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Takimi chcę mieć męża i niewiastę […] 
głową i nogami do tańca ochoczy.

FRIEDRICH NIETZSCHE2

Dla awangardy właściwe jest poszukiwanie odno-
wionego, radosnego odczuwania świata. Stworze-

niu takiego doświadczenia najlepiej odpowiada pląs 
dionizyjski. „Istnieje w starych greckich księgach… 
Pewien carewicz na własnym ślubie tak rozkochał się 
w tańcu, iż zrzucił ubranie i zaczął nago tańczyć na rę-
kach”3. Czy rzeczywiście Szkłowski znalazł ową legen-
dę w „starych greckich księgach”, czy może przeczy-
tał o niej u Nietzschego? W 1916 roku Mary Wigman 
tańczyła nie do muzyki, tylko do recytowanego tekstu 
Pieśni tanecznej – jednego z rozdziałów Tako rzecze Za-
ratustra. Tancerka również mówiła o doświadczaniu 
„pełni życia”, „witalności”, „jasności”, które zapewnia 
taniec, czyli o „mocniejszej świadomości życia”4.

Do pląsu dionizyjskiego odsyła także karnawałowe 
pragnienie, by „przemieścić «górę» na «dół», zrzucić 
to, co «wysokie» i stare – gotowe i dokonane – w ma-
terialno-cielesne piekło, aby umarło i narodziło się 

2 Tekst artykułu jest fragmentem książki: . , 
: , ,  , 

  - , .-  
2014, wyd. 2: 2016). Wybór i tłumaczenie z języka rosyjskiego Anastasia Na-
bokina. 

2 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Wydawnictwo „Tenet”, 
Gdynia 1991, s. 248.

3  1983, s. 26.

4 Cyt. za D. Reynolds, Rhythmic Subjects: Uses of Energy in the Dances of Mary 
Wigman, Martha Graham and Mercy Cunningham, Dance Books, Alton 2007, 
s. 65.
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na nowo”5, o którym tak wyraziście pisał uczeń Tadeusza Zielińskiego, Michaił 
Bachtin. Według badaczy nastrój karnawałowy właściwy jest również dla stra-
tegii OPOJAZ-u6. Opowiadając bajkę o carewiczu, Szkłowski wzywa artystów do 
uczynienia sztuki odczuwalną, przezwyciężenia przyzwyczajenia, wyjścia z au-
tomatyzmu – tak jak w tańcu, który wyprowadza nas z automatyzmu chodzenia: 
„Także taniec to chód, którego się doświadcza; a dokładnie – chód ułożony tak, 
aby go doświadczać”7. Taniec to wyjście z automatyzmu, ruch zyskujący nowe, 
zmysłowe i emocjonalne znaczenie.

Jednak z punktu widzenia fizjologii pragnienie zburzenia automatyzmu – aby 
wcześniej niedostrzegalne zaczęło być odczuwane – wydaje się absurdalne i nie-
racjonalne. Przypomnijmy opowieść o stonodze. Zaczęła się ona zastanawiać, 
którą nogą najlepiej zrobić pierwszy krok, i nie mogła wykonać ani jednego. Naj-
częściej przywoływanym przykładem automatyczności nawyku jest nauka gry 
na skrzypcach. W rezultacie żmudnych ćwiczeń muzyk przestaje zauważać smy-
czek, struny i uzyskuje możliwość całkowitego skupienia się na utworze. Dlate-
go tak zaskakująco brzmiały lamenty Szkłowskiego nad tym, że ludzie ugrzęźli 
w przyzwyczajeniach i przestali doświadczać świata – jak skrzypek przestający 
czuć smyczek i struny8. Co się tyczy skrzypiec, to Szkłowskiemu można zaufać – 
sam grał i nie ze słyszenia wiedział, że bez automatyzmu ruchów, bez utraty po-
strzegania strun i smyczka żadnego utworu przyzwoicie zagrać się nie da.

