
 9 771230 033908

ISSN 1230-0330
9 4 >

Sprzedaż (od numeru 37) prowadzi: 
  
Wydawnictwo Naukowe Semper 
ul. Mariensztat 8 
00-302 Warszawa 
tel. 22 538 92 03 
redakcja@semper.pl 
www.semper.pl

Zapraszamy do sklepu internetowego:

http://semper.pl/sklep

oraz do księgarni firmowej:

ul. Bednarska 20a 
00-321 Warszawa 
tel. 22 828 49 73 
handlowy@semper.pl

* Numer dedykowany 
Profesorowi  
Bohdanowi Dziemidokowi



55 - 2019

Uniwersytet Warszawski Instytut Filozofii

Wydawnictwo Naukowe Semper®



 

rada redakcyjna 
Arnold Berleant, Andrzej Bronk, Alicja Kuczyńska (przewodnicząca), 
Jerrold Levinson, Iwona Lorenc, Andrzej Półtawski, Władysław Stróżewski, 
Grzegorz Sztabiński, Irena Wojnar, Anna Zeidler-Janiszewska 

zespół redakcyjny 
Ewa D. Bogusz-Bołtuć, Magdalena Borowska, Kamilla Najdek,  
Bogna J. Gladden-Obidzińska (sekretarz redakcji, sztuka.wfis@uw.edu.pl), 
Piotr Schollenberger (redaktor naczelny), Małgorzata A. Szyszkowska, 
Anna Wolińska (z-ca red. naczelnego) 

adres redakcji 
Instytut Filozofii UW, Zakład Estetyki
Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa 
www.sztukaifilozofia.uw.edu.pl 

redakcja naukowa 
redaktorzy prowadzący numer: Anna Chęćka, Piotr J. Przybysz

opracowanie tekstów w języku angielskim 
Matthew E. Gladden

projekt graficzny 
Jan Modzelewski

wydawca 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii, 
Wydawnictwo Naukowe Semper ®

ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa 
tel./fax 22 538-92-03 
www.semper.pl, e-mail: redakcja@semper.pl

ISSN 1230 – 0330

Nakład 200 egz.



Spis treści

Jubileusz 60-lecia pracy naukowej Profesora Bohdana Dziemidoka  .  .  .  .  . 5

Monika Bokiniec: „Kto się boi słoni?”, czyli dowcipy, humor 

i komiczne rozbawienie według Noëla Carrolla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Maja Bieńkowska: Sposób na pieskie życie – Elliott Erwitt jako 

humorysta fotografii   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Robert Rogoziecki: Koncepcja przedmiotu estetycznego u Romana 

Ingardena oraz Clarence Irvinga Lewisa w świetle krytyki 

estetyki fenomenologicznej Bohdana Dziemidoka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Anna Chęćka: Przeżycie estetyczne jako „wydarzanie się” prawdy: 

przypadek doświadczenia muzyki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Teresa Pękala: Ku estetyce immersji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Piotr Kozak: Paradoks percepcji i nowa zagadka w kwestii 

poznawczej roli doświadczenia estetycznego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Małgorzata A. Szyszkowska: Uwagi na temat wartości, 

wartościowania i doświadczenia estetycznego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

Iwona Szydłowska: Katartyczno-kompensacyjna rola dzieła sztuki  .  .  .  . 123

Wojciech Chojna: The Power of Taste  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

Ken-ichi Sasaki: Detective Novel as a Modernism   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

Piotr J. Przybysz: On the practice of the „art of living” by Bohdan 

Dziemidok   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153 

Leszek Sosnowski: Leonardo da Vinci jako badacz natury   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

Lesław Hostyński: Przyjemność – wróg średniowiecznego Kościoła?   .  . 179

Krzysztof Polit: Dwie filozofie sztuki José Ortegi y Gasseta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195

Noty o Autorach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

Informacje dla Autorów   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217 



Table of Contents

The 60th anniversary of Professor Bohdan Dziemidok’s academic work  . 5

Monika Bokiniec: “Who is afraid of elephants?” Jokes, Humour 

and Comic Amusement according to Noël Carroll  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Maja Bieńkowska: The dog days – Elliott Erwitt as a humorist in 

photography  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Robert Rogoziecki: The Concept of an Aesthetic Object by Roman 

Ingarden and Clarence Irving Lewis. Bohdan Dziemidok’s 

Critique of Phenomenological Aesthetics  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Anna Chęćka: Aesthetic experience as “revealing” the truth: the 

case of musical experience  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Teresa Pękala: Approaching the aesthetics of immersion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Piotr Kozak: A Paradox of Perception and a New Riddle of 

Cognitive Function of Aesthetic Experience  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Małgorzata A. Szyszkowska: Remarks on Values, Evaluation and 

Aesthetic Experience in Contemporary Aesthetics   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

Iwona Szydłowska: Cathartic-Compensatory Role of an Artwork   .  .  .  .  . 123

Wojciech Chojna: The Power of Taste  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

Ken-ichi Sasaki: Detective Novel as a Modernism   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

Piotr J. Przybysz: On the practice of the „art of living” by Bohdan 

Dziemidok   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153 

Leszek Sosnowski: Leonardo da Vinci as a researcher of nature   .  .  .  .  .  . 165

Lesław Hostyński: Pleasure – enemy of the medieval Church?  .  .  .  .  .  .  .  . 179

Krzysztof Polit: Two Philosophies of Art by José Ortega y Gasset   .  .  .  .  . 195

Contributors   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

Notes for Contributors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217



5

55 – 2019

Jubileusz 60-lecia pracy naukowej Profesora Bohdana Dziemidoka

The 60th anniversary of Professor Bohdan Dziemidok's academic work

Filozofia sztuki może być uprawiana w różny sposób. To znaczy, może być 
uprawiana tak, że chodzi w niej bardziej o filozofię niż o sztukę, może też 
być tak uprawiana, że bardziej chodzi w niej o sztukę niż o filozofię. Najlepiej 
byłoby oczywiście, gdyby chodziło o jedno i o drugie, i w zasadzie wszyscy do 
tego zmierzają, choć nie wszystkim się to udaje – pisał Bohdan Dziemidok we 
wstępie do książki Główne kontrowersje estetyki współczesnej (2002). Dzisiaj 
z radością oddajemy do rąk Czytelników specjalny numer „Sztuki i Filozofii” 
w całości poświęcony Profesorowi Bohdanowi Dziemidokowi. Mamy nadzieję, 
że naszym Autorom udało się oddać sprawiedliwość zarówno filozofii, jak 
i sztuce, a nade wszystko, że udało im się rozwinąć wątki tematyczne ważne 
dla Naszego Jubilata i Drogiego Mistrza.

Profesor Dziemidok świętował w 2019 r. sześćdziesięciolecie pracy naukowej. 
Do niedawna był także aktywnym dydaktykiem, a większość naszych Autorów – 
zwłaszcza dawnych studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
i Uniwersytetu Gdańskiego – ma w żywej pamięci jego wykłady, fascynujące nie 
tylko filozofów. Był (a dla wielu z nas jest do dzisiaj) nie tylko nauczycielem estetyki, 
etyki i filozofii współczesnej, lecz także prawdziwym nauczycielem mądrego życia. 
Namacalnym śladem tego nauczania jest jego książka Filozofia i sztuka życia (Lublin 
2017). Profesor, zachęcany przez przyjaciół i uczniów, w książce tej skonkretyzował 
to, co podczas Jego wykładów z estetyki i etyki pojawiało się jako dodatek, swoisty 
„prezent pod choinkę”. Były to rozważania, m.in. o szczęściu. Gdy jako studenci 
słuchaliśmy tych wskazań i rozstrzygnięć, po raz pierwszy, byliśmy zafascynowani 
tym, jak celnie dotykają istotnych kwestii życiowych. Po latach Profesor pojawił się 
z wykładem o szczęściu w Akademii Marynarki Wojennej. Można było obserwować 
wówczas twarze słuchaczy, którzy z ust Profesora dowiedzieli się, że prawdziwych 
przyjaciół nie poznaje się w biedzie, lecz wtedy, gdy odnosimy sukcesy. Filozofia 
i sztuka zostały sprowadzone do sztuki życia, którą można uprawiać, jak dobre 
rzemiosło albo przekroczyć ten poziom, wchodząc – tak jak Profesor – na poziom 
sztuki życia. Warto też zauważyć, że Jego sokratejska mądrość zachęciła niejednego 
z nas do porzucenia pierwotnie obranych zawodowych ścieżek na rzecz filozofii.

