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Pierwsza z serii konferencji organizowanych przez Towarzystwo Estetyczne we-
spół z Zakładem Estetyki Uniwersytetu Jagiello'skiego (stara rzymska numeracja 
dotyczy tradycyjnych spotka' na UJ, zapocz"tkowanych przez prof. Mari# G o ł a -
s z e w s k ") odbyła si# w Zakopanem w rocznic# $mierci S.I. Witkiewicza pod hasłem 
„Przyszło$& Witkacego”1. Kolejna z nowej serii miała miejsce w Krakowie w sie-
dzibie Zakładu Estetyki w Collegium Broscianum. 

Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Estetyka po$ród kultur” miało wyj"tkow" for-
m#: składało si# z dwóch cz#$ci. Pierwsza sesja trwała dwa dni od 23 do 24 maja; 
skierowana była do szczególnie zainteresowanych kultur" i sztuk" japo'sk". Prof. 
Krystyna W i l k o s z e w s k a  zaprosiła dziesi#ciu wybitnych japo'skich estetyków, 
m.in. Kena-ichi Sasaki, ShigemiInag#, Hiroshi Yoshiok#, Ken-Ichi Iwaki, Takao 
Aoki, Yuko Nakam#. Wypowiedzi japo'skich prelegentów naturalnie konfrontowały 
si# z wykładami polskich badaczy i przedstawicieli instytucji kultury, m.in. honoro-
wego konsula Japonii Krzysztofa I n g a r d e n a, Henryka L i p s z y c a, długoletniej 
badaczki sztuki japo'skiej Krystyny W i l k o s z e w s k i e j  czy prof. Bohdana 
D z i e m i d o k a.  

Dr ANNA KAWALEC – adiunkt Katedry Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa 
na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Droga M#czenników Majdanka 70, bl. 
3, p. 213, 20-325 Lublin; e-mail: kawalec@kul.lublin.pl 

1 W dniach 29 maja – 1 czerwca 2009 r.  Zob. Przyszło ! Witkacego. Red. T. P#kala. Kraków: 
Universitas 2010. 
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Tematy podj#te podczas tej sesji dotyczyły ró%nych aspektów estetycznych sztuki 
japo'skiej w perspektywie kultury współczesnej. Były to np. zagadnienia uczucia, 
zmysłu dowcipu, humoru, koncepcje koloru w kulturze Dalekiego Wschodu, nowej 
teorii Zen, a tak%e referaty prezentuj"ce szersze perspektywy: spojrzenie na japo'sk"
estetyk# z punktu widzenia interkulturowo$ci czy problem wzgl#dno$ci odległo$ci 
kultury. Osobn" grup# stanowiły referaty na temat kondycji sztuki i estetyki japo'-
skiej (interesuj"ca była zwłaszcza relacja z działalno$ci festiwalu Yokohama Trien-
nale),  a tak%e zagadnienia podnoszone w perspektywie polsko-japo'skiej relacji kul-
turowej (m.in. raport ze stanu japo'skiej estetyki w Polsce). Pierwsz" sesj# wzbogaci-
ły podró%e do muzeów: Uniwersytetu Jagiello'skiego oraz Muzeum Sztuki i Techno-
logii Japo'skiej Manggha, a tak%e finalnie do kopalni soli w Wieliczce. 

Dwa kolejne dni, 25 i 26 maja, po$wi#cone były estetycznym zagadnieniom wielu 
kultur. Sesj# t# zainaugurował wykład prof. Teresy K o s t y r k o  zainspirowany pyta-
niem: od czego zale%y pi#kno? Prelegentka podkre$liła dziej"cy si# na naszych 
oczach proces zmian, które dotycz" nie tylko sztuki, lecz całej kultury $ródziemno-
morskiej, zwłaszcza w $wiatopogl"dzie, ale te% w tradycji wiedzy filozoficznej, poj#&,
teorii pi#kna, sztuki czy prze%ycia estetycznego. Profesor dała „odpowied4 osobist"”, 
kieruj"c si# L. Chwistka relacj" z wra%e' podczas obcowania ze zbiorami wiede'skiej 
wystawy w 1910 r. Prof. Kostyrko w osobistej relacji przedmiot-podmiot poszukiwała 
obiektywnych determinantów pi#kna. Według niej to obiektywne cechy wywołuj"
prze%ycie estetyczne. Bliska w tej postawie Profesor była Tomaszowi z Akwinu i jego 
pogl"dy i kategori# oraz wyznaczniki pi#kna uznała za potrzebne i wła$ciwe w pro-
cesie obcowania i oceniania sztuki. Współczesna sytuacja estetyki i krytyki, a tak%e
działa' artystycznych rzadko bowiem powołuj" si# na kategori# pi#kna. Kontekst 
kulturoznawczy prof. Kostyrko wypełniła socjologicznym nurtem bada' organizacji 
społecznych przez S. Ossowskiego (wyznaczaj"cego wiedz#, obyczaje oraz pragnie-
nia jako kategorie warunkuj"ce ich funkcjonowanie, w tym hierarchi#). Pi#kno w tej 
socjologicznej perspektywie jawi si# jako warto$& wy%sza. Chocia% jednak mo%liwa 
jest zbie%no$& hierarchii warto$ci uznawanych w grupie oraz hierarchii w dziele 
sztuki, niczego jednak nie gwarantuje nam ona w sprawie obiektywnych kryteriów dla 
istnienia pi#kna w dziele. Współczesne nowe do$wiadczenia jednostek i grup na-
cechowane s" dezintegracj", zmian" hierarchii warto$ci, porz"dku społecznego oraz 
nowo$ci" całych układów $rodków artystycznych. Dostrze%ona przez prof. Kostyrko 
zmienno$& zawiodła j" do wniosku o potrzebie poszukiwa' obiektywnych wyznacz-
ników kategorii pi#kna.  

