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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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