Urodził się 3 października w 1933 roku w Słonimie jako syn nauczycieli. 
W 1951 r. z wyróżnieniem zdał maturę, co umożliwiło mu wyjazd do Lenin-
gradu na studia filozoficzne (1951-1956). Od września 1956 był pracownikiem 
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Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Owocem jego pionierskich 
badań była rozprawa doktorska „Próba skonstruowania teorii komizmu na 
podstawie teorii w tej dziedzinie” obroniona w 1963 (promotorem był profesor 
Narcyz Łubnicki). W 1967 r. wydawnictwo „Książka i Wiedza” opublikowało ją 
w postaci książki O komizmie z ilustracjami Szymona Kobylińskiego. W 1974 r. 
ukazała się ona w języku rosyjskim (O komiczeskom, Progress, Moskwa), a w 1993 
w języku angielskim (The Comical. A Philosophical Analysis, Kluwer Academic 
Publ., Dordrecht) i do dzisiaj jest cytowana w prestiżowych czasopismach an-
glosaskich. Po wielu latach (2011) książkę wznowiło gdańskie wydawnictwo 
słowo/obraz terytoria. Tekstowi Profesora towarzyszyła wówczas bogata anto-
logia teoretycznych tekstów o komizmie opracowana przez naszą koleżankę, 
Monikę Bokiniec. Ona też jest autorką publikowanego w niniejszym zbiorze 
eseju Kto się boi słoni?, czyli dowcipy, humor i komiczne rozbawienie według 
Noëla Carrolla. Kolejnym dowodem na kontynuację zapoczątkowanych przez 
Profesora badań nad komizmem jest prezentowany przez nas artykuł Sposób 
na pieskie życie – Elliott Erwitt jako humorysta fotografii autorstwa młodej 
badaczki, naukowej „wnuczki” Profesora, Mai Bieńkowskiej. 

Ważnym punktem w biografii naszego Jubilata było otrzymanie w 1967 r. 
stypendium Fundacji Forda i wyjazd na dziewięć miesięcy do Stanów Zjedno-
czonych (University of California w Berkeley i Columbia University w Nowym 
Jorku). Tam nawiązał wiele naukowych przyjaźni, słuchał wykładów i bliżej 
poznał Władysława Tatarkiewicza. Ponownie wyjechał w 1978 r. jako visiting 
professor, tym razem do Temple University w Filadelfii i powrócił także do 
Berkeley. Owocem przemyśleń rozpoczętych w tamtym okresie jest ceniona 
dzisiaj monografia Profesora, Teoria przeżyć i wartości estetycznych w pol-
skiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego opublikowana w 1980 
roku. Dowodem na promowanie polskiej myśli estetycznej na świecie była 
także współredagowana z Peterem McCormikiem książka On the Aesthetics 
of Roman Ingarden. Interpretations and Assessments oraz liczne artykuły 
w czasopismach takich jak: „Journal of History of Philosophy”, „Philosophi-
cal Inquiry”, „Rivista Di Estetica”, „The British Journal of Aesthetics”, „The 
Journal of Aesthetics and Art Criticism” czy „Free Inquiry”, by wymienić tylko 
kilka głównych tytułów.

Do tego fenomenologiczno-analitycznego okresu badań Profesora nawiązują 
teksty naszego tomu. Robert Rogoziecki dedykuje Mistrzowi artykuł Koncepcja 
przedmiotu estetycznego u Romana Ingardena oraz Clarence Irvinga Lewisa 
w świetle krytyki estetyki fenomenologicznej Bohdana Dziemidoka. Anna 
Chęćka w eseju Przeżycie estetyczne jako „wydarzanie się” prawdy: przypadek 
doświadczenia muzyki przywołuje rozważania jednego z amerykańskich przyjaciół 
Profesora, Jerrolda Levinsona, i pyta o „głębię” doświadczenia muzycznego. 
Teresa Pękala w eseju Ku estetyce immersji traktuje doświadczenie estetyczne 
jako reprezentatywny wskaźnik zmian w ogólnie pojętym doświadczeniu no-
woczesności, Piotr Kozak zaś w artykule Paradoks percepcji i nowa zagadka 
w kwestii poznawczej roli doświadczenia estetycznego podejmuje próbę obrony 
estetycznego kognitywizmu w kontekście wyników badań empirycznych doty-
czących natury percepcji.
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Kolejny etap w twórczości Profesora naznaczony jest dalszymi naukowymi 
podróżami po świecie. W 1987 r. przebywał w Oxfordzie i na Uniwersytecie 
w Chicago, w 1988 na Uniwersytecie w Moskwie, w 1993 na Uniwersytecie 
Tokijskim, a w 1994 na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Fascynowały Go 
dwudziestowieczne anglosaskie teorie wartości i zagadnienia wpływu sztuki na 
psychikę odbiorców. Polskojęzycznym owocem tych zainteresowań była (poza 
licznymi artykułami i współredagowanymi pracami) książka Sztuka, wartości, 
emocje (1992). 

W naszym jubileuszowym zbiorze do tej problematyki nawiązuje esej Mał-
gorzaty Szyszkowskiej Uwagi na temat wartości, wartościowania i doświad-
czenia estetycznego w kontekście współczesnej estetyki, który rozpoczyna się 
od przywołania ważnej dla Autorki pracy Profesora Dziemidoka, Amerykańska 
aksjologia i estetyka XX wieku (2014). Z kolei Iwona Szydłowska w artykule 
Katartyczno-kompensacyjna rola dzieła sztuki rzetelnie relacjonuje przeprowa-
dzone przez Profesora dystynkcje, a następnie poddaje analizie dalsze badania 
kategorii katharsis na gruncie współczesnej estetyki i literaturoznawstwa. W tej 
grupie tekstów postanowiliśmy zamieścić także dwa eseje anglojęzyczne. Pierwszy 
z nich – The Power of Taste – autorstwa Wojciecha Chojny również nawiązuje 
do rozstrzygnięć Profesora dotyczących katharsis i stawia pytania o to, czy lite-
ratura jest w stanie wpływać na nasze wybory moralne. Ostatnim w tej grupie 
tekstów jest opatrzony urokliwą dedykacją esej Ken-ichi Sasakiego, japońskiego 
estetyka i przyjaciela naszego Jubilata, Detective Novels as a Modernism. Autor 
traktuje swoje rozważania jako kontynuację pewnej rozmowy prowadzonej 
niegdyś z Bohdanem na przystanku autobusowym.
Wokół wrażliwości na wartość koncentruje się także refleksja Piotra Przybysza, 
który w swoim tekście On the practice of the “art of living” by Bohdan Dziemidok 
przywołuje ostatnią książkę Profesora Dziemidoka, tak mądrze przesuwającą 
akcent z wartości sztuki na wartość i sztukę życia. 

Ostatnie trzy eseje prezentowane w naszym zbiorze nie wpisują się w porządek 
zainteresowań badawczych zrekonstruowany na podstawie biografii naszego 
Bohatera, są jednak Jemu dedykowane. Leszek Sosnowski przedstawia sylwetkę 
Leonarda da Vinci jako badacza natury, której podstawą jest naturalizm ontolo-
giczny. Leonardo, akceptując istnienie Boga jako stwórcy, przyjmował możliwość 
poznania natury bez odwoływania się do Niego. Ponadto, jak trafnie wskazuje 
Sosnowski, Leonardo uprawiał naturalizm metodologiczny, a więc wszelkie 
zjawiska wyjaśniał przyczynami naturalnymi, bez uciekania się do przyczyn 
pozanaturalnych. Lesław Hostyński proponuje namysł nad udoskonalaniem 
ducha w tekście Przyjemność – wróg średniowiecznego Kościoła. Ostatni akord 
niniejszego zbioru należy do historii filozofii. Krzysztof Polit proponuje w swoim 
eseju Czytelnikom wizję Dwóch filozofii sztuki José Ortegi y Gasseta. 

Nie udało nam się tym razem oddać w pełni sprawiedliwości wszystkim 
wątkom poruszanym w bogatej biografii badawczej Profesora. Warto jednak 
przypomnieć, że inne Jego zainteresowania (zwłaszcza zaś: problematyka wpływu 
przemian kultury współczesnej na kategorie estetyczne, zagadnienia estetyzacji 
codzienności i deestetyzacji sztuki, a także analiza procesów globalizacyjnych) 
rozwijane przez Jubilata od lat dziewięćdziesiątych do dzisiaj – znalazły się 
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wśród tematów poruszanych przez Autorów wydanej przez nas dziesięć lat temu 
księgi jubileuszowej Estetyka i Filozofia Sztuki. Tradycje, przecięcia, perspek-
tywy. Aesthetics and Philosophy of Art. Traditions, Intersections, Perspectives 
(Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2009, red. Monika Bokiniec i Piotr Jan Przybysz).