 Chcąc rozwiązać tę sprzeczność, musimy przeanalizować pojęcie automaty-
zmu i problem kształtowania nawyku9. W teorii odruchów warunkowych Iwana 
Pawłowa proces nabywania nawyku rozumiany był jako wielokrotne powtarza-
nie tego samego ruchu w odpowiedzi na ten sam bodziec (a dokładnie – zestaw 
bodźców). W rezultacie, jak uważał Pawłow, w mózgu powstają (torują się) połą-
czenia nerwowe, tworzy się stabilny nawyk-odruch. Owa teoria, która zdawało-
by się odpowiada zdrowemu rozsądkowi – naszemu powszechnemu rozumieniu 
tego, jak następuje przyswojenie ruchu – została skrytykowana przez współcze-
snych Pawłowa10. Neurolog Kurt Goldstein11 i fizjolog Nikołaj Bernstein założyli, 
że w kształtowaniu się nawyku motorycznego samo powtórzenie nie jest zasad-
nicze oraz że organizm uczy się nie sposobu rozwiązania problemu, tylko 
procesu jego rozwiązywania 12. Kłopot w tym, że sytuacja, w której odbywa 
się nauczanie, za każdym razem jest trochę inna. Jedynie cel i znaczenie ruchu 

5 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go, tłum. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 156.

6 , „ …”. , 
, 2013, s. 54.

7 , dz. cyt., s. 26.

8 Tenże,  1914.

9 Zob. , [w:] . 1920–1930-
 2004, s. 295–303.

10 Zob. na przykład M.G. Ash, Gestalt Psychology in German Culture, 1890–1967: Holism and the Quest for Objectivity, 
Cambridge University Press, Cambridge 1995.

11 K. Goldstein, The Organism. A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man, Zone Books, New 
York 1995.

12 - , [w:] - , red. 
 1939, s. 207–231.
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są takie same, natomiast sposób wykonania może się zmieniać (co więcej, zale-
ca się uczącemu urozmaicanie warunków nauki, na przykład wykonywanie ru-
chu inną stroną ciała). Nawet zautomatyzowany nawyk to nie mechaniczny, lecz 
„żywy ruch ludzki, ściśle powiązany ze świadomym działaniem człowieka, przez 
niego warunkowany i kontrolowany”13. To ujęcie znacznie różni się od starszego 
pojmowania automatyzmu, jakie stosował między innymi Henri Bergson, okre-
ślający przyzwyczajenie jako „skostniałą pozostałość aktywności duchowej”14.

A zatem w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku w nauce i filozofii na nowo 
odkrywa się pojęcie nawyku – nie uważa się go już za coś mechanicznego, za 
praktykę, z której „uszła świadomość”. Zainteresowanie przesuwa się w stronę 
tego, jak w procesie nabycia nawyku człowiek reorganizuje swoje ruchy w ich 
relacji do świata. „Przyzwyczaić się do kapelusza, do samochodu albo laski – 
pisze Merleau-Ponty – to wniknąć w nie lub odwrotnie, włączyć je do zasobów 
własnego ciała. Przyzwyczajenie wyraża naszą możność poszerzenia swojego 
bycia w świecie lub zmiany egzystencji poprzez przyłączenie do siebie nowych 
narzędzi”15. Zdobyć nawyk, pochwycić ruch, „przyłączyć go do ciała” to proces 
wcale nie mechaniczny. Jest to umiejętność przyjmowania cudzego ruchu za 
swój, uczynienia go „organicznym” dla siebie, „przywłaszczenia” go. „Jeżeli jed-
nak przyzwyczajenie nie jest ani poznaniem, ani automatyzmem, to czym jest? – 
kontynuuje Mereau-Ponty. – Chodzi o wiedzę, która tkwi w rękach, która jest 
dana tylko w cielesnym wysiłku i która nie daje się przełożyć na obiektywne 
wskaźniki”16.

Stopniowo wyrabianie nawyku zaczęto pojmować nie jako mechaniczne za-
pamiętywanie, ale jako „przekształcanie i powtarzanie schematu cielesnego”17. 
U muzyka przy przyswajaniu techniki gry zachodzi reorganizacja schematu mo-
torycznego, do którego zostaje włączona konstrukcja instrumentu. Dlatego też 
na przykład organista nie musi cały czas pamiętać, gdzie i jakie rejestry mają 
organy: „organista nie gra w obiektywnej przestrzeni. W rzeczywistości jego ge-
sty podczas próby są gestami uświęcającymi: napinają one wektory uczuciowe, 
odkrywają źródła emocjonalne, tworzą przestrzeń ekspresji niczym gesty wróż-
bity, który wyznacza templum”18. Te gesty oraz przestrzeń mają mniejszy związek 
z mechaniczną budową organów niż z tym, co jawi się jako sens ruchów organi-
sty – z muzyką.

