, powstał z tego ducha i ucieleśnia go, tę kon-
cepcję aktu twórczego (1967; do 1977 noszący tytuł Ręce), 
nie tylko z niej wypływa, ale ją unaocznia184. 

Co więcej, jeśli koncepcję „formy naturalnie ukształ-
towanej” odczytamy jako wyraz pewnego idealnego aktu 
twórczego, odnosi się ona nie tylko do twórczości arty-
stycznej, lecz także dydaktycznej i projektowej.

183  Profesor opowiedział mi o tym 
podczas posiłku, sprowokowany do wy-
jaśnienia, dlaczego odsuwa na bok sałatki 
jarzynowe – jego „dieta” w okresie wojny 
składała się głównie z takich „dań”.

184  O tym dziele Pawłowskiego piszę 
najszerzej w: Intencja i interpretacja. 
Genesis Andrzeja Pawłowskiego, Kraków 
2001.

2.7. 

Akt twórczy
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W praktyce projektowej Pawłowski stosował pewną „me-
todę formy naturalnie ukształtowanej” (jego określenie), 
zrodzoną w duchu owej koncepcji. Tą „metodą” „wykony-
wał”, elementy obudowy (wrzeciennika, korpusu wiertarki, 
1963). Jej powierzchnia kształtowała się poniekąd sama, ni-
czym powłoka naniesiona, naprężona na wcześniej określo-
ny techniczny układ podzespołów urządzenia. Dodam, że 
jeśli u podłoża tego sposobu kształtowania leżał ideał ścisłe-
go dostosowania zewnętrza do tego, co we wnętrzu, to pod-
kreślić trzeba, iż ideału tego nie spełniają nawet organizmy 
zwierzęce. Prymatu nie mają wnętrzności, zaś powierzchnia, 
to, co widzialne, dotykalne, nie jest tylko obudową. Przeciw-
nie, bycie widzianym lub niewidzianym, sposób jawienia się 
w oczach innych, dotykanie i bycie dotykanym należą do 
istoty życia – wnętrzności, organy wewnętrzne podtrzymują 
to, warunkują i umożliwiają, same są tylko środkami.

Ośmielam się sądzić, że jako „metoda” postępowanie 
przyjęte w wykonaniu form wspomnianych obudów może 
zamieniać się w dość mechaniczny sposób kształtowania, 
w chwyt formalny, o „stylizacji” trafiającej we wrażliwość 
autora (słowa „stylizacja” używam tu z całą świadomością 
tego, że w języku Pawłowskiego było ono określeniem pe-
joratywnym).

Niezwykła waga Pawłowskiego „koncepcji formy natu-
ralnie ukształtowanej” nie polega jednak na tym, by była 
„metodą”. Wyraża doniosły ideał procesu twórczego.

Auto-, samo-…

Podkreślę: formy „naturalnie ukształtowane” nie tyle były 
projektowane, myślowo wykreślone, zamyślane, „obmyśla-
ne” i potem zrealizowane, ile zasadniczo określały się same 
w procesie ich wykonywania. Łańcuch czy błona, elastycz-
na powierzchnia, poddane pewnym oddziaływaniom, 
samokształtowały się zgodnie ze swoimi własnościami, 
zgodnie ze swoją strukturą, „logiką”185.

Wykładając „zasadę formy naturalnie ukształtowanej”, 
Pawłowski podkreśla, iż autor zdaje się na rolę „autokorekty” 

185  Wspomnę tylko, że architekt Peter 
Zumthor (ur. 1943) mówi o formach, 
które „przychodzą”, a nawet rzuca tezę: 
„Forma tworzy się sama”. Nie podejmę 
tu próby zestawienia jego rozumienia tej 
tezy z koncepcją Pawłowskiego.
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tego, co kształtowane, na rządzącą tym procesem „zasadę 
logiki kształtu” (logikę, rozumność samej materii?) – o ile ją 
„uzna”. Sam ze swej strony wysuwać może pewne „dyspozy-
cje”. I o tyle „dysponuje tymi zmianami” (I 38). 

Pamiętajmy, jednym ze „świętych słów” Pawłowskiego 
będzie „inicjacja”. Autor inicjuje proces, który przebiega 
już samoistnie, zgodnie ze swoją logiką…

Nawet materia w dosłownym znaczeniu ma zdolności 
samoorganizacyjne, ukryte potencje, na które się zdaje, 
które podejmuje twórca. 

Zaprzeczeniem „zasady formy naturalnie ukształtowanej” 
jest więc wszelkie postępowanie traktujące przedmiotowo 
to, ku czemu się kieruje, a co zbyt łatwo nazywamy „przed-
miotem” tego postępowania. Traktujące je przedmiotowo, 
jak(o) surowiec, materiał tylko, takie nic, co kształt, postać, 
wartość mogłoby i miałoby zyskać dopiero dzięki formie mu 
narzuconej przez człowieka, dzięki uformowaniu nadanemu 
mu przez twórcę (por. wyżej, fragment Tworzywo).

Czyż nie na tym dyktacie bez reszty, czym coś się ma stać 
i staje – czyż nie na tym polega bycie twórcą? Czy nie na 
byciu niczym Stwórca, czyli na postępowaniu na podobień-
stwo wyobrażenia tworzenia z niczego (creatio ex nihilo)?

To podejście ze strony tworzącego wychodzące z przeko-
nania, że nie panuje nad wszystkim, nie wszystko leży w jego 
mocy, a co więcej, że zdając się na coś, na samoorganizujące 
się procesy, osiągnie coś, co będzie dla niego odkrywcze, co 
go obdarzy, co będzie mu niejako darowane. Nie rządzi tym 
procesem przypadek, jakkolwiek język angielski to podpo-
wiada: w opozycji do by design leży by chance. Twórca nie 
przesądza o wszystkim, coś inicjuje, otwiera… Przycho-
dzące podejmuje nawet nie on sam, artysta, projektant, ale 
„użytkownik”, „odbiorca” – ten wtedy tworzy.

To przyczynek do zagadnienia granic projektowalności.

Mit natury

Jeśli słowo „naturalny” ma oznaczać tyle, co zgodny 
z prawami natury, to każdy obiekt kulturowy, w swej 
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materialności, realności, jako rzecz, jest naturalny. W prze-
ciwnym razie mówilibyśmy o cudzie. 

Określenie „naturalny” Pawłowski wprowadza, pisząc 
o krzywej łańcuchowej (a mógłby to uczynić w odniesieniu 
do każdej rzeczy): „zawsze kształtować się będzie według 
zasad fizyki, które pozwalam sobie nazwać naturalnymi” 
(I 38). Pierwsza część – „zawsze kształtować się będzie 
według zasad fizyki” – nie da się zaprzeczyć (w przeciw-
nym razie zaszedłby cud). Druga część tego zdania, „zasad 
fizyki, które pozwalam sobie nazwać naturalnymi”, budzi 
zdziwienie w części „pozwalam sobie”. Słowo „fizyka”, za 
łacińskim physica (nauka o naturze, przyrodzie; przyrodo-
znawstwo), a greckim physike pochodzi właśnie od grec-
kiego physis, czyli przyroda, natura jako przyroda (fizyka 
to pierwsza nauka pośród przyrodniczych).

Wszystko bez wyjątku – nowotwór, katastrofa, kata-
klizm – wydarza się zgodnie z prawami natury. Jak pojęta 
„naturalność” może więc uwodzić, co ma w sobie tak uro-
kliwego, że słowo „naturalny” nie jest tylko opisowe, lecz 
ma wydźwięk wartościujący, pozytywnie? Drugie znacze-
nie polskiego słowa „natura” dopuszcza i ten sens: natural-
ny, bo wynikający z natury: wprost wypływający z istoty 
czegoś. Jak pamiętamy, nauki przyrodnicze nie domnie-
mują w żadnej przez siebie badanej rzeczy czegoś takiego 
jak jej istota. Twory naturalne esencji nie mają, a kulturo-
we esencje posiadają nie jako naturalne.

W ludzkich wytworach „drażni” Pawłowskiego (a jego 
zdaniem „nas”) ich „martwota, cecha zasadniczo różniąca 
ludzkie twory od tworów przyrody żywej”. W tworach 
natury podziwia on zdolność „autokorekty”, a w ich for-
mie, kształcie „piętno procesu, sposobu, w jaki powstał”. 
Czytamy: „Kształt powstały w takim procesie [samore-
gulacji] pozostaje doskonały, nawet gdy odbierze mu się 
życie, a więc przerwie możliwość dalszego doskonalenia 
(kościec, muszla)” (I 36; czy w przypadku przedmiotu 
użytkowego ten sam walor ma piętno zużycia, ślad życia, 
włącznie z przypadkiem postaci, jaką przyjmuje pojazd po 
wypadku?).
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W koncepcję „formy naturalnie ukształtowanej” wpi-
sane jest przekonanie o znaczeniu „samokształtowania 
się” dzieł (określenie „samokształtująca się forma” znaczy 
w szczególności tyle co… „samokształtujący się kształt”). 

To właśnie „autokorekta” ma przynosić doskonałość: 
„Każdej zmianie kształtu towarzyszyć będzie również w tym 
przypadku autokorekta, czyniąc go za każdym razem do-
skonałym. Jeżeli założymy, że dysponujący tymi zmianami 
uzna zasadę takiej logiki kształtu, a dyspozycje wynikną 
z jego subiektywnej potrzeby, to kształt ten będziemy mogli 
nazwać formą naturalnie ukształtowaną” (I 38).

Ogrodnik Pawłowski nosi wiarę w racjonalność po-
rządku złożonego w naturze. Stając w opozycji do „sztucz-
ności”, unika nawet sztuki. Dziwność, wymyślność (curio-
sity) odsuwa na bok. Bezwiednie wiedziony mitem rajskiej 
natury, idyllicznym wyobrażeniem świata, gdzie

„kwiaty
Rajskie, nie sztuką piękną ułożone
Na grządkach ani w rabaty wymyślne,
Lecz dobrodziejstwem Natury rozsiane”186.

Milton: 
Flours worthy of Paradise which not nice Art 
In Beds and curious Knots, but Nature boon187.

Ideał łaski twórczej

Koncepcja „formy naturalnie ukształtowanej” może być od-
niesiona do wielu rodzajów twórczości, artystycznej, projek-
towej czy pedagogicznej. Pod tym warunkiem, że nie zostanie 
utożsamiona z praktycznym chwytem, metodą kształtowa-
nia, ani nawet nie będzie utożsamiona z tym, jak ją wyłożył 
Pawłowski w swych tekstach, a zasadniczo w swym progra-
mowym manifeście Forma naturalnie ukształtowana (1966).

Więcej znalazłem już w postawie Jego samego, jaką po-
znałem, będąc Jego studentem. Pawłowski kształcił w tym 
duchu: wchodząc w osobisty kontakt, wsłuchując się w na-
turę, w osobowość, w dyspozycje studentki czy studenta. 
W ruchu wyzwolenia jej czy jego dyspozycji, zdolności… 

186  J. Milton, Raj utracony, przeł. 
M. Słomczyński, Kraków 1974, s. 91, 
Księga Czwarta, 306–309.

187  Tegoż, Paradise Lost, ed. by B.K. Le-
walski, Blackwell Publishing, 2007. Book 4, 
241–242. Lewalski wyjaśnia ówczesne 
znaczenie nice: fastidious, precise.
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Dodać trzeba, odnosił się do niej czy do niego jako do czło-
wieka, nie definiując jej czy jego jako studenta, nie ustawia-
jąc na tej pozycji. Przede wszystkim słuchał, wsłuchiwał się, 
odpowiadał, a nie dyktował, nie rozkazywał, nie narzucał, 
nie narzucał się ani siebie. Spełnienie spotkania i rozmowy 
znajdował w dialogu (to bardzo wiele, jeśli pamiętamy, na 
czym w istocie dialog polega – dialog podlega ideałowi ła-
ski, jego rezultat nigdy nie leży w mocy żadnej ze stron weń 
wchodzących).

Znajdziemy więcej, niż to sugerują prace i teksty Paw-
łowskiego, pamiętając chociażby o praktykach surrealistów, 
takich jak ich „automatyczne” rysunki, „dekalkomanie”, 
frottage (Max Ernst), pamiętając o koncepcjach leżących 
u podłoża tych praktyk, u podłoża samej decyzji o ich uży-
ciu, a to o koncepcjach podkreślających rolę nieświadomo-
ści, znaczenie zdania się na coś czy poddania się czemuś.

To „więcej” z czasem określiłem mianem „ideału łaski 
twórczej” 188, w opozycji do ideału, który Ernst odrzucał, 
a który określił mianem „ideału mocy twórczej artysty”. Ta 
opozycja, „mocy” i „łaski” twórczej, nie jest tożsama i nie 
powinna być mylona z by design i by chance.

W teorii Maxa Ernsta podkreśliłbym te przekonania: 
rolą twórcy jest uczestnictwo „w narodzinach tego, co inni 
nazwą jego dziełem”, rola ta spełnia się przede wszystkim 
w widzeniu i polega na ujawnianiu, w sposób niezafałszo-
wany, tego, co znajduje, odkrywa, „co się w nim widzi”189. 
Dodałbym: tym, tego, co się przy jego współudziale uobec-
nia, w obrazie – wchodząc w dialog z tym, co się dzięki 
niemu uobecnia w powstającym dziele-obrazie.

Design zasadniczo określa prometejska ambicja nie-
ograniczonej twórczości, bycia podobnym bogu: (za)pro-
jektowania wszystkiego. Ten duch ideału mocy przejawia 
się na poziomie języka, negatywnemu by chance przeciw-
stawione zostaje dumne by design. Na poważnie wygłasza-
ne są myśli o projektowaniu społeczeństwa (Pawłowski 
odnotowuje: „»industrial design« […] jako projektowanie 
społeczeństwa”; I 114). Bądź o projektowaniu piękna (tej 
pretensji Pawłowski nie ma). 

188  Pisałem o tym ideale m.in. w: In-
tencja i interpretacja, dz. cyt.; The Ideal 
of Creative Grace: Religiosity oraz w: Sol 
invictus. Malarstwo a chrześcijaństwo, red. 
S.J. Ruksza, Katowice 2003; Od-czuwa-
nie – istota twórczości, dz. cyt.; Dwa ideały: 
łaski i mocy twórczej, „Zeszyty Naukowo-
-Artystyczne Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie”; Moc i łaska, dwa ideały 
twórczości, w: Kondycja człowieka współ-
czesnego, red. C. Piecuch, Kraków 2006.

189  „[…] występował on [Max Ernst] 
przeciwko temu, co nazywał »mocą 
twórczą artysty«. Autor, mówił Ernst, 
ma tylko bierną rolę w mechanizmie 
twórczości poetyckiej, może towarzyszyć 
jako widz narodzinom tego, co inni 
nazwą jego dziełem: będącym naprawdę 
prostym ujawnieniem »nie sfałszowa-
nych znalezisk«” (C. Lévi-Straus, Ma-
larstwo medytacyjne, w: tegoż, Spojrzenie 
z oddali, przeł. W. Grajewski, Warszawa 
1993). Max Ernst: „[…] rolą malarza 
jest zakreślanie i rzutowanie tego, co się 
w nim widzi” (cyt. za: M. Merleau-Ponty, 
Oko i umysł. Szkice o malarstwie, przeł. 
S. Cichowicz, Gdańsk 1996, s. 30).
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Wielkiemu Projektantowi, wiedzionemu ideałem mocy, 
na myśl nie przychodzi, że coś ze swej natury nie może 
być zaprojektowane, że coś nigdy nie pojawia się jako re-
alizacja projektów. Na myśl o tym, że realizacja projektów 
pociąga za sobą nieprzewidywalne konsekwencje, na myśl 
o granicach projektowalności odpowiada, że to tylko przy-
padłość położenia, gdy działamy na podstawie niewystar-
czającej wiedzy. Poniżej jego godności i ambicji leży myśl 
o przyjmowaniu i podejmowaniu czegoś, co od niego sa-
mego (nas samych?) nie pochodzi. Z perspektywy ideału 
mocy myśli takie świadczą tylko o rezygnacji, o brak woli 
mocy. Wielki Projektant chciałby swym projektem ogar-
nąć wszystkie skutki, jakie pociągnąć mogłaby za sobą jego 
realizacja.

Pawłowskiego koncepcja „formy naturalnie ukształto-
wanej” daje istotny przyczynek do nakreślenia ideału łaski 
twórczej. 

Doniosłe uwagi w tej kwestii nakreślił on w tekście 
Zagadnienia kształcenia…190. W jego przekonaniu „wyraz 
twórczość nie oznacza tworzenia z niczego”. Twórcy opar-
cie daje „pamięć”. Przypomina słowa socjologa Gabriela 
Tarde, że „wynalazek jest wypadkową naśladowania kil-
ku wzorów”. Przywołując nazwisko Guillaume’a, pisze, że 
„być oryginalnym […] to znaczy naśladować wiele wzo-
rów równocześnie, przebywać w punkcie krzyżowania się 
wielu różnych wpływów. Segregowanie i syntetyzowanie 
tych elementów odbywa się już z udziałem namysłu kry-
tycznego”191.

Pawłowski przeciwstawia się absolutyzacji roli in-
spiracji, natchnienia. Przytoczył tezę Waltera Gropiusa 
sformułowaną w odniesieniu do architektury: „Rozwijaj 
w sobie znajomość bezbłędnej techniki, a następnie oddaj 
się na łaskę natchnienia”192. Ani jednego, ani drugiego, na-
tchnienia, „intuicji”, twierdzi, nie powinniśmy traktować 
jako „systemu tabu, jako dogmatu”, przyjmując z „wiarą”. 
Za twórczą uzna „wątpliwość”193. Innymi słowy, kryty-
cyzm. „Intuicja” podpowiada, ale nie rozstrzyga, nie jest 
czymś ostatecznym. 

190  Zob. A. Pawłowski, Zagadnienia 
kształcenia plastycznego dla potrzeb wzor-
nictwa przemysłowego, dz. cyt.

191  Tamże, s. 3.

192  Tamże, s. 1.

193  Tamże, s. 2.

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   231 2014-08-20   14:09:56



Design232

„Twórczy odbiorca”

To stwierdzenie ma charakter postulatu: „Sztuka staje się 
więc szczególnym rodzajem impulsu do samodzielnego 
działania twórczego odbiorcy (odbiór jest w tym wypadku 
nieomal całkowicie tożsamy z tworzeniem)” (I 101; Dzieła 
czy działania, 1973). Zauważmy, dopuszczona jest nawet 
ta możliwość, że odbiór ma charakter w pełni twórczy. 
Wprawdzie Pawłowski przedkłada działania nad dzieła, 
jednak czegóż odbiorem jest ów odbiór, sam jedynie twór-
czy, na nic się niezdający, od niczego niewychodzący, ni-
czemu nic niezawdzieczający?

Jakkolwiek sformułowanie „twórczy odbiorca” wy-
brzmiewa sprzecznością, to przecież jakie inne słowo 
mamy do dyspozycji w miejsce „odbiorcy”? Widz, słu-
chacz, użytkownik?

„Od-biorca”. Samo słowo „odbiorca” definiuje: to ten, 
kto odbiera, przyjmuje. Rdzeń „biorca” wskazuje na bior-
czość, pasywność, konsumpcję nieomal. Coś już jest 
przygotowane, czeka, jest, pozostaje je brać. Zapoznać 
się z nim, przyjąć do wiadomości… Czy kiedykolwiek 
obcowanie z dziełami sztuki miałoby się sprowadzać do 
tego (skądinąd, jeśli mogłoby mieć taką postać, to także 
na gruncie przyjętych w danym kręgu kulturowym form 
apriorycznych czy schematów interpretacyjnych). Podob-
ne wyobrażenie doświadczenia dzieła niosą ze sobą poję-
cia treści bądź informacji: dzieło niczym naczynie zawiera 
i przenosi ze sobą treści, informacje, które odbiorcy pozo-
staje pochłonąć.

W późniejszym tekście Pawłowski podda krytyce „od-
mawianie odbiorcom prawa jednego z najbardziej ludz-
kich, prawa do tworzenia”, oraz sformułuje utopijny po-
stulat: obecny odbiorca w przyszłości powinien stać się 
twórcą (I 147; Komunikat – „Interwencje”). Narzucają się 
pytania. W jakim to sensie można ze świata człowieka 
usunąć sytuacje, w których pojawiają się odbiorcy? Czy 
wszelki odbiór wyklucza obecność w nim pierwiastka 
twórczego? Kto będzie odbiorcą przyszłego twórcy?
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Wstępna uwaga: najwyraźniej Pawłowski ulega tutaj 
pojęciu twórcy, które odpowiada ideałowi mocy twórczej. 
Duch tamtego czasu nie pozostawiał miejsca na inne wy-
obrażenie procesu twórczego. Znamienny przykład tej 
mentalności znajduję w przekładach na język angielski 
i polski wiersza Rilkego Handinneres (stanowiącego po-
etycki odpowiednik cyklu obrazów fotograficznych Paw-
łowskiego Genesis194). Otóż tłumacze, dzieci swego czasu, 
nie potrafią dopuścić myśli, iż Rilke posługuje się słowem 
schöpfen, wykorzystując jego dwuznaczność: „tworzyć”, 
„stwarzać”, a zarazem… „czerpać”. Tak, splot tworzenia 
i czerpania na gruncie ideału mocy jest absurdem.

Czyżby twórca przyszłości nie mógł wychodzić od cze-
goś (innymi słowy, które może nieprzypadkowo brzmią 
absurdalnie: musiał wychodzić od niczego i znikąd), czyż-
by nie miał, nie mógł czemuś lub komuś czegokolwiek 
zawdzięczać, nie musiał gdzieś zaczynać (musiał zaczynać 
nigdzie)? W szczególności odczytanie, odsłuchanie, wy-, 
w- i odpatrzenie nie splata się w jedno z interpretacją? 
Iście przedhermeneutyczne to zarzuty, iż widz czy słu-
chacz z założenia tylko przyjmuje, bierze, jak gdyby inter-
pretacja nie musiała się w tym procesie w ogóle pojawić, 
a mogła ewentualnie potem… Jak gdyby istniało widzenie 
czy słuchanie nieinterpretujące, a dzieło, na przykład dzie-
ło sztuki, było czymś gotowym, z czym pozostaje się zapo-
znać. Jak gdyby na przykład dzieło malarskie czy rzeźbiar-
skie nie istniło się dopiero obrazami, w spotkaniu z tak 
zwanym odbiorcą.

Auffassung, sposób odnoszenia się przez „odbiorcę” do 
tego, co zastaje, spotyka, wybiera, używa, poszukiwanie 
owocnego sposobu odnoszenia się, jest jego, „odbiorcy”, 
twórczością.

Cóż stawia przed widzem malarz czy rzeźbiarz? Ma-
lowidło, rzeźbę. To tylko jedna z kilku determinant okre-
ślających obrazy, jakie w nich wypatrzy „odbiorca”. A mia-
nowicie nośnik. Sam patrzący nie tylko stanowi jedną 
z pozostałych determinant dzieła, lecz to on „zbiera”, łączy, 
wiąże, scala wszystkie determinanty – nie wiążą się one po 

194  Pisałem o tym szerzej w: Intencja 
i interpretacja, dz. cyt.

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   233 2014-08-20   14:09:56



Design234

prostu w jeden sposób, ale mogą być łączone w indywidu-
alny sposób.

Przypadek ready made jest tu tylko skrajnością, ale nie 
nowością (w gruncie rzeczy nie ma przepaści między nim 
a „martwą naturą”), a efekt projekcji, właściwy także dla rea-
dy made, jest codziennością (powszechnie zachodzi wyjście 
poza to, co zastane, już zrobione). Dzieło („działanie”) takie 
zasadniczo rozgrywa się na poziomie mentalnym. Twórca 
ready made, Marcel Duchamp, wyraził to w stwierdzeniach: 
„Dzieło sztuki jest wytworem dwu biegunów, artysty i od-
biorcy”, „Patrzący są tymi, którzy tworzą obraz” (w miejsce 
„obrazu” oczywiście nie można wstawić „painting”).

Myśl o tworzeniu, które znikąd nie zaczyna, które ni-
czego nie przejmuje, nie odbiera, myśl taka stoi w kolizji 
z „zasadą formy naturalnie ukształtowanej”, postulującą 
zdanie się na coś, podjęcie czegoś… 

Kto będzie odbiorcą twórczości przyszłego twórcy? 
Kiedy to z kolei ten przyszły twórca utraci status twórcy? 

Kto będzie odbiorcą przyszłego twórcy? Paradoks: 
pierwszym odbiorcą dzieła, już to powstającego, już to 
(u)kończonego, jest sam je tworzący. Co więcej, to jako 
widz czy słuchacz, przypatrując się i wypatrując, wsłuchu-
jąc się i wsłuchując, tworzy. Nigdy nie wyczerpie wszyst-
kich możliwości. Nawet gdyby jego dzieło miało status 
dzieła zamkniętego, nie byłoby istotnym otwarciem195.

Odpowiedź brzmi: zawsze pierwszym odbiorcą dzieła 
jest sam twórca. A tworzy, nie robiąc, czyniąc, obrabiając, 
działając, lecz „odbierając”: w od-czuwaniu tego, co zrobił 
czy zastał. Wypatrująco wynajdując. Paradoks: autentycz-
ny akt twórczy polega na tym, iż oto artysta, projektant 
czy filozof otwiera się na coś, co dlań dotąd w ogóle nie 
istniało, co go przerasta, co stanowi dlań wyzwanie prze-
kroczenia samego siebie w ruchu odnoszenia się do tego, 
co przeczuwane, co mu się pojawia, w ruchu szukania wła-
ściwego wobec niego, owocnego sposobu odnoszenia się.

Obok postulatu, aby odbiorca stał się twórcą, Pawłow-
ski wysuwa równolegle drugi. Dzisiejszy „zawodowy arty-
sta” miałby stać się „technologiem procesów twórczych”. 

195  Koncepcja „dzieła otwartego”, wysu-
nięta przez Umberta Eco, czyni sztukę 
igraszką. Nie odnosi ona do niego kate-
gorii obrazu, a to znaczy, że nie pojmuje 
dzieła w istocie jako miejsca otwarcia na 
„rzeczywistość” (co więcej, gubi kategorię 
prawdy).
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W każdym razie status artysty miałby polegać na produk-
cji „protez dla działań imaginacyjnych tak zwanych od-
biorców” (I 147; pojęcie protezy także w: I 101, 132). Jak to 
pogodzić z wyobrażeniem przyszłego „technologa”, który 
tworzenie miałby w pełni pozostawić „tak zwanym odbior-
com”? Najwyraźniej mamy tu do czynienia z jakąś aporią.

Wprawdzie odbiorca zostanie nawet określony technicz-
nie, cybernetycznie jako „odbiornik”, czytajmy ducha tych 
słów, nie bojąc się uwagi naukowca, iż mamy tu opis efek-
tu przekraczającego perpetuum mobile: „Odbiornik w czasie 
procesu odbioru zaczyna być wytwornikiem własnej energii 
i staje się autorem własnego procesu. Energia wytworzona 
w ten sposób może być większa od energii wytworzonej 
przez poprzedniego autora” (I 52; energia to „zdolności wy-
konania pracy”!; I 51). Znaczyłoby to: interpretacja przynosi 
coś, czego nie było w interpretowanym. Dzieło daje impuls 
dla procesu twórczego („pracy”). Inicjuje?

Powyższa krytyka dotychczasowego statusu artysty, 
twórcy i dzieła, którą przeprowadza Pawłowski, wiedzio-
na jest zapewne egalitarystycznym ideałem. O równej 
godności każdej osoby. Z tej perspektywy trudno zgodzić 
się z tym, że ktoś może stać wyżej, a innych może czymś 
obdarzać. A przecież przyznaje Pawłowski, że pod tym 
czy innym względem ktoś jest ułomny, a protezy bywają 
dla niego pomocne. Aporia?

Wreszcie narzuca się pytanie, w jakiej mierze dyskuto-
wana tu koncepcja, „twórczego odbiorcy”, ma sens w od-
niesieniu do designu? Czy wraz z nią należałoby odrzucić 
z życia sytuacje i miejsca, w których spełnienie znajdują 
zasady takie jak te zawarte w hasłach idiotensicher, „samo-
zrozumiałość”, „łatwość użycia”, „przewidywalność”, „czar-
na skrzynka”, „przeźroczysta skrzynka”.

Zaś z drugiej strony czy najprostsza rzecz wcale sama 
nie przesądza o tym, że po nią, a nie inną ktoś sięgnie, ani 
o tym, w jaki sposób zostanie użyta, w jakie całości wple-
ciona, jakie sensy pojawią się z jej udziałem, na przykład 
dzięki pomysłowości użytkownika. To tylko rzeczowy wa-
runek pewnych procesów, zdarzeń, w których wydarza się 
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sens. Nie inaczej byłoby nawet wówczas, gdyby to użyt-
kownik pewnej rzeczy sam zaprojektował ją wcześniej. 
Może przecież przejąć i rozwinąć, uszczegółowić czy zmo-
dyfikować swój projekt (u)życia, nawet jeśli ona pozosta-
nie rzeczą, jaką była, bez zmiany.