O Profesorze Bohdanie Dziemidoku należałoby wiele jeszcze napisać: wspo-
mnieć o aktywnej pracy w wielu instytucjach naukowych i wydawniczych, 
o członkostwie w radach naukowych czasopism („Journal of Value Inquiry”, 
„Philosophical Inquiry”, „Estetyka i Krytyka”, „Studia Estetyczne”), o wyróżnie-
niach (Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk 
humanistycznych), sukcesach dydaktycznych i urokliwych cechach charakteru, 
o niemałym poczuciu humoru, które zawsze towarzyszyło Jego publicznym 
wystąpieniom, a niekiedy pobrzmiewało w pisanych przez Niego tekstach. 
Humor był nie tylko przedmiotem Jego badań, lecz także jest praktykowany 
przez Profesora w życiu zawodowym i prywatnym. Szczególnie akcentuje On 
humor rozumiany za Tatarkiewiczem jako „zdolność nieprzejmowania się niczym, 
nawet niepowodzeniami i obracania ich w żart” (W. Tatarkiewicz, O szczęściu). 
Wymaga to umiejętności zachowania dystansu wobec siebie, a z drugiej strony, 
ratuje przed takimi skrajnościami, jak pesymizm i malkontenctwo lub naiwny 
optymizm. Trzeba też pamiętać o pełnionych przezeń funkcjach administracyj-
nych i kierowniczych. Po przeniesieniu się z Lublina, gdzie mieszkał i wykładał 
(do 1983 r.), do Gdańska pełnił wiele ważnych funkcji: kierownika Zakładu Etyki 
i Estetyki, dyrektora Instytutu i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Jego 
wielkim sukcesem było powołanie na Uniwersytecie Gdańskim w roku 1996 
samodzielnego kierunku studiów filozoficznych.

Zanim zamkniemy to wprowadzenie Jego słowami na temat uprawianej przez 
nas wszystkich estetyki i filozofii sztuki, chcielibyśmy serdecznie podziękować 
Redakcji „Sztuki i Filozofii” za udzielenie nam gościny na łamach tak ważnego 
dla polskich filozofów czasopisma. Pomimo pandemii, która opóźniła ukazanie 
się tego numeru, szczęśliwie prace nasze doprowadzamy do końca. Oddając 
głos Profesorowi, pragniemy życzyć Mu zdrowia i wielu radości z przyglądania 
się temu, jak estetyka, wykraczając poza obszar sztuki, uczy nas wrażliwości na 
świat, a niekiedy nawet staje się „filozofią pierwszą”. 

Nie jestem przekonany, że jakakolwiek filozofia pierwsza jest rzeczywiście 
potrzebna. Filozofia dawno przestała być królową nauk i mimo to rozwija się 
dobrze, chociaż od czasu do czasu przeżywa kryzysy. Nie jestem pewien, czy 
w ramach demokratycznej republiki dyscyplin filozoficznych jest potrzebna 
jakaś królowa (…) Dla mnie estetyka pozostaje wciąż jeszcze filozoficznym 
Kopciuszkiem, nieodkrytym przez swego królewicza. 

Anna Chęćka, Piotr J. Przybysz
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„Kto się boi słoni?”, czyli dowcipy, humor i komiczne rozbawienie 
według Noëla Carrolla

Abstract

“Who is afraid of elephants?” Jokes, Humour and Comic Amusement accord-
ing to Noël Carroll

The aim of the paper is two-fold: firstly, the reconstruction of the evolution of Carroll’s 
theory of jokes, humour and comic amusement in order to show shifts in his interests 
and the way he gradually overcame initial difficulties; and secondly, critical evaluation 
of strong and weak points of Carroll’s arguments.
In the latest version of his theory, Carroll managed to resolve some of the problems 
encountered earlier with the help of joke type and joke token distinction introduced in 
2014. I discuss the problem of the scope of the notion of incongruity and propose that 
some of the difficulties could be diminished by adopting Oring’s notion of appropriate 
incongruity. The other interesting aspect of Carroll’s theory, apart from the humour 
type and humour token distinction, is the ambiguity of a joke, acknowledged in his 
criticism of de Sousa, and later on adopted as part of his own standpoint. I elaborate 
it by analyzing some debates about the meaning of the jokes, i.e. of elephant jokes or 
dead baby jokes. I problematize the role of fictionality in debating moral evaluation of 
humour, and critically refer to joke type-joke token distinction in terms of neutrality of 
joke types in terms of funniness and morality.

Słowa kluczowe: Noël Carroll, dowcipy, humor a moralność, rozbawienie ko-
miczne, teoria niezgodności

Keywords: Noël Carroll, jokes, humour and morality, comic amusement, incon-
gruity theory

Wstęp

Noël Carroll to jeden z ciekawszych współczesnych estetyków i filozofów 
sztuki, zarówno ze względu na zagadnienia, którymi się zajmuje, jak i metod, 
za pomocą których je bada. Jak zauważyłam wcześniej, w innych pracach 
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podejmujących wątki związane z  jego zainteresowaniami filozoficznymi1, 
styl pisania i filozofowania Carrolla nastawiony jest przede wszystkim na 
jasność wywodu, cechuje go także swoisty, zdroworozsądkowy stosunek 
wobec praktyk kulturowych, które poddaje analizie filozoficznej. Niejedno-
krotnie nie tylko podkreślał konieczność rozszerzenia zakresu tradycyjnie 
rozumianego pola estetyki w perspektywie jej zagadnień i metod, lecz także 
sam przyczyniał się do poszerzania tego pola. Uważnych czytelników jego 
pism nie zaskoczy więc to, że oprócz klasycznych zagadnień estetyki porusza 
on takie tematy, jak: horror, telenowele, suspens czy śmieciowa literatura.

Twardy rdzeń jego metodologii stanowi filozofia analityczna i kognitywizm, 
nie waha się on jednak uwzględnić w swoich rozważaniach wyników badań 
z innych dziedzin. Modus filozofowania Carrolla skierowany jest przeciw wiel-
kiej teorii, pragnącej ugruntować teorię w jakiejś jednej uniwersalnej zasadzie. 
Według Carrolla, filozofowanie powinno przyjąć formę pytań i prób udzielenia 
na nie odpowiedzi, czyli czegoś, co nazywa teoretyzowaniem fragmentarycznym 
czy też badaniami cząstkowymi (piecemeal theorizing). Kolejną wartościową 
cechą sposobu filozofowania reprezentowanego przez Carrolla jest pluralizm 
i antynormatywizm, który jednak nie oznacza niemożliwości oceny moralnej 
praktyk będących przedmiotem analizy.
Biorąc pod uwagę pokrótce opisane wyżej zainteresowania i cechy warsztatu 
Carrolla, ciążenie jego zainteresowań w stronę tematyki związanej z humorem 
nie jest zaskakujące. Podejmuje ten temat w sposób spójny z reprezentowaną 
przez niego postawą filozoficzną: dokonuje klasyfikacji i oceny istniejących 
stanowisk, aby wskazać najmniej problematyczne (niekoniecznie oczekując 
jego uniwersalnego zastosowania) lub zaproponować własne stanowisko 
wolne od problemów, z którymi mierzą się dotychczas sformułowane wersje. 
Pomijając nieliczne wyjątki, nie będę rekonstruować licznych i rozbudowa-
nych polemik Carrolla z innymi stanowiskami – są one bardzo interesujące, 
niemniej jednak stanowić mogą temat na osobny artykuł. Zadaniem tego 
tekstu jest, po pierwsze, rekonstrukcja Carrollowskiej ewolucji teorii dowcipu, 
humoru i komicznego rozbawienia, w celu pokazania przesunięć w ramach 
jego zainteresowania tą tematyką, zmierzających do przekroczenia trudności 
wiążących się z wcześniejszymi wersjami, po drugie zaś, krytyczna ocena 
mocnych i słabych punktów argumentacji Carrolla.

Teoria dowcipu po raz pierwszy, czyli bardzo długa definicja dowcipu

Jego początkowe zainteresowanie humorystyczną sferą ludzkiego życia 
miało dość skromny zasięg – zajął się dowcipami, a właściwie ich etycznym 
wymiarem w kontekście dowcipów obraźliwych w eseju On Jokes (pierwotnie 
opublikowanym w 1991 r., przedrukowanym w 2001). Następnie rozciągnął 
swoje rozważania na szerszy obszar humoru i komedii (najważniejsze prace 

1 Zob . np .: Sztuka i etyka – stanowisko umiarkowanego moralizmu w ujęciu Noëla Carrolla, „Estetyka 
i Krytyka” 2/1 (9/10) 2005/2006, s. 49-62; Kultura wysoka – kultura niska: Richard Schusterman i Noël 
Carroll, „Sztuka i Filozofia” 30/2007, s. 101-112.
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z tego okresu to hasło o humorze w The Oxford Handbook of Aesthetics 
z 2005 oraz dwa eseje na temat humoru i fabuł komicznych włączone do 
zbioru Art in Three Dimensions z 2010). W ostatnim okresie skupia się raczej 
na emocjach powiązanych z humorem, takich jak komiczne rozbawienie 
(np. w Humour: A Very Short Introduction z 2014). Niemniej jednak główny 
korpus przykładów analizowanych przez Carrolla stanowią dowcipy, i na-
wet wówczas, gdy w późniejszych okresach zajmują go inne zagadnienia 
związane z humorem (takie jak np. społeczne funkcje humoru), to główny 
wątek powracający w większości prac dotyczących humoru krąży wokół 
pytań o moralne aspekty opowiadania obraźliwych dowcipów i reagowania 
na nie rozbawieniem.

