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„Doświadczenie” to pojęcie, bez które-
go trudno wyobrazić sobie namysł nad 
kulturą. W rozmaitych sformułowaniach 
i kontekstach pojawiało się od zarania filo-
zoficznego myślenia, a także wcześniej – 
stanowiąc ważny składnik myślenia mitycz-
nego oraz później – stając się przedmiotem 
zainteresowania psychologów, socjologów, 
kulturoznawców czy artystów. Bez „doświad-
czenia” nie sposób wyobrazić sobie estety-
ki, epistemologii, etyki, filozofii nauki. Bez 
„doświadczenia” trudno byłoby także wyar-
tykułować namysł nad naszym codziennym 
przeżywaniem świata w jego zróżnicowanej 
złożoności, nad bieżącym uczestnictwem 
rozumianym jako bycie.

Wydaje się, że zarówno potrzeba zgłę-
biania semantycznych pokładów pojęcia 
„doświadczenia”, jak i próby rozpoznania 
rozmaitych sposobów doświadczania kul-
tury są nadal ważne. Świadczą o tym m.in. 
wydane w ostatnich latach publikacje poru-
szające tę problematykę: Nowoczesność 
jako doświadczenie (Kraków 2006) oraz 
Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscy-
pliny – paradygmaty – dyskursy (Warszawa 

2008), obie pod redakcją Anny Zeidler-
-Janiszewskiej i Ryszarda Nycza. Książka 
Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy 
kulturoznawcze stanowi zatem kontynuację 
wydawnictw wcześniejszych, a zarazem wpi-
suje problematykę doświadczenia w nowe 
konteksty. 

To, co przede wszystkim różni oma-
wianą pozycję od tomów poprzednich, 
można nazwać „wzmożoną otwartością 
na teraźniejszość”. Zaznaczona w tytu-
le „nowoczesność” przekracza swoją 
historyczną cezurę i odnosi się (zarówno 
w perspektywie historycznej, jak i ideowej) 
do „ponowoczesności”, w której autorzy 
zaznaczają cztery główne konteksty wypeł-
niające książkę: Przemiany doświadczenia 
nowoczesności w literaturze; Światy pry-
watne i ich (multi)medialne reprezentacje; 
Nowe technologie – nowe formy partycypacji 
w kulturze oraz W kręgu kultury popularnej. 
Przyjęte w ten sposób ramy jednoznacz-
nie wskazują, że świadomie zakładanym 
horyzontem podejmowanych tu rozważań 
jest sztuka, która zaznacza swoją obecność 
w wielu odsłonach – literackich, architek-

Tomasz Misiak

Doświadczanie nowoczesności
Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze, 

red. Anna Zeidler-Janiszewska, Ryszard Nycz, Barbara Giza, 
Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2008, 188 ss.

omówienia

i rozbiory

Doświadczanie nowoczesności



Tomasz Misiak omówienia

i rozbiory

Doświadczanie nowoczesności 219PRZEGLĄD KULTUROZNAWCZY

 NR  1 (7) ROK  2010

tonicznych, filmowych, medialnych. Nie 
jest to jednak horyzont odseparowany od 
sytuacji kulturowych doświadczeń, które, 
współkształtowane przez sztukę, same ją 
zwrotnie dookreślają, co znalazło w prezen-
towanej publikacji swój pełen wyraz.

Właśnie te teksty okazują się najbar-
dziej interesujące, które podejmują próbę 
rozpoznania rozmaitych związków sztuki 
z różnorodnymi, współczesnymi formami 
jej prezentowania i odbioru. Anna Zeidler-
-Janiszewska podkreśla we Słowie wstęp-
nym, że składające się na prezentowany 
zbiór artykuły „dotyczą zjawisk czasowo 
nam bliskich, tendencji, które dopiero zary-
sowują się, a już niekiedy zmieniają – 
w mniej lub bardziej znaczący sposób – 
zarówno naszą ‘przestrzeń doświadczenia’, 
jak i niegdyś z nią integralnie związany 
‘horyzont oczekiwań’” (s. 7). Wydaje się, 
że namysł kulturoznawczy powinien dzisiaj 
w większym może stopniu niż kiedykolwiek 
wcześniej zaspokajać ciekawość rodzącą się 
z doświadczania tego, co „tu i teraz”; 
zwłaszcza że zarówno „tu”, jak i „teraz” 
podlegają coraz bardziej radykalnym trans-
formacjom. W tym świetle pytania o nasze 
codzienne praktyki kulturowe zaznaczają 
swoją ważność w próbach rozpoznania 
przemian współczesności i stanowią wyraź-
nie zakładaną metodę badań. Takie pyta-
nia, wyrywane z doświadczeń teraźniejszo-
ści, kształtują bowiem także naszą 
świadomość partycypacji w przyszłości, co 
wyraźnie dostrzega Wiesław Godzic w tek-
ście Media i celebryci, czyli banalność 
codzienności, pytając: „czy obowiązkiem 
humanisty nie jest przede wszystkim inte-
lektualne (także emocjonalne, jak w tym 
przypadku) rozpoznanie i zagospodarowa-