Powy%szy temat, spointowany w nieco normatywny sposób, dotycz"cy kategorii 
pi#kna podj"ł w wykładzie Piotr S c h o l l e n b e r g e r. Problem intencjonalno$ci oraz 
nieintencjonalno$ci pi#kna jawił si# jako konsekwencja pora%ki przedmiotowego uj#-
cia pi#kna (burz"ce tradycyjne kategorie tradycje saturniczne). Prelegent postawił 
wi#c tez# o nieintencjonalnym charakterze pi#kna, który jest wła$ciwo$ci" formaln"
(nie za$ przedmiotow"). Pomocne przy tym były Schollenbergerowi materiały: japo'-
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skie przykłady wyst#powania kategorii wabi-sabi oraz pokantowska kategoria wznio-
sło$ci, tak%e szereg odniesie' do artystów i estetyki współczesnej. Wabi-sabi deter-
minuje czasowo$&. I to ona wła$nie, nie za$ temat, jawienie si#, nie tre$&, wyznacza 
kategori# pi#kna. Jest to propozycja wyj$cia poza przedmiotowy wyznacznik pi#kna 
wła$nie w oparciu o interkulturowe konteksty. 

Zagadnieniem wprost odniesionym do tytułu konferencji było pytanie prof. 
Krystyny W i l k o s z e w s k i e j: Czy mo%liwe jest dzielenie do$wiadcze' w ró%nych 
kulturach? Prelegentka przywołała dziesi#cioletni" tradycj# bada' transkulturowych 
zainicjowanych w 2001 r. podczas jednego z kongresów estetycznych przez Wolf-
ganga Welscha. Dekada do$wiadcze' badania kulturowe sprowadza raczej w kierunku 
interkulturowo$ci, twierdziła Profesor, gdy% ten kierunek bli%szy jest naturalnym 
postawom szacunku dla tradycji i odr#bno$ci kultur, które mog" przecie% prowadzi&
ze sob" dialog. Poszukuje si# wi#c wspólnych kategorii kulturowych, z których este-
tyczne stanowi" baz#. Kierunek poszukiwa' zmierza do okre$lenia uniwersalnego 
aspektu subiektywnych do$wiadcze' estetycznych, gdy% zakłada si# tez# o istnieniu 
w jednostce bazowych zal"%ków emocjonalnych. Odpowiadaj" temu na Wschodzie 
estetyczna kategoria rasa (o charakterze zuniwersalizowanych emocji), na Zachodzie 
natomiast subiektywno$& i indywidualno$&, które dzi#ki moralnej bezinteresowno$ci 
lub ponadindywidualnej kategorii serca (jako wewn#trznej przestrzeni oraz na Wscho-
dzie jako $wiadomo$ci) mog" znikn"&, zyska& wymiar ponadindywidualny. Przywo-
łuj"c tradycj# estetyki japo'skiej, Profesor wskazała na centraln" pozycj# do$wiad-
czenia estetycznego, które warunkuje $wiadomo$& pierwotnego „ja”, „czystej $wia-
domo$ci”, które s" prymarne wobec kategorii podmiotu i przedmiotu.  