Czym zatem są dowcipy? Carroll definiuje je jako „struktury werbalnego 
dyskursu – zwykle zagadki lub narracje – kończące się puentą”2. Ich struktura 
narracyjna nie zawiera zakończenia odpowiadającego na wszystkie pytania 
słuchacza, jak dzieje się to w typowej narracji. Zamiast tego kończy się puentą 
prezentującą słuchaczowi pytanie, na które będzie musiał sobie odpowiedzieć 
poprzez reinterpretację wcześniejszych elementów dowcipu z punktu widzenia 
puenty. Właśnie na tym polega „złapanie” dowcipu: na interpretacji puenty 
w kontekście wcześniejszych informacji zrekonstruowanych z punktu widzenia 
puenty lub, by ująć to prościej, na powiązaniu puenty z pozostałymi elementa-
mi dowcipu. Carroll pieczołowicie konstruuje poszczególne składowe definicji 
dowcipu, która ostatecznie przyjmuje następującą formę: „x jest dowcipem 
wtedy i tylko wtedy, gdy (1) x jest integralnie ustrukturyzowanym dyskursem, 
zwykle w formie zagadki lub narracji (często o charakterze fantastycznym), (2) 
kończy się puentą, której raptownie zagadkowa natura (3) wywołuje, zwykle 
dość szybko, określoną interpretację (lub mieszczącą się w ograniczonym zakresie 
interpretacji) u słuchaczy, (4) przy czym interpretacja ta rozwiązuje łamigłówkę 
i pasuje do istotnych elementów zagadki lub narracji, ale (5) wymaga atrybucji 
przynajmniej jednego rażącego błędu, lub więcej, postaciom i/lub domniemane-
mu opowiadaczowi narracji lub zagadki, i/lub postaci, i/lub wymaga założenia 
o istnieniu przynajmniej jednego takiego błędu przez domniemanego lub fak-
tycznego słuchacza, (6) który to błąd powinien być rozpoznany przez słuchacza 
jako taki”3. W tym wczesnym tekście Carroll odnosi się raczej krytycznie do 
pojęcia niezgodności [incongruity] i proponuje zastąpienie jej pojęciem błędu 
[error], później jednak posługuje się w podobnych kontekstach powszechnie 
używanym pojęciem niezgodności4.

Carroll sytuuje dyskurs właściwy dowcipom w ramach szerszego dyskursu 
fantazji nieograniczonego regułami codziennej rzeczywistości. Interpretacja 
dowcipu wymaga przypisania mu lub założenia w nim jakiegoś błędu albo 

2 N. Carroll, On Jokes, [w:] tegoż, Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge University 
Press, Cambridge 2001, s. 322. Cytuję za polskim wydaniem: N. Carroll, O dowcipach, przeł. M. Bokiniec, 
[w:] B. Dziemidok, O komizmie oraz Antologia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 502.

3 Tamże, s. 508.
4 Angielska incongruity theory tłumaczona jest na język polski różnie – jako teoria sprzeczności, teoria 

niezgodności, teoria niespójności. W polskim tłumaczeniu książki Carrolla Humor występuje jako teoria 
niespójności, w książce Dziemidoka używana jest „sprzeczność” lub „niespójność”. Ja zdecydowałam 
się w tym tekście tłumaczyć jako „niezgodność”.
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nieprzestrzegania jakiejś reguły. To samo dotyczy obraźliwych dowcipów, któ-
re są uwikłane w błąd w podwójnym sensie: błędy popełniane przez postacie 
występujące w dowcipie stanowią potencjalne źródło ich śmieszności, a jedno-
cześnie podczas procesu interpretacji dowcipu słuchacz prowokowany jest do 
wytworzenia interpretacji zawierającej błąd w postaci przesadzonego stereo-
typu. Wysłuchanie dowcipu powinno być dla słuchacza źródłem rozbawienia, 
jednak według Carrolla nie stanowi to elementu koniecznego dla zrozumienia 
dowcipu, choć wielu teoretyków włącza śmiech lub jego odmiany (takie jak 
uśmiech) w zakres warunków koniecznych humoru.

W eseju O dowcipach Carroll wprowadza również pojęcie meta-dowcipu: „Są 
one dowcipami o dowcipach; a konkretniej, podważają podstawowe konwencje 
leżące u podstaw dowcipu – że dowcipy domagają się interpretacji radzących 
sobie z puentą – poprzez ujawnianie tych założeń”5. Innymi słowy, są one za-
bawne, ponieważ podstępem wzbudzają w odbiorcy oczekiwania typowe dla 
dowcipów, a następnie je całkowicie obalają. Carroll podaje przykład takiego 
meta-dowcipu: „Dlaczego pochowali Waszyngtona na wzgórzu? Bo umarł”. 
Nie zawierają one błędów, a jedynie grają na oczekiwaniach związanych z kon-
wencjami dowcipów.

Przez niemal wszystkie pisma Carrolla o humorze przewija się wątek moral-
nego wymiaru dowcipów. Również w omawianym eseju centralne pytanie, jakie 
sobie stawia, to: czy dowcipy rasistowskie wzmacniają ideologię rasistowską? 
Pytanie sformułować można bardziej ogólnie, rozszerzając na inne ideologie 
i zapytać, czy dowcipy oparte na negatywnych stereotypach przyczyniają się do 
wzmacniania tych stereotypów? Carroll proponuje przyjąć wstępną hipotezę 
mówiącą, że dowcipy nie mogą działać wzmacniająco na negatywne stereo-
typy. Uzasadnia to tym, że skoro dowcip z definicji zawiera uwikłanie w błąd, 
to rasista nie powinien uznać dowcipu rasistowskiego za śmieszny, ponieważ 
rozumienie go wiąże się z rozpoznaniem stereotypu opartego na błędzie. 
Jednakże Carroll odrzuca tę wstępną hipotezę ze względu na to, że ma ona 
zastosowanie jedynie przy dosłownym odczytaniu dowcipu, a przecież dow-
cip można rozumieć figuratywnie czy też może funkcjonować jako hiperbola. 
Skłania się on zatem raczej do uznania, że moralna ocena dowcipu zależna 
jest od kontekstu: „Podkreślając tu istotność kontekstu i wykorzystania chcę 
odrzucić prosty moralistyczny pogląd zarysowany powyżej, że dowcipy, nawet 
dowcipy etniczne, są złe jedynie z racji bycia jakąś retoryczną maszyną, której 
forma ukierunkowania poznawczego automatycznie wzmacnia nikczemne idee. 
To, czy dowcip jest zły, zależy od intencji opowiadającego i sposobu, w jaki 
wykorzystają go słuchacze”6.

Dowcipy oczywiście nie mogą nikomu wmówić żadnego przekonania, mogą 
jednak zostać wykorzystane w celu zachęcania do ich podzielania lub ośmielania 
do ich wyrażania. Mając to na uwadze, Carroll sugeruje ostrożność i raczej unika-
nie tego rodzaju dowcipów. Potencjalna niemoralność dowcipów nie leży w ich 
strukturze czy ukierunkowaniu poznawczym [cognitive address], lecz w motywacji 