Co oznacza postulat, by zaprojektowane przedmioty 
pełniły „funkcje aktywizujące działanie” (I 132; Projektowa-
nie modeli idealnych, 1974)?

Powyżej sformułowałem wiele wątpliwości. Niemniej 
czy dylematy, sprzeczności, w które wchodzi Pawłowski, 
nie wynikają z natury problemów, z którymi się zmaga? 
Co więcej, z natury zmagań, jakie pociąga za sobą pro-
blem, który przeczuwa, który dotyka. Z ich natury apo-
retycznej?

Antynomie, aporie, dylematy…

Mamy wiele pokrewnych, bliskich znaczeniowo pojęć 
wiązanych z takimi słowami jak „antynomia”, „aporia” (gr. 
aporia, brak drogi, bezradność), „dialektyka”, „dylemat”, 
„dwojakość”, „napięcie”, „opozycja”, „przeciwieństwo”, „pola-
ryzacja”, „rozbieżność”… Wskazują one bądź to na sytu-
ację, stan „duszy”, psychiczne uwikłania myśliciela (to on 
ma dylemat, przeżywa rozdarcie, waha się, dotyka go am-
biwalencja), bądź to na relacje właściwe w obrębie języka, 
teorii, zachodzące pomiędzy myślami, zdaniami, bądź to 
na znamię, charakter pewnej dziedziny, pewnej rzeczywi-
stości, na właściwe jej samej relacje, struktury (występu-
jące w niej napięcia, opozycje, przeciwieństwa). Między 
tymi trzema przypadkami, sferami, zachodzą różnorodne 
zależności. Trudnym pytaniem pozostaje, czy opozycja, 
jaką znajdujemy w tej czy innej dziedzinie, jest jej samej 
immanentna, właściwa samemu światu, czy raczej jest 
efektem naszego sposobu myślenia, a nawet pogubienia się 
we własnych konstrukcjach pojęciowych, teoretycznych, 
czy należy do natury określonego światooglądu. Nawet 
w odniesieniu do kultury, świata człowieka, świata, który 
nie ma bytu niezależnego od idei, pytanie takie pozostaje 
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zasadne. Problematyczność najtrudniejszych kwestii, za-
gadnień, zadań, spraw właściwych światu człowieka po-
lega na ich niejednoznaczności, niejednostronności, uwi-
kłaniu, nierozstrzygalności. Takie sytuacje problemowe 
nie zostawiają miejsca na kompromis, nie poddają się ani 
cięciu, ani… rozwiązaniu.

Gdy człowiek staje przed dylematem, wówczas szuka 
drogi, wyjścia, decyzji. Podlega wówczas wyzwaniu i we-
zwaniu ze strony dwu (lub więcej) opozycyjnych, rozbież-
nych stron, „sił” (stanowisk, głosów), przy czym opowia-
dając się za jedną z nich, odsuwając, lekceważąc drugą, 
pozornie tylko znajduje wyjście z sytuacji. Zataja przed 
sobą jej nieusuwalny charakter dialektyczny, dylematu 
właśnie. To nie albo-albo, wyjściem nie jest opowiedzenie 
się albo za tym, albo za tamtym. A w szczególności, „to” 
i „tamto” zmienia się, a przynajmniej określa w „oczach” 
uwikłanego podmiotu, w jego zmaganiu. Dynamika na-
pięcia pomiędzy „tym” i „tamtym” przemienia je, człony, 
strony napięcia ( jak mówił Heraklit: sporu).

Uwikłanie nie jest kwestią zagubienia się przez kogoś, 
zaplątania we własnych myślach, efektem chaosu myślowe-
go. Immanuel Kant pisał o „dialektyce rozumu”, o podlega-
niu przez rozum „antynomiom”. Jednak dylemat, o jakim tu 
myślę, nie jest, a przynajmniej nie musi być przypadkiem 
Kantowskiej „dialektyki”. Chociaż ta raz po raz może ro-
zum „mamić i wtrącać w chwilowe błędy”, to rozum może 
te błędy wykrywać, może zdemaskować ich „pozorność”, 
wskazywać ich źródła i „za każdym razem usuwać”196. 

Spośród wielu, jakże rozległych i różnorodnych ujęć 
dotykanej tu ledwie problematyki przywołam przekona-
nie Friedricha Nietzschego oraz spostrzeżenie Leszka Ko-
łakowskiego. 

Autor Z genealogii moralności dopowiada: „Nie ma dziś 
może bardziej rozstrzygającego znaku »natury wyższej«, 
natury bardziej duchowej, niż być w rozdwojeniu pod każ-
dym względem i być polem walki owych przeciwstawień”, 
dobrym jest „człowiek żyjący w sprzeczce, rozdwojeniu”197. 
Ten stan ducha stanowi warunek twórczości. Kto wynosi 

196  I. Kant, Krytyka czystego rozumu, 
dz. cyt., A 298.

197  F. Nietzsche, Z genealogii moralności, 
dz. cyt., s. 49, 23.
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na piedestał siebie, swoją tożsamość, bycie sobą, kto ab-
solutyzuje swój głos, swe stanowisko, swój punkt widze-
nia, ten pilnując się i swego, ograniczy się do tego, czym 
jest. Nietzsche nawet nie ma na myśli opozycji pomiędzy 
czyimś dotychczasowym „ja” a nowym, lecz życie opozy-
cjami w poszukiwaniu tego, co zakazane: nieosiągalnego 
rozstrzygnięcia ostatecznego: prawdy198. Twórcy właściwe 
jest „usuwanie się z drogi samemu sobie”, „odjętym mu jest 
myślenie o sobie”, „na korzyść stającego się dzieła”199.

Autor eseju Szukanie barbarzyńcy wskazuje, iż chrze-
ścijaństwu kultura europejska zawdzięcza ten rys: zno-
szenia ciężaru napięcia pomiędzy członami, ekstremami 
nieusuwalnych napięć, bez poddania się „pokusie” abso-
lutyzacji jednego bieguna. Sugeruje, że bieguny takich 
opozycji w gruncie rzeczy są „komplementarnymi zasada-
mi”200. Niewątpliwie jeśli nawet miałyby się dopełniać, to 
nie dopiero dzięki wysiłkowi człowieka? To on stoi przed 
wyzwaniem podjęcia prób połączenia ich. Niemniej coin-
cidentia oppositorum (Mikołaj z Kuzy: zbieżność, połącze-
nie przeciwieństw), scalenie, zjednoczenie opposita – czyż 
to nie cud (czyli niemożliwość)?

Kołakowski wspomina między innymi opozycję, której 
zanegowanie znosiłoby sens projektowania lub zamieniało 
je w cyniczną grę: „Potępienie świata i ascetyczna ucieczka 
od jego powabów z jednej strony, ubóstwienie świata i zapo-
mnienie zła z drugiej – między tymi biegunami myśl chrze-
ścijańska oscyluje bez przerwy”201. Kołakowski wylicza kilka 
takich opozycji, między innymi: „wolność człowieka prze-
ciwko łasce i predestynacji”, „ziemia przeciwko niebu”202. 

W zeświecczonym wariancie biegunami pierwszej opo-
zycji, jak sądzę, są ideał mocy oraz ideał łaski twórczej, 
poczynanie czegoś oraz podejmowanie czegoś. W drugim 
przypadku, „ziemia przeciwko niebu”, byłaby to opozycja 
tego, co jest, zastanego świata, oraz tego, co wyższe, co 
powinno być. Ta druga opozycja określa człowieka jako 
istotę w nieustannym między, jako istotę zawieszoną na 
pionowej osi pomiędzy tym, co realne, a tym, co idealne, 
jako istotę postawioną wobec wyzwania płynącego od 

198  „Filozof, jeśliby był się sobie uświa-
domił, byłby się wprost musiał czuć 
ucieleśnieniem »nitimur in vetitum« – i 
byłby następnie wystrzegał się »czuć 
siebie«, uświadamiać się sobie?” (tamże, 
s. 134). 
Dobitniej: „Nitimur in vetitum: pod tym 
znakiem zwycięży moja filozofia, bo 
zakazywano dotąd zasadniczo zawsze 
tylko prawdy” (tegoż, Ecce homo, przeł. 
L. Staff, Warszawa – Kraków 1912, s. 3). 
Twórcy właściwe jest poszukiwanie tego, 
„co obce i godne pytania w istnieniu” 
(tamże).
199  Tegoż, Z genealogii moralności, 
dz. cyt., s. 129, 131, 132.

200  L. Kołakowski, Czy diabeł może być 
zbawiony i 27 innych kazań, dz. cyt., s. 28.

201  Tamże, s. 27.

202  Tamże, s. 27, s. 26–27.
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strony tego, co go przekracza, z góry. Wobec myśli o tym, 
co doskonałe203. 

Obrazy z cyklu Genesis Andrzeja Pawłowskiego w ten 
właśnie sposób ukazują człowieka, w ruchu na tej osi204.

Ostrzegał przed marzycielstwem, przed wyobraźnią, 
która „rozmija się z realiami”. W szczególności ulegając 
„koncepcji upiększania świata […] nie spostrzegliśmy, kie-
dy nie tylko nasze głowy znalazły się ponad chmurami, ale 
również nogi oderwały się od ziemi” (I 86).

Konkluzja tekstu Kołakowskiego brzmi: „Nie mamy 
wyboru między doskonałością totalną i samozniszcze-
niem totalnym. Naszym przeznaczeniem doczesnym jest 
troska nigdy się nie kończąca, wieczne niezakończenie. 
Tak to w duchu niepewności względem samej siebie kul-
tura europejska może utrzymać swoją duchową pewność 
i prawo swoje do nazywania się uniwersalną”205.

Gdzieś blisko leży intuicja Pawłowskiego zawarta w sło-
wach: „Jeżeli model rzeczywisty i idealny – u danego osob-
nika – różnią się, występuje niezgodność informacji lub jej 
odchylenie. Jeżeli stopień odchylenia przekroczy próg (tak 
zwany próg odchylenia informacji), wywołuje u osobnika 
reakcję w postaci działania zmierzającego do przywrócenia 
równowagi” (I 131; Projektowanie modeli idealnych, 1974).

Dylemat: wodzić czy inspirować, rozkazywać czy słuchać

Oto decydent staje rozdarty pomiędzy własną oceną a oce-
nami ludzi, których dotyczy jego decyzja, ludzi, na których 
życie wpłynie ta decyzja ( jej realizacja). W spór wchodzą 
systemy wartości projektanta oraz tych, których projekt 
dotyczy. 

„Klasyczny” przykład sytuacji, w której uczestnik w isto-
cie nie dostrzega jej „dylematycznego”, ba, dialektycznego 
charakteru („dialektycznego” w etymologicznym znacze-
niu: wymagającego sztuki rozmowy), znajduję w dialogu 
Platona Kriton. Sokrates mówi do Kritona: „Więc mój 
kochany, może nie tak bardzo należy się troszczyć o to, co 
o nas powiedzą szerokie koła, ale co powie ten, który się 

203  W tym duchu, z tego ducha, z myślą 
o świecie natury oraz o świecie wartości, 
Ingarden pisze: „Na skraju dwu świa-
tów: jednego, z którego wyrasta i który 
przerasta największym wysiłkiem swego 
ducha, i drugiego, do którego się zbliża 
w najcenniejszych swych wytworach, stoi 
człowiek, w żadnym z nich nie będąc 
»w domu«” (R. Ingarden, Książeczka 
o człowieku, dz. cyt., s. 39). Jego świat, 
świat człowieka, zawieszony w tym 
między, to „nowa rzeczywistość”, kultura. 
Ze względu na to między, życie człowie-
ka ma sens „tragicznej, samotnej walki” 
(tamże, s. 40).

204  Piszę o tym szeroko w: Intencja 
i interpretacja, dz. cyt.

205  L. Kołakowski, Czy diabeł może 
być zbawiony i 27 innych kazań, dz. cyt., 
s. 30–31. W tle „humanizm określony 
przez ideę niezakończenia człowieka, 
jego stanu nieuchronnego wahania” 
(s. 28).
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rozumie na sprawiedliwości i niesprawiedliwości; on jeden 
i prawda sama. […] Ale znowu mogą nas te szerokie koła 
życia pozbawić”206.

Jedyny powód, jaki Sokrates znajduje dla uwzględnie-
nia „szerokich kół”, ma charakter pozamerytoryczny, nie 
dotyczy podejmowanego zagadnienia (w tym przypadku 
sprawiedliwości). Powodem tym jest dla niego jedynie za-
grożenie płynące ze strony „szerokich kół” („ludu”, „mas”, 
„opinii społecznej”, „społeczeństwa”, jak mówi się to współ-
cześnie, a więc w języku bynajmniej nie wolnym od uprze-
dzeń, nastawień i ustawień, jakkolwiek ukrytych, w prze-
ciwieństwie do takich określeń jak „tłuszcza”, „ludziska”, 
„zbiorowisko”, „tłum”). Elity nie potrzebują wsłuchać się 
w głosy płynące spoza ich kręgu. Nie zostawiają miejsca 
na kontrolę swych planów i decyzji. Nie ma miejsca na de-
mokrację, miejsca dla mniejszości.

W czasach PRL-u (powiedziałbym: sowiecjalizmu, 
sowieckiego socjalizmu) ten ideał był fikcją: „W ustroju 
demokratycznym, a szczególnie socjalistycznym, spo-
łeczeństwo stanowi o polityce, gospodarce i kulturze 
kraju. […] Reprezentantem społeczeństwa w realizacji 
wymienionych zadań [kształtowania środowiska ma-
terialnego i społecznego] jest projektant, desygnowany 
z racji swych kwalifikacji do obydwu zadań, czyli zarów-
no tworzenia, jak i decydowania” (I 61; Człowiek – śro-
dowisko, 1969). 

Faktyczna „demokracja socjalistyczna” tamtego cza-
su, czyli dyktatura komunistyczna, na tym polegała, że 
samozwańczy reprezentanci, z racji swych kompetencji, 
czyli faktycznie pozycji partyjnej, obwołujący sami siebie 
„awangardą” społeczeństwa, podejmowali się „zarówno 
tworzenia, jak i decydowania”207. 

Bismarck miał mówić: „Nieważna jest wola ludu, ale 
jego dobro”. Polityk nie dostrzegał, nie miał dylematu. Do 
twierdzenia takiego popychać może poczucie pewności 
w tej kwestii: pytania o dobro nie rozstrzyga się z pamięcią 
choćby o głosie tych, których ono dotyczy, do odpowiedzi 
na to pytanie nie przybliża ich stanowisko.

206  Platon, Kriton, przeł. W. Witwicki, 
48 a. Platon był zwolennikiem rządów 
elit.

207  W tamtych czasach „reprezentanci” 
społeczeństwa, „mężowie” w czerwonych 
krawatach zebrani na kolejnym zjeździe 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
wpadali w orgię uniesienia, celebrując 
siebie i wystąpienia sekretarzy. W kato-
wickim Spodku euforycznie przyjmują 
wejście „dostojnego” gościa, Sekretarza 
Generalnego Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego Breżniewa (zapa-
miętany obraz z kroniki filmowej). Niżej 
nakreślę pojęcie kryptomagii.
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Jednak z drugiej strony czy „masy” same nie oddają swe-
go losu w kompetentne ręce, nie zawierzają przywódcy, nie 
udziela im się euforia w tym zawierzeniu? Czyż nie wybie-
rają „ucieczki od wolności” (Erich Fromm)? Czyż tego im 
nie wolno?

Dyktatorzy (Hitler, Stalin) znajdowali rzeczywiste, 
euforyczne wsparcie ze strony przytłaczającej większości 
„obywateli” społeczeństw, którym przewodzili („kult jed-
nostki”)208. 

Kiedy to decydent może wystąpić z pozycji besserwis-
sera, eksperta, rzeczoznawcy, znawcy, jeśli nie z pozycji 
autorytetu, uzdrowiciela, zbawiciela, nauczyciela, repre-
zentanta woli ludu, gwiazdy, idola, „guru”, „szamana”, ja-
snowidza, wieszcza, postaci charyzmatycznej, Führera, 
dyktatora (mody chociażby), wodzireja, awangardzisty, 
kogoś, kto porywa, pociąga, uwodzi…, z prometejskiej po-
zycji Rzeźbiarza Ludzi, Drugiego Boga. W każdym razie, 
nie wdając się w dyskusję z głosami, stanowiskami innych. 
Jakiego typu problemy ze swej natury podlegają takiemu 
rozstrzygnięciu?

Wróćmy na pole samego designu. 
Pawłowski krytycznie notuje: „ludzie zaczynają uważać, 

że także mają prawo otrzymać marzenie”, i to „otrzymać 
w lepszym gatunku niż ten, który można samemu wy-
tworzyć”, marzenie przygotowane „przez twórców mają-
cych odpowiednie kompetencje i odpowiednie kwalifika-
cje. Z kolei sami twórcy nie negują takiego stanu rzeczy, 
ponieważ zanegowanie go oznaczałoby podważenie ich 
egzystencji” (I 100; Dzieła czy działania, 1973). Pawłow-
skiemu przyświeca idea „projektowania aktywizującego”, 
walczy z biernością, z postawą konsumpcyjną. Najwyraź-
niej do tego stopnia, że nie pozwoliłby komuś pozostać 
biernym, skłonny byłby pochwalać design wybijający ludzi 
z postawy konsumpcyjnej. Wie, że każdemu człowiekowi 
przysługuje, jeśli nie jest mu właściwe jako człowiekowi: 
„prawo do tworzenia”: „pod pretekstem wyręczania kogoś 
w działaniach, pozbawiać go prawa najbardziej człowie-
czego – prawa do tworzenia” (I 132).

208  Na kongres Narodowo-Socjali-
stycznej Partii Niemiec w Norymberdze 
(1934) Hitler przybywa „z nieba”, spotyka 
się z euforycznym przyjęciem mieszkań-
ców. Design tego przedsięwzięcia „zapie-
ra dech”, a dokumentuje je, zachowując 
jego ducha, Leni Riefenstahl w filmie 
Triumf woli (Triumph des Willens).
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Wiemy zarazem, że zarażenie kogoś marzeniami, uka-
zanie mu ideałów, „aktywizuje” go, pobudza do działania: 
„Zakłada się możliwość profesjonalnego tworzenia wzo-
rów modeli idealnych stymulujących ich odwzorowywa-
nie, a w rezultacie pobudzenie działań” (I 116). Twierdził 
zarazem, że „brak aktywności jest wynikiem braku modelu 
idealnego dostatecznie odbiegającego od modelu rzeczy-
wistego świata” (I 131). To inne sformułowanie sedna tej 
myśli: „Zawód [projektanta wzornictwa] stabilizować się 
będzie na […] programowaniu wzorów konsumpcyjnych 
jako modeli kulturowych” (I 94; List, 1972).

Te wahania myśli, ambiwalencje, ukazują charakter dyle-
matu „wodzić czy inspirować”. Na czym miałaby polegać ak-
tywizacja jednostek? Czytamy: „Wzornictwo przemysłowe, 
jako dziedzina zajmująca się kształtowaniem wzorów dzia-
łania i postępowania, może mieć poważny wpływ na zmianę, 
tworzenie, a również na wybór przez jednostkę określonego 
systemu wartości” (I 143; Projektowanie aktywizujące, 1975).

Paradoksalnie, nie pozostawia miejsca na aktywność 
„odbiorcy” ideał zaspokojenia jego potrzeb, ideał, zgodnie 
z którym projektowany przedmiot ma być tylko odbiciem 
jego pragnień, marzeń, roszczeń, projektów… Wówczas 
w istocie zaprojektowany przedmiot nie pobudzałby go, 
nie inspirowałby ku nowym projektom. Traktując jego 
„głos” jako ostateczny, zamykałby go w tej jego tożsamości, 
pozostawiał w monologu.

W jaki sposób, kiedy to przedmiot może spełnić „ak-
tywizującą” rolę? W jakiej mierze tak zwany odbiorca nie 
będzie biorcą, ale podmiotem, on i przedmiot staną wobec 
siebie chociaż jako współczynniki równoprawne, dopeł-
niające się? Na czym polega otwartość przedmiotu projek-
towanego przez designera – pozwalając na to, by sens tego 
przedmiotu dookreślał się w oczach i myślach „odbiorcy”, 
dając mu impuls dla jego własnych projektów?

Czy to dopiero i tylko wobec i pośród różnorodności 
przedmiotów, oferowanych przez „rynek”, jednostka kształ-
tuje swoją drogę? Wybrane lokując w swym życiu, w swych 
miejscach, tworząc nowe, własne ich konfiguracje?
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Pawłowski przedstawia koncepcję „projektowania spo-
łecznego”: „Projektuje jakby samo społeczeństwo, które 
pewne produkty neguje, a inne aprobuje przez nabywanie 
ich. Dokonuje się w ten sposób stała selekcja. Wprowadza 
się termin: projektowanie ze społeczeństwem” (I 114; bli-
sko współczesna nam idea participatory design, wcześniej 
określanego jako cooperative design). Jeśli ten kierunek rze-
czywiście zwraca „uwagę na potrzebę przedkładania ponad 
interesy grup i jednostek – interesów społeczeństwa” (tam-
że), to czy w interesie społecznym nie leży sytuacja, w któ-
rej nabywców znajduje możliwie wiele produktów? A więc 
cenne jest to wszystko, co sprawia, iż wzięciem się cieszą?

Jeśli wszyscy byliby designerami, każdy byłby designe-
rem, czyż nie oznaczałoby to nic więcej niż vernacular 
 design (swojski, rodzimy, samorodny design), niż naïve de-
sign, niż outsider design, niż accidental design, design brut?

W kolejnym swym tekście Pawłowski w miejsce okre-
ślenia „marzenie” wprowadza bardziej techniczne: „model 
idealny”. Postuluje „projektowanie takich modeli, dla tych, 
którzy są w swych naturalnych funkcjach modelotwór-
czych okaleczeni lub niedorozwinięci” (I 132; Projekto-
wanie modeli idealnych, 1977). Wyczuwając sprzeczność 
pomiędzy tym postulatem a ideą „projektowania aktywi-
zującego”, dodaje: „Jak je [modele idealne] projektować, 
aby nie stały się modelami-protezami, aby nie pozostały 
sztywne i podlegały zmianom pod wpływem impulsów 
informacyjnych? Jako protezy imitowałyby i zastępowały 
brakujące części organizmu, ale tylko w pewnych funk-
cjach. Zgodnie z tym, co powiedziano, nie spełniałyby 
funkcji aktywizujących działanie” (I 132).

„Aktywizator” jako taki z definicji góruje nad „aktywi-
zowanymi”. Na czym miałaby polegać różnica w stosunku 
do dawców „modeli idealnych”? 

Każdy może być poetą – nie każdy jest poetą, dość że 
ktoś natchniony poezją zdobywa się na postawę twórczą, 
w życiu.

W jakich granicach decyzje projektanta znajdują wy-
starczające podstawy w wiedzy naukowej? Jako decyzje 
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znajdują je tylko na gruncie (wspólnie) przyjętych i już 
niedyskutowanych celów, a to właśnie co najmniej w ta-
kim zakresie, w jakim w grę nie wchodzi kwestia wartości, 
dobra i zła.

W odniesieniu do designu dylemat Kritona można 
określić jako napięcie pomiędzy systemem wartości desi-
gnera a systemami wartości innych podmiotów uczestni-
czących w procesie projektowania oraz przede wszystkim 
jako napięcie pomiędzy jego systemem wartości a syste-
mami wartości podmiotów, do których życia należeć ma/
będzie to, co projektowane, projektowany przedmiot, 
w szczególności użytkowników. Upraszczając dylemat 
do tego ostatniego przypadku, twierdzę, że designer gubi 
twórczą szansę, jaką jest dialog, oszukuje się, myśląc, że 
jego system wartości jest:

– identyczny z systemem wartości użytkownika;
– profesjonalnie ugruntowany, usprawiedliwiony jego 

wiedzą, lepszy, słuszny ( jedynie), uniwersalny;
– wzięty w nawias, zneutralizowany, zobiektywizowany 

dzięki przyjęciu bezstronnej postawy na czas projektowania;
– równie dobry jak system wartości użytkownika, gdyż 

wszystko jest dozwolone, dość że zwycięży, że go przefor-
suje, że nim zarazi innych.

Próbą znalezienia złotego środka w sytuacji nazna-
czonej dylematem wodzić czy inspirować wydaje się myśl 
Pawłowskiego, iż design, uczestnicząc w „aktywizacji sił 
twórczych jednostki”, staje przed zadaniem „tworzenia 
modeli idealnych jako źródła ludzkich pasji, woli działa-
nia, jako czynnika kształtującego postawy twórcze. Wzor-
nictwo nie powinno dyktować: tak będzie! ale pomagać 
społeczeństwu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: 
jak może być? jak powinno być?” (I 144). Dylemat znaj-
duje rozstrzygnięcia właśnie w konfrontacji „jednostka” 
versus „społeczeństwo”? Gdy największa indywidualność 
wpisuje swe aspiracje w dobro wspólnoty, pamięta o in-
nych, nie dyskryminuje? Niemniej w części My wyrażę 
pewne obawy, rodzące się na myśl o designie podporząd-
kowanym społeczeństwu, „potrzebom społecznym”209.

209  Sformułowania tego typu przywo-
ła Pawłowski: „uznamy za główny cel 
projektowania zaspokojenie potrzeb 
społecznych” (I 57), projektant „ustala cel 
w procesie projektowania, zgodnie z po-
trzebami społecznymi” (I 80), „produkt 
jest funkcją: sformułowania potrzeby 
społecznej” (I 118), celem designu jest „re-
alizowanie potrzeb społecznych” (I 135).
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Podstawowe pytanie: czy silny nacisk na społeczne 
aspekty designu nie prowadziłby w konsekwencji do zane-
gowania podmiotowości, a nawet wolności poszczególne-
go człowieka (co znamienne, w perspektywie społecznej, 
socjologicznej pojmowanego jako „jednostka”). 

Designerzy skłonni są mówić, że w ich polu ważne jest 
„my” (przeciwnie niż w sztuce, gdzie rzekomo ważne jest 
„ja”, a nie po prostu człowiek), kładą nacisk na „społeczne” 
aspekty. 
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Jednym z podstawowych wymagań, które Pawłowski sta-
wiał przed designem, było to, by nie popadał w iluzje, ce-
lami swymi nie czynił fikcji, aby tylko to, co rzeczywiste, 
pojawiało się na jego „wyjściu”. Wątek ten szeroko rozwi-
nę, podejmując w istocie splecione z nim pytanie o sens.

Pawłowski nie zdawał sobie sprawy, jak dalece nierealny, 
a nawet fikcyjny charakter ma sfera, do której się odnoszą 
i w którą coś wnoszą projekty designu. Sens przedmiotu 
określa się tylko w obrębie życia: sytuacji, działań, aktyw-
ności, losów człowieka, ludzi. W te „konteksty” raczej pro-
jekt się wpisuje, niż je określa.

Pamiętamy: „Obmyślanie życia powinno stać się sen-
sem projektowania” (I 152). A sens życia? Podlega obmy-
ślaniu, może być projektowany?

Aspekty przedmiotu, które leżą w kompetencji designu, 
określają się na tle kontekstów życia, w których ten przed-
miot ma spełnić swe zadanie. Swój sens? „Swój”? Same te 
sytuacje, aktywności, losy projektowane są tylko w jakiejś 
mierze, należą do biegnącego życia. To w odniesieniu do 
niego wtórnie określa się sens projektów designu. Jeśli 
nawet pewne przedmioty przynoszą kulturową zmianę 
sposobu życia kogoś, ludzi, społeczności, to nie była ona 
zaprojektowana. Dzieje nie układają się w zaprojektowany 
przez kogoś sposób, wbrew temu, co sądzą zwolennicy po-
glądu nazwanego przez Karla Raimunda Poppera „spisko-
wą teorią dziejów”, wbrew ambicjom Wielkiego Człowie-
ka, który nie tylko pragnie zadekretować, czym jest sens, 
ale i go zrealizować, przeprowadzić swój Fundamentalny 

2.8. 

Pytanie o sens
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Projekt (ambicja rewolucjonistów: sens można zaprojek-
tować, okrzyknąć, nadać, wprowadzić).

Designer projektuje w duchu tylko milcząco, podświa-
domie przejętego poczucia czy rozumienia sensu życia, 
świata, człowieczeństwa. Stanowi ono praprojekt jego 
projektów. Krok wstecz, ku temu, co uprzednie, ku temu 
a priori projektów, oznacza „przerwę w pracy”, chwilę re-
fleksji nad tym, co zasadnicze. Chwilę wyjścia z zaślepia-
jącego optymizmu, poczucia pewności co do kierunku 
i sensu życia.

Autentyczne dzieła sztuki ze swej istoty same niosą 
tego typu egzystencjalne pytania. Kiczowate dzieła, prze-
ciwnie, trafiają tylko w przyjęte, panujące poczucie sensu 
(a to na dwa sposoby: albo dogadzając, albo szokując).

Czy jakieś dzieła designu same niosą pytania o sens, 
wpływają na zmianę rozumienia sensu życia?