A więc kiedy Szkłowski zachęca do zmiany przyzwyczajenia lub rozbicia au-
tomatyzmu, tak naprawdę proponuje przejść z przestrzeni obiektywnej do prze-
strzeni ciała (oraz instrumentu jako jego przedłużenia). Mówiąc słowami Merleau- 

13 , „ ”, . 90, 1945, 
s. 148.

14 Cyt. za M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa 2001, s. 162.

15 Tamże, s. 163.

16 Tamże (podkreślenia IS).

17 Trzeba zauważyć, że fraza Merleau-Ponty’ego na temat „powtarzania schematu cielesnego” dobrze rezonuje ze 
„wskrzeszaniem słów i rzeczy” Szkłowskiego; M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, dz. cyt., s. 162.

18 Tamże, s. 165.
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-Ponty’ego, namawia do powrotu ku „gestom pierwotnym” i, wychodząc od nich, 
do poszukiwania „jądra nowego znaczenia”. Tak wygląda sytuacja nawyków mo-
torycznych, w jakimś sensie podobnych do tanecznych pas. Kiedy jednak „do uj-
mowanego znaczenia nie można dotrzeć naturalnymi środkami ciała […], ciało 
musi stworzyć sobie narzędzie, projektując wokół siebie świat kultury”19. Tym 
właśnie – powrotem do pierwotnego stanu nie-umiejętności, „minus chwytu”, 
ażeby wraz z nowym przyzwyczajeniem stworzyć nowy świat – zajmuje się awan-
garda.

W połowie XX wieku amerykański tancerz i choreograf Merce Cunningham 
postawił sobie ten sam cel co Szkłowski – „zwrócić człowiekowi doświadczenie 
świata”, walczyć z automatyzmem przyzwyczajenia20. Jeżeli zaumników21 cieka-
wiło słowo samoistne, słowo jako takie, to Cunninghama interesował ruch 
jako taki, czyli proces jego wykonania22. W praktyce zajął się on preparowaniem 
stereotypów tanecznych i tworzeniem zamiast nich nowych ruchów. Jego tance-
rze badają możliwości różnych części ciała, określając zbiór dostępnych dla nich 
ruchów, a jednocześnie dążą do poszerzenia tego zbioru. Nieznane pas powtarzają 
dopóty, dopóki nie stają się one dla nich ruchami naturalnymi, częścią ich ciała. 
Podczas kształtowania nowego nawyku zachodzi reorganizacja całego schematu 
cielesnego. Przy tym, jak mówił jeden z tancerzy zespołu Cunnighama, „każdy się 
zmienia, staje się «nieludzkim stworzeniem» […], rodzi się druga natura”23. W cią-
gu XX wieku awangarda świadomie zajmowała się odnowieniem „starego czło-
wieka” oraz tworzeniem nowej, drugiej natury ludzkiej. W pracy tej opierała się 
o „szósty zmysł” – kinestezję.

„I stracony niech dla nas będzie dzień, w którym choć raz jeden się nie pląsało! 
Fałszywą każda prawda, która nie obdarzyła choć jednym uśmiechem!” – mówił 
Zaratustra24. Nietzsche pisał o „nauce radosnej”. Nietzscheanista Szkłowski, jak 
sam wyznawał, „tańczył nauką”25. Wiele umiał: był pisarzem, grał na skrzypcach, 
walczył na wojnie – dostał nawet Krzyż św. Jerzego. Lidia Ginzburg wspomina, że 
Szkłowski uwielbiał opowiadać, jak podczas emigracji, pracując w jakiejś redak-
cji w Berlinie, nauczył wszystkie maszynistki pisać powieści („po czym redakcja 

19 Tamże, s. 166.

20 , dz. cyt., s. 1. Na temat Cunninghama i Szkłowskiego zob. R. Copeland, Merce 
Cunningham and the politics of perception, [w:] What Is Dance? Readings in Theory and Criticism, red. R. Copeland, 
M. Cohen, Oxford University Press, Oxford 1983, s. 314.

21 Od ros. zaum – język zaumny (pozarozumowy), projekt odnowienia języka literackiego rozwijany przez rosyj-
skich futurystów Wielimira Chlebnikowa i Aleksieja Kruczonycha. Zaumnicy to literaci posługujący się tym języ-
kiem (uwaga tłumaczki).