5 Tamże, s. 508-509.
6 Tamże, s. 512.
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do ich opowiadania i powodach, by się z nich śmiać. Jest to stanowisko, które 
Carroll dość konsekwentnie rozwija w następnych pracach, choć na tym etapie 
wciąż jeszcze poszukuje dla niego przekonującego uzasadnienia. Stanie się to 
nieco łatwiejsze, kiedy w późniejszych pracach zastosuje podział na dowcipy-typy 
i dowcipy-egzemplarze, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Carroll poszukuje również możliwych związków między sztuką a humorem, 
przy czym szczególnie zajmuje go pytanie o status dowcipów jako dzieł sztuki, 
choć tę linię rozważań potem porzuca, uznając ją za mało istotną. Zauważa 
między dowcipami a dziełami sztuki pewne analogie: dowcipy, podobnie jak 
dzieła sztuki, wymagają kontemplacji, uruchamiają interpretacje i formują 
„wspólnoty oceny”7, jednak różnice uznaje za ostrzejsze niż podobieństwa, 
szczególnie fakt, że według niego dowcipy są jednoznaczne i proste, a w wielu 
wypadkach „jednorazowe”, by tak rzec. Stąd wniosek, że nawet jeśli niektóre 
obszary humoru lub konkretne wytwory humorystyczne należą do sztuki, to 
dowcipy do sztuki nie należą. Owszem, podobnie jak dzieła sztuki zachęcają do 
interpretacji, jednak jest zasadnicza różnica w jakości tej interpretacji i środkach 
do jej formułowania – w wypadku dowcipów interpretacja jest określona i na-
tychmiastowa. Wydaje się jednak, że argument Carrolla w tym względzie nie do 
końca się broni, ponieważ kontrastując w ten sposób interpretacje dzieła sztuki 
i dowcipów, ma tu on na myśli jakąś idealną, pożądaną interpretację dzieł sztuki, 
która jest niejednoznaczna, frapująca, zostaje z nami na dłużej, a nawet zmienia 
nas samych w jakimś stopniu. Jeśli jednak porzucimy tę normatywną koncepcję 
interpretacji i spojrzymy na nią bardziej opisowo, zauważymy, że istnieje wiele 
dzieł sztuki lub nawet całych gatunków, takich jak literatura śmieciowa, których 
interpretacja bywa mniej złożona, bardziej natychmiastowa i oczywista niż nie-
jednego dowcipu. Jak wyżej wspomniałam, Carroll w zasadzie nie wraca później 
specjalnie do tego zagadnienia z kilku względów, między innymi dlatego, że nie 
uznaje tej kwestii za istotną z punktu widzenia interesujących go zagadnień, 
a także dlatego, że w formułowanych przez niego argumentach dotyczących 
aspektów moralnych dowcipów jest założenie o przynajmniej jakimś stopniu 
niejednoznaczności dowcipów, nawet jeśli zakres tej niejednoznaczności jest 
w większości wypadków ograniczony. Wątek dowcipów i ich statusu jako sztuki 
powrócił niedawno w krótkim tekście napisanym dla polskiego czasopisma 
popularyzującego filozofię. Carroll ponownie zadaje w nim pytanie o to, czy 
żarty/dowcipy są dziełami sztuki i odpowiada na nie za pomocą metafory:

„Treść żartu jest przepisem. I tak jak sam przepis na ulubione danie twojej 
babci nie jest dosłownie pyszny, tak też treść żartu nie jest zabawna. Przepis 
twojej babci staje się smakowity dopiero, gdy go zinterpretujesz – gdy odkryjesz, 
co miała na myśli, pisząc ‘szczypta soli’ i dodasz dla smaku trochę czosnku. 
Podobnie interpretujesz goły skrypt żartu, tak jak pianista interpretuje partyturę 
Chopina”. I na koniec podsumowuje: „Bo treść żartu nie jest dziełem sztuki. 
Ani żarty nie są sztuką. To żartowanie nią jest”8. Innymi słowy, Carroll przesuwa 
dowcipy ze sfery tekstu do sfery sztuk performatywnych.

7 N. Carroll, Humour, [w:] The Oxford Handbook of Aesthetics, red. J. Levinson, Oxford University 
Press, Oxford 2005, s. 357-358 (dalej cytowane z dopiskiem 2005).

8 N. Carroll, Czy żarty są dziełami sztuki?, przeł. E. Drozdowska, „Filozofuj!” 1 (25) 2019, s. 12.
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A jednak teoria niezgodności [incongruity], czyli bardzo długa definicja humoru

Pomimo wcześniejszych wątpliwości dotyczących zakresu i użyteczności kate-
gorii niezgodności Carroll ostatecznie uznaje teorię niezgodności za najbardziej 
użyteczną wśród powszechnie uznawanych teorii humoru. Nie jest ona – jego 
zdaniem – pozbawiona wad, jednak jej wartość heurystyczna przewyższa rywalki, 
a wśród nich teorię wyższości, teorię uwalniania napięcia, teorię dyspozycyjności 
oraz, w najnowszej książce, teorię zabawy.

Zastrzeżenia Carrolla dotyczące tych teorii nie wykraczają zwykle poza uwa-
gi krytyczne kierowane pod adresem konkurencyjnych teorii humoru obecne 
powszechnie w literaturze przedmiotu. Warto jednak poświęcić parę zdań na 
rekonstrukcję polemiki Carrolla z teorią zabawy [play] – popularną w ostatnim 
czasie teorią humoru zaproponowaną przez Johna Morrealla9. Carroll odnosi się 
do niej w jednej ze swoich najnowszych prac – książce poświęconej w całości 
zagadnieniu humoru10. W Comic Relief John Morreall poddaje krytyce trzy domi-
nujące teorie humoru, uznając je za niepełne. Proponuje on rozumienie humoru 
w kategoriach zabawy bądź gry. Jego zdaniem, humor może spełniać jedną ze 
swoich zasadniczych funkcji polegającej na łamaniu konwencji społecznych dzięki 
temu, że w sytuacji humorystycznej dokonuje się swoiste przesunięcie mentalne 
polegające na przejściu w modus niepowagi [non-serious mode]. Umożliwia to 
konfrontację z sytuacją, która w normalnych okolicznościach byłaby dla nas nie 
do przyjęcia. Morreall twierdzi zatem, że najpełniejsze ujęcie humoru to takie, 
w którym humor jest postrzegany jako zabawa w trybie niepowagi, ponieważ 
pozwala to wyłączyć praktyczne i poznawcze zainteresowanie sytuacją, które 
wywołuje zwykle potrzebę reakcji11. Zastrzeżenia Carrolla dotyczą roszczenia 
teorii zabawy do pełności, ponieważ jeśli tryb niepowagi i brak zaangażowania 
miałyby stanowić warunek humoru, to nie jest on ani konieczny, ponieważ ist-
nieją poważne i zaangażowane formy humoru, np. satyra, ani wystarczający, 
ponieważ nie każda zabawa ma charakter humorystyczny. Krótko mówiąc, za-
bawa i humor często współwystępują, nie są jednak tożsame, a relacje między 
nimi, jak podkreśla Carroll, wymagają dalszych badań12. Wydaje się jednak, że 
Carroll nie jest jednak w pełni konsekwentny, ponieważ budując własną kon-
cepcję humoru, wskazuje na konieczność dystansu i braku zaangażowania jako 
warunkujących rozbawienie, trudno jednak jednoznacznie powiedzieć, czym 
proponowany u niego dystans i brak zaangażowania różniłby się od koncepcji 
Morrealla.

Pomimo wcześniejszych wątpliwości Carroll uznaje teorię niezgodności za 
najlepszą kandydatkę na wyczerpującą i wszechstronną teorię humoru, nawet 

9 J. Morreall, Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor, Wiley-Blackwell 2009.
10 N. Carroll, Humour: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2014 (dalej 

cytowane z dopiskiem 2014). Wydanie polskie: Humor. Krótkie wprowadzenie, tłum. J. Halbersztat, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. Carroll nie pisze wprost, że chodzi mu o koncepcję 
Morrealla (choć odnosi się do tego autora w części poświęconej rozbawieniu), jest to jednak najbardziej 
znana wersja teorii humoru jako zabawy. Odwołanie do książki Morrealla pojawia się w bibliografii 
rozdziału na końcu książki.

11 Nie będę tu rozwijać, skądinąd ciekawego czterostopniowego modelu sytuacji humorystycznej, 
ponieważ nie tego dotyczą uwagi krytyczne Carrolla. Więcej na ten temat w: Morreall, Comic Relief .

12 Por. N. Carroll, Humour (2014), s. 43, w wydaniu polskim s. 51-52.
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jeśli niepozbawioną pewnych trudności. Najistotniejszy chyba problem z teorią 
niezgodności wynika z samego pojęcia niezgodności i  jego zakresu. Kwestia 
ta nurtuje Carrolla od samych początków zainteresowania tematyką humoru, 
co najmniej od czasu, kiedy proponował w pierwszym eseju o dowcipach po-
rzucenie tego pojęcia na rzecz błędu. Pisał wówczas, że zrozumienie dowcipu 
wymaga dostrzeżenia w nim błędu, a w różnych wersjach teorii niezgodności 
„dominuje przekonanie, że przekroczenie norm właściwego zachowania – 
z punktu widzenia moralności, roztropności, uprzejmości i  ‘tego co wszyscy 
wiedzą’ – może posłużyć jako locus błędu w typowej interpretacji”13. Teorie te 
jednak nie wyczerpują zakresu możliwych błędów i z tego względu skłaniałby 
się raczej do używania pojęcia błędu, którego źródło może stanowić niezgod-
ność, może jednak również pochodzić z innych źródeł. Pisząc później w różnych 
kontekstach o humorze, porzuca jednak ten kierunek i uznaje niezgodność za 
źródło humoru, pomimo pewnych trudności teoretycznych, jakie to pojęcie za 
sobą pociąga.