Według Wilkoszewskiej jednak kategorie Wschodu i Zachodu nie s" współmierne. 
Dominuj"ca przez wieki logika niesprzeczno$ci i Arystotelesowski indywidualizm 
wykluczaj" badania transkulturowe. Pozostaje natomiast jako zadanie dla estetyków 
i kulturoznawców badanie podobie'stw na powierzchniowym poziomie ujmowania. 
Wiedza ta jednak inspiruje do my$lenia i mo%e ukaza& prekonceptualny oraz pre-
dystynktywny charakter. Powołuj"c si# na J. Deweya bazow" relacj# mi#dzy jed-
nostk" a do$wiadczeniem, „istot" %yw"” a $rodowiskiem, Prelegentka zaproponowała 
odpowied4 twierdz"c" na postawione przez siebie na wst#pie pytanie o mo%liwo$&
dzielenia do$wiadcze'. Współcze$ni na dwóch drogach szukaj" argumentów: b"d4
kieruj" si# do warstwy egzystencji, która jest podstawowa dla wszystkich, b"d4 do 
biologii ewolucyjnej i neuroestetyki, których bazowym zało%eniem jest teza 
o wspólnej architekturze mózgu, która umo%liwia wspólnot# do$wiadcze'.

Tym ostatnim tropem poszedł kolejny prelegent – Jerzy L u t y. Omówił on szereg 
pogl"dów z zakresu estetyki ewolucyjnej, chc"c ukaza& uniwersalnie podzielane spo-
soby odbierania pi#kna. Głównym pytaniem pojawiaj"cym si# w ramach tej dziedziny 
jest problem czynno$ci artystycznych, które interpretuje si# jako przejaw dobrych 
genów czy te% jako produkt uboczny innych podstawowych adaptacji, np. wytwa-
rzania przedmiotów codziennego u%ytku lub walki o przetrwanie. Przydatno$&?
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Selekcja naturalna? Dobór płciowy? A mo%e pi#kno jest jedynie oszustwem (na co 
wskazuje fakt du%ych kosztów ponoszonych przez %ywe istoty, nawet koszt zdrowia)? 
Luty skierował swoje rozwa%ania ku teorii handicapu Amotza Zahaviego, odnosz"c je 
do tez zawartych w pracy Thorsteina Veblena Teoria klasy pró"niaczej. Pró%nowanie 
na pokaz dodaje warto$ci pró%nuj"cemu w oczach innych, podtrzymanie „ceny” 
takich zachowa' idzie wi#c w parze z du%ym zainteresowaniem osob" pró%nuj"cego. 
Warto$& plagiatu obni%a równie% warto$& działania i samego artysty. 

Sesj# popołudniow" wypełniły prezentacje Ewy I. N o w a k  na temat sztuki 
wschodniej realizowanej w relacji do Zachodu. Prelegentka przyj#ła zasad# asymi-
lacji, wybrała trzy pokolenia twórców Orientu (Gao Xingjan, Chen Zhen, Yann 
Fudong), których cechuje zmienno$& przedmiotu sztuki i stosowanych $rodków arty-
stycznych. Dwie ostatnie prelekcje w tej sesji dotyczyły dziedziny teatru. Profesor 
Zbigniew O s i ' s k i  szczegółowo opisał podró%e J. Grotowskiego do Indii i rol#,
jak" te do$wiadczenia odegrały w jego pracy artystycznej. Anna K a w a l e c  nato-
miast postawiła tez# o usługowej funkcji do$wiadcze' obcych kultur, przyporz"d-
kowanej naturalnej potrzebie człowieka do okre$lenia i wzbogacenia własnej to%-
samo$ci. Posłu%yła si# przy tym analiz" materiału z Podró"y do kraju Tarahumara

A. Artauda, wypowiedziami J. Grotowskiego oraz zało%eniami antropologii teatru 
E. Barby zawartymi w pracy Sekretna sztuka aktora.

Ostatnia sesja pierwszego dnia po$wi#cona była konkretnym zjawiskom artystycz-
nym. Kolejne prelegentki: M. P o r # b s k a, A. W o l i ' s k a  oraz A. Ł u k a s z e -
w i c z - A l c a r a z  omawiały i interpretowały architektoniczn" twórczo$& japo'skiego 
duetu SAANA, kreuj"cego niezwykle czyteln" organizacj# przestrzeni: elementów i ich 
powi"za', d"%"c do organicznej czysto$ci. Najbardziej znane ich dzieło, Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, jest szklanym pawilonem, z lotu ptaka widzia-
nym w formie koła, struktura natomiast cało$ci (poukładane na sobie pudełka) imituje 
g#st" tkank# miasta. Woli'ska zinterpretowała natomiast przykłady dzieł popularnego 
ju% na Zachodzie gatunku haiku. Kontekstem wyja$niania była adekwatna dla kultury 
Wschodu kategoria wabi-sabi z czasowo$ci", przemijaniem i ulotno$ci". Prelegentka 
zinterpretowała analizowane przykłady jako ekspresj# wewn#trznego odczucia, na-
cechowan" jednak równie% elementem metafizycznym, gdy% wyra%a te% metafizyczne 
do$wiadczenia zwi"zane z zetkni#ciem z obiektywnym $wiatem. Ostatnia prelegentka 
interesuj"co omówiła twórczo$& Miwy Yanagiby, interpretuj"c digitalne obrazy w kon-
tek$cie interkulturowego do$wiadczenia codzienno$ci i uniwersalno$ci. 