Ideologie Meduzy

Liczne „filozofie” człowieka uświęcają ten typ podej-
ścia, który niczym gorgona Meduza człowieka zamienia 
w „kamień”, w figur(k)ę: ustalają, czynią czymś stałym, za-
mkniętym, skończonym, we własnych granicach znajdują-
cym siebie i stąd wyprowadzającym świat i miarę rzeczy. 
Pochlebia to wielu, którzy sami zostają wyniesieni na pie-
destał, uczynieni postaciami posągowymi.

Na filozofie te składają się postulaty typu: „Realizuj 
się!”, „Zachowaj swoją tożsamość!”, „Nie wstydź się siebie!”, 
„Wyrażaj siebie!”, „Prezentuj siebie!”, „Zdobądź się na auto-
afirmację, samorealizację, autoprezentację, autoekspresję!”, 
„Bądź autentyczny!”, „Bądź szczery!”, „Kieruj się swoimi 
oczekiwaniami!”, „Bądź wierny sobie, swoim przekona-
niom, swej osobowości…!”, „Bądź sobą!” (w stosunku do 
siebie, innych ludzi, rzeczy, zdarzeń, świata, w czymkol-
wiek i wobec czegokolwiek, co ci się przytrafia).

W ten sposób człowiek miałby być Panem samego sie-
bie. Niepostrzeżenie dla samego siebie staje się niewolni-
kiem samego siebie. Swoich inklinacji, dyspozycji, dążeń, 

2.8. 

Pytanie o sens
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powołań, wołań swej osobowości (kocha to, do czego 
dąży – to on, On, przecież dąży!; za piękne, wartościo-
we, ma to, co jemu się podoba, przecież w tym on, On, 
znajduje upodobanie; koi go podobanie, jakie w czymś 
znajduje, kocha swe ukojenie). Żyje w kulcie swego 
„ja” – zasad, przeświadczeń, wierzeń, wartości, które 
„żywi” (o czym nie wie: żywi sobą), które określają jego 
punkt i sposób widzenia (o czym nie wie: to, jak widzi i co 
widzi; o czym nie wie: wykluczają coś z pola widzenia, 
nie pozwalają, by w ogóle dla niego istniało; o czym nie 
wie: są projektem jego życia i jego samego), które budują 
jego poczucie oczywistości i samozrozumiałości (o czym 
nie wie: co ma za oczywiste, za samozrozumiałe – od-
powiada tylko jego widzimisię, jest kwestią stopnia jego 
naiwności, braku krytycyzmu, a przede wszystkim bra-
ku samokrytycyzmu). Jak człowiek, tak i designer wpada 
w kryptoautozniewolenie.

Ogólniej: zaprzeczeniem ducha twórczości jest działa-
nie kalkulowane z myślą o odbiorcach, a wiedzione pra-
gnieniem powodzenia, sukcesu, wywierania wpływu… 
Konsekwentnie: intencja działania poprzez szok także 
tutaj należy! Szok, łamanie zasad, przekraczanie przyję-
tych granic, „kalanie świętości” wpisane zostaje w strategię 
zdobycia uwagi. (Klątwy Pandory).

Jeśli nawet w oczach samych designerów lub artystów 
„desakralizacje”, „odbrązowienia” uchodzą za znamię twór-
czości, to jednak stanowią tylko jej pozór. Niszczenie, 
szarganie, ironizowanie… nie jest poczynaniem.

Friedrich Nietzsche: „Tylko jako twórcy możemy niwe-
czyć!”210. 

Skupienie na łamaniu zasad jest formą uzależnienia, 
sprowadza się do zależności negatywnej. Pełne pustych 
póz, ekstrawagancji. Często nawet nie rozumie tego, co – 
jak sądzi – „łamie”. Satysfakcję znajduje, widząc sponta-
niczne poruszenie, oburzenie, „zdębienie” dewotycznych 
wyznawców owych zasad. To droga radości zarówno 
„awangardowych” designerów, artystów, jak i użytkowni-
ków ich dzieł.

210  F. Nietzsche, Wiedza radosna, 
dz. cyt., fragment 58.

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   248 2014-08-20   14:09:58



249 Pytanie o sens

Cel

Projektowanie nie polega w pierwszym rzędzie na okre-
ślaniu i doborze środków do wskazanego celu, lecz na 
określeniu celu. Myśl o celu wybiega w przyszłość. Celem 
staje się coś, co nie istnieje w rzeczywistości, czego wystą-
pienie wymaga działania, wynalezienia sposobów i środ-
ków jego realizacji: czegoś, co przyczyni się do realizacji 
celu, przyniesie skutek w postaci zamierzonego stanu rze-
czy… Relacja teleologiczna, finalna, środek – cel, opisana 
w porządku faktycznym, rzeczowym, to relacja kauzalna, 
przyczyna – skutek. Te ostatnie opisują nauki, dając od tej 
strony podstawę technicznym wysiłkom… To wszystko 
dobrze wiadomo.

Czy w praktyce designer zostanie postawiony przed za-
daniem podjęcia już z góry wyznaczonego celu, czy cel ten 
będzie odnosił się do istoty projektowanego przedmiotu, 
czy do celów zlecającego producenta – w każdej takiej sy-
tuacji, gdy zostaje postawiony przez wskazywanym mu 
celem, zadaniem projektanta jest zrozumienie, interpreta-
cja, doprecyzowanie przedstawianego mu celu, następnie 
uświadomienie sobie tego, w jakich granicach tak dookre-
ślony, a może nawet zredefiniowany cel pozostaje w kom-
petencji designu. Dialog z innymi podmiotami procesu 
projektowego jest tu niezbędny. Podstawowa decyzja de-
signera dotyczy zgody na partycypację w realizacji takiego 
celu (czy przyłoży do tego „głowę”), a nie przyjęcia warun-
ków zlecenia, pracy. 

Przedmiot użytkowy definiuje cel, do którego realizacji ma 
on służyć. Konsekwentnie: projektowany „produkt” to „jedy-
nie środek służący do realizacji procesu użytkowego” (I 137; 
„projektowane obiekty są zaledwie środkiem do realizacji 
pewnych procesów”; I 183). Powtarzano to wielokrotnie.

Twierdzenie „Środki działania nie mogą być celem 
działania” (I 88; I 122) leży poza dyskusją, jeśli tylko w obu 
przypadkach chodzi o to samo działanie (z tą świado-
mością zdanie brzmi: „Środki działania nie mogą być ce-
lem tego działania”). Ten sam obiekt w obrębie jednego 
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działania może być środkiem, w obrębie drugiego – celem. 
Co więcej, może on mieć sens poza porządkiem działania, 
jako przedmiot kontemplacji (wówczas nieużywany, jak-
kolwiek może być ujmowany przy tym właśnie jako użyt-
kowy, jako przynależny życiu). 

Cele, które w stosunku do celów nadrzędnych są czy 
okazują się środkami, nie powinny podlegać autonomi-
zacji. Czy milcząco, chociażby mgliście, takie cele wszyst-
kich celów nie są zawsze zakładane, a lepiej by nawet pie-
karnictwo i mleczarstwo, na przykład, uświadamiało to 
sobie? Czy powinny być redefiniowane i realizowane na 
nowy sposób wraz ze zmianą sposobu pojmowania celów 
ostatecznych? Pawłowski zbliża się do tego przekonania, 
utożsamiając pojęcie takiego celu z pojęciem „głównego 
założenia”. Co cenne, ujawnia jego założeniowy charakter. 
Czy można wyobrazić sobie sformułowanie takiego fun-
damentalnego założenia w odniesieniu do wszystkich lu-
dzi, by każdego z osobna pojąć w tej perspektywie? Utoż-
samienie takiego celu z „rozwojem ludzkości” wydać się 
może niewinne czy pobożne, dopóki nie padnie pytanie 
o to, na czym ów rozwój ma polegać? Każda odpowiedź 
ma charakter ideologiczny. Gdy udziela jej architekt, skro-
jona będzie w kategoriach właściwych jego dziedzinie, 
mimo że wymierzona jest w każdego człowieka, wyzna-
czając mu miarę: wyzbycie się ornamentu. Adolf Loos 
uważa nawet, że rozpoznał ukierunkowanie procesu „ewo-
lucji” (Evolution der Kultur). Kto do dzisiaj nie uwolnił się 
od ornamentu, od ozdób, ten jest zbrodniarzem, przestęp-
cą, obciąża przecież ludzkość tym, co zbędne. Gdy odpo-
wiedzi na pytanie o to, na czym polega „rozwój ludzkości”, 
udzielali, odwołując się do Karola Marksa, Lenin, Stalin 
czy Mao, usuwano „jednostki” nieprzystające do przezna-
czenia dziejów, którego nadejście ci Wielcy Projektanci 
społeczeństw i ludzkości chcieli przyspieszyć. Uwagi po-
wyższe czyniłem z pamięcią o tym fragmencie: „Technika 
i przemysł zapatrzone w realizację swoich zadań, traktując 
je jako cele same w sobie, odeszły od głównego założenia, 
jakim jest rozwój ludzkości. Przypomina to strzelca, który 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   250 2014-08-20   14:09:58



251 Pytanie o sens

zafrapowany tym, że celnie strzela w środek tarczy, prze-
staje się interesować, co jest tarczą” (I 56).

Cele w designie definiowane bywają w kategoriach po-
trzeb. To ze względu na nie wyznaczane są funkcje przed-
miotów. Użycie słowa „wartość” nie oznacza przy tym 
wcale uznania odrębności porządku wartości. Wartość 
nie jest pojmowana jako samodzielna kategoria, gdy pada 
stwierdzenie: „przez »wartość użytkową« rozumiem te 
właściwości produktu, dzięki którym zaspokaja on jakieś 
potrzeby ludzkie” (I 94).

Człowiek czyni coś celem swego działania ze względu 
na wartość, jaką w tym widzi, jaką z tym wiąże. „Coś”, pe-
wien stan rzeczy (zdarzenie, proces), chociażby było nim 
zaspokojenie potrzeby, tylko ze względu na swoją war-
tość i jej miejsce w spektrum wyboru, a przede wszystkim 
miejsce w hierarchi wartości tego człowieka (szerzej: pod-
miotu) może stać się celem. Podstawowy kłopot z wyzna-
czeniem celu: określają go dwie komponenty – jedna z po-
rządku rzeczy, druga z porządku wartości.

Zanim jednak przejdę do kwestii wartości, potrzeb, 
funkcji, fikcji, poczynię uwagę na temat „My”. Nie tylko 
z pamięcią o roli, którą Pawłowski wiązał z „ludzkością” 
i „społeczeństwem”.

My?

Zbyt często za naturalną uchodzi formuła liczby mnogiej. 
Jeśli nawet nie wiąże się z władczym dostojeństwem kró-
lewskiego czy papieskiego „my”. Jeśli nawet nie jest owym 
„my”, które pojawiając się w głoszonej tezie, zagarnia słu-
chacza czy czytelnika, wciela do armii wyznawców, zapę-
dza go do stada (odwołując się do odruchu niepozosta-
wania na uboczu, na marginesie). „My, marksiści…”, „My, 
katolicy…”, „My, funkcjonaliści…”.

Z ostrożnością należy odnosić się nawet do sformuło-
wań typu „jak widzimy”. Dla kilku powodów. Banalny – 
nie widzimy razem; co więcej, nie musimy widzieć tak 
samo (nie tylko możemy się między sobą różnić co do typu 
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umysłowości, wrażliwości, ale nasze każdorazowe nasta-
wienia, oczekiwania, położenia są zmienne). Nawet jeśli 
możliwe jest ukazanie komuś innego, co widzę w czymś. 

Nie zawsze ta czy inna liczba osób staje się jakimś „my” 
(wspólnotą, uczestnikami jednej sytuacji). Jakkolwiek 
zwykło się mówić o „społeczeństwie”. Jakkolwiek zwykło 
się niegdyś mówić o „duchu czasu” (panującym), o stylu 
(epoki). Jakkolwiek ludzie uczestniczą w kulturze swego 
czasu, podlegają jej, jej trendom. Jakkolwiek…

„Człowiek”. Unikam określenia „jednostka”, gdyż ono już 
definiuje człowieka jako element zbiorowości (to socjolo-
gizm). Pytanie, czy już jako uczestnik społeczności, wspól-
noty, w grupie, cóż dopiero jako jeden z masy ludzkiej, 
człowiek nie traci swojej podmiotowości (samego faktu 
produkcji masowej, na masową skalę nie utożsamiałbym 
z tym zagrożeniem). Może dziwić, że hasło „masa” niegdyś 
wypowiadane było z entuzjazmem, bez dreszczu obawy 
(„Miasto, masa, maszyna”, „masowa produkcja” itd.).

Jeśli nawet istnieją nieredukowalne do potrzeb po-
szczególnych ludzi „potrzeby społeczne”, a projekty mają 
odpowiadać „naszym potrzebom” (I 86), jeśli partykulary-
zmom należy przeciwstawić myślenie „kategoriami intere-
sów społecznych” (I 87), to już postulat, by projektant był 
„w coraz większym stopniu rzecznikiem interesów spo-
łecznych”, by się „socjalizował” (I 94), budzić może wąt-
pliwości. Czy owe „interesy”, „potrzeby społeczne” poprzez 
design miałyby realizować się w takim kontakcie z przed-
miotem, w którym człowiek zatraca swą indywidualność, 
porusza się w masie, uniesiony panującym nastrojem? Ar-
chitektura szczególnie może uczestniczyć w konstrukcji 
zbiorowych uniesień, wznosząc dla nich scenę i klimat. 
Organizując poczucie przynależności.

Dla jasności: to obce Pawłowskiemu. Jego nacisk na aspek-
ty społeczne, jak sądzę, w gruncie rzeczy wyrastał z jego nie-
wypowiedzianej krytyki egotyzmu (zarówno w odniesieniu 
do „konsumentów” designu, jak i samych designerów).

Egotyzm utożsamiał z fikcją, grą pozorów. Obca mu 
była próżność życia człowieka skupionego na swoim „ja”, 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   252 2014-08-20   14:09:58



253 Pytanie o sens

na obrazie własnej osoby, na eksponowaniu siebie. Uno-
szącego się samemu w zabiegach prezentacji swego „ja”, 
siebie, przed innymi, wczytanego w to, jak wypada w ich 
oczach, i stąd wyrastającego, i rosnącego we własnych.

Obce mu były te miraże, ta kryptomagia i takie hokus-
-pokus (pojęcia te wprowadzę poniżej).

Zasada istnienia

Miarą designu jest to, co wydarza się w życiu poszczegól-
nego człowieka, jeśli nawet to nie człowiek byłby miarą 
wszystkiego, co istnieje (co głosi tak zwana zasada Pro-
tagorasa), a tylko samo jego istnienie (zasada istnienia). 
Złem wszystko, co obraca się przeciwko istnieniu, osta-
tecznie ostatniego człowieka. Ta zasada, zasada istnienia, 
uogólniona, odniesiona byłaby do wszystkiego? Co nie 
wymierzone jest w istnienie czegoś innego, co pomnaża 
istnienie, niechaj istnieje? Tak brzmi to prosto, tymcza-
sem jedno żyje z drugiego, jedno musi zginąć, by drugie 
przetrwało. W kole życia jedno pożera drugie, nic nie 
przetrwa, wszystko podlega spożyciu czy zużyciu. Opty-
mizm: poza tym kołem prawo śmierci zostaje zniesione, 
w sferze autentycznej kultury.

Jedyny sens, jaki potrafię nadać wspomnianemu postula-
towi Pawłowskiego, by trzymać się rzeczywistości, nie po-
padać w fikcje, mieści się w zdaniu: rzeczywistym faktem 
jest to, że ktoś jest przy życiu, istnieje lub nie. Stąd minima-
lizm zasady istnienia. W jej tle tak naiwne kryterium: wi-
dzieć można poszczególnego człowieka. Przewrotni tylko 
mogą głosić, że konkretem jest społeczeństwo, a jednostka 
abstrakcją (zauważmy, w tej społecznej, socjologicznej per-
spektywie człowiek okazuje się „jednostką”).

Poddając dyskusji zasadę istnienia, należałoby wyjść 
od pytania o sytuacje, w których lepiej wybrać nieistnienie 
(fundamentalny wybór dokonuje się ze względu na sam 
fakt istnienia, w przeciwnym razie otwiera się gadanie 
o rodzajach dobra, zła, wartościach i ich hierarchiach…, 
o cenie, której już nie można zapłacić, by dalej być).
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Porządek wartości a porządek faktów

Każdy projekt ( już to cel), podobnie jak każdy obiekt kul-
turowy, ma dwa źródła i dwa aspekty. Jednym z nich jest 
to, co jest, to, co poddaje się opisowi, wyjaśnieniu. Dru-
gim jest to, co być powinno lub nie powinno, co wiąże się 
z wartościowaniem, oceną, sądem normatywnym. 

To dwa odrębne porządki. Ich imiona to porządek fak-
tów – porządek wartości, porządek tego, co jest – porządek 
tego, co być powinno, porządek rzeczywistości – porządek 
ideałów. Przepaść między nimi polega na nieredukowalności 
jednego do drugiego, na niewywiedlności jednego z drugiego.

„Klasyczne” ujęcie tego rozróżnienia pojawia się w my-
śli Davida Hume’a: ze zdań opisowych, mówiących o tym, 
co jest, o rzeczywistości, nie można wyprowadzić wnio-
sków o charakterze normatywnym czy postulatywnym, 
mówiących o tym, co powinno, ma być. Z ujęcia tego pro-
blemu przez G.E. Moore’a przypomnę tutaj tylko jego test 
czy „argument otwartego pytania”. Gdy ktoś głosi, iż dobro 
(szerzej: wartość) to „X”, zapytaj, czy każde „X” jest dobre, 
i odwrotnie, na przykład czy każda przyjemność jest do-
bra, czy wszelkie dobro jest tylko przyjemnością? Przy-
jemność albo jest, albo jej nie ma. Należy do dziedziny 
faktów leżących w kompetencji fizjologii czy psychologii. 
Ustalenia tych nauk nie dają jednak żadnych podstaw dla 
hedonizmu. G.E. Moore nazywał „błędem naturalistycz-
nym” rozumienie i definiowanie wartości w terminach 
„własności naturalnych”. Niemniej nie tylko ustalenia nauk 
przyrodniczych (o naturze, sciences), ale ustalenia jakiekol-
wiek o tym, co jest (było czy będzie), nie dają podstaw do 
definiowania wartości. Ustalenia nauk o człowieku jako 
istocie naturalnej czy ustalenia nauk humanistycznych, 
opisujące ludzkie (kogoś) preferencje, oceny, hierarchie 
wartości itp. także nie dają takich podstaw. Fakt ten, że 
ktoś ma jakiś system wartości, jest tylko faktem.

Na poziomie psychicznym porządek wartości wią-
że się z emocjami, uczuciami. Uczucia są tym sposobem, 
w jaki coś ukazuje nam się, wydaje nam się, wartościowe. 
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Wartości nie są jednak pochodne w stosunku do uczuć – 
z faktu, że ktoś ma pewne uczucie, nie wynika nawet to, że 
powinien je mieć.

Wobec powyższego kwiestia powinności leży poza 
kompetencją nauk. Max Weber formułuje zasadę upra-
wiania nauki w sposób „wolny od wartościowań” (wert-
frei): „Nauka empiryczna nikogo nie może pouczyć o tym, 
co powinien, lecz tylko o tym, co może, i – w pewnych 
okolicznościach – czego chce”211.

Filozof nauki Karl Raimund Popper formułuje te myśli 
dobitnie (nie podając nawet ich źródeł, najwyraźniej trak-
tując je jako dobro wspólne): „niemożliwym jest, by zdanie 
głoszące jakąś normę lub decyzję czy, powiedzmy, projekt 
jakiejś aktywności można było wyprowadzić ze zdania 
stwierdzającego fakt”212, podobnie: „nie istnieje naukowa 
metoda wyboru jednego sposród dwu celów”213. Innymi 
słowy, nauka z założenia ogranicza się do dociekania tego, 
co jest. Jeśli nawet pewne oceny decydują o wyborze tema-
tu badań, to nie powinny wpływać na ich wyniki. W kom-
petencji żadnej nauki nie leży wytyczenie ani uzasadnienie 
jakiegokolwiek celu. W szczególności takiej podstawy nie 
dają ustalenia dotyczące czyichś ( jednostek, grup) prefe-
rencji, upodobań, pragnień, potrzeb, systemu wartości. 

Twierdzę, że jest tak również w przypadku jednej i tej 
samej osoby, która sama staje przed wyznaczeniem i wy-
borem celu. Czy dla takiej swej decyzji podstawę znajduje 
po prostu w swych własnych preferencjach, potrzebach 
czy wartościach? Otóż z tego, jakie ma, nie wynika, że po-
winna je mieć, że ma trwać w tym ustaleniu.

Stwierdzając, że nauka może kogoś „pouczyć”, czego on 
sam chce, nie dodał: nikogo nie może „pouczyć”, czego po-
winien on chcieć.

Jeśli nawet nie istnieje obiektywny porządek wartości, 
jeśli nawet odrzucimy sens przyjęcia myśli, że obiektywne, 
absolutne, idealne wartości istnieją, a przystaniemy na to, 
że wartości, powinności, normy pochodzą tylko z ludzkie-
go ustanowienia, z ludzkiej woli, obietnicy, to niemniej owe 
ustanowienia, owe akty woli, obietnice, nie znajdą żadnej 

211  M. Weber, Sens „uwolnienia od war-
tościowań”, w: tegoż, Problemy socjologii 
wiedzy, dz. cyt., s. 49.

212  K.R. Popper, Open Society and Its 
Enemies, dz. cyt., s. 64.

213  Tegoż, Conjectures and Refutations, 
New York – London 1962, s. 359.
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racji, żadnego ugruntowania w tym, co jest: w faktach, 
w prawach rządzących rzeczywistością, a więc i w wiedzy 
ich dotyczącej, a więc i nie leżą w gestii czy kompetencji 
jakichkolwiek ekspertów. Ani w ludzkiej woli.

Ukierunkowanie?

Jeśli nawet w porządek faktów, ewolucji czy dziejów wpi-
sane byłoby jakieś ukierunkowanie, to nie oznacza, iż sta-
nowi ono cel (w oczach kogo takim miałoby takim być, 
Boga?), że cechą jego samego jest jakaś wartościowość, 
że człowiek ma je jako takie uznać za wartościowe… Za 
swój cel. Za swe prze-znaczenie. Konformista, uznając 
„panujące” trendy, tendencje, cieszy się, że płynie z głów-
nym nurtem, tam, gdzie „wszystko” zmierza, że należy do 
stada, że znalazł kierunek… Stał się szczęśliwym niewol-
nikiem. Wierzy w racjonalność świata? Tylko dlaczego 
wyginęły łosie irlandzkie214 czy wszystkie dinozaury? Dla-
czego w ogóle się pojawiły? Jeśli w słowo „dlaczego” wpisać 
sens: w jakim celu, to odpowiedź nie leży w kompetencji 
nauki. Co nie znaczy, że biolodzy nie popadają w antro-
pomorfizmy. A przynajmniej, że metafory, do których się 
odwołują, nie niosą ze sobą takich obrazów. Przykładem 
sformułowanie „dostosował się”, jak gdyby na przykład ja-
kiś łoś przyjrzał się swoim rogom i uznał, że ma za małe, 
potrzepał głową i…, o teraz osiągnę najwyższą pozycję 
w hierarchi dominacji pośród samców, zdobędę samice.

Faktycznie tyle tylko się dzieje: przyroda nowotworzy 
i nowotworzy, niektóre nowe twory ostają się w danych 
okolicznościach, a nawet upowszechniają, inne nie. Ten 
sam mechanizm (mutacje genetyczne), którego efektem są 
nowotwory, wyłania także przypadkowo coś, co trwa dłu-
żej nieco.

Obiektywizacja ocen

Przekonanie o „ugruntowaniu” wartości w określonych wła-
snościach przedmiotu stanowiącego jej formę „zaistnienia”, 

214  Por. analizę tego przypadku w: 
S.J. Gould, Niewczesny pogrzeb Dar-
wina, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, 
Warszawa 1999, s. 62–68. Antropomor-
fizmy pobrzmiewają w tych formułach: 
„Wymarcie to los większości zwierząt, 
dlatego, że nie udaje im się dostatecznie 
szybko przystosować do zmieniających 
się warunków klimatycznych lub konku-
rencji. Darwinowska ewolucja stanowi, 
że żadne zwierzę nie wytworzy szko-
dliwej dla siebie struktury, ale nie daje 
gwarancji, że struktura użyteczna pozo-
stanie przystosowawcza w zmienionych 
okolicznościach” (tamże, s. 68).

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   256 2014-08-20   14:09:59



257 Pytanie o sens

głoszone na przykład przez Romana Ingardena (to jego 
określenia ujmuję tu w cudzysłowach)215, graniczy z zatar-
ciem różnicy pomiędzy porządkiem wartości i porządkiem 
tego, co jest, graniczy z ryzykiem popełnienia błędu utoż-
samienia wartości przedmiotu z jego własnościami (por. 
powyżej, „błąd naturalistyczny”).

Sądy czysto wartościujące, „To dobre”, „To piękne”, ni-
czego nie opisują. Skoro jednak odnoszone są do czegoś, 
mogą zostać zobiektywizowane przez opis tego czegoś 
(ich „To”), dzięki opisowi tego, co wartościowe, nosiciela 
wartości. Opis ten wskazuje na to, z czym ktoś wiąże, 
w czym znajduje, w czym widzi to dobro czy piękno. 
Samo wskazanie palcem w stronę przedmiotu, ani na 
jego fotografię, nie odsłania tych jego cech, które są nie-
obojętne ze względu na wydawaną ocenę, które są war-
tościowe w ocenie danej osoby. Przede wszystkim sam 
oceniający powinien (!) próbować zdać sobie sprawę, co 
ma „na oku”, co sobie ceni. Wskazując na te ważne, istot-
ne w jego ocenie aspekty przedmiotu, być może otwo-
rzy oczy również innym na ten aksjotycznie nieobojętny 
aspekt przedmiotu, a pośrednio na wartość, którą tam 
znajduje. W ten sposób tylko spory o wartości stają się 
przedmiotowe.

Ta zasada obiektywizacji ocen, interpretacji dotyczy 
także krytyki designu (podobnie jak krytyki sztuki). Za-
pominając o niej, krytyk wydaje okrzyki, upada do pozio-
mu kryptoreklamy lub kryptoantyreklamy.

Kolejna metoda obiektywizacji ocen polega na wskaza-
niu tych konsekwencji realizacji projektu, co do których 
oceny przyjęto w danej kulturze, społeczności wyraźne 
kryteria oceny. Konsekwencje: co ta realizacja przynosi, 
a co wyklucza, eliminuje. W szczególności chodziłoby 
o wskazanie tych konsekwencji, których kryteria oceny 
oraz ocena są najbardziej elementarne, najmniej dyskusyj-
ne (na przykład sprawa życia i śmierci). Problematyczność 
użycia tej metody wiąże się z granicami samej projekto-
walności. W tym przypadku są to nieprzewidywalne na-
stępstwa realizacji projektu.

215  Zob. R. Ingarden, Czego nie wiemy 
o wartościach, w: tegoż, Studia z estety-
ki, t. 3, dz. cyt., szczególnie s. 255.
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Funkcje

Czy jakakolwiek funkcja jest czymś rzeczywistym, real-
nym, jak na przykład ciężar, rozmiary, a w szczególności jej 
mechanizm działania, czy – jak to się mówi czasem – jej 
sposób funkcjonowania? Czy funkcje są własnościami sa-
mych rzeczy jako takich? Jakkolwiek terminy mogą mylić 
(teoretyków ewolucji w szczególności), to odróżnić należy 
działanie czegoś od działania człowieka za pomocą cze-
goś. Funkcjonowanie w sensie ruchu, zmienności od funk-
cji jako przeznaczenia.

 Związek rzeczy z jej funkcją nie zależy od samej rzeczy, 
to człowiek go „zawiązuje”. Funkcja nie wynika z żadnej 
rzeczy, nawet z tej, jaką jest człowiek, z człowieka jako rze-
czy (obiektu badań naukowych)! To człowiek ustanawia 
funkcje rzeczy – funkcje, to znaczy cele.

Z odkrycia, że „funkcje to fikcje” (czyli że funkcje nie 
są czymś realnym) David Pye wyprowadza wniosek, iż na 
gruncie racjonalnego designu w ogóle należy porzucić poję-
cie funkcji. Dla tych samych powodów Pye odrzuca pojęcie 
celu, skoro niczego takiego w realnym świecie, w naturze 
nie ma (rzeczywiście, sciences, nauki o naturze, badając ją 
wszerz i w głąb, niczego takiego jak wartości czy cele nie 
znajdują). Co pozostaje po użyciu tej „brzytwy realizmu”? 
Pye rozstrzyga, iż obiektywnie można mówić tylko o inten-
ded results, „zamierzonych rezultatach”. Przeocza przy tym, 
że „zamierzony rezultat” znaczy tyle właśnie, co cel.