Carroll przyjmuje zatem szerokie rozumienie niezgodności, ujmując ją w ka-
tegoriach „problematyzacji sensu”14. Źródłem niezgodności może być nie tylko 
naruszenie jakiejś normy, lecz także nagięcie, zniekształcenie czy odwrócenie 
jej, a także każde inne jej wykorzystanie w błędny sposób. Carroll zauważa, że 
sama percepcja niezgodności nie stanowi jeszcze warunku wystarczającego dla 
rozbawienia, jeśli bowiem niezgodność ma stać się źródłem rozbawienia ko-
micznego, nie może jednocześnie budzić żadnego rodzaju niepokoju. Wymaga 
zatem dystansu komicznego i braku zaangażowania w przedmiot rozbawienia, 
rozumianego jako „nieobecność empatii i moralnej troski o postacie [występu-
jące] w dowcipach i satyrach, co uwalnia nas od zatroskania i lęku związanego 
z tym, co spotyka istoty zasiedlające świat dowcipu i inne fikcyjne światy humoru 
wytworzonego”15. Warto przy tej okazji wskazać na zaskakujące podobieństwo 
koncepcji Carrolla z analizą komizmu Bohdana Dziemidoka. Komizm definiuje 
on jako zjawisko relacyjne, które wymaga specyficznych warunków po stronie 
tak postrzegającego podmiotu, jak i postrzeganego przedmiotu. Przedmiot musi 
zawierać jakieś odstępstwo od jakiejś normy. Normy mogą być różnego rodzaju, 
od norm zachowania czy myślenia, po normy językowe czy obyczajowe. Pod-
miot natomiast musi czuć się bezpiecznie, nie odczuwać lęku czy niepokoju16. 
Dziemidok opowiada się za modelem, który określa mianem teorii odchylenia 
od normy, która jego zdaniem zawiera w sobie teorię niezgodności jako jednego 
z możliwych rodzajów odchylenia od normy. Uznaje tym samym niezgodność 
za węższą kategorię niż odchylenie od normy, podczas gdy w koncepcji Carrolla 
wydają się mieć podobne zakresy.

Szczególną istotność braku zagrożenia czy też poczucia bezpieczeństwa jako 
cechy definiującej humor podkreśla Carroll w eseju Horror and Humor (1999), 
w którym wskazuje na podobieństwo między tymi dwoma gatunkami. Jeśli 
definiujemy gatunki poprzez postacie w nich występujące, to wyznacznikiem 

13 N. Carroll, On Jokes, s . 327 .
14 Tenże, Humour (2005), s. 347.
15 Tenże, Art in Three Dimensions, Oxford University Press Oxford, New York 2010, s. 401.
16 Por. B. Dziemidok, O komizmie, s . 59 .
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horroru jest obecność potworów, na które my (czyli publiczność) reagujemy 
strachem i obrzydzeniem. Wyznacznikiem potworów jest natomiast ich we-
wnętrzna niezgodność, przekraczanie typowych schematów kulturowo ak-
ceptowanych norm, schematów pojęciowych etc. W wypadku humoru teoria 
niezgodności również jest najbardziej uniwersalna i powszechnie uznawana, 
i w niej również sednem jest przekraczanie norm lub pojęć. Tu właśnie leży 
sedno podobieństwa między horrorem a humorem: „właściwy przedmiot obu 
stanów zawiera w sobie przekroczenie kategorii, pojęcia normy lub potocznego 
oczekiwania”17. Figurą, która w szczególny sposób łączy horror i humor, jest 
klaun. W jaki sposób możemy bowiem przekształcić potwora z horroru w obiekt 
komicznego rozbawienia? Usuwając z niego ten element, który stanowi źródło 
strachu, na przykład ukazując nieskuteczność jego działań18. Zabieg ten działa 
również w drugą stronę: jeśli humorystyczna postać zaczyna budzić lęk, humor 
przekształca się w horror.

Ostatecznie Carroll akceptuje, nawet jeśli jedynie prowizorycznie i nie bez 
zastrzeżeń, następującą wersję teorii niezgodności: „istoty takie jak my znajdują 
się w stanie rozbawienia w przypadku, gdy (I) przedmiotem czyjegoś stanu psy-
chicznego jest postrzegana niezgodność, którą (II) ktoś uważa za niezagrażającą 
czy niewywołującą lęków oraz (III) nieirytującą i (IV) wobec której nie podejmuje 
prób rozwiązania problemu, ale (V) która wzbudza przyjemność poprzez od-
powiednią niezgodność i (VI) pozwala doświadczyć lekkości (niefrasobliwości). 
Humor będzie wtedy reakcją zależną od rozbawienia scharakteryzowanego 
wcześniej”19. Nie uważa problemu niejasnego zakresu pojęcia niezgodności za 
zamknięty, twierdzi jednak, że w tej wersji stanowi ona wystarczająco dobre 
narzędzie heurystyczne do dalszych rozważań nad humorem.

Istnieje wiele konkurencyjnych wobec koncepcji Carrolla sformułowań teorii 
niezgodności, a wśród propozycji poradzenia sobie z samym pojęciem niezgod-
ności w kontekście humoru jedną z ciekawszych wydaje mi się propozycja Elliotta 
Oringa, by mówić o „stosownej niezgodności” [appropriate incongruity]. We-
dług niego, zabawny jest jedynie pewien rodzaj niezgodności, którą on nazywa 
stosowaną niezgodnością, polegającą na „percepcji stosownego powiązania 
pomiędzy elementami z dziedzin powszechnie uznawanych za niezgodne”20. 
Ponadto prawomocność tej stosowności ma charakter psychologiczny. Jak ujmuje 
to Oring, polega na „uznaniu związku nawet jeśli jest on wątpliwy z logicznego 
czy empirycznego punktu widzenia”21. Najbardziej powszechną techniką osią-
gania tego rodzaju efektu jest wykorzystanie podstawowego i drugorzędnego 
znaczenia słów. Oring pokazuje to na przykładzie trzech wersji dowcipu zaczy-
nającego się od słów: „Odchodząc od łóżka pacjentki, lekarz zwraca się do jej 
męża, potrząsając głową: Nie podoba mi się jej wygląd”. Odpowiedź męża ma 
dwie wersje: (A) „Mi już od dawna nie podoba się jej wygląd” oraz (B) „Mi też 
nie”. W wersji (A) mamy do czynienia z wystarczającym stopniem stosownej 

17 N. Carroll, Horror and Humor, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1999, Vol. 57, No. 2, 
Aesthetics and Popular Culture, s. 154.

18 Por. tamże, s. 156.
19 N. Carroll, Humour (2014), s. 59.
20 E. Oring, Jokes and Their Relations, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey 2010, s. 2.
21 Tamże.
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niezgodności, by mogła być komicznie zabawna, ponieważ gra z podstawowym 
i drugorzędnym znaczeniem wyrażenia „Nie podoba mi się jej wygląd”, podczas 
gdy w wersji (B) ta dwuznaczność nie występuje. Aby jeszcze lepiej pokazać, 
co ma na myśli, Oring podaje jeszcze trzecią wersję odpowiedzi, w której nie 
mamy do czynienia ze stosowaną niezgodnością, tylko z jej udosłownieniem: 
(C) „Ja też od dawna uważam ją za brzydką”. Chodzi o to samo, co w wersji (A), 
jednak ze względu na brak gry znaczeń słowa „wygląd” nie jest już śmieszna: 
jest niezgodna, ale w niestosowny sposób, przez co nie wywołuje rozbawienia22. 
Sądzę, że koncepcja ta, choć wymaga dalszych badań, może stanowić ważne 
uzupełnienie proponowanej przez Carrolla teorii niezgodności.

Dowcipy-typy i dowcipy-egzemplarze, czyli teoria dowcipu po raz drugi

Poczucie humoru to cecha społecznie pożądana, uznawana za pozytywną 
i kojarzona z przyjemnością. Dlatego pytanie o związki humoru i moralności 
nie pojawia się zwykle automatycznie w odniesieniu do humoru jako całości, 
a nawet wobec tych jego przejawów, które wykraczają poza jowialne, dobro-
duszne dowcipkowanie czy anegdotyczne opowiastki. Muszą zajść pewne 
dodatkowe okoliczności, aby działania czy sytuacje humorystyczne uznać za 
moralnie podejrzane.