22 Określenie autorki tekstu. Zob. Merce Cunningham. Dancing in Space and Time, red. R. Kostelanetz, New York 
1998; A. Suquet, Sceny. Ciało tańczące – laboratorium percepcji, [w:] Historia ciała, t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, red. 
J.-J. Courtine, Wydawnictwo Słowo/Obraz, Terytoria, Gdańsk 2014, s. 371–389; P. Ivanova, Kinesthetic Imagination and 
Free Meaning in the Work of Merce Cunningham, [w:] 

, red.  2011, s. 338–358.

23 Cyt. za D. Reynolds, Rhythmic Subjects…, dz. cyt., s. 202.

24 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, dz. cyt., s. 248–249.

25 Cyt. za 
 2012, s. 27.
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natychmiast się rozpadła” – dodaje Ginzburg)26. Szkłowski przekazał im swoją 
sztukę, czyniąc z niej wiedzę praktyczną, umiejętność lub chwyt. Nie ma tu jed-
nak mowy o antyintelektualizmie. Wiedzy tworzonej przez filologów akademi-
ków formaliści przeciwstawili również wiedzę, lecz innego rodzaju, innej natu-
ry27. „Do formalizmu rosyjskiego – uważa Siergiej Zienkin – w wyższym stopniu 
pasuje myśl Gérarda Genette’a na temat «brikolażowego» charakteru krytyki lite-
rackiej, która improwizuje swoje pojęcia, konfigurując je z materiału podręczne-
go tejże literatury”28.

Rozróżnienie pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyczną umocowane jest 
w opozycji connaissance – savoir-faire, knowing that – knowing how, wiedza – umie-
jętność29. „«Żyć znaczy umieć» – uważał Bieły. – Nie poświęcać się naturalnemu 
bytowaniu według potrzeb fizjologicznych; umieć, a nie «nie umieć»: tworzyć lub 
wykraczać poza ramy dozwolone bytowaniem”30. Poznanie dla Biełego było szer-
sze niż teoretyczna wiedza co i włączało umiejętność – wiedzę jak. „Mięsień” 
i „myśl”, „umiejętność” i „umysł” – brzmią podobnie. Jednak w tradycyjnej hierar-
chii epistemologicznej relacje między tymi dwoma rodzajami wiedzy nie są syme-
tryczne: umiejętności czy też wiedzy zwanej praktyczną, techniczną, cielesną na-
daje się niższy status, okazuje się ona podporządkowana wiedzy sentencjonalnej, 
teoretycznej, sformalizowanej. Angielski filozof Gilbert Ryle, który wprowadził 
rozróżnienie między knowing that (wiedzieć co) i knowing how (wiedzieć jak), pisze:

Posiadanie wiedzy co oznacza także świadomość tego, jak z niej korzystać, kiedy jest to 

potrzebne dla rozwiązania teoretycznych i praktycznych zadań. Istnieje różnica pomiędzy 

posiadaniem wiedzy muzealnej i wiedzy mistrzowskiej. Głupiec może być przepełniony in-

formacją, ale nie być zdolnym do rozwiązania konkretnego problemu. Niewykształcone 

społeczeństwo natomiast błędnie kojarzy edukację z przekazaniem wiedzy co 31.

Tradycyjnie wiedza co ma wyższą pozycję i w hierarchii rodzajów wiedzy 
stoi nad wiedzą jak. Może jest tak dlatego, iż wiedzę-umiejętność, która po-
zostaje niewyartykułowaną i niezwerbalizowaną, trudniej kontrolować, podda-
wać cenzurze i represjom (przypomnijmy chociażby myśl Michela de Certeau 
o praktyce jako wyspie oporu przeciwko władzy totalitarnej)32. Jeżeli spojrzeć 

26 …, [w:] , 
red.  2003, s. 58. Jak mówi W.W. Iwanow, w Berlinie 
Szkłowski uczył pisać powieści także Elsę Triolet, której ta umiejętność bardzo się potem przydała – jak wiadomo, 
stała się ona znaną pisarką. Zob.  XX–XXI 

„ 100- ”, , 25–28  2013 .

27 Za co, jak zauważa Jan Lewczenko, zapłacili wysoką cenę, znajdując się w ostateczności poza tradycją akademic-
ką, zob. . ,  …, dz. cyt., s. 278.

28  „ ” , [w:] tegoż,  2012, s. 305.

29 Zob. G. Ryle, Knowing How and Knowing That, Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, 46/1945–1946, 
s. 4–5; E. Bourdieu, Savoir faire. Contributions à une théorie dispositionnelle de l’action, Editions du Seuil, Paris 1988.