Rozumowanie tego autora biegnie takim tropem: stwier-
dza on, że funkcja „nie jest czymś obiektywnym: czymś, co 
można orzec, iż należy do jakiejś rzeczy”. Funkcja byłaby 
sposobem działania właściwym danej rzeczy, poprzez któ-
ry realizuje ona jakiś cel? Odpowiedź Pye’a: „rzeczy nie 
działają, nie mają swych celów”, w przeciwnym razie fizyka 
zajmowałaby się nimi. Aby więc nie popadać w fikcje, autor 
ten postuluje, by design posługiwał się wyłącznie kategoria-
mi „obiektywnych i mierzalnych rezultatów”, kategoriami 
„stanów rzeczy”. Rezygnując ze słowa „cel”, Pye bynajmniej 
nie pozbył się tego pojęcia, zawarł je, sam tego nieświadom, 
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w „zamierzonych rezultatach” albo w sformułowaniach 
typu: „zamierza się, aby rezultatem, który zrealizuje…”. Re-
toryczne pytanie Pye’a brzmi: „Skoro funkcja jest fantazją, 
to co z funkcjonalizmem – doktryną głoszącą, że forma 
idzie za funkcją [form follows function]?”216.

Stwierdzić trzeba, że Pye podjął daremną próbę pojęcia 
designu jako wertfrei (wolnego od wartościowań) przy ne-
gacji istnienia porządku wartości.

„Nierealność” funkcji jest pochodną tego, że ostatecznie 
same wartości niczym realnym nie są (nawet jeśli się je „reali-
zuje” – realne jest to, w czym je ktoś znajduje, w co je wkła-
da, czemu je przypisuje, z czym je wiąże). Wbrew temu, co 
głosi aksjologiczny naturalizm, wartości nie są własnościa-
mi naturalnymi – zresztą gdyby były, wystarczyłoby mówić 
wprost o potrzebach, instynktach, popędach, preferencjach, 
emocjach czy chuciach, to znaczy o tych naturalnych „istno-
ściach”, do których wartości miałyby się sprowadzać.

To prawda – myśl, że człowiek mógłby przezwyciężyć ko-
nieczności w tym sensie, że mógłby znieść naturalne ograni-
czenia jest równie absurdalna, jak możliwość zniesienia praw 
natury. Kontrola biegu rzeczy, inaczej: „rozszerzenie granic 
władztwa ludzkiego nad naturą”217 – możliwa jest tylko 
w zgodzie z prawami natury (chyba że wierzyć w cuda) i to 
dzięki poznaniu tych praw („dzięki” – jeśli z tym poznaniem 
nie jest tożsama, jak głosi instrumentalistyczna koncepcja 
wiedzy). Technika władania naturą jednak nie wyprowadza 
nas z „królestwa konieczności” (zwierzęta, bobry, altanniki, 
pszczoły, by wspomnieć tylko bardziej spektakularne ga-
tunki, także mają techniki i wznoszą konstrukcje). Funk-
cjonalizm uznaje jego wszechpanowanie i nie zna „królestwa 
wolności”. Jego ideologii bliska jest zasada konieczności (re-
dukująca życie, i dobre bycie, do poziomu bytu). 

Koło życia, obłędne…

Na „cykl życia” życia, przypomina Hannah Arendt, składają 
się praca, konsumpcja i wypoczynek (w jego obrębie rozryw-
ka)…218 Zauważmy, życie w ten sposób scharakteryzowane 

216  D. Pye, The Nature and Aesthetics of 
Design, Bethel 1978, s. 11–18. Jak pamię-
tamy, na myśl, że design jest fantazją, że 
porusza się w sferze, która nie jest dzie-
dziną rzeczy (rzeczy-wistości), podobnie 
nie chce przystać Pawłowski. 

217  F. Bacon, Nowa Atlantyda.

218  H. Arendt, O kryzysie w kulturze 
i jego społecznej i politycznej doniosłości, 
w: tejże, Między czasem minionym 
a przyszłym, przeł. M. Godyń, W. Madej, 
Warszawa 1994, s. 242, 243. Arendt nie 
wspomina reprodukcji.
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pojęte jest w gruncie rzeczy w sensie biologicznym (gr. bios – 
życie). Twarda rzeczywistość? 

Paradoks koła życia polega na tym, że jego elemen-
ty względem siebie są zarazem środkami i celami. Żeby 
jeść, trzeba pracować, ale aby pracować, trzeba mieć siłę. 
Wszystkie są „funkcjonalne”.

To tutaj, jak można sądzić, znajduje dla siebie pożyw-
kę mentalność funkcjonalistyczna (inaczej: filisterska, 
pragmatyczna, prakseologiczna, praktycystyczna, istru-
mentalistyczna…), która o tyle uznaje istnienie czegoś, o ile 
pełni ono jakąś funkcję, o ile jest użyteczne. Mentalność ta 
nie zna wartości samoistnych, autonomicznych, odrzuca 
wszystko to, co do niczego nie służy. Arendt podkreśla, że 
mentalność ta stanowi zaprzeczenie ducha kultury. Co go 
stanowi w jej przekonaniu? Pamiętajmy, że pisze ona jako 
historyk idei, to znaczy nie wprowadza arbitralnych roz-
różnień, nawiązuje do rozróżnień wpisanych w dzieje myśli 
Zachodu. Gdy będzie kreślić pojęcie kultury, to w tym nor-
matywnym znaczeniu, które zachowuje sens rozróżnienia 
kultury od pseudokultury, od barbarzyństwa.

Rozumienie kultury przywołane przez Arendt zasa-
dza się na wyodrębnieniu i przeciwstawieniu „sfery życia” 
i „sfery świata”. Ta druga właściwa jest kulturze. Arendt 
pisze: „Życie jest obojętne wobec rzeczowego charakteru 
przedmiotu; wymaga, aby każda rzecz była funkcjonalna, 
czyli zaspokajała jakieś potrzeby. Kutura podlega zagroże-
niu, kiedy wszystkie przedmioty i rzeczy […] traktuje się 
jako zwykłe funkcje życiowego procesu społeczeństwa”219. 
Przedmioty należą do świata (do kultury) jako pojawia-
jące się, ukazujące (obecne w świetle?, gdzie światło – 
tam świat; zauważmy, wycofać się ze świata, nie znaczy 
popełnić samobójstwo, a zejść ze sceny, ukryć się). Dla 
przedmiotów jako obiektów sensu stricto kulturowych, 
istotowymi cechami są formy (wygląd, kształt, układy), 
a autonomiczną wartością stanowiącą ich rację istnienia: 
piękno (dlatego trwają, jako takie nie podlegają niszczącej 
sile życia, mówiąc po polsku: nie podlegają zużyciu, spoży-
ciu, wyżyciu, zażyciu, pożyciu, przeżyciom).

219  Tamże, s. 245 (słowa „rzecz”, „przed-
miot” używa ona w wielu znaczeniach, 
dość swobodnie).
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Kwintesencją kultury jest więc sztuka. Przedmio-
ty użytkowe jako takie tu nie należą, podobnie dzieła 
sztuki, jako wchłonięte, przyswojone przez życie, uży-
te w tych czy innych celach (rozrywka, psychoterapia, 
edukacja, religia), czy to jako źródło przeżyć (chociażby 
estetycznymi zwanych), sposób na wyżycie się, nastrój 
pożycia… Konsekwentnie, dzieła designu jako związane 
z życiem, wpisane w życie nie są dziełami sztuki, a design 
czy architektura nie jest sztuką. Adolf Loos: Alles, was 
einem Zweck dient, ist aus dem Reiche der Kunst auszus-
chließen!. „Cokolwiek, co służy jakiemuś celowi, jest wy-
kluczone ze świata sztuki” (1921). Podobnie myśleć bę-
dzie Pawłowski.

We współczesnej „kulturze” to nie konsumpcja, a wy-
poczynek, rozrywka jest najwyższą cnotą. Niegdyś była 
nią praca, dzisiaj ideałem byłoby, aby i ona nabrała wdzię-
ku zabawy, gry. Z perspektywy ideału, który przypomina 
Arendt, to pole, ta sfera, w szczególności „kultura maso-
wa”, w ogóle kulturą nie jest.

Potrzeby

Z czasem Pawłowski uznał prymat kategorii warto-
ści nad kategorią potrzeby. W większości swoich pism 
przyjmował stanowisko, zgodnie z którym racją istnienia 
przedmiotów, ich rolą i funkcją – jest zaspokajanie po-
trzeb („funkcjonalny (dostosowany do potrzeb)”; I 74). 
Przytoczę jego sformułowania utrzymane w tym duchu. 
Zauważa, że zadanie designu „utożsamiane” jest z „roz-
wiązywaniem zadań technicznych”, gdy „pomija się […] 
najistotniejsze elementy procesu projektowania”, pośród 
których pierwszym jest „spostrzeżenie potrzeby” (I 151); 
„projektant sam ustala cel w procesie projektowania, zgod-
nie z potrzebami społecznymi” (I 80); design uczestniczy 
w „realizacji szeroko pojętych potrzeb” (I 56). Nie rozwa-
żał możliwości wywoływania czy tworzenia potrzeb ( jak-
kolwiek jego koncepcja „projektowania modeli idealnych” 
dopuszcza takie konsekwencje).
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Kreśląc koncepcję designu, „koncepcję modeli kon-
sumpcyjnych”, dopuszczał możliwość „ukierunkowywania 
potrzeb społecznych przez tworzenie takich modeli kon-
sumpcyjnych, które odpowiadałyby rzeczywistym potrze-
bom, celom i możliwościom wytwórczym danej społecz-
ności” (I 114; w jaki sposób odróżnić potrzeby rzeczywiste 
od nierzeczywistych, fałszywych czy nieautentycznych?)

Zróżnicowanie kulturowe wiązał z odmiennością „stylu 
potrzeb i ich zaspokojenia” (I 57; designer uczestniczyłby 
w „kształtowaniu własnych wzorców konsumpcyjnych, 
własnego stylu potrzeb i ich zaspokojenia oraz stymu-
lowania modelu kulturowego danego społeczeństwa”). 
W tle tej myśli stoi założenie, że istnieje zbiór potrzeb 
wspólny dla całej ludzkości.

Absolutyzacja potrzeb: Abraham Maslow, poczytny 
ideolog „samoaktualizacji”, głosił, że na podstawie badań 
poświęconych ludzkim potrzebom zbudować można na-
ukową, obiektywną teorię wartości. Badając „zdrowych”, 
psychologia znajdzie wzorzec: „Wyłącznie wybory, upodo-
bania i sądy zdrowych osób powiedzą nam o tym, co jest 
ostatecznie dobre dla ludzkiego gatunku” (wystawianie 
świadectwa zdrowia było zajęciem rasistów, w świecie, do 
którego mentalnie należy Maslow, „zdrowy” to ten, który 
odniósł sukces, należy do wyższej warstwy klasy średniej). 
Bez wahania Maslow stwierdza: „Biorąc pod uwagę te in-
formacje, możemy rozwiązać wiele problemów dotyczą-
cych wartości, z którymi filozofowie zmagali się bezsku-
tecznie przez wieki”220.

Maslow miesza dwa porządki, faktów, tego, co jest, 
z porządkiem wartości, tego, co być powinno. 

Krótko, trafiając w sedno: z faktu, że ktoś ma jakąś po-
trzebę, nie można wyprowadzić żadnego wniosku, co być 
powinno, co jest dobre. 

Z faktu posiadania przez człowieka potrzeb nie wyni-
ka, że powinien je mieć, że powinien odczuwać potrzeby. 
(Wszystkie potrzeby powinny być zaspokojone?).

Z faktu, że ktoś ma daną potrzebę, nie wynika, że 
w ogóle powinien ją mieć, że to dobrze, że ją ma.

220  A.H. Maslow, Dane psychologiczne 
a wartości ludzkie, dz. cyt., s. 206, 208. To 
przekonanie nie daje się łatwo uzgodnić 
z kolejnymi, które padają tamże dalej: 
„istnieje jedna wartość dla całej ludzkości 
[…] cel ów [nazywany samoaktualizacją, 
samorealizacją, integracją, zdrowiem 
psychicznym, indywiduacją] oznacza 
urzeczywistnienie możliwości osoby” 
(s. 208–209). Z tej perspektywy homo 
schistos otrzymałby diagnozę psychia-
tryczną.
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Z faktu, że ktoś ma i odczuwa daną potrzebę (a nawet 
przemożnie, całym sobą ją odczuwa!), nie wynika, że po-
winien ją zaspokajać, że jego potrzeba powinna zostać za-
spokojona. Uwaga(!): jakkolwiek może to dobrze, że on tę 
potrzebę ma i odczuwa, a nawet to dobrze, że nie przesta-
nie jej odczuwać (co najmniej do czasu).

Z faktu, że ktoś ma i odczuwa ( jakąś) potrzebę nie 
wynika, że powinien ją mieć zaspokojoną czy powinien ją 
zaspokajać z chwilą jej wystąpienia, „tu i teraz”, bezzwłocz-
nie, chociażby bez odsunięcia w czasie.

Równie wątpliwe jak ideał zaspokajania i zaspokojenia 
(potrzeb) jest ideał podobania się, budowania harmonii, ideał 
przyjazności, przynoszenia ulgi… (Ideały takie, jako zasady 
designu, głosi przykładowo Dieter Rams – o czym wspomi-
nam, gdyż autor ten cieszy się autorytetem wśród designerów).

Ideał „zaspokojenia potrzeb”, wychodzenia naprzeciw 
pragnieniom, oczekiwaniom – przeczy duchowi twórczo-
ści ( jakkolwiek podobnie, niezaspokojenie potrzeb, nega-
cja pragnień czy oczekiwań, przedmiotowe traktowanie 
„odbiorcy” nie ma jako takie twórczego charakteru). Jeśli 
dzieło (na przykład zaprojektowany przedmiot) ma być 
odbiciem projektów, pragnień, roszczeń „odbiorcy”, co po-
stuluje ideał zaspokojenia potrzeb, to wówczas w istocie 
takie dzieło nie pobudza, nie inspiruje, nie uwrażliwia, nie 
sprzyja przemianie człowieka, „odbiorcy”, lecz go uświęca. 
Pozwala mu trwać w „nasyceniu samym sobą” (określenie 
Witkacego). Utrafia w jego „popęd do samopotwierdzenia” 
(się) (Martin Buber)221. Przynosi efekt Meduzy.

Konieczność

Któż nie pragnie twardego oparcia dla swych wyborów 
i decyzji? Pragnie dojść do puktu, w którym może powie-
dzieć: zobaczcie, to przecież konieczne. Rolę takiego argu-
mentu leżącego poza dyskusją miałoby odgrywać wskaza-
nie potrzeby. „Przecież to potrzebne!”. „Musimy zaspokoić 
te potrzeby, koniecznie!”. Za tym pójdziemy, stąd wynikać 
muszą formy naszych projektów (form follows…). 

221  „Chodzi więc nie o rezygnację z 
Ja, lecz z owego fałszywego popędu do 
samopotwierdzenia, które każe człowie-
kowi uciekać przed niepewnym, nietrwa-
łym, nieszczelnym, nieprzeniknionym, 
niebezpiecznym światem relacji w posia-
danie rzeczy” (M. Buber, Ja i Ty, przeł. 
J. Doktór, w: tegoż, Ja i Ty, dz. cyt., s. 87).
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Nie daje się utrzymać przeświadczenie, zgodnie z którym 
wystarczającą i jedyną przesłanką każdego projektu miałoby 
być ustalenie konieczności, którym podlega człowiek w świe-
cie. Nie przeczę, że pewne nauki poznają takie zależności. 
Tymczasem jednak gdy funkcjonalizm postuluje projektowa-
nie tego, co konieczne, nieświadomie nadaje pojęciu koniecz-
ności sens aksjotyczny (związany z porządkiem wartości).

Niepostrzeżenie słowom „konieczny” czy „potrzebny” 
nadaje się normatywny sens, a „jest konieczny” bądź „jest 
potrzebny” znaczy wówczas tyle, co „powinien być”.

Wyobraźmy sobie projekt, który miałby zatrzymać się 
w granicach tego, co przyrodniczo stanowi warunek ko-
nieczny zachowania życia, co niezbędne do przetrwania? 
Problem leży w tym, że pojęcia takie, jak to, co konieczne 
czy potrzebne, pojęcie potrzeb podstawowych czy elemen-
tarnych, są względne. Zaś niewątpliwie punkt, w którym 
takie elementarne życie zostanie okrzyknięte wegetacją, 
oznacza przejście od opisu do oceny – wyraża już sąd war-
tościujący (niektórzy od „wegetacji” wolą śmierć).

To prawda, w sposób naukowy można ustalić, jakie 
potrzeby faktycznie ktoś ma – że czegoś pragnie, że brak 
czegoś pozbawia go czegoś innego. Z ustalenia takiego 
jednak wcale nie wynika, że dane potrzeby w ogóle po-
winny istnieć, czy w ogóle powinny być zaspokajane, 
a w szczególności, że powinny być zaspokojone tu i teraz 
(toteż wbrew samochwalstwu designerów – design meeting 
people’s need – fakt zaspokajania ludzkich potrzeb żadnym 
powodem do honoru nie jest).

„Loos, który oswobodził świat ze zbędnej pracy” (Loos 
pragnął kiedyś, aby napis o tej treści wykuty został na jego 
grobowcu. Zapytamy jednak przewrotnie, któż świado-
mie chciałby wykonywać rzeczy, które uważa za zbęd-
ne? Natomiast, jeśli zgodzimy się, że prawdziwie ludzkie 
potrzeby, te, które stanowią o człowieku jako o istocie 
kulturowej, nie dają się pojąć w kategoriach naturalnych 
i z przyrodniczego punktu widzenia, są zbytkiem?).

José Ortega y Gasset: „Człowiek nie pragnie bynajmniej 
być na świecie. Natomiast pragnie być, mając się dobrze”222. 

222  J. Ortega y Gasset, Człowiek i techni-
ka, przeł. H. Woźniakowski, w: Bunt mas 
i inne pisma socjologiczne, dz. cyt., s. 252.
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Nie chodzi mu o byt, lecz o, jak powiem, o bycie dobre. 
Przekład polski w tym miejscu wstawia „dobrobyt”223, 
okreś lenie adekwatne wobec programu życiowego czło-
wieka zachodu, na przykład gentlemana, ale nie wobec ko-
goś, dla kogo życie wewnętrzne, duchowe i rozwój takich 
technik jak medytacja, kontemplacja jest sednem życia, na 
przykład dla bodhisattwy. Z tej perspektywy konieczne dla 
bycia człowiekiem jest to, co zbyteczne, jego potrzeby nie 
wyrastają z konieczności.

Tym samym okaże się, że radykalnie przeprowadzony 
program Loosa chce przywrócić człowieka do stanu przed-
ludzkiego, zwierzęcego. W którym nie ma pogrzebów, 
grobów, nagrobków ani pomników wystawianych samemu 
sobie. Ani odkutych w kamieniu, zapisanych złotymi zgło-
skami mądrości, które przeczą same sobie, swoją obecnością.

Już Karol Marks był świadom, że człowiek nie tylko 
tworzy środki zaspokojenia swych potrzeb, ale i nowe po-
trzeby ( już to chociażby zarazem z tymi środkami).

W konkretnej sytuacji historycznej, gdy dekoracja czy 
ornament przytłoczyły przedmioty, być może trzeba było 
przypomnieć, że w ten sposób zagubiona została ich uży-
teczność. Tym niemniej trudno za odkrywczą i specyficz-
nie funkcjonalistyczną uznać niechęć do „bizantyjskiego 
przepychu”, „sybarytyzmu” bądź „przerostu formy nad 
treścią”. Byłoby jednak naiwnością sądzić, że nieobecność 
owych zjawisk wystarcza, by mówić o ascetyzmie, puryta-
nizmie czy minimalizmie.

Co nie z konieczności, to przypadkowe, frywolne?
Gloryfikacja konieczności jest nieuchronna w przypad-

ku przyjęcia zasady rzeczowości (Sachlichkeit), redukcji 
spraw do tych elementarnych, podstawowych. Ze świata 
wartości, jakimi żyli ludzie, uznane zostają te najniższe, 
inne uchodzą za mrzonki. To krok w nieuświadomionej 
ucieczce od wolności. Tej, którą niesie ze sobą piękno. Ni-
colai Hartmann zauważa, iż w kręgu tego, co estetyczne, 
„możliwość pozostaje oddzielona od konieczności. W ten 
sposób staje się zrozumiały szczególnie szeroki zakres 
wolności w świecie sztuki”224.

223  Tamże.

224  N. Hartmann, Najważniejsze pro-
blemy etyki, przeł. A.W. [A. Węgrzecki], 
„Znak” 1974, nr 245, s. 1422.

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   265 2014-08-20   14:10:00



Design266

Podobną uwagę czyni Max Scheler: im niższa wartość 
w hierarchii, tym mniej wolności, tym większy nacisk ko-
nieczności, im wyższa (a pośród duchowych piękno), tym 
większa wolność.

Im większa konieczność, tym więcej pewników. Realia 
dyktują: musisz jeść, jeśli chcesz żyć itd. Na tym polu de-
signer nie traci gruntu pod nogami. Toteż tego się trzyma. 
Potrafi znaleźć usprawiedliwienie istnienia dla wszystkie-
go, co służy realizacji celu takiego rodzaju, a to tylko w roli 
środka.

Przedmiot ani czynność z jego udziałem spełniana nie 
muszą jednak być postrzegane tylko jako środki.

Wówczas, gdy kategorycznie głosił tautologię: „środki 
działania nie mogą być celem działania” (I 88, 122), Paw-
łowski nie znał koncepcji „wolnego działania” Marksa. Nie 
wyprowadził też z niej żadnych konsekwencji w swojej 
teorii designu, gdy już ją poznał. Okazjonalnie napisze: 
„Co możemy zrobić, aby [praca] nabrała cech Marksow-
skiego »wolnego działania«? Co robić, aby przyspieszyć 
chwilę, »kiedy praca przestanie być tylko środkiem do ży-
cia, a stanie się elementarną potrzebą życiową«?” (I 143)225.

Zasada doboru celów na miarę możliwości, dostępnych 
środków (cóż, taka konieczność!) znajduje to polityczne 
zastosowanie: niestety, zachodnie wzorce, „dążenia kon-
sumpcyjne”, należą do „wykraczających poza możliwości 
zaspokajania ich w ustrojach równości i sprawiedliwości 
społecznej”, nie „odpowiadają naszym warunkom społecz-
nym”. Jaka na to rada? Czytajmy: „Kształtowanie własnych 
wzorców konsumpcyjnych, własnego stylu potrzeb i ich 
zaspokojenia oraz stymulowanie modelu kulturowego 
danego społeczeństwa, zgodnego z jego świadomością, 
siłami wytwórczymi, skłonny jestem uważać za główny 
cel projektowania form przemysłowych” (I 57). Słowa te 
padają w tekście zatytułowanym… O projektowaniu czy-
li przyszłości (1968). W ten sposób konieczność staje się 
cnotą? Sposób, w jaki gdzie indziej Pawłowski pisał o „po-
trzebach społecznych”, daje powody, by sądzić, że w jego 
przypadku, odwrotnie, cnota staje się koniecznością: na 

225  Referat ten, Projektowanie aktywizu-
jące, Pawłowski prezentował w Moskwie, 
jak mi wspominał, podsuwano mu cytaty 
z Marksa i Lenina, by okrasił nimi swe 
wystąpienie.
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poważnie traktował pewne ideały społeczne (bynajmniej 
nie sowiecjalistyczne).

Od takich przekonań („mierz zamiary podług sił”) 
Pawłowski odchodzi, od ziemi i realiów się odrywa, gdy 
pisze o projektowaniu modeli idealnych. Gdy pisze o ide-
ałach. Wątpliwość: czy mogą nas przekraczać wzorce, ja-
kie sami sobie projektujemy?

Zwolennikom podejścia nakazującego trzymać się tego, 
co niezbędne, co konieczne, przypomnieć należy, że poj-
mują tym samym człowieka jako istotę redukującą się do 
porządku natury, ziemi, realiów (ich niebo nie jest tylko 
puste, ale wręcz go nie ma). Do porządku konieczności.

Zwolennikom zasady konieczności przypomnieć war-
to słowa Johna Miltona, który mówiąc współczesnym ję-
zykiem, zakłada istnienie absolutnego porządku wartości 
(lokuje go w Bogu), a zarazem dopiero w uznaniu jego ist-
nienia dostrzega możliwość ludzkiej wolności. To dwudzie-
stowieczny autor, Jean Paul Sartre, nie widząc tego związ-
ku: istnienia porządku wartości jako możliwości wolności, 
głosił ideał wolności, która ma realizować się w ustanawia-
niu wartości, w swobodnym ich projektowaniu (w artykule 
Wolność kartezjańska Sartre zarzuca Kartezjuszowi, że gło-
sząc ideał wolności, zatrzymał się, ugiął, uznając istnienie 
prawdziwego systemu wartości)226. Sartre przeoczył para-
doks wolności, znany już Platonowi: nieograniczona staje 
się ona swoim zaprzeczeniem. Gdy wszystko jest dozwo-
lone, wówczas wolno także zniewalać innych ludzi, czynić 
niewolnikami. Stąd sens tezy Fiodora Dostojewskiego: 
„Gdy Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone”. Zarazem 
jednak: tylko wówczas, gdy wartością nie jest to, co za war-
tość uważam, tylko wówczas, gdy istnieje coś wyższego niż 
ja (a nawet tylko gdy przyjmuję, że istnieje coś wyższego), 
możliwa jest wolność (w języku religijnym to ujmując: „Tyl-
ko gdy istnieje Bóg, możliwa jest wolność”).

Milton:
„Niewolni, jakiż prawdziwy dać mogli
Dowód szczerego oddania i wiary
Niezłomnej albo miłości, jeśliby

226  Zob. J.P. Sartre, Wolność kartezjań-
ska, przeł. I. Tarłowska, w: Filozofia 
i socjologia XX wieku, cz. 2, red. B. Bacz-
ko, Warszawa 1965.
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Czynili wszystko, co muszą jedynie, 
A nie to, co by chcieli czynić? Jakąż
Pochwałę mogli otrzymać?”.

I dalej, cóż to za „radość”, gdy
„wola i rozum (gdyż rozum
Także wyborem jest), bezużyteczne,
Puste i z wszelkiej wolności wyzute,
I bierne, gdyż je do tego zmuszono”,
służyłyby tylko 
„konieczności?”227.

Gdyby
„Czynili wszystko, co muszą jedynie”!. 

W oryginale „needs”:
Where onely what they needs must do, appeard228.

Genuß, użycie życia

Funkcjonaliści pochwalają funkcjonalność, użyteczność. 
Popadają w kult środków? Jaki użytek chcą czynić, wy-
nieść z nich? Jeśli nie są to już tylko środki do wytwarza-
nia, obsługi czy likwidacji innych środków, pozostaje im 
Genuß. To minimum w hierarchii wartości stanowi ich 
maksimum, to górny pułap spełnienia człowieka, który 
wpisany jest w ideologię funkcjonalistyczną – do którego 
ona nawet wprost się nie przyznaje, a pod którego „nie-
bem”, sklepieniem pozostaje zamknięta. Nie zna niczego 
więcej, niczego ponad…

W obcowaniu z czymś niczego więcej niż Genuß nie może 
pragnąć konsekwentny materialista (podkreśli to Scheler).

Czy to minimum człowieka, Genuß, stanowi designu 
maksimum, odpowiada górnemu pułapowi sfery, w której 
porusza się, do której aspirować może design?

Jeszcze dalej idzie niemieckie określenie, za pomocą 
którego Nicolai Hartmann charakteryzuje eudajmonizm 
stoików: Lustgenuß, co oddałbym: zażywanie rozkoszy, 
pławienie się w rozkoszy.

Lekcja Kanta i Schelera na temat Genuß, czyli „użycia 
(sobie)”, „używania (życia)”:

227  J. Milton, Raj utracony, dz. cyt., s. 65 
(Księga Trzecia, wersy 127–138). 

228  J. Milton, Paradise Lost, dz. cyt., 
Book 3, wers 105.
Szerzej cytując:
Not free, what proof could they have givn 
sincere
Of true allegiance, constant Faith or Love,
Where onely what they needs must do, 
appeard,
Not what they would? what praise could 
they receive?
What pleasure I from such obedience paid,
When Will and Reason (Reason also is 
choice)
Useless and vain, of freedom both despoild,
Made passive both, had servd necessitie,
Not mee. 
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W ocenie Kanta życie polegające na Genuß, kulminu-
jącym w „szczęśliwości”, ma wartość negatywną229. „Szczę-
śliwość” (Glückseligkeit)! Kant nie mówi w tym miejscu po 
prostu o przyjemności czy zmysłowej rozkoszy. Tym bar-
dziej nie o szczęściu.