Kolejny dzie' był skromniejszy w ilo$& referatów. Iwona M. M a l e c  przed-
stawiła referat zatytułowany „Linia – uniwersalny j#zyk sztuki?”, w którym powróciła 
do namysłu nad sposobami wyrazu w sztuce z drugiej połowy XIX wieku. Humbert 
de Superville oraz Eugene Veron byli głównymi bohaterami wypowiedzi Prelegentki. 
Linia prosta – symbol niesko'czono$ci, a te% linia łamana – symbol sko'czono$ci to 
dwa rodzaje wyrazu uczu&, oba wyra%aj" pi#kno. Odkrycie linii falistej, po$redniej, 
było dla Verona innym jeszcze wyrazem pi#kna, gdy% przeciwie'stwo, kontrast, 
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według niego, oddawało jego istot#. El%bieta S t a n i s z e w s k a  po$wi#ciła swoje 
wyst"pienie prezentacji ró%nych przedmiotów, głównie sztuki u%ytkowej, zestawiaj"c
ró%ne obiekty kultury Wschodu i Zachodu i wskazuj"c na zaskakuj"ce elementy 
wspólne lub podobne (np. urny ró%nych kultur i czasów). Prelegentka posłu%yła si#
materiałem od dalekiej staro%ytno$ci do przedmiotów z czasów najnowszych. Inter-
pretacji tego materiału za$ dokonała w kontek$cie problemu obecnej roli muzeów 
w kulturze. 

Na sztuk# z perspektywy pedagogiki, a dokładnie edukacji mi#dzykulturowej, 
spojrzała Krystyna P a n k o w s k a. Stawiaj"c tez# z zakresu komunikacji mi#dzy-
kulturowej, prelegentka poszła $ladami H.-G. Gadamera oraz P. Ricœura, wskazuj"c
na podstaw# porozumienia, czyli zrozumienie. Rozumienie sensu, według filozofów, 
wi"%e si# z deszyfracj" informacji zawartej w strukturach symbolicznych, wspóln"
za$ perspektyw" powinna by& przede wszystkim tradycja i historia. Dlatego celami 
edukacji mi#dzykulturowej powinny by&, według Pankowskiej, dialog, sztuka jako 
narz#dzie wnikni#cia w $wiat Innego, a przez poznanie Innego – poznanie siebie, 
gdy% symbol prowadzi zawsze do wiedzy o zewn#trznym i wewn#trznym sobie. Pre-
lekcja Marii G o ł # b i e w s k i e j  dotyczyła relacji mi#dzy warto$ciami estetycznymi 
a czynno$ciami performatywnymi w kulturze. Kontekstami namysłu uczyniła kon-
cepcje R. Barthesa oraz J. Austina, pytaj"c: na ile performatywy ustanawiaj" hie-
rarchi#, s" wzorotwórcze, a na ile j" opisuj"? Przekazy filmowe, reklama (zwłaszcza 
ta z lat 60. i 70.) ustanawiały performatywno$&, były przedstawieniami kulturowymi, 
które miały wpływa& na hierarchi# warto$ci. Dzi$ hiszpa'ska reklama społeczna, tzw. 
kreatywna reklama francuska, ale głównie nurt ameryka'skiej reklamy u%ytkowej, 
propaguj"cej okre$lony styl %ycia, oczekuj" na odpowied4. Dla samego Austina 
performatywy – pointowała Goł#biewska – nie były ani prawdziwe, ani fałszywe.  