30 1990, s. 550.

31 G. Ryle, Knowing How…, dz. cyt., s. 4. (podkreślenia IS).

32 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2008.
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na wiedzę-umiejętność bez uprzedzeń, to nie sposób nie zauważyć, iż w żadnym 
stopniu nie jest ona uboższa niż wiedza teoretyczna, a nawet bywa bogatsza, 
chociażby dlatego, że jest to wiedza kognitywna i jednocześnie cielesna. Przy-
pomnijmy apologię cielesnej wiedzy-umiejętności u Spinozy: „kto posiada ciało 
uzdolnione wielorako, posiada duszę, która rozważana sama w sobie posiada bo-
gatą świadomość siebie samej i Boga, i rzeczy”33. Nie byłoby przesadą stwierdzić, 
że artyści awangardy – Andriej Bieły, Wsiewołod Meyerhold, Alexandre i Jeanne 
de  Salzmann, Wiktor Szkłowski, Władimir Majakowski i wielu innych  – mie-
li ciało uzdolnione wielorako. Majakowski wspominał o swojej pracy 
w Oknach ROSTA:

– Pracowaliśmy po 16–18 godzin na dobę, spali, nie rozbierając się, zawsze głodni i… szczę-

śliwi! Byłem tak wytrenowany, że mogłem burżuja, robotnika z młotem i czerwonoarmistę 

z zamkniętymi oczami węglem narysować.

On odstawia krzesło na bok i, oddając się wspomnieniom, patrząc w daleką przeszłość, robi 

krok w kierunku szarej kulisy bocznej i, jak gdyby w ręce miał węgiel, wodzi w powietrzu, 

rysując. Potem odwraca się do nas, zamyka oczy, kontynuując rysowanie w powietrzu, 

i nagle szeroko się uśmiecha:

– A chyba i teraz mogę!34

Jego ciało wiedziało, jak malować plakaty: była to wiedza-umiejętność z natury 
swojej kinestetyczna. I podobnie – całym ciałem – Majakowski „robił wiersze”.

Umiejętność, nawyk, mistrzostwo, chwyt były właśnie tą drugą wiedzą, tą 
„inną nauką” awangardy, której znaczenie podkreśla na przykład Jan Lewczenko 
w swojej książce o formalistach35. Porewolucyjny kult pracy, sztuka produkcyjna 
i konstruktywizm z pewnością sprzyjały rozwojowi alternatywnej w stosunku 
do akademizmu wiedzy. Jednak jeszcze wcześniej w manifestach Szkłowskiego 
oraz w pracach wczesnego OPOJAZ-u mówili o niej formaliści. Wcale nie mniej-
szy wpływ na tę wiedzę niż ideologiczne założenia rewolucji miały sport, taniec, 
teatr i cyrk. Jak pamiętamy, swoje pojęcie chwytu Szkłowski formułował na pod-
stawie greckiego słowa skhemata – „precyzyjny ruch akrobaty” – i, możliwe, że 
pamiętając chwyty swoich ulubionych zapasów. Oprócz tego słowo to dawno 
już było w obiegu teatralnym. Biomechanika Meyerholda to także umiejętność, 
chwyt, knowing how, savoir-faire. Szkolony w tym systemie aktor włada intelek-
tem kinestetycznym, cielesną wiedzą o tym, jak czynić teatr.

Sztuka, kunszt, intelekt – rzeczy z jednego porządku. Kiedy skrzypek „wykonu-
je jakiś trudny pasaż, czujecie, jakby przez ową konstrukcję muzyczną zapragnął 

33 B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, tłum. I. Myślicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 2010, s. 340.

34 Cyt. za  100-
, „ ”, 25  2013 , http://www.topos.ru/article/zhizn-kak-est/

sudba-dramaturga-i-literatora-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-isaaka-solomonov (20 lutego 2018).

35 …, dz. cyt.
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nagle pokazać wam, jak widzi świat” – pisze Meyerhold36. Zostając wirtuozem, 
człowiek staje się myślicielem, tworzona przez niego sztuka zawiera jego świato-
pogląd. O tym samym mówi także Szkłowski: odsłaniając konstrukcje swego pi-
sma, swój chwyt, pisarz odkrywa przed nami swój światopogląd, swoje doświad-
czanie życia.