Pod to, co Kant nazywa „szczęśliwością”, wstawiałbym 
sens sycenia się, nasycenia swym stanem towarzyszącym 
syceniu się czymś. Przykładem rozsmakowanie w sma-
kowaniu płynu czy pokarmu, rozsmakowanie, które staje 
się treścią życia (o czym pisze Emmanuel Levinas, raczej 
w pochwale, bez podkreślenia miejsca tej aktywności w hie-
rarchii aktywności człowieka; Levinas pisze o jouissance, 
smakowaniu, rozsmakowaniu; w jego przekonaniu blisko 
„życie jako miłość życia”, rozmiłowanie w życiu). Kolejne 
„niskie” przykłady na owo życie doznaniami w użyciu: za-
siedzenie i rozsiedzenie się człowieka w fotelu, pojeżdże-
nie sobie i rozjeżdżenie się w pojeździe (kumulacja: jazda 
dla jazdy w fotelu). 

Ogólnie: chodzi o rozsmakowanie się tym, co się wy-
darza po naszej stronie, w szczególności w naszym ciele, 
w relacji z czymś, w szczególności z tym, czego używamy. 
Wówczas nie pożytek, nie techniczny cel, do którego słu-
ży przedmiot, jest na pierwszym planie, ale „zażycie”, jego 
poużywanie sobie. Życie czymś, co nawet jako takie do 
czegoś służy, samo do niczego nie służy.

Wedle Kanta życie pochłonięte Genuß oznacza triumf 
„zwierzęcego w nas charakteru”. Zauważmy, nie jest jed-
nak życiem człowieka-zwierzęcia, skoro, jak to pokazuje 
Kant, może być planowane przez człowieka i wykracza 
poza konieczność, wiodąc do zbytku, a co więcej, życie ta-
kie pozostaje w naszej woli, jeśli cechuje je nie poddanie 
się, ale oddanie się przyrodzonej „skłonności do używania”. 
Kant doda: nie pozostawia miejsca na „rozwój człowie-
czeństwa”. Znaczy to, że hamuje życie na tym poziomie, 
zamyka w tym kręgu, na tym poziomie?

Niewarte jest życia życie wiedzione na prawach natu-
ry, w zgodzie ze skłonnościami, które ona nam daje, życie 
zgodnie z tym, ku czemu nas ona w nas popycha, życie 

229  Tłumacz Kanta Krytyki władzy 
sądzenia Jerzy Gałecki oddaje Genuß jako 
„użycie”, nawet nie sygnalizuje trudności 
przekładu tego słowa przez podanie go 
w swym „Skorowidzu pojęć”.
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„nastawione jedynie na Genuß, nawet jeśli przebiegałoby 
ono na podsawie przez nas samych zaprojektowanych (ale 
na miarę biegu przyrody/natury) planów” (selbstentworfe-
nen (doch dem Naturlaufe gemäßen) Plane, der aber auch 
bloß auf Genuß gestellt wäre)230.

Na tej drodze ku spotęgowaniu „szczęśliwości” „wskutek 
wewnętrznego nienasycenia” człowieka ogarnia pragnienie 
czegoś więcej i jeszcze więcej, „pożądanie tego, co zbędne” 
(stąd zbytek, luksus). Nie jest świadom nędzy swego takie-
go życia, lecz i ta, chociaż błyszczy, „błyszcząca”, pozostaje 
nędzą człowieczeństwa w człowieku, gdyż „związana jest 
z rozwojem naturalnych ludzkich skłonności”231.

Wyrażenie glänzende Elend (co Gałecki przekłada: „bły-
skotliwa nędza”) pojawia się wcześniej u Goethego, w jego 
Werthers Leiden (2. Buch; Am 24. Dezember 1771; Kanta 
Kritik der Urteilskraft ukazała się w roku 1790). Goethe: 
„Poza tym cóż za błyszcząca nędza, jakaż nuda panuje po-
śród owych miernot, zebranych tu pospołu”232.

Scheler, dwudziestowieczny filozof, nie lokuje tak nisko 
tej formy życia, jak czynił to Kant („poniżej zera”). Nie-
mniej najniższą rangę przyznaje temu typowi osobowe-
mu, „artyście używania” (Künstler des Genusses; jak sądzę, 
nie tyle chodzi o artystę w nowoczesnym znaczeniu tego 
słowa, co raczej o „mistrza używania”, jeśli tu można mówić 
o sztuce, co Scheler tam czyni, to tylko w sensie umiejęt-
ności; artystę we właściwym znaczeniu tego słowa Scheler 
lokuje na poziomie typu osobowego, który określa ogólnie 
słowem „geniusz”). Mistrz używania: „zasadą jego istnie-
nia jest przedkładanie przyjemności nad nieprzyjemności” 
(powiedziałbym: nad wszystko, co nie jest przyjemnością, 
jeśli nawet stoi poza przyjemnością i nieprzyjemnością – 
wszystko uzna o tyle, o ile zamieni je w przyjemność czy 
źródło przyjemności). Scheler: wszystko czyni „przedmio-
tem używania”. Mistrz używania życia wynajduje nowe 
„jakości przyjemności”, z czasem realizowane przez te czy 
inne wytwarzane „dobra”. W związku z tym, podkreśla 
Scheler, „luksus jest punktem wyjścia wszelkiego rozwoju 
gospodarczego. Wszystko, co pierwotnie było luksusem, 

230  I. Kant, Kritik der Urteilskraft, § 83, 
395, przypis.

231  Tegoż, Krytyka władzy sądzenia, 
dz. cyt., s. 426 (§ 83, 393).

232  J.W. von Goethe, Cierpienia młodego 
Wertera, przeł. F. Mirandola, oprac. 
Z. Zagórowski, Kraków 1922, s. 33.
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później staje się potrzebą [codzienną]. Albowiem potrze-
ba rodzi się tylko tam, gdzie coś przyjemnego najpierw 
było dane [ jako przedmiot] używania. Powszechnie dziś 
stosowane środki spożywcze niegdyś były używkami”233. 

Czy przedmioty używania to po prostu używki?

Poza schemat środek – cel

Absolutyzacja kategorii celu zbiega się z ambicją, by 
żyć w sposób zaplanowany, z ideałem zaprojektowania 
wszystkiego. W ten sposób nie dopuszcza się myśli, by 
coś, co możliwe, nie mogło być celem ludzkich wysiłków, 
starań, działań, by ze swej natury było nieprojektowalne 
i nieosiągalne, tym bardziej oddalające się, gdy do niego 
ktoś zmierza. 

Ta wola mocy w swe ręce chce wziąć nawet piękno.
Mentalność „celowościowa” (rozum teleologiczny, fina-

listyczny) piękna nie może pojąć inaczej niż jako celu: cze-
goś, do czego można dążyć, ku czemu istnieją środki re-
alizacji, warunki, którym można zadość uczynić, metody 
projektowania.

Mentalność instrumentalna to, co piękne, i piękno po-
jąć może tylko jako funkcjonalne. Nic innego nie mieści 
się „w głowie” filistra (ang. philistine). Wszystko, co do ni-
czego się nie nadaje, ma za nic. Dodać wyraźnie trzeba, że 
jest nim także ktoś, kto na poważnie bierze pytanie: „Czy 
dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy też dlatego się 
podoba, że jest piękne”234. W każdym razie zależy mu na 
upodobaniu i przyjemności. Na kontentacji i delektacji. 

Funkcjonalizacja piękna polega na związaniu go z po-
żytkiem, z funkcją życiową (pobudza do pracy, zachęca do 
jedzenia, pozwala wypocząć, dogadza). Wyrazem tej men-
talności jest nawet estetyczna „teza” Dietera Ramsa (1995, 
korekta 2002): „Estetyczna jakość produktu stanowi in-
tegralny aspekt jego użyteczności”, a polegać ma na tym, 
że przedmiot „wpływa na zadowolenie/satysfakcję/dobre 
samopoczucie/poczucie szczęścia [das Wohlbefinden]”. 
Słowem: ideałem okazał się kicz.

233  M. Scheler, Wzory i przywódcy, 
w: tegoż, Wolność, miłość, świętość, 
przeł. G. Sowinski, Kraków 2004,  
s. 278, 279–280.

234  Św. Augustyn, przeł. J. Ptaszyński, 
cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estety-
ki, t. 2, dz. cyt., s. 72. Ten święty nawet 
Boga potrzebuje dlatego, że obiecuje 
mu niebo: miejsce, „gdzie znajduje się 
pokarm, od którego nie odrywa przesyt, 
gdzie unosi się zapach, którego wiatr 
nie rozwieje” (Św. Augustyn, Wyznania, 
cytuję z pamięci). W tym cała jego 
nadzieja, i powód wiary?
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Co najmniej tyle zdaje się przyznawać ten pogląd Ram-
sa. Wpływ, jaki wywiera na kogoś forma przedmiotu, 
nie musi należeć do jego funkcji. Swym widokiem może 
wypełniać uwagę, stając się treścią (prze)życia. A nawet 
wówczas, gdy forma nie leży w polu bezpośredniej uwagi, 
jej immanentne treści sączą się czy wlewają w podświa-
domość ( jak to się dzieje pośród wszelkich pokarmów, 
bywają złe i dobre, sprawiają ból, zatruwają, niszczą bądź 
cieszą, budują, ożywiają; przygnębiają bądź otwierają du-
szę…; nastrajają ciemno, mrocznie bądź…). 

Oznacza to, że sama forma przedmiotu ma sens, któ-
rego co najmniej nie można utożsamiać z funkcjami, któ-
re go definiują, które składają się na jego przeznaczenie 
(„funkcjami” – wbrew przyjętemu sposobowi mówienia, 
zazwyczaj nie będzie to jedna funkcja). W stosunku do 
nich ma charakter epifenomenalny.

Postulat rozpatrywania przedmiotu jedynie jako środka, 
a w szczególności „do realizacji procesu użytkowego” pro-
gramowo wkłada „klapki na oczy” (najbanalniejsza lampa 
nie jest tylko kwestią procesu użytkowego, nie tylko świeci, 
postać jej światła nie ma sensu ograniczonego do oświetla-
nia przestrzeni użytkowej, ba, słońce takim nie jest, rzuca 
cienie i cienie się na niej kładą, w igraniu świateł i cieni), co 
więcej, postulat ten graniczy z zaprzeczeniem ducha kul-
tury235. Konsekwentnie człowiek zostanie zredukowany do 
pozycji użytkownika (do roli„funkcjonariusza”), do pozio-
mu jednego z elementów procesów użytkowych. 

Pawłowskiego koncepcja „formy naturalnie ukształto-
wanej”, przynajmniej w swej istocie, jako ideał łaski twór-
czej, przekracza nakreślone tu stanowisko instrumentalno-
-teleologiczne.

Epifenomenalne jakości przedmiotu 

Le Corbusier: „Przedmioty służące człowiekowi są jego 
posłusznymi sługami. Dobry służący jest dyskretny i usu-
wa się w cień, aby nie krępować swego pana” (1925). Najlep-
sze niepostrzeżenie spełniają swoją funkcję – przynosząc 

235  Diagnoza Hannah Arendt: to nega-
cja kultury (zob. H. Arendt, O kryzysie 
w kulturze i jego społecznej i politycznej 
doniosłości, dz. cyt. Tamże pojęcie filistra, 
kogoś, kto pragnie tylko panem et circen-
ses, „chleba i igrzysk”).
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oczekiwany skutek, same pozostają niewidzialne. To po-
dejście godne postawy Pana (z arystokratycznej, z Pań-
skiej perspektywy patrząc, służący, kelner jest nikim, jest 
jak powietrze, nie zauważa się go i tego, by nie dawał się 
zauważyć, się oczekuje).

Jakkolwiek i on, obsługiwany, do tego stopnia może rozpły-
nąć się z zachwytem w byciu obsługiwanym, że powiedziałby 
potem: „To niestety urywa się wraz z chwilą, gdy zostałeś już 
obsłużony”. Podobnie myślą ci, którzy sami coś czynią, od-
czuwając przy tym, że „droga jest wspanialsza niż cel”.

Konsekwentny funkcjonalista, ceniący sobie dyskret-
ność, brak śladu ostentacji, powinien zrezygnować nie tylko 
z celebry stołu i kelnerów, ale w ogóle z czynności spożywa-
nia, jeśli tylko stosowny pokarm skutecznie mógłby zostać 
dostarczony wprost do jego układu pokarmowego czy wła-
ściwych organów, tkanek, komórek. Podobnie w stosunku 
do książki, funkcjonalista, wyznawca ideału sprawności, za 
niezbędną uznać musi jedynie samą znajomość zawartości 
książki jako utworu językowego, na przykład dzieła lite-
rackiego, naukowego itp. Dość, by taka znalazła się w gło-
wie odbiorcy, najlepiej bez procesu czytania. Książka jako 
produkt przemysłu poligraficznego? Gdy już nie e-booki, 
nie tablety, ale chipy w mózgu zostaną podłączone do „sie-
ci”, wówczas tym bardziej zdezaktualizowałoby się takie 
kwestie, jak chociażby związane z jakością materii książ-
ki, pytania o świetlistość, refleksyjność, miąższ, strukturę 
powierzchni karty papieru, o jej wygląd „pod światło”, o jej 
sprężystość, dźwięczność, o rodzaj szelestu jej właściwy. 
Chyba że ktoś, właśnie na te jakości wrażliwy, byłby tak 
rozrzutny, by marzyć o „archaicznej” książce.

Ze względu na realizację celu pewne własności przed-
miotu mogą mieć charakter epifenomenalny, to znaczy 
one nie pociągają za sobą skutków składających się na 
osiągnięcie celu, spełnienie funkcji. Są więc nieefektywne, 
niefunkcjonalne, nieprzydatne.

Obecność w przedmiocie elementów nieistotnych ze 
względu na realizację jego celu Adolf Loos miał za zbrod-
nię, a wyzbycie się ich miał za oszczędność. Dekoracja, 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   273 2014-08-20   14:10:01



Design274

ornament, ozdoba są na jego czarnej liście. Stosowanie ich 
staje się przestępstwem wobec ekonomii ludzkości, mar-
nowaniem sił, energii, zdrowia.

Takiemu rozstrzygnięciu wymykają się epifenomenalne 
jakości tych własności przedmiotu, które są funkcjonalne. 
Te same własności, cechy, mogą być niezbędne funkcjonal-
nie, a poza tym, ujęte w innej perspektywie, mogą jawić się 
w jakościach afunkcjonalnych, jednak wartościowych. Ten 
naddatek nie oznacza przydatku.

Wedle esencjalistycznego schematu myślowego wła-
sności takie byłyby określone jako akcydentalne (przypa-
dłościowe), a inaczej mówiąc: nieistotowe (nienależące do 
istoty przedmiotu jako zdefiniowanego przez dany cel, jako 
przedmiotu użytkowego). Funkcjonalista pogardzi nimi 
(z jego perspektywy, jeśli nie są funkcjonalne, są zbędne – 
ten werdykt obejmuje więc także cechy afunkcjonalne).

Każdy jednak mógł tego doświadczyć: atrakcyjność 
materii, formy, działania i używania przedmiotu może sta-
nowić rację jego bytu, przynajmniej w ten sposób, a nie 
ze względu na (samo) swoje przeznaczenie, nabiera on dla 
kogoś znaczenia. Natomiast nużące formy, wprost prze-
ciwnie… 

Idąc dalej, można wskazać sytuacje, w których podmiot 
staje się wrażliwy na różne nieistotowe, afunkcjonalne czy 
epifenomenalne jakości przedmiotu użytkowego odczu-
wane przez siebie w obcowaniu z nim. Wówczas status 
przedmiotu użytkowego, status środka, schodzi na drugi 
plan, a nawet staje się nieistotny. Wskażę kilka rodzajów 
takich jakości przedmiotu, przede wszystkim nadając im 
skrótowe miana.

Jakości materii – jakości esthetyczne materii przedmio-
tu; nie tylko wrażenia, odczucia pojawiające się w kontakcie 
z tą materią, z materialną postacią przedmiotu, w kontakcie 
wzrokowym, dotykowym, węchowym, ale także (nie)este-
tyczność tej esthetycznej materii, jej symbolizm (nie są to 
jakości materialne, nie są to jakości materiału – pojęcie ma-
teriału każe pojmować materię jako środek, sprowadza ją 
do roli budulca, ujmuje ze względu na jakiś cel).
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Jakości formalne: jakości formy (wyglądu, kształtu lub 
układu) przedmiotu, w szczególności ich (nie)estetyczność.

W duchu funkcjonalistycznym utrzymana jest teza: 
„rozpatrywanie cech estetycznych w izolacji od pozosta-
łych i odnoszenie ich jedynie do formy produktu i jego 
wyglądu jest anachroniczne” (I 137; 1975; jak pamiętamy, 
podobną tezę estetyczną nakreślił 20 lat później Rams). 
Przewrotnie w tych słowach znaleźć wolałbym ten sens: 
estetyczne aspekty przedmiotu nie ograniczają się do jego 
jakości formalnych.

Jakości kontekstualne – jakość form pojawiających się 
z chwilą wpisania przedmiotu w to czy inne otoczenie, 
wynajdywanych przez podmiot w sposobie współgrania 
przedmiotu z elementami otoczenia, miejscem, w którym 
został ulokowany, w którym podmiot go ulokował (oświe-
tlenie, cienie, tło należą tu do elementarnych uwarunko-
wań i postaci takich form; dobrze znany przykład: światła 
i… cienie rzucane przez lampę).

Jakość „gry” działania – jakość sposobu działania przed-
miotu, zarówno jego „mechanizmu”, jak i sposobu, w jaki 
realizuje swój cel, widziana, ujęta w oderwaniu od kwe-
stii technicznej sprawności czy skuteczności, postrzegana 
sama jako taka, ze względu na jej formalny, metaforyczny, 
ludyczny czy symboliczny charakter, na przykład fascynu-
jąca sama dla siebie (dobrze znane przykłady: widok „pul-
sującego”, „tykającego” układu kół zegara, klik długopisu).

Jakość performatywna – jakość przeprowadzenia same-
go procesu użycia, używania przedmiotu przez podmiot, 
odczuwana przez niego samego, „użytkownika” (poczy-
nając od odczuć kinestetycznych towarzyszących posłu-
giwaniu się nim). W tym przypadku istotny jest sposób 
odnoszenia się przez człowieka do swego położenia, do 
relacji, w jakie wchodzi z przedmiotem, do oddziaływań, 
jakie zachodzą między nim a przedmiotem. Na ów sposób 
odnoszenia się składa się od-czuwanie, autorefleksja. To 
poziom metarelacji (antropicznej).

Jakość sceniczna – jakość przedmiotu jako „rekwizy-
tu” sceny, której jest on elementem. Jako „rekwizyt” należy 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   275 2014-08-20   14:10:01



Design276

on bezpośrednio do sceny w sensie scenograficznym, ale 
także do sceny w sensie dramaturgicznym: uczestniczy 
on w działaniach „aktora”. Jakość odczuwana, być może, 
także przez „użytkownika” przedmiotu, niemniej zasadni-
czo przez innych uczestników danej sytuacji, jako widzów 
(widowiskowość, spektaktularność, sceniczność).

Jakości epifenomenalne mogą wiązać się z rzeczą sta-
nowiącą nośnik, podłoże danego przedmiotu użytkowego, 
rzeczą tym razem ujmowaną w oderwaniu od tej jej roli.

Jakości te mogą znaleźć się w centrum uwagi podmiotu, 
dzięki przesunięciu jej punktu, wówczas będąc doświad-
czanymi, przeżywanymi czy kontemplowanymi, bądź też 
mogą być współodczuwane peryferyjnie, towarzysząco, 
bądź pewne z nich mogą być doznawane mimochodem, 
nieświadomie.

Zasadniczo nie są czymś po prostu zastawanym przez 
człowieka i narzucającym się mu, uderzającym go, ale 
pojawiają się dzięki ukierunkowaniu uwagi, skupieniu, 
w uwrażliwionym i wynajdującym postrzeganiu. On po-
trafi zauważyć, wyodrębnić, ująć w jakimś aspekcie, po-
rządkować. To twórcza chwila! Oznacza to, że jakości te 
pojawiają się w obcowaniu z przedmiotem przez wolnego 
człowieka, który nie podlega palącemu przymusowi reali-
zacji celu, którego życie wewnętrzne nie wyczerpuje się na 
popędzie ku niemu, na nacisku odczuwanej potrzeby. Jako-
ści te składają się na przestrzeń wolności życia człowieka. 
W tej przestrzeni człowiek nie podlega prawu życia w sen-
sie biologicznym, to znaczy w obcowaniu z przedmiotem 
nie chodzi ani o jego użycie, ani o jego zażycie, ani o wyżycie 
się nim, ani o spożycie go lub dzięki niemu, ani o pożycie 
(to wszystko formy życia, które są konieczne dla jego pod-
trzymania). W tej przestrzeni człowiek może nie podlegać 
nawet prawu życia w sensie biograficznym, to znaczy nie 
musi wpisywać obcowania z przedmiotem w plan swego 
życia, w swe przeznaczenie. Może żyć chwilą.

Relacje, w których pojawiają się owe jakości, nie mają 
tak konkretnego, „uchwytnego” charakteru, jak na przy-
kład mechaniczne oddziaływanie zachodzące pomiędzy 
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ciałem czy jego częścią a przedmiotem, a tą czy inną czę-
ścią jakiegoś urządzenia, nie są realnymi oddziaływaniami, 
lecz mają charakter esthetyczny – związany z postrzega-
niem zmysłowym, i to nie tyle jako byciem pobudzanym, 
biernym doznawaniem, wrażeniowością, podnietą, lecz 
jako czuciem, odczuwaniem, otwartą, chłonną, uważną, 
wynajdującą wrażliwością.

To wszystko – każda z osobna i wszystkie razem owe 
pozacelowościowe jakości przedmiotu – zamienia obco-
wanie z przedmiotem w radość lub „w cierpienie”, czyni 
życie pogodnym lub bolesnym. 

Radość? Chociażby w przyjemność, uciechę, rozrywkę. 
Nawet jeśli owym przedmiotem byłoby narzędzie pra-
cy; na przykład kuchnia i prace kuchenne jako miejsce 
rozrywki. I nie musi to oznaczać, że w ten sposób ta ko-
nieczność życiowa, do której jesteśmy przymuszeni jako 
organizmy biologiczne, ze względu na swe „elementarne 
potrzeby”, konieczność o imieniu „prace kuchenne”, zostaje 
ukryta w swoim charakterze, a jakoby faktyczny robotnik, 
„niewolnik” (robotnica, niewolnica kuchenna) zapomina 
o swym statusie, i dzięki temu samą pracę traktuje jako 
„elementarną potrzebę życiową” (Karol Marks).

Czy zdając sobie sprawę z powyższego, Pawłowski na-
pisałby bez zastrzeżeń jeszcze raz: „Co możemy zrobić, 
aby sama praca dawała bezpośrednio możliwie największą 
satysfakcję? Aby nabrała cech Marksowskiego »wolne-
go działania«? Co robić, aby przyspieszyć chwilę, »kiedy 
praca przestanie być tylko środkiem do życia, a stanie się 
elementarną potrzebą życiową«? Niemal codziennie spo-
tykamy się z obiegowym przekonaniem, że jesteśmy tymi, 
którzy potrafią zaprojektować narzędzia i środowisko 
pracy »pięknymi i przyjemnymi«” (I 143). 

Funkcjonaliści a priori są zaślepieni na istnienie i uzna-
nie znaczenia takich pozacelowościowych jakości przed-
miotu. Niemniej funkcjonalista powinien przystać na 
obecność takich akcydentalnych jakości przedmiotu, lecz 
nie jako epifenomenalych, to znaczy jeśli ostatecznie, po-
średnio nie przynosiłyby one skutku w postaci realizacji 
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celu definiującego przedmiot. Funkcjonalista powinien 
uznać obecność takich jakości, o ile na przykład podno-
szą wigor „operatora” przedmiotu, a więc skuteczność jego 
działania. 

To bieda funkcjonalisty: we wszystkim widzi tylko środki, 
„maszyny”, narzędzia. Istotę obcowania człowieka z przed-
miotem sprowadza do realizacji celu definiującego przed-
miot, do „służebności”, a człowiekowi wyznacza rolę w ob-
słudze przedmiotu lub w byciu przez niego obsługiwanym.

Wzory, modele idealne

Czy przedmiotem projektowania, zakresem kompetencji 
i ambicji designu jest po prostu ten czy ów przedmiot, jego 
relacja z człowiekiem, działania podejmowane przez ludzi 
w związku z nim? Pawłowski na poważnie kreśli koncep-
cję designu („industrial designu”) jako „projektowania 
społecznego”. Pisze: „Zwolennicy projektowania społecz-
nego rozumieją »industrial design« bardzo szeroko, jako 
projektowanie społeczeństwa, jako narzędzie polepszenia 
stosunków społecznych” (I 114; Koncepcje wzornictwa prze-
mysłowego, 1973). Zwolennikiem tego kierunku był autor 
przygotowanego z myślą o moskiewskim zjeździe ICSID, 
i tam wygłoszonego, referatu Projektowanie aktywizują-
ce. Czytamy w nim, iż koncepcja projektowania przemy-
słowego zrodziła się „w wyniku studiów nad radzieckim 
konstruktywizmem i teoriami postępowych projektantów 
zachodnich”. „Postępowych” to znaczy(ło): lewicowych, 
łączących przyszłość ludzkości z ideałami socjalistyczny-
mi… Zwolennicy tej koncepcji, czytamy dalej, „rozumieją 
określenie »design« bardzo szeroko, jako projektowanie 
społeczne, jako następstwo i jednocześnie narzędzie polep-
szania stosunków społecznych. […] »teoretyczny design« 
krytykuje praktykę z pozycji modelu idealnej przyszłości” 
(I 85; Emancypacja kształtowania przemysłowego, 1972).

 W duchu awangardy (ideału kroczenia na przedzie, 
pociągania za sobą innych) Pawłowski posuwał się do 
przekonania, że twórczy design nie tyle wysuwa projekty 
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w zgodzie z panującymi ideałami, co właśnie tworzy ide-
ały. W jego tekstach pojawią się postulaty projektowania 
„wzorów modeli idealnych” (I 116), „tworzenia modeli ide-
alnych” (I 144), „programowania wzorów konsumpcyjnych 
jako modeli kulturowych” (I 94), przekonanie, że ludzie 
„mają prawo otrzymać marzenie” (I 100). Pawłowski idzie 
dalej niż na przykład twierdzenia Juhani Pallasmaa: „Ar-
chitektura odbija, materializuje i uwiecznia idee i obrazy 
idealnego życia”236.

Pallasmaa kreśli jeszcze jedną podobną tezę, nieste-
ty o dalece problematycznym brzmieniu: But significant 
works of architecture also project full images of life. In fact, 
a great architect releases images of ideal life concealed in spa-
ces and shapes237. Dosłownie: „Znaczące dzieła architektu-
ry sprojektowują również pełne obrazy życia. Faktycznie, 
wielki architekt wyzwala obrazy idealnego życia ukryte 
w przestrzeniach i kształtach”. Poprawiając, w stylisty-
ce Pawłowskiego, usuwając niedorzeczności: „Znaczące 
dzieła architektury są projekcjami modeli idealnego życia. 
Wielki architekt zawiera je w formach przestrzennych, 
kształtach”.

Tam, gdzie Pallasmaa mówi „obrazy idealnego życia”, 
chodzi nie tyle o obrazy, co o wyobrażenia (Pawłowski po-
wie: „modele”). Stosunek dzieła do idei Pallasmaa pojmu-
je jako odbicie właśnie („Architektura odbija […] idee”). 
Najwyraźniej obca jest mu kategoria uobecnienia. To do 
natury obrazu-odbicia należy, że coś uprzednio uchwyco-
nego, coś już określonego, znanego, wtórnie zostaje od-
dane w dziele (oddane: odwzwierciedlone, zakodowane, 
przedstawione). Natomiast w przypadku dzieła jako obra-
zu-uobecnienia, coś, co w nim się pojawia, pojawia się, ist-
nieje (przynajmniej dla nas, ludzi, dla każdego z osobna) 
tylko w jego medium. Właśnie w nim samym, w dziele, 
ono istni się (ono, na przykład idea).

Pawłowski, jak pamiętamy, odnotowuje koncepcję 
„»teoretycznego designu«”, która polega na krytyce prak-
tyki „z pozycji modelu idealnej przyszłości” (I 85). Sam za 
właściwy akt twórczy uzna określanie ideałów.

236  Architecture reflects, materialises and 
eternalises ideas and images of ideal life 
( J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin, Archi-
tecture and the Senses, dz. cyt., s. 56). 

237  Tamże, s. 54–55. 
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To spór o wartości oraz ich kryteria. Wypowiedzi Paw-
łowskiego nie rozstrzygają kwestii istnienia obiektywnego 
systemu wartości, niezależnego od ludzkich wyobrażeń, 
pretensji czy ideałów. Pisał, jak pamiętamy: „Kryteria war-
tości podlegają więc ewolucji. Wzornictwo przemysłowe 
[…] może mieć poważny wpływ na zmianę, tworzenie, 
a również na wybór przez jednostkę określonego systemu 
wartości” (I 143).