Pytanie o moralny aspekt humoru można rozbić na dwa oddzielne pytania: 
(1) czy powinniśmy śmiać się z czegoś, co uważamy za zabawne, chociaż nie-
moralne, oraz (2) czy coś niemoralnego w ogóle możemy uznać za zabawne. 
Carroll w swoich tekstach o humorze zmaga się z obiema wersjami zagadnienia, 
za wzór biorąc uprzednio sformułowane stanowiska sklasyfikowane uprzednio 
w odniesieniu do moralnej oceny sztuki. Wydawałoby się, że częste nawiązania 
do dowcipów jako gatunku fikcji, podobnie jak krytyka podejścia de Sousy 
oparta na twierdzeniu, że można cieszyć się dowcipem, nie podzielając leżące-
go u jego podstaw poglądu, będą go kierować w stronę amoralizmu. Carroll 
jednak, zarówno w obszarze sztuki, jak i w obszarze dowcipów, konsekwentnie 
opowiada się za stanowiskiem określanym mianem umiarkowanego moralizmu.

W najnowszej, jak dotąd, wersji swojej teorii Carrollowi udaje się rozwiązać 
– napotkanych we wcześniejszych wersjach – kilka problemów dzięki zastoso-
waniu do koncepcji humoru używanego w estetyce rozróżnienia na dowcip-typ 
i dowcip-egzemplarz23. Pomysł ten pojawił się już wcześniej u Berysa Gauta, 
który omawiając moralne aspekty dowcipów, zauważył: „Powinniśmy zatem 
na najbardziej podstawowym poziomie mówić nie o dowcipach-typach, lecz 
o produkcji w określonych kontekstach dowcipów-egzemplarzy (innymi słowy, 
o dowcipach będących konkretnymi wypowiedziami, a nie o dowcipach jako 

22 Por. tamże, s. 3-5.
23 Terminy te mają swoje źródło w zaproponowanym przez Nelsona Goodmana podziale sztuk na 

autograficzne i allograficzne. Te drugie istnieją w postaci typu i egzemplarza (oryg. type i token), np. 
muzyka, która istnieje w postaci partytury (typ) i wykonań (egzemplarze), czy też książka, która istnieje 
w postaci tekstu (typ) i jego różnych wydań (egzemplarze). Carroll zastosował to do dowcipów. Polski 
tłumacz książki Humour używa słowa „jednostki humoru”, ja jednak trzymam się bardziej rozpowszech-
nionego w polskiej estetyce tłumaczenia token jako „egzemplarz”.
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abstrakcyjnych tekstach). Wydawałoby się zatem, że moralista powinien uznać, 
że jeśli opowiadający konkretny dowcip [joke-token] prezentuje etycznie naganne 
postawy, to ten dowcip-egzemplarz nie jest śmieszny (raczej niezabawny sposób 
postawienia niezabawnej tezy)”24. Gaut jednak jedynie przelotnie wspomina 
tę hipotezę, Carroll zaś rozwija ten pomysł w pełnowymiarowy interesujący 
argument.

Carroll proponuje uznać dowcip jako jednostkę językową, jak również jaki-
kolwiek przejaw humoru wyjęty z kontekstu, za neutralny zarówno w aspek-
cie zabawności, jak i moralności. Jedynie dowcip-egzemplarz może stać się 
przedmiotem tego rodzaju ocen. Wyraźnie stwierdza, że „jedynie egzemplarze 
humoru mogą być uznane za moralne lub niemoralne, w zależności od kontek-
stu i intencji, co więcej, jedynie egzemplarze humoru mogą być zabawne lub 
nie”25. Z tego względu nawet jeśli dowcip lub inny rodzaj humoru charaktery-
zuje się wewnętrzną strukturą sprzyjającą wywołaniu rozbawienia, to realizacja 
tego potencjału zależeć będzie od kontekstu i intencji. Konkluzja ta wydaje się 
współgrać z dominującym kierunkiem rozwoju teorii humoru. Przykładem może 
być debata na temat humoru i poprawności politycznej, w której wzięli udział 
czołowi współcześni badacze humoru z różnych dziedzin, opublikowana w naj-
ważniejszym interdyscyplinarnym czasopiśmie zajmującym się tą tematyką. Na 
przykład Morreall proponuje w niej coś podobnego do Carrollowskich typów 
i egzemplarzy, kiedy stwierdza, że tekst dowcipu nie podlega ocenie moralnej 
jako taki, a jedynie konkretne przypadki jego publicznej prezentacji, czy to 
ustnej czy pisemnej. W podobnym duchu wypowiada się Attardo, konstatując, 
że „nie istnieją rasistowskie dowcipy, a jedynie ich rasistowscy opowiadacze/
słuchacze”26. O ile mogę zgodzić się co do moralnej neutralności dowcipów-ty-
pów (czy innych przejawów humoru w ich nieskonkretyzowanej wersji), o tyle 
nie jestem przekonana co do tego, czy ta sama zasada działa, jeśli chodzi o ich 
zabawność, do czego jeszcze później wrócę.

Warto zestawić tu poglądy Carrolla z, wydawałby się, podobną argumentacją 
Conolly’ego i Haydara. Opowiadają się oni za amoralizmem – czyli poglądem 
mówiącym, że żart nie podlega w ogóle ocenie moralnej, ponieważ stanowi 
sferę, w której moralność zostaje niejako zawieszona, podobnie jak w okresie 
karnawału. Co ciekawe, formułują argumentację w duchu Carrollowskiej teorii 
mówiącej, że stereotyp (najczęściej negatywny) musi istnieć, musimy go znać 
i musimy go zastosować w odbiorze dowcipu. Jednakże, jak podkreślają, ste-
reotyp ten „nie musi koniecznie być prawdziwy, co więcej, ani opowiadający 
ani słuchający nie muszą koniecznie wierzyć, że jest on prawdą”27. Opowiadanie 
dowcipów na dany temat nie mówi nam nic o faktycznych przekonaniach czy 
postawach opowiadającego.

Problem z ich argumentacją polega jednak na proponowanym przez nich 
podziale na dowcipy i nie-dowcipy. Kryterium tego podziału lokują bowiem 

24 B. Gaut, Just Joking: The Ethics and Aesthetics of Humor, „Philosophy and Literature” 1998, 
Vol. 22, No. 1, s. 53.

25 N. Carroll, Humour (2014), s. 90, 115.
26 S. Attardo [w:] P. Lewis (red.), Debate. Humor and Political Correctness, „Humor – International 

Journal of Humor Research” iss. 4, 1997, Vol. 10, s. 467-468.
27 O. Connoly, B. Haydar, The Good, the Bad and The Funny, „The Monist” 2005, Vol. 88, No. 1, s. 122.
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w intencji opowiadającego dowcip: tego, czy faktycznie reprezentuje postawę 
wyrażoną w dowcipie, czy nie. Innymi słowy, ten sam zestaw słów może być 
dowcipem, jeżeli opowiadający traktuje to jako zabawę, nie będzie zaś dowcipem, 
jeżeli opowiadający wyraża za jego pomocą swoje poglądy. Wydaje się jednak, że 
tego rodzaju argumentacja popada w „błędne koło”. Dowcipy nie są traktowane 
jako jednostki językowe w jakimkolwiek materialnym czy strukturalnym sensie, 
a definiowane jedynie poprzez intencję mówiącego, która, z kolei, zgodnie z ich 
własną argumentacją jest niemożliwa do odkrycia, ponieważ opowiadanie dow-
cipu opartego na negatywnych stereotypach nie stanowi wskaźnika przekonań 
opowiadającego. Ostatecznie dochodzą do wniosku, że wszelkie dowcipy, przez 
które rozumieją wypowiedzi w trybie niepowagi, właśnie ze względu na swoją 
niepowagę stanowią obszar poza moralnością, czyli opowiadają się za amora-
lizmem w sporze o moralną ocenę dowcipów. Wydaje się jednak, że ze względu 
na „błędne koło” w odróżnianiu dowcipów od nie-dowcipów (wypowiedzi humo-
rystycznych od nie-humorystycznych) konkluzja ta jest nie do utrzymania. Z tego 
samego względu nie przekonuje odrzucenie przez nich podziału na dowcip-typ 
i dowcip-egzemplarz, jeśli bowiem nie ma jasnego kryterium dowcipu, to również 
nie ma podstaw do zasadnej krytyki podejścia Carrolla.

Kolejnym interesującym aspektem teorii dowcipu proponowanej przez 
Carrolla, obok podziału na dowcipy-typy i dowcipy-egzemplarze, jest postulat 
niejednoznaczności dowcipów, który po raz pierwszy pojawia się w polemice 
z de Sousą, a następnie zostaje rozwinięty i włączany w jego ogólną teorię 
dowcipu. Przypomnijmy, że w koncepcji Carrolla ocenie nie podlega dowcip-typ, 
czyli swoisty skrypt, przepis czy też potencjał czekający na swoją realizację, 
inscenizację czy konkretyzację, sam w sobie nie podlega ocenie moralnej, jego 
wartość moralna zależy bowiem od kontekstu i  intencji uczestników. Carroll 
utrzymuje, że sama struktura wewnętrzna dowcipu nie jest prosta, pozwala 
na rozmaitość reakcji, nie tyle w sensie moralnym, co raczej z punktu widzenia 
najbardziej podstawowej intuicyjnej interpretacji odbiorcy zależnej od jego 
indywidualnej wiedzy i systemu wartości.