nie obszaru o-którym-mówi-ulica”? Odpo-
wiedź jest twierdząca, jeśli zgodzimy się 
z tym, że „niewątpliwą powinnością dzisiej-
szego humanisty staje się dostarczenie 
przechadzającym się po niej [ulicy] właści-
wego języka opisu zjawisk najlepszego ze 
światów, w którym żyjemy” (s. 146).

Największą wartość książki stanowią 
stawiane w jej ramach pytania. Co to za 
pytania? Na przykład: jak zmienia się film 
oraz inne przekazy audiowizualne (wraz 
z ich odbiorem) pod wpływem nowych 
nośników zapisu, przenośnych odtwarzaczy 
DVD i nowych odbiorników telewizyjnych? 
W 1956 r. Günther Anders, dokonując 
porównania stołu do telewizora, zauważył, że 

już kilkadziesiąt lat temu [...] mebel będący spo-
łecznym symbolem rodziny, czyli masywny, stojący 
pośrodku pokoju dziennego stół, wokół którego 
zbierała się rodzina, powoli tracił siłę przyciągania 
[...]. Dzisiaj natomiast znalazł prawdziwego następ-
cę w postaci telewizora; zluzował go mebel, którego 
symboliczne znaczenie i siła przekazywanych infor-
macji mogły się równać z rolą, jaką odgrywał stół. 
Nie oznacza to jednak wcale, iż telewizor stał się 
centrum rodziny. Wręcz przeciwnie: jest odbiciem 
i wcieleniem tego, co stanowi o jej decentralizacji, 
ekscentryce. Jest negatywnym stołem rodzinnym1.

Co zatem zmieniło się w naszym 
doświadczaniu telewizora-negatywnego-
stołu, odkąd przeszedł on wielowymiarowe 
transformacje (włącznie z przedłużeniem 
do komputerowych monitorów) oraz połą-
czony został z innymi urządzeniami?

Andrzej Gwóźdź dokonuje wnikliwej 
analizy tych doświadczeń w kontekście fil-
mów na DVD (Start filmu/ dodatki albo 

1 G. Anders, Staroświeckość człowieka, przeł. 
I. i S. Sellmer, w: Kultura Techniki. Studia i szkice, 
wyb. i wprowadzenie E. Schütz, Poznań 2001, s. 426.
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czytanie filmów na DVD). Niebagatelną rolę 
we współczesnej „DVDzacji kina” grają 
zaawansowane technologicznie telewizory 
plazmowe, które coraz częściej zawiesza-
my na ścianach naszych domów. Opisywa-
ny niegdyś przez Andersa negatywny stół 
rodzinny znajduje dzisiaj swoje „natural-
ne” miejsce na ścianie. To ściana staje 
się punktem zbiegu. Stół wraca na swoje 
miejsce, tyle tylko, że nie jest już w stanie 
odbudować utraconej niegdyś symboliki. 
Gwoździa interesuje w tym kontekście coś 
innego – coraz większa „przezroczystość” 
medium. Nowoczesne telewizory „to już 
nie są aparaty w sensie świecących lampami 
katodowymi mebli, ale imitacje ekranów 
kinowych, pozbawione widzialnych mecha-
nizmów regulacyjnych” (s. 108). 