Podstawowe wyzwanie twórcze, podstawowy spór, do-
tyczy ideałów. W przypadku każdego człowieka. Implici-
te Pawłowski wyraża tę tezę, pisząc o możliwym zadaniu 
designu, polegającym na „stymulacji powstawania modeli 
idealnych” (wielu nie stać na samodzielność, wielu popada 
w zapożyczenia, naśladownictwo). „Kształtowanie modeli 
idealnych” implicite łączy on z powołaniem, z naturą czło-
wieka, ba, z ideałem człowieka (w jego słowach: z „potrze-
bą”, „skłonnością”). Zadaniem designu jest jedynie „sty-
mulacja”, „nie można bowiem, pod pretekstem wyręczania 
kogoś w działaniach, pozbawiać go prawa najbardziej 
człowieczego – prawa do tworzenia” (I 132).

Pawłowski podziela przekonanie, że źródłem aktywno-
ści człowieka jest rozbieżność pomiędzy stanem świata, 
w którym żyje, a wyobrażeniem idealnego świata. Bez-
krytycznie powtarza tam przekonanie, że im większa ta 
rozbieżność, tym większy motyw do działania (a przecież 
istnieje próg poczucia bezradności). Sam poddawał kry-
tyce postawę kogoś, kto zbytnio odrywa się od ziemi: „Za 
wcześnie działała nasza wyobraźnia i wyraźnie rozmijała 
się z realiami i potrzebami. […] nie spostrzegliśmy, kiedy 
nie tylko nasze głowy znalazły się ponad chmurami, ale 
również nogi oderwały się od ziemi” (I 86; myśl Leonar-
da da Vinci bliższa byłaby obrazom Pawłowskiego z cy-
klu Genesis: „Jeśli choć raz wzbiłeś się w powietrze, to już 
zawsze będziesz kroczył po ziemi z oczami skierowanymi 
w niebo, z myślami krążącymi w górze i pragnieniem po-
wrotu w przestworza”).

Konsekwentnie, Pawłowskiego ideał „stymulacji” („ini-
cjacji”) nie daje się pogodzić z kultem idoli i ikon designu 
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(formy uwodzenia!). W ostatnich dziesięcioleciach main-
stream kulturowy używa słowa „idol”, wiążąc z nim pozy-
tywne znaczenie. Podczas gdy pierwotnie oznacza bożka, 
bożyszcze, fałszywego boga. Bez skrępowania mówi i pi-
sze się dzisiaj o „ikonach designu”, najwyraźniej bez świa-
domości znaczenia, jakie ma słowo icon, jako eikon, pier-
wotnie w języku greckim, znaczenia, od którego wywodzi 
się prawosławna ikona (współczesne użycie tych słów, idol, 
icon, stanowi formę krypto-, czy pseudoreligijności?).

Kryptomagia

Kto chciałby żyć jakąś fikcją, kto chciałby swe życie oddać 
iluzjom? A jednak, nikt o ile jest homo, istotą kulturową, 
nie zatrzyma się w granicach rzeczy-wistości.

Pochwalane przez Pawłowskiego „modele idealne”, moż-
liwie najodleglejsze od stanu rzeczywistego świata, z defi-
nicji nie są rzeczywistością, a przecież to ich projektowanie 
postulują liczne teksty tego autora. Pawłowski najwyraź-
niej nie zna tej roli sztuki, która polega na ukazywaniu ide-
ałów… W przeciwnym razie musiałby przyznać wyższość 
sztuki albo jej pokrewieństwo ze swym ideałem designu.

Co więcej, powyższe tezy mogły zostać wysunięte tylko 
w ignorancji polegającej na nieznajomości sztuki demas-
katorki życia, dzieł ukazujących fikcje rzekomej rzeczywi-
stości, świata człowieka.

Wpisanie w definicję designu nieobecności iluzji, fikcji, 
wolności od fikcji – co pozostawi w jego ramach, zakresie, 
nawet przy zachowaniu zupełnie potocznego rozumienia 
iluzji, fikcji? Chodzi o postulat, normatywne pojęcie? Jeśli 
rzecz miałaby sprowadzać się do tego, by nie sprzedawać 
mało pod pozorem, że otrzymuje się dużo, mielibyśmy do 
czynienia z banałem. Kto tylko w ten sposób widzi kwe-
stię fikcji, redukuje ją do tego poziomu, ten nie rozumie 
wagi zagadnienia.

Design bez fikcji – czy to możliwe? Kiedy to ludzkie 
postawy, działania, a więc i przedmioty z nimi związane, 
nie mają charakteru fetyszyzmu, idolatrii, wolne są od 
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zaklęć, uroków i zauroczeń? Kiedy to nie ulegamy urokom 
na nas rzucanym? Kiedy to nie uwodzi nas urok? Czy ma-
gia jest tylko przebrzmiałą, a dzisiaj co najwyżej marginal-
ną formą kultury?

Pojęcie magii przywołuję tu z pamięcią o spostrzeżeniu, 
które Mircea Eliade za kimś odnotował w swym dzienni-
ku: efekt magii, na przykład związanej z prehistorycznym 
malarstwem jaskiniowym, jak my, mądrzy, dobrze to wie-
my, nie sięga upragnionej zdobyczy, nie zmienia zachowa-
nia zwierzęcia, a „dotyczy wyłącznie myśliwego”. Czy to nie 
dość, nie wiele? Powiedzmy, na przykład sprzyja skupieniu 
myśliwego, co może zaowocować udanym polowaniem. 
Zauważmy, podobny efekt mogą nieść ze sobą ozdoby, 
dekoracje, ornamenty (pojawiające się na przykład na bro-
ni) lub ich… brak, znacząca ich nieobecność. W każdym 
przypadku dodając animuszu ich użytkownikowi. 

Magia jest wprawdzie nieskuteczna wobec swego przed-
miotu, jednak oddziałuje na samego maga. Czy człowiek 
prehistoryczny intencjonalnie uprawiał magię, świadomy 
był takiego charakteru swoich wysiłków? Raczej działał 
w najlepszej wierze…, zgodnie ze swoją dobrą wiedzą. Jeśli 
tak, to czy autentyczna magia nie jest zawsze kryptomagią!?

Ukryty, nieuświadomiony charakter magii, powiedział-
bym ostrożniej: kryptomagia, polega na tym, że stanowi 
ją działanie z punktu widzenia samego podejmującego je 
człowieka skierowane na coś w świecie zewnętrznym, tam 
mające przynieść zmianę, podczas gdy faktycznie czynie-
nie tego oddziałuje na niego samego, na czyniącego czło-
wieka (i jego odbiorców).

Uogólniając: wprawdzie człowiek definiuje cele swych 
wysiłków „obiektywnie”, „racjonalnie”, nieegoistycznie, 
w gruncie rzeczy jednak działa z jedną ukrytą intencją: 
zbudowania lepszego obrazu samego siebie we własnych 
i cudzych oczach, chodzi mu o dowartościowanie same-
go siebie. Rośnie: nadyma się, obrasta, rozpiera. Sądzi 
i mówi, że chodzi mu o sport, rozrywkę, zdrowie, wypo-
czynek, mówi o zaspokojeniu swych potrzeb (a jakże: „na-
turalnych”), a w gruncie rzeczy szuka wyniesień i uniesień. 
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Wzlotu i głębi, obojętne, czy to w oszołomieniu, czy od-
osobnieniu, w euforii czy w medytacji. „Czegoś więcej, 
więcej, więcej…”.

Na jakich „mechanizmach” psychicznych opierają się te 
procesy? Ukrywanie przed samym sobą swych własnych 
motywów działania (odmiennych od najlepszych intencji 
i szczerych chęci) należy do znanych mechanizmów samo-
obronnych człowieka. Inne wyjaśnienie może wprowadzić 
pojęcie projekcji. Na to, z czym ma do czynienia, na to, 
co robi, człowiek nieświadomie rzutuje, wnosi, wkłada 
pewne treści (znajduje na przykład echa swych uczuć, pra-
gnień, pożądań). Co więcej, nie tylko „wkłada” je tam, lecz 
także łączy z tym, co „tamta strona” mu podpowiada, pod-
suwa, daje się uwieść, chłonie, i z tym utożsamia (blisko: 
introjekcja, ukrycie przed sobą negatywnego charakteru 
przedmiotów, z którymi zmuszeni jesteśmy obcować?).

Kryptomagia. Dziedzina artystyczna dostarcza przy-
kładów szczególnie dobitnych (być może, był to jeden z po-
wodów, dla których Pawłowski negował myśl o designie 
jako sztuce oraz o upodobnieniu designu do sztuki: tam 
przeczuwał „fikcję”). Oto artysta ma przed sobą płótno, po 
którym maluje. Mazia i mówi, że…, ba, sam widzi, oto coś 
mu się pojawia, wychodzi mu naprzeciw, daje się przeczuć, 
odczuć, staje przed nim, ogarnia go. Mgli się przed nim, 
jak mówi, coś, co wymyka się słowom, jest niewypowiadal-
ne… Niejasność, dziw, zagadkowość uchodzą za Tajemni-
cę. Kogo uwodzą, ten siebie ma za „Kogoś”, przecież party-
cypuje w „Tajemnicy”, oto chociaż „Jej” dotyka, chociaż „Ją” 
przeczuwa… Głębokim sam się sobie wydaje wobec tych 
„Głębi”. Ba, powie, że od „bydlęcia” nie różni się ten „czło-
wieczyna”, w którym nie pobudziło się „maksymalnie to 
poczucie dziwności, tajemniczości, niezgłębialności istnie-
nia”, ba, doda jeszcze, z powagą, bez cienia ironii, że „tylko 
w tym wznieść się można ponad siebie” (Witkacy, Jedyne 
wyjście). Inny przypadek z dziedziny sztuki: malarz mazia 
i czuje, że oto wchodzi w otwierającą się przed nim prze-
strzeń, ta go ogarnia i mówi: „poruszam się ku krańcom 
[…], to, co odczuwam, to coraz więcej mnie, dalej, i dalej” 
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( Jackson Pollock, to jego opis marzenia sennego, którego 
spełnienie znalazł, stojąc przed swym malowidłem No 34, 
później, na cześć tego doświadczenia jedności ze wszyst-
kim, zmienił jego tytuł na One)238.

Przykłady z zakresu designu? Hipnotyzujące formy, 
kult przedmiotu, gwiazdy designu oraz ich fani… Moc-
niejszym przykładem jest funkcjonalizm w wydaniu mo-
dernistycznym, „styl międzynarodowy”: magia stylistyki 
„XYZ”, siatki układu kartezjańskiego mającej wnosić po-
rządek, a symbolizującej go, konkretyzującej się w „abs-
trakcyjnych” kompozycjach, zredukowanych do poziomu 
nieuświadomionego ornamentu, formy w oczach projek-
tantów oraz publiczności wydające się funkcjonalnymi, 
racjonalnymi, a im samym przynoszące takież poczucie, 
rozumienie siebie…

Wniosek? Przykłady powyższe pokazują, że krypto-
magia opiera się na efekcie reprojekcji, inaczej mówiąc, 
na efekcie lustra projekcji. W to, czy na to, co ma przed 
sobą, ktoś nieświadomie rzutuje coś z siebie, na przykład 
ze swych tęsknot, bądź w tym rozpoznaje siebie, nawet we 
własnym odczuciu (!) takiego, jakim jakoby był od zawsze, 
tylko nie zdawał sobie z tego sprawy, na przykład swą tę-
sknotę, którą – jak sądzi – musiał mieć w sobie od dawna, 
a dzięki spotkanemu odkrył w sobie i zrozumiał siebie, 
jakim był i jest. W ten sposób dokonuje się integracja spo-
tkanego przedmiotu z własnym wyobrażeniem (obrazem) 
samego siebie spotykającego. W tym, co w rezultacie ten 
ktoś widzi (a widzi więcej, niż sprojektował, włożył, to nie 
tylko autosugestia, przedmiot podsuwa wiele), w tym ob-
razie, rozpoznaje on siebie, utożsamia siebie z tym, zrasta 
się z tą „maską”, z tym „portretem” – pod tym jednym wa-
runkiem: jeśli w ten sposób rośnie w swoich oczach, jeśli 
urasta…

W czym leży sens kryptomagii, co ma przynieść? Sens 
życia milcząco został utożsamiony z dobrym samopoczu-
ciem, z poczuciem siebie, podniosłym, głębokim, wy-, do-, 
godnym, z odczuciem zrozumienia siebie i swego miejsca 
w świecie…

238  Por. Księga Habakuka: „Cóż może 
posąg, który rzeźbiarz czyni, obraz z me-
talu, fałszywa wyrocznia – że w nich to 
twórca nadzieję pokłada, gdy wykonuje 
swoje nieme bogi?” (BT, Ha 2, 18).

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   284 2014-08-20   14:10:02



285 Pytanie o sens

Oswajanie absurdu

Skrajnie ujmując i widząc kwestię roli fikcji w świecie 
i życiu człowieka: Człowiek nie może wytrzymać nawet 
przeczucia tego, że jest nikim i niczym, ledwie zlepkiem 
materii, gatunkiem zwierzęcym, nie może wytrzymać 
myśli o pustce, absurdzie życia. O absurdzie życia, czyli 
jego asensowności: świat, egzystencja jest poza sensem 
i bezsensem, poza dobrem i złem. Kategorie te są puste, 
nieadekwatne, same są iluzją, konstrukcją magiczną, po-
dobnie jak sztandary bezinteresowności, altruizmu, ofia-
ry… W reakcji na (nie)uświadomione poczucie absurdu 
człowiek tworzy kulturę239. 

Kiedy to kultura, ten czy ów obiekt, to czy inne zachowa-
nie, jest w gruncie rzeczy czymkolwiek więcej niż wariantem 
„ngoso”, czymś do niego nieporównywalnym, wolnym od 
kryptomagii? Kiedy to nawet hostie, monstrancje, ołtarze, 
pokłony i podniesienia, obrzędy, ceremonie i etykiety, sceny, 
scenografie i scenariusze, drogi, te podniosłe czy te powsze-
dnie, pompatyczne, dęte czy (jakoby?) powściągliwe, ubo-
gie, proste, czy to noszące imię „metoda” czy „dō” (japońskie 
道, na przykład sadō, kadō, jūdō) – nie są magicznym zabie-
giem, środkiem oszałamiającym? Który to styl życia wolny 
jest od walki o dobre samopoczucie, o poczucie siebie, o by-
cie kimś, o raj? Ten bliski abnegacji? Praktycystyczny jakiś? 
Naznaczony wyobcowaniem, wycofaniem się?

Design (designerski) kreśli, mazia, lepi, drukuje… wy-
patrując postaci, zjaw, świateł i cieni, sensów i bezsensów. 
Design „uświetnia” i „uświęca” konieczność, stroi i nastra-
ja konieczności życia, by grały. Design szminkuje nicość 
bytu. Och, design to make-UP, pozór jakiegoś up, iluzja 
przeistoczenia nicości w Coś (tyle znaczy ludzkie creatio 
ex nihilo).

Uniesienie? Hezjod: „każdy cieszy się nim w sercu, nie 
zdając sobie sprawy, że tuli w ramionach swą własną zgubę”. 

Uciekając przed pustką, nicością, absurdem życia, ła-
two popaść w próżność ( jeśli nie jest to nieuchronne). 
Próżność „demonstracyjnej konsumpcji” równie dobrze, 

239  W fragmentach pism Simone Weil, 
w najbardziej radykalnych jej myślach 
znajduję filozofię afirmacji egzystencji 
pomimo jej absurdu. Zob. J. Krupiński, 
Asensowność świata i przyzwolenie. (Est)
etyka Simone Weil, w: Etyka a sens życia, 
red. D. Probucka, Kraków 2011.
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jak próżność prostoty, ascezy, „mniej jest więcej”. To krańce 
jednej pozy: Oby więcej!

Prometeusz i Pandora (Ergane, Hermes, Afrodyta)

Mit Pandory. Pierwsza kobieta zostaje zesłana na Ziemię, 
jako kara dla ludzi, kara za to, że jeden z nich, Prometeusz, 
porwał się na coś, co przynależało bogom. Ona, o imieniu 
Pandora, czyli „Wszechdawczyni”, przynosi ze sobą dary 
otrzymane od bogów… Rzekome dary, faktyczne kary. 
Ostatecznym darem: nadzieja.

Imię jej odczytuję następująco: w gruncie rzeczy wszy-
scy nie mamy nic więcej, niż ona daje.

Hezjod pisał, iż ciesząc się z „darów” Pandory, człowiek 
popada w uniesienie, a przez to, nie zdając sobie z tego 
sprawy, lgnie do czegoś, co w istocie przynosi mu zgubę 
(wbrew tłumaczom sądzę, że Hezjod myślał: w istocie 
przynosi mu zatracenie; w każdym razie implicite powie-
dział: w tym się człowiek zatraca).

Czym były, na czym polegały owe „dary” Pandory? Szu-
kając odpowiedzi, kieruję uwagę w stronę natury każdego 
z tych właśnie bogów, którzy wyznaczali dary-kary. Każdy 
wyposażał ją w to, co jemu właściwe.

Dary są karą wymierzoną przez bogów ludziom za to, 
że uwiódł ich czyn Prometeusza.

Na czym polega akt prometejski, jaką konsekwencję 
nieuchronnie pociąga? 

Sięgając do mitologii greckiej, w tym zakresie odczytuję 
ją z myślą o designie, a w gruncie rzeczy o istocie kultury. To 
nie do wiary, co już starożytni wiedzieli o istocie i nieuchron-
nych konsekwencjach porywów ku czynieniu projektów.

Czyżby niczym samospełniająca się przepowiednia 
mitologia czytana przez pokolenia weszła w umysły, wy-
kształciła dominujący typ mentalności? A może „po pro-
stu” mitologia rozpoznaje i ujawnia naturę człowieka? 
Modele idealne ról, postaw, podejść, życia?

Mity dają obrazowy wyraz pewnym intuicjom, przeświad-
czeniom co do natury rzeczy, świata, kondycji człowieka.
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 Zanim wrócę do mitu o Pandorze, poczynię uwagę 
w kwestii sposobu interpretacji, który tu przyjmuję. Otóż, 
pod opowieścią, którą ktoś między bajki gotów jest wło-
żyć lub jako literaturę taką gotów jest czytać, ten objawia 
się sens: to, co boskie, oznacza stojącą ponad człowiekiem 
wyższą siłę, oznacza porządek, któremu człowiek nie-
uchronnie podlega… Stwierdzenie, iż „bogowie” zsyłają na 
człowieka jakąś „karę”, za coś, oznacza, że w tym porządku 
nieubłaganą konsekwencją, ceną, jaką się płaci za podjęcie 
owego czegoś, są takie a takie zdarzenia, losy240.

Wczytując się w mit o Pandorze, to znajduję: pierworod-
ne, źródłowe rysy, fatum designu znaczą imiona Promete-
usza i Pandory, a dokładniej, Prometeusza oraz darczyń-
ców Pandory, a mianowicie Ergane, Hermesa i Afrodyty. 
To od nich „dary” ludzkości przynosi ona, z imienia swego 
Wszechdawczyni.

 Peccatum originale originans: „grzech dający początek”, 
„sprawiający”? Czyn Prometeusza.

Konsekwencja, kara za grzech? Zsyłają ją owe trzy isto-
ty boskie.

Prometeusz! W ten sposób rodzi się człowieczeństwo, 
sens bycia człowiekiem: oto Prometeusz staje się kimś 
w chwili, gdy wykrada bogom… To on, nikt inny, on to 
potrafił! Z wysoka schodzi ze swą zdobyczą. On. Do 
rzesz, do mas. Sam niczym gwiazda, z nieba. Pierwszym 
ludzkim aktem nie jest jednak kradzież, lecz wola, bycia 
podobnym Bogu, bycia niczym Wielki Projektant241. Wola 
„kreatywności”, pragnienie energii poczynania, stwarza-
nia. Z tą chwilą człowiek pojmuje się właśnie jako twórca, 
a nawet jako stwórca. Przynajmniej taki człowiek – autor 
wizji („modeli idealnych”) oświetlających przestrzeń i dro-
gę życia – jest Kimś. W tym akcie istni się człowiek, roz-
poznając swoje powołanie.

Tam leżą początki designu.
Ciąg dalszy tej mitologicznej historii już pobieżnie zna-

my. Jego imię to Pandora.
Biblijne skojarzenie (podnoszone już w średniowie-

czu): pojawia się Ewa, a więc nadchodzi wygnanie z raju. 

240  Najpewniej już ktoś przyjął taką 
metodę interpretacji mitów, odczytania 
ich nie jako opowieści, historyjek, ale 
prawd o zależnościach, którym podlega 
człowiek, niemniej w swej ignorancji nic 
o tym nie wiem.

241  Hans-Georg Gadamer omawia 
fascynację Goethego postawą, której 
„obrazem miała być twórcza samodziel-
ność Prometeusza – rzeźbiarza ludzi. 
Goethe idzie tu śladem wyobrażenia od 
czasów renesansu obecnego w ludzkiej 
samoświadomości, że mianowicie artysta 
jest »drugim bogiem« (alter deus, Sca-
linger), drugim stwórcą – wyobrażenia, 
które Shaftsbury przekazał wiekowi 
osiemnastemu w symbolu Promete-
usza. Ten sposób myślenia zawiera się 
też w nowożytnym pojęciu twórczości 
i od okresu »burzy i naporu« przybiera 
w powszechnym odczuciu formę kultu 
osobowości i geniuszu” (H.-G. Gadamer, 
O duchowej drodze człowieka. Studium nie 
dokończonych utworów Goethego, przeł. 
M. Łukaszewska, w: Rozum, słowo, dzieje, 
dz. cyt., s. 180–181). 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   287 2014-08-20   14:10:03



Design288

Przeminie, jak mówi Hezjod, chryseon genos, Złote Po-
kolenie ludzkości. Kończy się Złoty Wiek, era obfitości 
i szczęścia, era beztroski, era życia nasączonego chwilą, 
wypełnionego teraz, życia, które nie upadło jeszcze w czas 
(a więc wolnego od czynienia projektów), życia, w którym 
praca, choroba i śmierć nie są znane. Uwaga: prometejska 
wiara w możliwość nieograniczonej twórczości jeszcze 
nie zna kresu, śmierci242. Nie zna jeszcze kary, z jaką się 
spotka.

W jaki sposób spełnia się owa kara, którą niesie ze 
sobą Pandora? Na czym polega konsekwencja prometej-
skich ambicji? Pandora będzie pociągała za sobą, wodziła 
ku swym urokom, a te, jak urok, spadną na ludzkość ją 
naśladującą. Trzy uroki zostaną rzucone… Ich naturę wy-
znaczają imiona Ergane, Hermesa oraz Afrodyty, bogów, 
którzy wyposażyli Pandorę. Za wolą Zeusa, aby właśnie 
była uwodzicielską, pociągającą, wiodącą, seductive, allu-
ring, tempting (ang.), verführerisch (niem.), Pandora zosta-
ła obdarowana przez Afrodytę i Hermesa odpowiednimi 
dla tego celu ich atrybutami. A także przez Atenę Erganę, 
Mistrzynię Pracy.

Poznajmy walory tych „darów”, przeznaczeń, jakie w na-
turze, losie człowieka (konsekwentnie: designu) wyzna-
czają te moce, z wysoka, Atena Ergane, Hermes i Afro-
dyta.

Historycy odnotowują: Atena, właśnie jako Atena Er-
gane, stała się boginią praktycznych umiejętności, sztuk 
użytkowych, the practical arts, the usufull arts (ang.), już to 
takich jak ceramika, tkactwo, snycerstwo (mówiąc ahisto-
rycznie, takich jak rzeźba czy… design). Stała się patronką 
rzemieślników, wytwórców, craftsmans and artisans (ang.), 
budowniczych, wytwórców, artystów (reprezentantów 
sztuki już to określonej przez greckie pojęcie techne, już 
to przez łacińskie ars – pojęcie niedopuszczające rozróż-
nienia, rozdziału sztuki i techniki). Ergane cieszyła się ich 
kultem. 

Zauważmy, że w ten sposób, zgodnie z wolą Ze-
usa, pokochali oni swe… fatum, doskonalą się w swoim 

242  Gadamer: „Doświadczenie śmierci 
jest właściwym kresem ludzkiej samo-
dzielności, a przeto, jak przypuszcza-
liśmy, granicą prometejskiego świata” 
(tamże, s. 185). 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   288 2014-08-20   14:10:03



289 Pytanie o sens

przeznaczeniu. Skąd ten los? W mitologicznej chwili po-
czątku dziejów, za pośrednictwem Pandory, Atena Ergane 
wyznacza spadającą na ludzkość konieczność pracy.

Słowo „ergane” tłumaczone jest jako „pracownica”. 
Zwróćmy uwagę, że ten sam źródłosłów – ergon, praca – 
ma miłe designerom słowo „ergonomia” (dosłownie: pra-
wo, reguła, zasada pracy). Jednak zasadniczo chodzi tu 
o coś więcej niż w ergonomii nam współczesnej (obiecu-
jącej komfort, bezpieczeństwo i relaks). Tu adekwatniej-
sze byłoby przywołanie pojęcia ergonomii nakreślonego 
w prometejskim duchu przez Wojciecha Jastrzębowskie-
go. Otóż dla autora Rysu Ergonomii… z 1857 roku praca 
staje się synonim twórczości243.

Jego projekt ergonomii faktycznie niewiele ma wspól-
nego z realizowaną współcześnie koncepcją ergonomics, 
nakreśloną przez Murrella, autora tego terminu w kręgu 
angielskojęzycznym (bez znajomości Jastrzębowskiego). 
Autorzy wierni tej koncepcji, i wpisanej w nią mentalno-
ści, zauważają i wyróżniają fragment z Jastrzębowskiego 
postulujący rozwój „naukowego podejścia pozwalającego 
nam, z ogólną korzyścią dla wszystkich, na osiągnięcie 
najlepszych owoców pracy przy minimum wysiłku i przy 
maksimum satysfakcji”244. (Koncepcja ta zmierza do od-
sunięcia z pracy charakteru „pańszczyzny Adamowej”, cię-
żaru, implicite chce przywrócić Złoty Wiek jako komfort, 
relaks, satysfakcję…).

Tyle w związku z rolą Ateny Ergane w uposażeniu Pan-
dory. Co wnoszą Hermes i Afrodyta?

Hermes ma zachwycający język, przekonywujący spo-
sób mówienia (siła przekonywania!). Znajduje formy, któ-
re uwodzą. Hipnotyzują. Czarują. Mistrz magii, alchemii, 
a także… złodziei i oszustów. Nie przynosił komunika-
tów, informacji, oczywistości, lecz przesłania zadziwiające, 
wymagające domysłów, wglądów, mówiąc współcześnie: 
interpretacji (stąd „hermeneutyka”). Przynosił marzenia. 
Przynosił profity, gdyż… kto z jego natchnieniem działa, 
ten sprzeda. Jak wprost na to wskazuje jego rzymskie imię, 
Mercurius, jest merkantylny, rynkowy. Nie przeoczmy 

243  „Nauka ta o Pracy, czyli raczej 
o Pracach (którą poważamy się nazywać, 
na wzór innych nauk, z greckiego języka 
Ergonomią, od wyrazu ergon praca i logos 
prawo, zasada). […] Nauka o pracy, ale 
rozumieć się ma o Pracy nie cząstkowej 
i nie jednostronnej – jak ją zwykle dotąd 
uważamy (rozumiejąc przez nią samą 
tylko pracę fizyczną czyli Robotę) – lecz 
o Pracy całkowitej i wszechstronnej, 
to jest zarazem o fizycznej, estetycznej, 
racjonalnej i moralnej, czyli o Robocie, 
Zabawie, Myśleniu i Poświęceniu, 
a zatem o takiej Pracy, która ma się wy-
konywać wszystkiemi nadanemi nam od 
Stwórcy siłami i odnosić do wszystkich 
celów naszego istnienia, jakie nam wska-
zuje czysta religja i nieskażone uczucie 
godności naszej własnej” (W. Jastrzębow-
ski, Rys Ergonomii, czyli Nauki o pracy…, 
„Przyroda i Przemysł” 1857, s. 229; prze-
druk: „Ergonomia” 1979, t. 2, nr 1, s. 15).
Podobnie Norwid, współczesny Jastrzę-
bowskiemu, postulował podniesienie 
pracy „do godności czynnego myślenia 
uświęconej modlitwą sztuk”.
Po części bliska jest temu, prometejska, 
Pawłowskiego koncepcja projektowania 
aktywizującego.

244  W. Laurig, Amenity – Utopia or 
Challenge for Work Design?, w: Design of 
Amenity. Selectes Papers of International 
Symposium, ed. by Y. Ando, T. Sakamoto, 
Fukuoka 1993, s. 284 (amenity znaczy 
więcej niż wygoda, comfort także coś 
miłego, przyjemnego, atrakcyjnego, 
udogodnienia).
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także natury jego potomków. Spłodził Pana, osobliwego 
dziwoląga. Z Afrodytą Hermes począł – co za skojarze-
nie – Hermafrodytę. Słowem, dowiadujemy się także 
i tego, że z jego ducha rodzą się postacie hermafrodytycz-
ne, ambiseksualne, „paniczne”, postacie osobliwe, wymyśl-
ne, jeśli wręcz nie dziwne, kuriozalne, „kombinowane”. 
Krzyżówki. Sklejenia. Collages.

W ten sposób określa się „hermetyczny” rys ducha de-
signu.