Wyst"pienie Ewy B o ł t u & - B o g u s z  dotyczyło zagadnie' krytycznoartystycz-
nych. Tej zwłaszcza sytuacji, w której sami krytycy ogłaszaj" kryzys swojej profesji, 
na rynku wydawniczym krytyki artystycznej jest najwi#cej. Status krytyka jako nie-
zale%nego eksperta jest przeszło$ci", twierdziła Bołtu&, dzi$ wszyscy jeste$my kry-
tykami, licz" si# wi#c indywidualne preferencje. Prelegentka wnioskowała o postaw#
mediuj"c" krytyki, postaw# pomi#dzy estetycznym kognitywizmem (dzieło jest 
pi#kne lub nie) a przekonaniem, %e to nasza reakcja czyni dzieło pi#knym. Polega&
ona ma na wykorzystaniu kategorii smaku estetycznego (o charakterze subiektyw-
nym), ale zawsze odczytaniu dzieła w ró%nych kontekstach. Na przykład, by okre$li&,
co sztuk" jest, nale%y odszuka& najbardziej zró%nicowane przedmioty tak okre$lane 
w ró%nych kulturach. Jest to sposób empiryczny i współcze$nie uprawomocniony, 
gdy% w sztuce obecnej %adne paradygmaty jej nie determinuj".

Sesj# zako'czyło wyst"pienie Gabrieli K u r y l e w i c z, która na materiale filo-
zofii staro%ytnej Grecji starała si# ukaza& metafizyczne kryterium pi#kna i sztuki. 
 Tegoroczne Spotkania Estetyczne miały charakter kameralny. Bogate były w dys-
kusje, pytania i uwagi. Ucz"ce i ustanawiaj"ce stan wymiany my$li i informacji. 
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Bogate w praktyk# i teori#, fakty i interpretacje. Przyczyniło si# do tego zaproszenie 
Organizatorów skierowane  do przedstawicieli ró%nych $rodowisk – i uniwersyteckich 
ró%nych dziedzin, i artystycznych, które wzajemnie si# inspiruj" w budowaniu twór-
czego potencjału $wiata kultury (jak zakładał raport z 2008 r., sformułowany na 
Uniwersytecie Harvarda, o siłach twórczych w ró%nych dziedzinach sztuk uniwer-
syteckich). Kameralno$& tego spotkania była te% konsekwencj" przeło%enia sił Towa-
rzystwa Estetycznego oraz Zakładu Estetyki UJ na planowany wkrótce $wiatowy 
kongres estetyczny, który b#dzie miał tym razem miejsce wła$nie w Krakowie. 

MAŁGORZATA 5AK

DAWNE MALARSTWO WCI(5 ODKRYWANE – WIELKIE WYSTAWY 
MISTRZÓW NIDERLANDZKICH W EUROPEJSKICH MUZEACH 

PRZEGL(D WYBRANYCH PUBLIKACJI KATALOGOWYCH 
OSTATNIEGO DZIESI6CIOLECIA

Malarstwo dawnych mistrzów niderlandzkich, działaj"cych w XV wieku, których 
twórczo$& okre$lana jest jako ars nova1, nadal jest wyzwaniem badawczym dla uczo-
nych i kustoszy galerii. O popularno$ci tej sztuki $wiadcz" odbywaj"ce si# w ostatnich 
latach w europejskich muzeach wielkie wystawy, zarówno monograficzne jak i zbio-
rowe, na$wietlaj"ce problemy artystyczne w szerokim kontek$cie kulturowym.  

W ostatnim dziesi#cioleciu odbyło si# kilka wa%nych i wielkich wystaw, które 
okazały si# przełomowe pod wzgl#dem podj#tych zagadnie' badawczych dotycz"cych 
malarstwa niderlandzkiego przełomu $redniowiecza i renesansu. Wielkie dziedzictwo 
pozostawione przez artystów z Północy zaprezentowano w szerokiej perspektywie 
wzajemnych relacji i powi"za' artystycznych i transmisji motywów mi#dzy Nider-
landami a krajami o$ciennymi2. Ekspozycje zrealizowano z du%ym rozmachem, 

Mgr MAŁGORZATA 5AK – asystent Katedry Wiedzy o Sztuce w Instytucie Kulturoznawstwa 
na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Droga M#czenników Majdanka 70, 
p. 235, 20-325 Lublin; e-mail: malzak@kul.lublin.pl  

1 Termin ten, pierwotnie okre$laj"cy nowe formy muzyki XIV wieku, w odniesieniu do ma-
larstwa zastosował Erwin Panofsky (Early Netherlandish Painting: its Origin and Character.
Cambridge 1953 s. 150).  

2 Wykaz wszystkich wystaw europejskich i $wiatowych oraz konferencji i sympozjów nauko-
wych po$wi#conych sztuce wczesnoniderlandzkiej oraz belgijskiej i holenderskiej zorganizowa-
nych od 1 stycznia 1999 r. oraz projekty przyszłych wystaw znajduj" si# w Internecie na stronie: 
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