Najważniejsze okazują się jednak prze-
miany związane z digitalizacją informacji. 
To tutaj – w zreifikowanym świecie wirtu-
alnej wyobraźni – film, a wraz z nim także 
kino podlegają znaczącym metamorfozom: 

„filmy na DVD” nie są już w istocie „filmami” lecz 
wynikłymi z medialnej różnicy i powtórzenia w innym 
medium cyfrowymi cytatami tychże, skoro zarówno 
wydawca, jak i widz zostają upoważnieni do rozmon-
towywania i składania na nowo artefaktów wizualnych 
według własnego uznania, do kształtowania (designo-
wania) z nich własnego (czasami – jak w przypadku 
odbioru – osobistego) filmu” (s. 112). [...] Wydawane 
na DVD filmy oglądane na komputerowych monito-
rach z jednej strony inicjują doświadczenie paralitera-
ckie („film można, jak książkę, przelecieć wzrokiem, 
otworzyć na odpowiednim „rozdziale” bądź „podroz-
dziale”), z drugiej zaś restytuują doświadczenia zwią-
zane z oralnością („rozmowy z twórcami, wywiady, 
(…) audiokomentarze samych twórców”). Możliwości 
te prowadzą do częściowego zniesienia dystansu dzie-
lącego odbiorcę od autora. Połączenie pisma z mową 
w intermedialnych przekazach filmowych jawi się 
jako „źródło nowego sposobu doświadczania autora 
w dobie nowych mediów” (s. 116).

Znaczenie autora podkreślane zostaje 
także coraz częściej w świadomie przez 
niego projektowanej formie przekazu. 
W tym sensie powieść, film czy instalacja 
nie tylko przez literalnie rozumianą treść, 
ale właśnie za pośrednictwem formy 
odzwierciedlają charakterystykę kultury, 
z której czerpią inspiracje. Przywołując film 
Wima Wendersa Lisbon Story, Blanka 
Brzozowska (Dźwiękowy portret miasta – 
Lisbon Story Wima Wendersa) zwraca 
uwagę na niejednorodność naszych zmy-
słowych doświadczeń w obliczu współczes-
nego miasta oraz stawia pytania o trudny 
charakter doświadczeń związanych z na-
szym dźwiękowo-słuchowym uczestnictwem 
w kulturze. Być może, tak jak dzieciom 
w filmie Wendersa (a także samemu Wen-
dersowi) bliska jest dziś nam „niekomplet-
na rzeczywistość stwarzana przez jeden 
tylko zmysł słuchu”, być może to my wszy-
scy, uczestnicy współczesnej kultury: „dzie-
ci/ kolekcjonerzy przyzwyczajeni do budo-
wania całości ze znalezionych fragmentów, 
odpadów […]” (s. 90). A może, jak zazna-
cza Mateusz Skrzeczkowski w odniesieniu 
do powieści Miazga Jerzego Andrzejew-
skiego (Miazgowatość – doświadczenie 
ponowoczesności), „przyglądając się kon-
strukcji powieści, a bardziej doświadczając 
jej poprzez lekturę, doznajemy miazgowa-
tości ponowoczesnej rzeczywistości”? 
(s. 24).

W innych tekstach znajdziemy, rzecz 
jasna, więcej jeszcze pytań o kondycję 
współczesnej kultury (nie sposób w tej krót-
kiej charakterystyce przywołać ich wszyst-
kich), a różnorodne sposoby udzielania na 
nie odpowiedzi współkształtują, jak sądzę, 
swoistą mapę proponującą ciekawy sposób 
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poruszania się po jej meandrach. Nie jest 
to jednak mapa gotowa, skończona, którą 
czytelnik dostaje w formie niedopuszcza-
jącej sprzeciwu. To raczej mapa domaga-
jąca się dookreślenia, dopisania skali, 
a także porównania z indywidualnymi 
doświadczeniami. Mapa, która zaktualizu-
je się na końcu jako efekt naszych połą-
czonych doświadczeń, zawsze otwartych, 
zawsze niedokończonych. W tym sensie 

współczesne doświadczenia przypominają 
w pewnym stopniu sytuację zaprojektowa-
ną niegdyś przez Jean-François Lyotarda: 

zwiedzający, przechodząc z jednej sfery do drugiej, 
staje się badaczem; jest on zaczepiany przez głosy 
i muzykę, jak również przez pola operacyjne, które 
widzi. Jego autorski szlak zwiedzania może zostać 
nagrany na kartę magnetyczną i przy wyjściu ofia-
rowany mu w postaci wydruku2.

1

2 J.-F. Lyotard, Les Immatériaux, przeł. M. Sułkow-
ska, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Pop-
czyk, Kraków 2005, s. 233.