Jak pamiętamy, Pandora pod swoją postacią przynosi 
także „dar”, który otrzymała od Afrodyty. Przymiotów bo-
gini, zwanej w Rzymie imieniem Wenus, nie trzeba spe-
cjalnie przedstawiać. Odpowiedzialna za prokreację, po-
wstawanie, wzrost, rozwój. Bogini zmysłowego pożądania 
i piękna…

Ambicja stwarzania, poczynania, urządzania świa-
ta (ludziom?) pociąga za sobą nieuchronnie włączenie, 
udział tego wszystkiego, co reprezentuje postać Pandory. 

Wtrącenie. Finalna, dziesiąta teza Dietera Ramsa po-
stuluje: „tak mało designu, jak tylko to możliwe” (so wenig 
Design wie möglich). „Im mniej designu, tym lepiej” (dosł. 
„tym więcej”: Weniger Design ist mehr). To najwyraźniej 
kryptocytat słynnej maksymy Miesa van der Rohe, „Mniej 
jest więcej”, „Mniej to lepiej” (Weniger ist mehr). Już wiemy 
dlaczego.

Tworzeniu towarzyszyć więc zawsze będzie…, inaczej: 
tworzenie określa…, jeszcze inaczej to ujmując: twórczo-
ści właściwa jest: 

– „afrodyzyjska” istota, o uwodzącej, podniecającej uro-
dzie;

– „hermetyczny” charakter, zdolny do przekonywania, 
pochlebstw, oczarowywania, gry iluzji, a nawet kłamstw 
i fałszu; 

– „ergonomiczna” cnota, związana z regułą, koniecz-
nością pracy.

W każdym przypadku ma miejsce ukryte zniewalanie. 
Przymus „marchewki” (to mniej mylące określenie niż „bo-
dziec pozytywny”, sugerujące pozytywność, dobroć jakąś). 
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Spośród dwu form przemocy, „kija i marchewki”, ta druga 
właśnie cieszy się wzięciem ze strony tych, którzy jej do-
znają, nie rozpoznają jej jako takiej, a wprost przeciwnie, 
lgną.

To klątwa rzucona na design: owe przymioty Pandory. 
Piękno afrodyzyjskie, a więc – jak już wiemy – w istocie 

uwodzące i podniecające (piękno tak też pojętych miłości, 
na tę miarę). Wprawdzie odległe od niego jest piękno dra-
matyczne, piękno, które zna tragiczność, a nawet absurd 
i nicość życia, a które, właśnie jako piękno, przynosi ze 
sobą akceptację istnienia, zgodę na egzystencję, życie, zgo-
dę mimo wszystko? Innymi słowy, czy nawet piękno dra-
matyczne nie darzy tylko kolejną, najbardziej przewrotną, 
wysublimowaną formą nadziei?

Podniety, pochlebstwa oraz fikcje designu potrafią 
wynosić w wyżyny euforii raju na ziemi, gdzie nie po-
trzeba już nawet myśleć o nadziei czy mówić: „mam na-
dzieję”.

Naiwnemu optymizmowi daje wyraz myśl, iż „sztuka 
przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość” 
(Marcel Proust?)245. Euforie, uniesienia, głębie poczu-
cia…, nie stanowią żadnego dowodu, to jedynie stany psy-
chiczne.

Co zaś sądzić można, bez cienia naiwnego pesymizmu? 
Design trzyma (się) z dala od takich egzystencjalnych py-
tań, pozwala zapomnieć o nicości. Nawet jako design po-
grzebowy.

Design podtrzymuje nadzieję. Najskuteczniej, bowiem 
niezauważalnie.

Człowieka podtrzymuje ten ostatni „dar” z naczy-
nia Pandory. Friedrich Nietzsche: człowiek zachowuje 
nadzieję, myśląc, że ma „Bóg wie jaki skarb”. Dlaczego? 
„Zeus bowiem chciał, żeby człowiek, choćby jak najbar-
dziej przez inne zła dręczony, nie wyrzekł się jednak ży-
cia, lecz jak dawniej i coraz na nowo męczyć się pozwalał. 
Oto dlaczego daje człowiekowi nadzieję: w istocie jest ona 
najgorszem złem, ponieważ mękę ludzi przedłuża”246. Pod 
pozorem szczęścia.

245  Czy sztuka jest dziedziną fikcji, po-
lega na wytwarzaniu fikcji? To w dziele 
sztuki autentycznej, „czystej”, pojawia 
się pytanie o rzeczywistość. I nicość. To 
ona naiwnie nie bierze za rzeczywistość 
tego, co za rzeczywistość uchodzi. Sta-
wia egzystencjalne pytania. Dotykające 
podstaw i sensu egzystencji człowieka, 
istnienia. Metafizyczne.

246  F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, 
przeł. K. Drzewiecki, Warszawa 1908, 
s. 89–90 (71.). Dalece podobnie mówił 
już Hezjod.
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Hokus-pokus

Łagodniej ujmując kwestię roli fikcji: człowiek pragnie za-
dziwienia, zajmują go i cieszą chociażby sztuczki.

O nie, nie ma ich za takie, sam ma je za Coś, i Nad!
Ludzie czczą pomysłowość (o nie, nie mają jej za czczą). 

Podziwiają różne hokus-pokus (o nie, nie mają ich za ta-
kie). Czczą czary i oczarowania. Kochają hecności, atrak-
cje, igraszki. Kalambury, szarady, żarty. Niuanse i anse. 
Zbytków lub wyrzeczeń, frywolności lub skromności. 

Czyż nie kiziają cię, nie? A więc cię smyrają, czyż nie? 
Gilgają. Wymyślne, zmyślne, przemyślne gimnastyki, bry-
ki, ekwilibrystyki, akrobatyki zbitek i przebitek postaci, 
form, obrazów, chwytów, dotyków, muśnięć, subtelności.

„Stoliczku, nakryj się!”. Pik, cyk, myk. Uniesienie, pod-
niesienie, przemienienie.

Ileż radości z takiego fiku-miku.
„Idzie designer po drabinie, fiku-miku, już wpadł do 

oka”. Do serca, przemówił!? „Złapał kozak designera, a de-
signer za libido trzyma!”. 

Cyrk i błazeństwo. Prestidigitatorstwo.
Reiz. Rajc.
O, ile radości, gdy w mig „łapiesz”, „skapnąłeś się”, nadą-

żyłeś za kombinacją, załapałeś w tej grze. Dałeś zaskoczyć 
się i zaskoczyłeś. Czyż nie „raj-cuje”, nie podnieca, nie po-
rusza cię zmyślność ta, i twa? 

Wszystko to – kryptomagicznie – cieszy się wzięciem 
w kulturze, w życiu, najpowszedniejszym. Dalece za sprawą 
designu, od „2D” po „3D”, równie dobrze w postaciach, obra-
zach i symbolach, w sposobach użycia, przeżycia czy zaży-
cia… form znaków, komunikatów czy systemów identyfika-
cji, jak i form narzędzi, sprzętów, nakryć, okryć czy odkryć…

To wszystko bynajmniej nie dopiero potem, gdy zo-
staną już wreszcie zaspokojone podstawowe potrzeby… 
Przeciwnie, już w sposobie odnoszenia się do głodu, syce-
nia pragnienia, to ona właśnie: kultura!

Powszechne transfiguratio. Świętości, nawet w nie-świę-
tości.
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Miraże

Kto spierałby się z krytyką designu „produktów”, który po-
lega na „stwarzaniu pozorów, że są one sprawniejsze, szyb-
sze, nowocześniejsze” (I 83). Jednak myśl o przedmiotach 
wolnych od „cech subiektywnych” graniczy z contradictio in 
terminis: przedmiot jako przedmiot ma subiektywny cha-
rakter w tym znaczeniu: istni się w relacji z „subiektem”, 
czyli podmiotem.

Iluzje, fikcje, którymi żyje człowiek, nie sprowadzają 
się do kwestii, czy coś wolnego wydaje się szybkie, nie są 
w kompetencjach nauki czy inżynierii.

Design jako taki ujmuje przedmioty jako przedmioty, 
to znaczy w relacji z podmiotem, w odniesieniu do „subiek-
tu”, jako to, czym są one dla niego – w tym sensie z istoty 
design określa subiektywne własności przedmiotów.

W imię trzeźwości przytomny realista opowie się na-
wet przeciwko estetyce… Z myślą o „okresie zaspokajania 
najpilniejszych potrzeb” napisze: „zbyt uporczywie i marzy-
cielsko rozwijaliśmy przed oczyma społeczeństwa miraże 
estetyki produkcji. Za wcześnie działała nasza wyobraźnia 
i wyraźnie rozmijała się z realiami i potrzebami” (I 86). 

W gruncie rzeczy Pawłowski zawsze będzie prze-
ciwstawiał się wzornictwu „miraży”. Estetyki, erotyki 
„produktów” nie pomni nawet. „Afrodyzyjskie” i „herme-
tyczne” aspekty designu odsunie z pola swych koncepcji. 
Pozostawi miejsce na aspekty „ergonomiczne”.

Granice naiwności naiwnego realizmu: jak gdyby było 
to w naszej mocy ogarnąć realia i trzymać się tylko ich, 
a przede wszystkim… wytrzymać życie w jego naturze i re-
alności.

Gdyby Pawłowski chociaż znał, a cóż dopiero potra-
fił odsunąć myśl skierowaną przez Nietzschego „do reali-
stów”: „nie jesteścież i wy […] w najwyższym jeszcze stop-
niu istotami namiętnymi i ciemnymi […]. Zawsze jeszcze 
jest trzeźwość wasza przesiąknięta tajemnym i nieznisz-
czalnym upojeniem! […] i tak samo pracowało i działa-
ło w tym jakieś marzycielstwo, jakiś przesąd, nierozum, 
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niewiadomość, obawa i ileż wszystkiego innego! Ta góra 
ówdzie! Ta chmura tam! Cóż jest w tym »rzeczywistego«? 
Odejmijcie od tego urojenie i cały ludzki przydatek, wy 
trzeźwi! Tak, gdybyście to mogli!”…247

Industrious, zmyślność

Pomysłowość, designerski to duch. Design przemysłowy, 
jak samo słowo „przemysłowy” wskazuje, polega na takiej 
przemyślności, zmyślności, takim sprycie. Prawdą jest, że 
to nie Polacy, nie użytkownicy języka polskiego wymyślili 
industrial design, czyż jednak podobnie, w kręgu znacze-
niowym industrial nie krążyło industrious? Nic innego nie 
znaczyło to słowo!

Lekcję na temat sensu i wagi słowa industrious biorę, 
czytając Aldousa Huxleya. Natchniony magią tao, magią 
taoizmu, autor ten pisze: The automatic machine is fool-
proof; but just because it is fool-proof it is also grace-proof. 
The man who tends such a machine is impervious to every 
form of aesthetic inspiration, whether of human or of genu-
inely spiritual origin. »Industry without art is brutality«. But 
actually Ruskin maligns the brutes. The industrious bird or 
insect is inspired, when it works, by the infallible animal grace 
of instinct by Tao as it manifests itself on the level immediately 
above the physiological248.

W polskim przekładzie industrious oddano jako „praco-
wity”, a przecież miało to słowo znaczenia ingenious, skill-
ful. Te właśnie budują sens myśli Huxleya.

W przekładzie polskim fragment powyższy brzmi: 
„Automatyczna maszyna jest całkowicie zabezpieczona 
przed błędem, ale jest również zabezpieczona przed ła-
ską. Człowiek nadzorujący taką maszynę jest niewrażliwy 
na wszelkiego rodzaju inspirację estetyczną – niezależnie 
od tego, czy jest ona pochodzenia ludzkiego, czy praw-
dziwie duchowego. »Przemysł [industry] bez sztuki jest 
zezwierzęceniem«. W rzeczywistości jednak Ruskin rzu-
ca potwarz na dzikie zwierzęta. Pracowity [industrious] 
ptak lub owad natchniony jest w czasie pracy niezawodną 

247  F. Nietzsche, Wiedza radosna, 
dz. cyt., fragment 57.

248  A. Huxley, The Perennial Philosophy, 
London 1947, s. 196. To lektura Huxleya 
uczuliła mnie na stary sens słowa in-
dustrious. Dzisiaj znajduję w deklaracji 
ICSID stwierdzenie: The adjective «indu-
strial» put to design must be related to the 
term industry or in its meaning of sector 
of production or in its ancient meaning of 
«industrious activity»; http://www.icsid.
org/about/about/articles31.
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animalną łaską instynktu, a to dzięki tao, które przejawia 
się na poziomie znajdującym się bezpośrednio nad pozio-
mem fizjologicznym”249.

Diagnoza Cypriana Kamila Norwida: nikt od artysty 
„przemysłu-sztuki” (!) „nie potrafi misterniej dramatyzo-
wać wypadków, budując z żądz i temperamentów ludzi 
pojedynczych wynikliwości fatalne. Nikt opinii nie składa 
i nie rozkłada samowolniej, to zachwytem, to palinodiami, 
to fałszem”. Triumfuje „wymysł tylko i obmysł!”250.

Designerzy pragną idei, rzucają idee…
Pawłowski odnotowuje: przez „tzw. płynność ideacyjną” 

rozumie się „wytwarzania możliwie największej liczby po-
mysłów” (I 177). Słowo „idea” znaczy wtedy już tylko tyle: 
pomysł, koncept.

Idee czy symbole traktowane są wtedy jako rzecz wy-
nalazku, konwencji, bujnej fantazji, projektu. Obcą staje 
się myśl o „prawdziwie duchowym” (Huxley) pochodze-
niu idei. Dążą do oryginalności, a to w tym właściwym 
duchowi awangardy znaczeniu, które źródło twórczości 
utożsamia z wolnym, niczemu nic niezawdzięczającym „ja” 
artysty lub designera. Ja, cudownym miejscem, z którego 
wszystko wypływa. Rodzą się pomysły. Ta mentalność nie 
dopuszcza myśli o innym źródle, tym bardziej nie zna py-
tania o praźródła.

Podobnym świadectwem optymistycznej dekadencji 
jest upowszechnione rozumienie symbolu. W rozumie-
niu potocznym, do jakiego nawykliśmy po lekcji szkolnej 
z matematyki czy fizyki, symbol ma charakter arbitral-
ny, zostaje wprowadzony mocą konwencji, arbitralnie na 
oznaczenie czegoś, co już znamy. Pełni funkcję skrótu, 
kodu, szyfru, i tyle. Wszelkie symbole uchodzą za coś do 
zaprojektowania, i to najlepiej w oryginalny sposób. 

A przecież „oryginalny” pierwotnie znaczy: ze źródła 
płynący (w ang. origin jeszcze ten sens).

Kto ulega ideałowi pomysłowości, ten porzuca ideę 
prawdy. Z dala się od niej trzyma, a to w mniemaniu, 
że w ten sposób zyskuje wolność. A przecież komu nie 
przyświeca idea prawdy, ten godzi się z porządkiem siły, 

249  A. Huxley, Filozofia wieczysta, przeł. 
J. Prokopiuk, K. Środa, Warszawa 1989, 
s. 143–144.

250  Norwid w ten sposób charakteryzu-
je postać Nerona (C.K. Norwid, Stygmat, 
w: tegoż, Pisma wybrane, t. 4, s. 134–135). 
Zob. J. Krupiński, Jedność sztuk i życia. 
Norwida teoria estezy, „Estetyka i Kryty-
ka” 2009/2010, nr 17/18.
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przemocy, perswazji, retoryki, erystyki, debat, gier. Zabaw 
i dowcipów. Tam liczy się wygrana, zwycięstwo, śmiech 
ostatni. Nie ma miejsca na dialog, dyskusję – tych bowiem 
bezwzględnym warunkiem jest przyjęcie ducha prawdy 
(Popper). W dialogu nie chodzi o wygraną, zarażenie, 
posiadanie racji, o przekonanie, perswazję, lecz o poszu-
kiwanie, przybliżenie ku temu, co rzeczywiste, chociażby 
o oddalenie od fałszu, iluzji.

Kto ulega ideałowi pomysłowości, kogo „zmysłność” 
uwodzi, ten kocha osobliwość, niezwykłość, a to w mnie-
maniu, że w rozbujaniu takim znajduje oryginalność. 

Błąd Wittgensteina: jakkolwiek odróżniał oryginalność 
od „sztuczki”, to mylił oryginalność z autentycznością, 
z byciem „tym, czym się jest”251. Pisząc to, zapoznawał, że 
z istoty swej w akcie twórczym człowiek przekracza siebie, 
to, czym jest. Pisząc to, Wittgenstein pośrednio przysta-
wał na ideał człowieka tożsamego ze sobą, czyli skończo-
nego, zamkniętego w więzieniu swego „ja”, swej osobowo-
ści, posiadającego tożsamość, na ideał samorealizacji, ideał 
człowieka zsamozrealizowanego, czyli zaklinającego siebie 
w sobie w siebie.

Lekcja Norwida: oryginalność bierze sens z tego, co 
źródłowe, pierwsze, to „sumienność w obliczu źródeł”252.

Obietnice Praźródła

Symbol, w pierwotnym znaczeniu, ma swe źródło w na-
turze tego, co symbolizuje. Wypływa z istoty symbolizo-
wanego, jest jej obrazową obecnością! A artysta jest tylko 
medium tego wyistoczenia. Aktualizuje praobrazy – ar-
chetypy – sięga źródeł tego, czym jesteśmy, to znaczy tego, 
czym jest nasze powołanie (w przekonaniu Junga, jak wia-
domo, archetypy składają się na nieświadomość zbiorową, 
to znaczy wspólną wszystkim ludziom).

Autentyczny symbol nie pojawia się na drodze spekula-
cji. Żadna lektura encyklopedii, ksiąg symboli (najczęściej 
zresztą wulgaryzujących naturę symbolu przez sugestie, 
że jakiekolwiek przesłanie dałoby się wyczerpać w jednej 

251  L. Wittgenstein, Uwagi różne, 
dz. cyt., s. 94. „Sztuczki”! Aforystycz-
nie pokrewną intuicję wyraziła w swej 
pracy seminaryjnej Kaja Kordas, pisząc: 
„Design to nie sztuka, to sztuczki” (ASP, 
Kraków 2013/2014). 

252  Zob. C.K. Norwid, O Juliuszu Sło-
wackim, III, w: tegoż, Pisma wybrane, t. 4, 
wyb. i objaśnił J.W. Gomulicki, Warszawa 
1980, s. 255. Również Norwid, podobnie 
jak Wittgenstein, w noweli Stygmat, 
człowiekowi oddanemu „wymysłom”, 
„sztuce-przemysłu”, sztuce przemyślności, 
przeciwstawia ideał człowieka, który jest 
tym, czym jest. Artysta „sztuki podobania 
się”, uwodzenia i zwodzenia nie jest „nigdy 
sobą” (C.K. Norwid, Stygmat, w: tegoż, Pi-
sma wybrane, t. 4, dz. cyt., s. 135). Nie ina-
czej José Ortega y Gasset. Upadek sztuki 
rozpoznaje on w przyjęciu „rozpaczliwej 
postawy” negacji kultury – „która jest 
nade wszystko nakazem autentyczności” – 
w ucieczce ku pograniczom życia, gdzie 
„sąsiaduje” ono „ze snami, kalamburami, 
echolaliami, z obłędem, z seksualnymi 
zboczeniami, infantylizmem, z arbitralno-
ścią jako taką” ( J. Ortega y Gasset, Wokół 
Galileusza, przeł. E. Barska, Warszawa 
1993, s. 103–104).
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formułce), żadne studia badaczy symboli tu nie pomogą. 
Jeśli zawierzyć jednemu z nich, Carlowi Gustavowi Jungo-
wi, operacje świadomości nie otwierają przed nami sym-
boli. Symbol nie jest czymś do zdefiniowania, kalkulacji 
i opanowania. Czasem komuś uda się wsłuchać w głos bi-
jący z głębi nieświadomości, wówczas doświadcza obecno-
ści tego, co symbolizowane przez symbol. Symbol uobec-
nia. Brak tu metody, gdyż symbol wymyka się tej kategorii. 
Symbole to nie narzędzia. W przeciwieństwie do narzędzi 
nie dają się skonstruować czy wymyślić, nie są czymś, po 
co wedle uznania można sięgać lub nie, co można odkła-
dać, gdy przyjdzie taki kaprys.

Taką lekcję na temat natury symboli znajdziemy na 
przykład u Junga czy Mircei Eliadego. Obydwoje przeko-
nani są o istnieniu praźródeł symboli i obrazów, określają 
te jako praobrazy, Obrazy, archetypy.

Sami nieświadomi tego, że przemawia przez nich ar-
chetyp archetypu, Jung, Eliade… idą tropem archetypu 
archetypów, tropem wyobraźni religijnej, za jej tęsknotą, 
pragnieniem powrotu do źródeł, do prajedni, do pierwszej 
substancji. Wykłada to, wraz z teorią archetypów, w swym 
Raju utraconym John Milton następująco:

„[…] jeden jest tylko Wszechmocny,
Z Niego pochodzi rzecz wszelka i wszelka
Wraca do Niego, jeśli nie straciła
Dobra swojego, gdyż każdą On Stworzył,
By doskonałą była, bowiem z pierwszej
Substancji wspólnej pochodzi, lecz różny
Kształt otrzymuje, różny także stopień 
Materii, a to co żyje, żywota”253.
[…] one Almightie is, from whom
All things proceed, and up to him return,
If not deprav’d from good, created all
Such to perfection, one first matter all,
Indu’d with various forms, various degrees
Of substance, and in things that live, of life254.

Idee, archetypy. Cóż to za pociecha, jeśli te istnieją, bo-
daj w nieświadomości zbiorowej?

253  J. Milton, Raj utracony, dz. cyt., s. 128 
(Księga Piąta, wersy 570–577).

254  Tegoż, Paradise Lost, dz. cyt., Book 5 
(469–474). Zadanie do wykonania: czy 
Jung odniósł się w swych pismach do 
Miltona.
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Być może rzeczywiście, człowiek znajduje szczęście, 
gdy jego życie, jego czyn lub dzieło wypływa z tamtego 
źródła, pozostaje z nim w zgodzie, gdy ożywia je przeczu-
cie źródła, porusza je chociaż tęsknota za zbliżeniem się 
do niego. Pytanie pozostaje, czy w ten sposób szczęśliwsze 
życie, czy szczęście jest bliższe prawdy, tożsame z nią?

Oko Meduzy

Załóżmy, że istnieje nieświadomość zbiorowa wszystkich 
ludzi, chociażby złożona w budowie mózgu ( jak ujmie to 
biolog), a zbiór archetypów, praobrazów tam przynależy. 
Pośród nich szczególny archetyp mandali. Wprawdzie 
mandale (sanskr. „koło”) wiążą się z hinduizmem i buddy-
zmem, ale to jasne, nie tylko w tamtym kręgu kulturowym 
pojawiają się te symbole pełni, scalenia, harmonii, mają-
ce „wprowadzić porządek”255, „integrację”256, objawiające 
się „jako kompensująca zasada ładu”257. Przykładowo ho-
stia katolicka wydaje się czerpać swą siłę psychiczną z tej 
samej symboliki. Podobnie liczne elementy architektury 
chrześcijańskiej (rozety chociażby). 

Formy, postacie, w jakich niegdyś uobecniał się dany 
archetyp, mogą nie przemawiać do człowieka innej epoki 
czy kultury. Dokonanie artysty czy designera reprezentu-
jącego ten inny czas to inne miejsce, polegające na odkry-
ciu na nowo tego archetypu w nowej postaci.

Z pamięcią, że archetypy Jung nazywał również „pra-
obrazami”, czytajmy: „Wieczna prawda posługuje się ludz-
kim językiem – ten zmienia się wraz z duchem czasu. 
Praobrazy zdolne są do przemian bez końca – zawsze 
pozostają sobą, choć tylko w nowej postaci mogą być na 
nowo zrozumiane”258.

Dobrym przykładem właśnie mandala, w tak licznych 
wcieleniach pojawiająca się między innymi w architekturze, 
wnętrzach czy grafice tak zwanych znaków ikonicznych.

Stawiam pytanie, czy archetyp mandali jest czymś wię-
cej niż źródłem uniesienia, jako zapowiedź, obraz tego 
dobrostanu psychicznego, który symbolizuje każde jego 

255  C.G. Jung, Mandala. Symbolika 
człowieka doskonałego, przeł. M. Starski, 
Poznań 1993, s. 85.

256  Tegoż, Psychologia przeniesienia, 
przeł. R. Reszke, Warszawa 1993, s. 51.

257  Tegoż, Aion. Przyczynki do symboliki 
Jaźni, przeł. R. Reszke, oprac. L. Kolan-
kiewicz, Warszawa 1997, s. 223.

258  Tegoż, Psychologia przeniesienia, 
dz. cyt., s. 46.
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unaocznienie, wcielenie, a polega właśnie na jedności, peł-
ni, zharmonizowaniu? Czyż w marzenie to nie ucieka każ-
dy, kto unika bólu rozszczepienia, napięcia, rozdarcia, nie 
dopuszcza nawet do siebie tej myśli, że antynomie, aporie 
i dylematy wpisane są w kondycję ludzką? Na jakiej podsta-
wie taką nadzieję, że można osiągnąć duchową prajednię, to 
marzenie, psycholog utożsamia z „wieczną prawdą”? Stwier-
dzić może tylko stałość występowania pewnego ideału 
w dziejach ludzkości, ideału, którego przeżywanie „dodaje 
ducha”. Podobnie odkrycie w obiektach naszego powsze-
dniego życia analogii do symbolik czy wierzeń religijnych 
(na przykład symbolik kosmicznych – Eliade), chociażby 
najstarszych i najpowszechniej występujących, nie czyni 
ich jednak o krok bliższymi „wiecznej prawdzie”. Podobnie 
wzruszenie poruszonego ideą jedności, sięgającego „jądra 
Stworzenia”… socjobiologa, a wywołane odkryciem w tym 
czy innym wytworze człowieka „konstrukcji należących do 
wrodzonego wyposażenia ludzkiego umysłu”259.

Jeśli ideał symbolizowany przez mandalę sprzyja po-
stawie człowieka, która go zatrzymuje w stanie „poczucia 
jedności własnej osobowości” (Witkacy), jaki mu był dany, 
w stanie autoafirmacji, zadowolenia z siebie (a być może, co 
więcej, sprzyja pojawieniu się takiego stanu), jeśli mandala 
kogo doświadcza, tego wpędza w kult własnej tożsamości, 
każe mu się trzymać siebie, w kręgu wołań i powołań pły-
nących z własnego centrum – „ja”, zatrzymuje go w kręgu 
tego samopoczucia, to warta tyle, co kicz. Człowieka czyni 
szczęśliwym więźniem samego siebie, biegającym w kół-
ko swego centrum – „ja”. Zamyka. Cóż z tego, że on sam 
z dumą nazywa to autentycznością, cóż z tego, że napełnia 
go poczucie pełni? 

Mandala okazuje się okiem Meduzy, a nawet źrenicą 
spojrzenia Meduzy.

Mandala. Zauważmy, to przecież ją spotyka opisa-
ny przez Baudelaire’a260 palacz haszyszu – wpatrując się 
w kółka błękitnawego dymu, które wypuszcza przed sie-
bie. Czyni to przez długie godziny, z najwyższą uwagą, cały 
się temu poświęcając, czuje się do tego powołany, oddaje 

259  E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność 
wiedzy, przeł. J. Mikos, Warszawa 2002, 
s. 321. Pisze on także: „Wielkie dzieła 
zawdzięczają swoją nieprzemijającą war-
tość temu, że są najbliższe tym źródłom”, 
ma na myśli „artezyjskie studnie natury 
ludzkiej” (tamże, s. 323). W przekonaniu 
socjobiologa obszary te leżą w kompe-
tencji „teorii funkcjonowania mózgu” 
(s. 327).

260  Za: R. Barthes, Sade, Fourier, Loy-
ola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996, s. 60, 
s.70.
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się temu z poczuciem misji. Wpatruje się w otchłań, która 
go pochłania (Friedrich Nietzsche).

To niszczy. „Pali się cały zawarty w swym dymie z fajki 
palacz haszyszu”261.

(Kryptomagia, efekt lustra projekcji – czy nie mają 
miejsca w tej sytuacji?)

Minimalizm Pawłowskiego

Jako minimalistyczne określam stanowisko Pawłowskie-
go, które w sposób wyraźny przyjął on na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w swym zwrocie do 
badań ergonomicznych oraz w swej koncepcji ośrodka dy-
daktycznego wzornictwa w Rabce.

To prawda, tamten czas, gdy sowiecjalizm w PRL-
-u zdradzał swą nędzę, gdy kończyło się życie na kredyt 
(zaciągnięty przez ekipę Edwarda Gierka na Zachodzie), 
tym bardziej gdy „stan wojenny” przyniósł nie tylko puste 
półki sklepowe, mrok na ulicy, lecz także wszystkim stan 
niemocy i poczucie niemocy, tamten czas nie sprzyjał snu-
ciu „marzeń”. Niemniej wyjaśnienia wskazujące na uwa-
runkowania, okoliczności pojawienia się i sformułowania 
jakiegoś poglądu, stanowiska nie czynią go ani nieaktual-
nym, ani błędnym.