Awangarda początku dwudziestego stulecia silnie zaznaczyła swoje zaintere-
sowanie dynamiką i energią, ruchem fizycznym i jego wewnętrznym odczuwa-
niem – kinestezją. Później rozwój sportu, tańca, gimnastyki i innych praktyk 
ruchowych zmienił nasz sposób życia, a bezustanne poszukiwania reprezentacji 
ruchu w kinematografii oraz innych sztukach wizualnych zmieniły nasz sposób 
postrzegania37. Czy staniemy się świadkami zmiany paradygmatów w naukach 
humanistycznych – zmiany, którą można by nazwać zwrotem kinestetycznym? 
W odróżnieniu od poprzedniego paradygmatu, dotyczącego przeważnie wizual-
ności, nowy musi wykorzystywać wszystkie sześć albo i więcej zmysłów, włącza-
jąc w to kinestezję.

Pod względem znaczenia ten ostatni zmysł można by nazwać pierwszym – to 
od niego zależą rozróżnienie na ja i nie-ja, poczucie aktywności, sprawczości, czy-
li agency, nasza komunikacja ze światem, intymność, związek z innym człowie-
kiem.

Świat nie tylko widzimy, lecz także odczuwamy go wszystkimi zmysłami, 
uczestnicząc w nim poprzez ruch. Sposób, w jaki to robimy, jest opisywany i pod-
dawany refleksji przez filozofię działania, teorię praktyk, etnometodologię, socjo-
logię wiedzy… Jednak artyści awangardy byli chyba pierwsi. Właściwie to ich wi-
talność, energia, dynamizm pomogły zobaczyć i docenić heurystyczny potencjał 
ruchu mięśni, fizycznego działania jako źródła sensów. To oni jako pierwsi podjęli 
próbę zwrotu kinestetycznego w humanistyce. Swoją wiedzę konstruowali jako 
chwyt, umiejętność, knowing how, savoir-faire – kwestionowali fakt, że wiedza ta 
hierarchicznie uzależniona jest od wiedzy teoretycznej.

Konstruując wiedzę, w której teoretyczne splata się z praktycznym, zmysło-
wym, prywatnym, formaliści przewidzieli to, co później filozofowie nazwą tacit 
knowledge, wiedzą ukrytą albo personalną38. Zarówno filozofia, jak i nauka do tej 
pory mają trudności z jej oswojeniem. Kiedyś Lidia Ginzburg nazwała OPOJAZ 
„awangardą myśli naukowej”39. Sto lat później na drodze do legitymizacji wiedzy 
nowego typu twórcy awangardy nadal są w awangardzie.

Data wpłynięcia: 5 września 2017 r.  Data zatwierdzenia do druku: 13 kwietnia 2018 r.
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37 Na temat zmiany postrzegania w sztukach wizualnych pod wpływem ruchu zob. J. Crary, Suspensions of Percep-
tion: Attention, Spectacle, and Modern Culture, Mass, Cambridge 2001.

38 Określenie „wiedza personalna” należy do Michaela Polanyiego. W ślad za nim relacje praktyki i teorii rozwa-
ża się w ramach socjologii nauki i wiedzy naukowej; zob. B. Latour, S. Woolgar, Laboratory Life. The Construction 
of  Scientific Fact, Princeton, New York 1979; B. Latour, La Science en action. Introduction à la sociologie des sciences, 
La Découverte, Paris 1989.
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The avant-garde’s sixth sense. art as a bodily knowledge

The author attempts to define the role of the artist’s body in his/her creative ac-
tions, as well as the significance of the artist’s moves and the feeling of one’s own 
movements – the “sixth” or “muscular” sense, kinesthesia. For this purpose, the au-
thor examines the Russian avant-garde art. The project, both anthropological and 
artistic, involved the concept of the re-creation of a human being and the renewal 
of human senses. The new kind of “free”, “smooth” dance, introduced in  Russia by 
Isadora Duncan, played an important role in the development of the avant-garde 
movement. Dance, body movement and physical culture contributed substantially 
to the project of “Life Bildung” – an attempt to improve everyday life by investing 
art in it. In shaping the new genre of performance art, the avant-garde artists also 
relied on their bodily movements and sensations.

Słowa kluczowe: rosyjska awangarda, kinestezja, szósty zmysł, wiedza cielesna
Key words: Russian avant-garde, kinaesthesia, sixth sense, bodily knowledge