Pod koniec lat siedemdziesiątych Pawłowski podjął pra-
ce z zakresu ergonomii siedzisk, nie z myślą o komforcie, 
o moszczeniu się w cudownych objęciach, w ich łonie, nie 
z myślą o hokus-pokus ich „designerskich” form, a z myślą 
o eliminacji schorzeń kręgosłupa związanych z tak zwa-
nym martwym trójkątem.

Jeden z planów Pawłowskiego, kreślony około 1984 roku, 
przewidywał pojawienie się w Rabce ośrodka Wydziału 
Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych (na cel adaptacji rodzinnego domu żony Profesora 
ten zamierzał sprzedać swe dzieła plastyczne, poczynając 
od cyklu Genesis). Okresowe zajęcia i praktyki studenckie 
w Rabce miały podejmować zadania i problemy pojawiają-
ce się w tam położonych klinikach dziecięcych. Tamtejsze 

261  Tamże.
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zadania? Jeden z obrazów ówczesnych: dzieci chore na 
mukowiscydozę poddawane były zabiegowi oklepywania, 
podczas którego leżały na beczce po piwie okrytej kocem… 
Realizacja projektów miała zasadniczo być oparta o możli-
wości tamtejszych czy krakowskich warsztatów rzemieślni-
czych. Sami autorzy mieli uczestniczyć w procesie wdraża-
nia swych propozycji, projektów, z gotowością poddawania 
ich „na bieżąco” kolejnym korektom i rewizjom.

Projektant spełnia swą misję w pobliżu dotkniętego tą 
czy inną biedą człowieka w potrzebie, będąc świadkiem 
jego stanu i losu. W tej bezpośredniości przynosząc mu 
pomoc. Nie moc, nie triumf, a pomoc.

W ten sposób ostygł zapał, z jakim Pawłowski pisał, iż 
do podstawowych celów projektanta należy „uczynienie 
życia szczęśliwym” (I 62)?

Niechęć Pawłowskiego do pojmowania designu jako 
sztuki, a designera jako artysty, mogła wynikać także 
z przekonania, że artystyczne intencje nie pozwalają się 
zredukować do tak skromnych zadań.

Jakkolwiek wielokrotnie z ust Pawłowskiego można było 
usłyszeć „hipokratejską” maksymę: „Przede wszystkim nie 
szkodzić”, to jego własna brzmiałaby raczej: „Po pierwsze 
łagodzić, zmniejszać, usuwać ból”, a mówiąc wznioślej, pod 
słowo „ból” podstawić można „cierpienie” bądź nawet „zło”. 
Natomiast obca byłaby Pawłowskiemu radykalna konse-
kwencja zasady Primum non nocere, a mianowicie nicniero-
bienie, niepodejmowanie ryzyka, a to w lęku, że cokolwiek 
by nie zrobić, mogłoby to przynieść jakąś szkodę.

Zasadę etyczną leżącą u podłoża tego minimalizmu 
stanowi zasada minimalizacji zła.

Zasada minimalizacji zła

Pierwszym zadaniem projektanta jest minimalizacja zła, 
już to bólu, już to zagrożenia zdrowia i życia. „Minimali-
sta” czyni sednem i osią designu te dążenia. Stają się one 
dla niego najbardziej doniosłą, najwyższą zasadą. Jako 
zwolennik zasady minimalizacji zła nie odrywa się od 
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ziemi i nie zapomina o jej prawie, obecności cierpienia. 
O nędzy. Miast obiecywać szczęście, wzloty, niebo na zie-
mi, wybiera działania elementarne. Leczyć to wiele. Miast 
oddawać się urokom wolności obiecywanej przez idee 
wysokich wartości, gdzie możliwości prawie nie znają ko-
nieczności, miast oddawać się do woli pomysłom, ulegać 
skrzydlatym fascynacjom, wybiera to: usuwać źródła bólu, 
czyhające zagrożenia, usuwać, łagodzić, uśmierzać ból. To 
wiele.

Z myślą o polityce, w swym sprzeciwie wobec projek-
tów utopijnych, Karl Raimund Popper formułuje tę recep-
tę: „Działaj raczej na rzecz eliminacji konkretnego zła niż 
na rzecz realizacji abstrakcyjnego dobra. Nie zmierzaj do 
zapewnienia szczęścia środkami politycznymi. Staraj się 
raczej eliminować konkretne cierpienia”262.

Wątpliwości?
Znosić ból, należy? W jakim znaczeniu słowa „znosić”? 

Usuwać czy wytrzymać, ścierpieć? Czy możemy wyobra-
zić sobie design pełniący tę drugą funkcję? Byłby jeszcze 
potrzebny?

Granice tego minimalizmu? W tym kręgu mieści się 
tylko ból, którego źródła można rozpoznać, usuwać… 
W samym uśmierzaniu, bądź o krok dalej, pojawia się ry-
zyko kryptomagii. Hokus-pokus. Pandora. 

Zasadzie minimalizacji zła, właściwemu jej minimali-
zmowi, właściwej jej powściągliwości i skromności, bliskie 
wydaje się przekonanie, że dobrem jest brak zła, elimina-
cja zła (przeciwnie niż głosi to teza świętego Augustyna, 
że zło jest tylko brakiem dobra). Jeśli tak, wykluczona zo-
staje moralność czystości, mająca polegać na życiu z dala 
od wszystkiego, co złe, w odwróceniu się ku czystemu do-
bru, ku samemu dobru. Ku wyżynom.

Cele negatywne, niedopuszczania do czegoś, byłyby 
donioślejsze niż pozytywne? Te ostatnie usprawiedliwio-
ne tylko jako przeformułowania negatywnych (pokarm, 
spożycie jako usunięcie głodu)?

Jaki ból, które cierpienie, zło może – bądź miałby, powi-
nien – czynić negatywnym celem swych dążeń designer?

262  K.R. Popper, Utopia i przemoc, 
w: tegoż, Droga do wiedzy, dz. cyt., s. 599. 
Gdzie indziej przypomina, z pamięcią 
o myśli Karla Krausa („wszelka polityka 
polega na wyborze mniejszego zła”) oraz 
Churchilla („Demokracja jest najgorszą 
formą rządów […] jeśli pominie się 
wszystkie inne”), że „na Zachodzie wie-
rzymy w demokrację tylko w tym pro-
zaicznym sensie – jako formę państwa 
najmniejszego zła” (K.R. Popper, W co 
wierzy Zachód?, w: tegoż, W poszukiwa-
niu lepszego świata, przeł. A. Malinowski, 
Warszawa 1997).
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Czy minimalizm taki daje się pogodzić z koncepcją 
„projektowania aktywizującego”, postulującego maksyma-
lizację aktywności człowieka, a opartą na przekonaniu, iż 
człowiek staje się aktywny, gdy jego ideały, wyobrażenia 
idealnego świata odbiegają możliwie daleko od realiów? 
Gdy jego „modele idealnego świata” odbiegają „dostatecz-
nie” od „modelu rzeczywistego świata” (I 131)? Skoro „im 
większe są różnice pomiędzy wyobrażeniami świata ide-
alnego a obrazem świata rzeczywistego, z tym większą 
energią przystępujemy do działania” (I 99). Czy koncepcja 
projektowania aktywizującego nie ma utopijnego charak-
teru pod warunkiem przyjęcia zasady minimalizacji zła 
jako podstawy idealnego świata?

Smak „jak”

Wprawdzie teza „Środki działania nie mogą być celem 
działania” (I 88, 122) wydaje się prawdziwa na mocy zna-
czenia słów „środek” i „cel”, jednak pamięć o „przyjemność 
produkcji” samej podpowiada możliwość takiej autono-
mizacji działania, że wagi nabiera sposób jego przepro-
wadzenia, zatopienie się w nim samym. Pawłowski zna tę 
fascynację. Z dzieła, wytworu procesu, sens przenosi na 
sam proces, w nim samym lokując twórcze dokonanie: 
nie chodzi o „malowany obraz”, lecz o „malowanie obrazu” 
(w tej perspektywie „obraz” stanowi tylko „dokumentację 
procesu”; I 66). (Przeniesienie sensu z obiektów na pro-
cesy postuluje i ta teza: „Projektowane obiekty są zaledwie 
środkiem do realizacji pewnych procesów, które ewentual-
nie awansują te obiekty do rangi kulturotwórczej”; I 183).

Do najstarszych sformułowań takiego ideału autono-
miczności działania należy Arystotelesa koncepcja eupra-
xia. Do ludzkich przymiotów (aretai, cnót, dzielności) 
zaliczał działanie, które cel ma w sobie samym. Ważne 
jest, jak zostanie przeprowadzone, niezależnie od jego na-
stępstw, konsekwencji. Eupraxia to działanie, którego sens 
polega na doskonałości sposobu wykonania oraz prezen-
tacji, ukazaniu jej wobec innych263. 

263  Zob. H. Arendt, The Life of Mind, 
dz. cyt., vol 2: Willing, s. 60.

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   303 2014-08-20   14:10:05



Design304

Pamiętajmy, klasyk ten, Arystoteles, wierzył, że pięk-
ne jest coś „samo przez się” (Retoryka 1366 a 33), a nie ze 
względu na coś innego. Klasyk kreśli ideał piękna na miarę 
człowieka wolnego. Zdolnego do bezinteresowności. Za-
uważyć można łatwo, że rozumienie piękna jako czegoś, 
co pociąga, porywa, podnieca, koi, właściwe jest dla „nie-
wolnika”, istoty pociąganej, porywanej, uwodzonej, zmu-
szanej do wypoczynku.

Podobna myśl u Plotyna: choć człowiek jest zmuszo-
ny do czynienia czegoś, podlega koniecznościom życia, to 
wolny jest do tego, aby to czynić tak, a nie inaczej. „Jak” 
staje się donioślejsze niż „co”. „Jakość sposobu prowadzenia 
się”, stwierdza Plotyn, to piękno (kalos)264. Mówiąc ahisto-
rycznie (w języku epoki Plotyna nie mówiło się jeszcze 
o kulturze): jeśli nawet „co” dyktuje natura – kultura to 
„jak” (stąd „jakość”).

Historyk idei wykłada w ten sposób klasyczne, greckie 
rozumienie tego, co piękne (kalon): jest nim „wszystko, co 
nie należy do konieczności życiowych, lecz dotyczy »jak« 
życia”265. Za owym „jak” „pożąda się ze względu na nie 
samo”. Słowem, zapominając o „co”, o wszystkim innym. 
Na tym ma polegać paideia, edukacja, wychowanie, a mó-
wiąc ahistorycznie: kultura (określenie „kultura” pojawi się 
dopiero w języku łacińskim). 

Krytyczna uwaga: znajdując smak w „jak”, kultura 
skrywa w szczególności to, że jedno pożera drugie. For-
my przysłaniają charakter treści, która trafia do naszych 
ust, pożeranie, (z)używanie czynią triumfem bądź aktem 
ofiarnym (tabu „Nie zabijaj!” ma względne granice). Życie 
staje się kwestią smaku. Jedzenie staje się smakowaniem, 
smakowanie staje się treścią życia (z zachwytem pisze 
o tym Emmanuel Levinas266). Je się już nie dla własnego 
przetrwania, nie z konieczności ( je, a więc i zarzyna, rżnie, 
tnie…). Konsumpcja staje się rozrywką i świętością, czyn-
ności stają się rytuałami, obrzędami. Powszechne trans-
figuratio! Wysmakowanie obejmuje przedmioty. Formy 
stołu odsuwają obraz rzeźni, formy zabijania nawet rzeź 
uświęcają267. Odsuwają poczucie winy. W tym leży, na tym 

264  Tamże. Równie bezkrytycznie 
Arendt prezentuje estetyczne poglądy 
Arystotelesa i Plotyna. 

265  H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, 
dz. cyt., s. 431.

266  „Żyjemy dobrą strawą. […] Treści, 
jakimi żyje życie, nie są nigdy niezbędne 
do zachowania tego życia niczym paliwo 
konieczne do»funkcjonowania« egzy-
stencji. Przynajmniej nie są w taki sposób 
przeżywane” (E. Levinas, Istniejący i ist-
nienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006, 
s. 118). „Strawa” pochodzi z życia, które 
nie zostało zachowane…, było konieczne 
dla tego „jak”: „sposobu przeżywania”.

267  W tym względzie nie ma różnicy 
pomiędzy kimś, kto połyka powścią-
gliwie, jakby niechcący, mimochodem, 
kapryśnie, a kimś, kto zajada się, „jakby 
ogarnięty pasją, szaleństwem łakomstwa” 
(Marc Chagall pisał te słowa o bogatej 
rodzinie swojej przyszłej żony; jej „ojciec 
rozkoszował się smakiem winogron”, 
jego „smakiem cebuli”; M. Chagall, Moje 
życie, przeł. J. Sell, Kraków 2003, s. 141).
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polega dobro, które już starożytni łączyli z pięknem, mó-
wiąc o kalokagatia? Dobro najwyższe: poczucie szczęścia.

Tak przedstawia się potęga smaku – estetycznego orga-
nu. „Smaku, w którym są włókna […] chrząstki…”. Poeta 
roi: „chrząstki sumienia”268.

Z perspektywy minimalizmu (bliskiego na przykład 
Pawłowskiemu), czymś nie do zaakceptowania wydaje się 
patos piękna form, podobnie obca mu będzie kultura roz-
-smakowań.

Estetyzacja

Czy postawa minimalistyczna dopuszcza piękno? Z pew-
nością nie jako przedmiot starań. Nie usprawiedliwia żad-
nych dodatków lub przydatków, a więc i ozdób, dekoracji, 
ubarwień, wyuzdań…

Minimalizm nie wyklucza piękna prostoty, piękna, któ-
re pojawia się „mimochodem”, epifenomenalnie, niechcący, 
w naddatku, niczym dar darmo dany, wraz z formą odpo-
wiadającą swym funkcjom, formą, w której one się przeja-
wiają. Jako forma „naturalnie ukształtowana”.

Kto chciałby do piękna wprost zmierzać, ten się od nie-
go oddala. Grzęźnie w manowcach estetyzacji. 

Pawłowskiemu obce było intencjonalne dążenie do 
piękna. Odrzucał wszelką estetyzację, w szczególności to 
rozumienie designu, które wyznacza mu rolę czynienia 
rzeczy pięknymi269. Estetyzacja wprowadzać może formy 
nie tylko odległe od pozaestetycznej istoty przedmiotu, 
nieprzystające do niej, lecz także z nią sprzeczne.

Estetyzacja, twierdzę, niesie ze sobą próżność, frywol-
ność i lizusostwo (w stosunku do „podoba się”). Formy 
będące efektem upiększania są puste, „dęte” nicością, pre-
tensjonalne, naśladowcze w stosunku do aktualnych idoli 
estetycznych, domniemanych „kanonów” piękna (które 
„stosują” – to miara pojęcia sztuk stosowanych).

Jakże to żałosny widok: człowiek uwiedziony bogac-
twem, wypieszczony, wysmakowany, wysublimowany… 
Oddany estetycznym zaklęciom hokus-pokus. Co za nędza 

268  Z. Herbert, Potęga smaku. Kolejne 
złudzenie tego utworu poetyckiego: 
„estetyka może być pomocna w życiu/ 
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie”. 
Otóż piękno nie poddaje się kompeten-
cjom żadnej nauki. Studia i rozważania 
z zakresu estetyki nie przekładają się na 
uwrażliwienie estetyczne. Estetykom by-
najmniej życie nie układa się najlepiej, nie 
są najpiękniejsi ani najbliżej piękna. Este-
tyka nie jest wprowadzeniem do piękna. 
Nie zbawi świata. (Pisarstwo Herberta 
na temat sztuki (między innymi Martwa 
natura…, Węzeł gordyjski) znajduję jako 
pięknosłowie, pustosłowie, wyrobnictwo, 
egzaltację, pretensjonalność).

269  Pod tym względem, powtórzę, przy-
kładem złym są sztuki piękne, a przy-
najmniej wpisany w ich pojecię postulat 
czynienia pięknych rzeczy.
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ducha w wysiłku przykrycia nędzy egzystencji ( jej imiona-
mi przypadkowość, przemijanie, śmierć…). Daremność.

Ani w procesie twórczym, ani w doświadczeniu, piękno 
nie pojawia się wprost. Kto go wypatruje, twierdzę, ten za-
trzyma się przy jego pozorach. 

Piękno nie jest czymś, co można uczynić (przynajmniej 
nie wprost, chcący). Któż wiedziałby, czym jest, na czym 
polega, by móc je przyjąć za cel – to właśnie chcieć, tego 
właśnie szukać? Najwyższe, metafizyczne piękno, być 
może otwiera się przed kimś niespodzianie raz, dwa razy 
w życiu, ogarnia go, nie jest żadnym przedmiotem uwagi 
(przykładem chwile, o których wspomina Aleksander Wat, 
jedna, dana mu na dachu Łubianki, druga, po latach, wo-
bec gotyckiego Severinkirche w Erfurcie; doświadczyło go 
wtedy „napięcie między rzeczą boską a rzeczą świecką”270)?

Piękno

Za ostatnią i najwyższą rację istnienia rzeczy uchodzi 
piękno (nawet gdy ona do niczego nie służy). Piękno 
samo, jako wartość autonomiczna. Nigdy pseudopiękno, 
przez mentalność funkcjonalisty zredukowane do pozio-
mu środka, pojęte jako „funkcja estetyczna” (funcjonalizm 
o tyle coś ceni, o ile to pełni jakąś funkcję, toteż z punktu 
widzenia funkcjonalisty posiadanie „funkcji estetycznej” 
ma być zaletą, godnością i racją… istnienia; gdy coś do ni-
czego nie służy, ma je za nic, za śmieć). W istocie piękno 
wysokie, autentyczne żadnej funkcji nie pełni, jakkolwiek 
ludzie spontanicznie wykrzykują: „Piękny!”, „Piękna!”, 
w pożądaniu, z myślą o rozkoszy, jakiej się spodziewają po 
kimś lub czymś…

Problem piękna podejmuję tu szkicowo, w kontekście 
pytania o sens. W skromnych granicach, jakie ku temu 
pretekst dają wypowiedzi, teksty Pawłowskiego. Profesor 
unikał tego tematu, nie wymieniał jego imienia na darem-
no. Jego stanowisko wobec estetyzacji wykluczało myśl, by 
piękno można było uczynić przedmiotem projektowania, 
by było czymś do zaprojektowania.

270  A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówio-
ny, cz. 2, rozmowy prowadził C. Miłosz, 
Warszawa 1990, s. 121.
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Pawłowski był niechętny projektowaniu wyglądu. Dla 
samego wyglądu, w oderwaniu od właściwego działania 
danego przedmiotu? Niemniej nie sposób zlekceważyć 
roli sposobu, w jaki coś się ukazuje, tego, jak coś wyglą-
da co najmniej – coś, a nawet ktoś – w sytuacji działania 
dramaturgicznego. Jak pamiętamy, intuicję takiego pojęcia 
działania Pawłowski nakreślił, wiążąc design z „planowa-
niem stosunków międzyludzkich, planowaniem miejsca 
i czasu, w których kształtuje się i uzewnętrznia stosunek 
pracującego do innych ludzi i do siebie samego” (I 143). 
Ta doniosła formuła wymaga poszerzenia poza przypadek 
„pracującego” czy „członka społeczeństwa”. 

W takiej sytuacji nawet negacja znaczenia formy, 
w szczególności wyglądu (abnegacja), sama musi przeja-
wić się w formie, w wyglądzie.

Rozpatrywanie formy, wyglądu w izolacji, jest zawsze 
możliwe od strony widza, odbiorcy przedmiotu, na przy-
kład gdy przyjmie postawę czysto estetyczną (piękno 
formy). Żaden jednak przedmiot nie wyczerpuje w tym 
swego „życia”, swego istnienia. Te same cechy „produktu” 
mogą być ujmowane w aspekcie estetycznym lub innym, 
pozaestetycznym. Podobnie cechy „esthetyczne”, postrze-
żeniowe przedmiotu.

Pawłowski, jak można sądzić, unikał form, na których 
odciśnięte jest piętno Hermesa (nawiązuję do „naczynia 
Pandory”), z dystansem odnosił się do form noszących 
piętno Afrodyty, form, które zadowalają oko, spojrzenie, 
i w ten sposób uwodząc, wtrącają „odbiorcę” w naiwność 
(ufność w zaślepieniu). Unikał idoli, „miraży estetyki” 
(I 86). Najwyraźniej estetykę kojarzył z pierwiastkiem 
hedonistycznym (przyjemności, rozkoszy) czy „afrodyzyj-
skim” (powabu, pokusy, uwodzenia, podniecenia…) i dla-
tego ją odsuwał (słowo „estetyczny” w pejoratywnym zna-
czeniu ma te konotacje). Z drugiej strony to On z powagą 
pytał: „W co się bawisz?”. Twórczość wiązał z przyjemno-
ścią. Twierdził, że ona „jest przyjemnością produkcji pew-
nego rodzaju energii” (I 51). „Przyjemność produkcji”, a nie 
przyjemność odbioru, doznań. Twórczość nie polega na 

Krupiński  filozofia kultury designu.indd   307 2014-08-20   14:10:06



Design308

wytwarzaniu „przedmiotów przeżyć estetycznych”, dzieła 
nie spełniają się jako źródła takich przeżyć (I 52). Przeżyć 
jako podnieceń? Skora „suma oddziaływań estetycznych 
wyrobu na odbiorcę” tożsama jest z „podnieceniem” wła-
śnie (I 136), to Pawłowski jest przeciw takiej estetyce.

Popularne rozumienie piękna łączy je z doznawaniem 
przyjemności. Pawłowski odnotowuje, że w obiegowym 
przekonaniu designerzy „są tymi, którzy potrafią zapro-
jektować narzędzia i środowisko pracy »pięknymi i przy-
jemnymi«” (I 143).

To pojęcie piękna łączy je z radością dla oczu, z ocza-
rowaniem, spektaklem i spektakularnością, z kokieterią 
zmysłów, z doznaniami, z pobudzeniem, wreszcie nawet, 
z pożądaniem. To poziom mistrza używania sobie, „sma-
kosza” życia (Genuß, użycie życia).

Sceptyk zapyta, czy w kontekście designu w ogóle moż-
na mówić o jakimś innym pięknie niż to afrodyzyjskie czy 
hedonistyczne? O pięknie czystej formy, bezinteresownym?

Zasada bezinteresowności stanowi warunek otwarcia 
się na piękno, piękno „czystej formy”, piękno „przejawiania 
się” czy piękno dramatyczne.

Piękno „czystej formy”, samej formy, pojawia się dla 
punktu widzenia, który abstrahuje w ogóle od życiowych 
znaczeń czy przeznaczeń przedmiotu, funkcji spełnianych 
(lub nie) przez jego formy. I nie polega na radości, jaką for-
my same niosą dla oka czy umysłu, ale na uchwyceniu do-
skonałości form samych, w kontemplacyjnym oddaniu się 
ich jakości („jedność w wielości”, „harmonia”, „porządek”).

Piękno przejawiania polega na przejawianiu się w for-
mie przedmiotu znaczeń, przeznaczeń, celów, życia, losu, 
archetypów…271 W chwili takiego estetycznego ujęcia pod-
miot nie odnosi ich do siebie.

Piękno dramatyczne. To sfera obca prometejskiemu 
optymizmowi, który problemy widzi tylko tam, gdzie coś 
nie zostało jeszcze dobrze zaprojektowane. Piękno dra-
matyczne, niczym aura, pojawiająca się wraz z doświad-
czeniem tragiczności, losu, życia ( jak to, piękno zużytych 
butów, któremu świadczy obraz van Gogha, nie piękno 

271  O pięknie Erscheinungverhältniss, 
„stosunku przejawiania się”, w nawiąza-
niu do Hegla, pisze Nicolai Hartmann 
(Ästhetik, Berlin 1966, s. 31–35).
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obrazu, widoku, nie piękno sposobu ukazania, przejawia-
nia się, lecz właśnie tej cząstki czyjegoś znoju, losu – bez 
idyllizacji, bez iluminacji, bez iluzji?). Aura okrywająca, 
przenikająca wszystko, której światło pozwala afirmować 
istnienie, ścierpieć cierpienie gonitwy życia (czy to jawne, 
bólu, czy to ukryte, przyjemności, przed jednym uciekasz, 
za drugim gonisz, przez jedno odpychany, przez drugie 
pociągany, tu i tam, zniewolony, tu i tam w pocie; to dwie 
formy cierpienia)272. Aura pozwalająca wytrwać w rozpa-
czy – w prawdzie przypadkowości, przemijalności życia, 
świata… Radykalniej: w absurdzie, jako asensowności 
świata, życia, samego człowieka. Asensowność istnienia 
oznacza, że jest ono poza sensem i bezsensem, nie jest ani 
sensowne, ani bezsensowne, a odnoszenie do niego kate-
gorii sensu nakłada na nie maskę.

W polu uwag Pawłowskiego, w jego wypowiedziach, 
nie pojawiło się pojęcie piękna dramatycznego. Bliskie tej 
wrażliwości są jego Kineformy, Sarkofagi, Epitafia… 

Piękno dramatyczne – czy to jeszcze jedna forma na-
dziei? Instrument terapeutyczny tylko? Ostateczna, naj-
bardziej wyrafinowana postać „daru” z naczynia Pandory?

272  To rozumienie piękna wynajduję, 
między innymi czytając Cypriana Kamila 
Norwida, Stanisława Wyspiańskiego czy 
Simone Weil. Zob. J. Krupiński, Jedność 
sztuk i życia, dz. cyt.; Religijność sztuki. 
Simone Weil aesthetica crucis, „Estetyka 
i Krytyka” 2011, nr 20; Asensowność świa-
ta i przyzwolenie, dz. cyt.; „Idea egzysten-
cji” jako źródło aktu twórczego. Stanisława 
Wyspiańskiego teoria sztuki, w: Stanisław 
Wyspiański. W labiryncie świata, myśli 
i sztuki, red. A.C. Wróbel, Kraków 2009.
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ne a wzornictwo przemysłowe, obronił na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, w Instytucie Filozofii (1981). Tamże ukończył 
studia doktoranckie oraz obronił pracę doktorską Pięk-
no w strukturze aksjotycznej przedmiotu (1985, promotor 
prof. dr hab. Maria Gołaszewska). Habilitował się na Wy-
dziale Filozoficznym UJ na podstawie książki Z-wiednie. 
Ontologiczne podstawy sztuki projektowania (1995).

Fulbright Fellow w Rhode Island School of Design 
w Providence oraz na University of Illinois at Chicago, 
School of Art and Design, w ramach Senior Research 
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Program Values and Semiotic Structures in Design (1987–
1989). Tamże prowadził kursy General Theory of Design.

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od 
roku 2002. W Instytucie Filozofii i Socjologii, kierownik 
Katedry Estetyki; wykłada estetykę oraz filozofię sztuki, 
prowadzi seminaria dyplomowe i doktorskie.

Poświęca uwagę twórczości m.in. Martina Bubera, 
Mieczysława Górowskiego, Romana Ingardena, Karla 
Jaspersa, Kazimierza Malewicza, Friedricha Nietzschego, 
Cypriana Kamila Norwida, Andrzeja Pawłowskiego, Ra-
inera Marii Rilkego, Jacka Waltosia, Vincenta van Gogha, 
Simone Weil, Stanisława Wyspiańskiego.

Podstawowymi kategoriami jego przemyśleń są czło-
wiek, dialog, esteza, forma, interpretacja, kultura, łaska, 
miłość, obraz, od-czuwanie, piękno, portret, prawda, pro-
jekt, przedmiot, tworzenie.
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Seria wydawnictw 
z okazji jubileuszu 50-lecia 
Wydziału Form Przemysłowych 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie:

Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych
ASP w Krakowie 1964–2014 
praca zbiorowa pod redakcją 
Marii Dziedzic, Krystyny Starzyńskiej

Filozofia kultury designu. 
W kręgu myśli Andrzeja Pawłowskiego
Janusz Krupiński

Sztuka projektowania.  
Z historii Wydziału Form Przemysłowych  
ASP w Krakowie 1964–2014
Andrzej Szczerski

W przygotowaniu:

Krakowska szkoła designu. 
Wizje, wyobrażenia, wspomnienia jej mistrzów i nauczycieli 
opracował Janusz Krupiński

Komitet redakcyjny
Maria Dziedzic
Jan Nuckowski
Władysław Pluta
Krystyna Starzyńska
Stanisław Tabisz
Andrzej Ziębliński

jubileuszowe
Wydawnictwa 
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Serię wydawnictw jubileuszowych 
sfinansowano ze środków

Z funduszy na działalność statutową  
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

Dofinansowano ze środków 
Ministersta Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  
Województwa Małopolskiego

Ze środków własnych Akademii Sztuk Pięknych 
i Wydziału Form Przemysłowych

jubileuszowe
Wydawnictwa 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego
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Wydawnictwo
Akademii 

Sztuk 
Pięknych

im. Jana Matejki 
w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie 

1818

Wydział Form Przemysłowych

1964–2014
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