W książce The Rationality of Emotion Ronald de Sousa podaje przykład żartu, 
który jego zdaniem może wydać się zabawny jedynie osobie, która akceptuje 
przekonanie, że każda kobieta skrycie marzy o gwałcie. Dowcip brzmiał: „M. 
visits the hockey team. When she emerges she complains that she has been 
gang-raped. Wishful thinking” („Pani M. odwiedza drużynę hokeistów. Kiedy 
od nich wychodzi, skarży się, że padła ofiarą gwałtu zbiorowego. Pobożne 
życzenia”). Opisuje następnie dyskusję z domniemanym autorem tej anegdoty, 
który utrzymywał, że przedmiotem żartu nie jest gwałt, tylko znana w środo-
wisku swoboda seksualna pani M. Jednak nawet w tym wypadku, utrzymuje 
de Sousa, za zabawny może uznać ten żart jedynie ktoś, kto uważa gwałt po 
prostu za jedną z form stosunku seksualnego. Nawet jeśli przyjmujemy jako 
słuchacze taką postawę jedynie na potrzeby danego żartu, to i tak jesteśmy 
w tym momencie seksistami i tylko jako tacy możemy uznać go za zabawny. Nie 
ma tu miejsca na coś takiego, jak „śmiech hipotetyczny”28. Carroll podejmuje 

28 R. de Sousa, The Rationality of Emotion, MIT Press, Cambridge, Mass. 1987, s. 290.
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polemikę z tym podejściem, zarzucając de Sousie niedopuszczenie możliwości 
innej interpretacji cytowanego żartu niż seksistowska, tymczasem jego własna 
interpretacja była zupełnie inna. Sądził, że dotyczy on niezwiązanej z płcią 
hipokryzji29. Zdaniem Carrolla, niejednoznaczność interpretacji tego dowcipu 
stanowi ilustrację tezy, że dowcipy nie są może w pełni otwartymi tekstami, 
lecz niemal zawsze dopuszczają one więcej niż jedną interpretację.

Doświadczyłam podobnej ambiwalencji w konfrontacji z dowcipem, który 
pojawił się jako przykład dowcipu jednoznacznie rasistowskiego we wspomnianej 
wcześniej debacie na temat humoru i poprawności politycznej opublikowanej 
w Humor – International Journal of Humor Research. Dowcip brzmiał nastę-
pująco: „Q: How do you call a Negro with a Ph.D.? A: Nigger” („P: Jak nazywa 
się czarny z doktoratem? O: Czarnuch”). Przytoczył go Elliott Oring w celu 
zademonstrowania niejednoznaczności humoru i znaczenia kontekstu w oma-
wianiu i ocenianiu tekstów humorystycznych. Zaproponował co najmniej dwie 
możliwe interpretacje tego dowcipu: rasistowską i antyrasistowską, w której 
dowcip ten stanowi satyryczny, krytyczny komentarz na temat rasistowskiego 
społeczeństwa30. Kiedy wcześniej spotkałam się z tym przykładem w innym 
tekście, w sposób automatyczny, intuicyjny zinterpretowałam go jako antyra-
sistowski komentarz ośmieszający ludzi, którzy nie są w stanie przezwyciężyć 
swoich uprzedzeń i zobaczyć coś innego niż kolor skóry, chociaż po namyśle 
potrafiłam również dostrzec możliwą interpretację rasistowską. Ku mojemu 
zaskoczeniu okazało się, że kilkoro znanych badaczy humoru zareagowało dość 
ostro na ten dowcip jako jednoznacznie rasistowski. Na przykład Charles Gruner 
stwierdził: „Ten dowcip jest ‘zabawny’, ponieważ agresywnie atakuje czarnych”31, 
a Lawrence Mintz poparł tę interpretację, choć odwoływał się jedynie do swo-
ich osobistych intuicji. Elaine B. Safer uznała, że rasistowski przekaz dowcipu 
jest oczywisty, więc może on śmieszyć jedynie rasistów32. Wydaje się zatem, że 
teza Carrolla o właściwej nawet dowcipom-typom ambiwalencji jest słuszna, 
a intuicyjne interpretacje w znaczniej mierze zależą od naszych doświadczeń, 
wiedzy i systemów wartości.

Skąd słonie w tytule, czyli teoria dowcipu po raz trzeci

Cytowana wyżej debata odbyła się na łamach poważnego czasopisma akade-
mickiego, jednak jej przebieg i ton był stosunkowo nieformalny. Oto przykład 
zderzających się ze sobą akademickich interpretacji tych samych dowcipów.

Dundes i Abrahams badają humor jako formę „niegroźnej agresji”33 pozwa-
lającej społeczeństwu na zmniejszenie lęku za pomocą ośmieszenia sytuacji 
budzących lęk. Co ciekawe, twierdzą, że humor wypełnia tę funkcję jeszcze 

29 Por. N. Carroll, Art in Three Dimensions, s. 410-411.
30 Por. E. Oring, [w:] P. Lewis (red.), Debate…, s . 462 .
31 Ch. Gruner, [w:] P. Lewis (red.), Debate…, s . 465 .
32 Por. E. B. Safer, [w:] P. Lewis (red.), Debate…, s . 508 .
33 A. Dundes, Cracking jokes: Studies of sick humor cycles & stereotypes, Ten Speed Press, Berkeley 

1987, s . 43 .
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skuteczniej, gdy faktyczny obiekt agresji jest ukryty34. Ilustrację ich tezy stanowi 
analiza popularnego w latach sześćdziesiątych XX w. cyklu dowcipów o sło-
niach. Rozróżniają dwa rodzaje dowcipów o słoniach: te, w których słoń jest 
protagonistą, ogromnym, agresywnym, o wyolbrzymionej potencji seksualnej, 
oraz te, w których słoń jest antagonistą, ofiarą zniewieściałości (kastracji, femi-
nizacji). Zgodnie z ich interpretacją popularność dowcipów o słoniach zbiegła 
się w czasie z emancypacją czarnych, obraz słonia w tym cyklu dowcipów sta-
nowił „odbicie amerykańskiego czarnego w oczach białych, a ich domaganie się 
przez czarnych uznania w sferze politycznej i społecznej ponownie aktywowało 
w nich pierwotne lęki”35. Badacze dostrzegli daleko idące podobieństwa pomię-
dzy obrazem słonia w dowcipach a popularnym „białym” obrazem czarnego 
mężczyzny, takie jak skojarzenia z dżunglą, wiszeniem na drzewach, dzikością, 
a także domniemanymi ponadwymiarowymi genitaliami i potencją seksualną. 
Co ciekawe, tematem wielu dowcipów o słoniach jest wprost kolor. Wydaje 
się zresztą, że Dundes miał szczególną inklinację do kierowania swoich analiz 
w stronę odsłaniania ukrytego w dowcipach rasizmu, ponieważ dostrzegł go 
również w popularnej serii dowcipów o żabie z szerokim pyskiem. Jego zdaniem 
te dowcipy „są tak naprawdę o stosunku białych do specyficznych wzorców 
wymowy u czarnych”36, czego dowodzić ma powiązanie problemów, jakie 
czarni mają z wymową, z ich mięsistymi i szerokimi ustami. Nawiasem mówiąc, 
oba teksty były pierwotnie opublikowane w latach sześćdziesiątych i powinny 
być czytane w kontekście tego, co wówczas uznawane było za akceptowalne, 
jednak kiedy czytam je dzisiaj, odnoszę wrażenie, że to same interpretacje mają 
w sobie rasistowski podtekst.

Kilka lat po publikacji artykułu Dundesa i Abrahamsa na temat dowcipów 
o słoniach Elliott Oring wykorzystał go jako przykład tego, jak nie należy inter-
pretować dowcipów, kierując się z góry przyjętym zestawem przekonań na ich 
temat. Pokazał, że wnioski Dundesa i Abrahamsa wynikają nie tyle z samych 
dowcipów, ile raczej z podejścia do nich z przekonaniem, że stanowią formę 
agresji bądź też wyrażają negatywne nastawienie do jakiejś grupy i tym samym 
zadaniem interpretatora staje się jedynie znalezienie „rzeczywistego” obiektu 
tej agresji. Tymczasem dowcipy o słoniach równie dobrze, a zdaniem Oringa 
właściwie nawet lepiej, można zinterpretować jako zabawę z tradycyjnymi za-
sadami i konwencjami dowcipkowania, parodię dowcipów o strukturze pytania 
i odpowiedzi (meta-dowcipów, jak nazwałby je Carroll). Ich szczególną popular-
ność w właśnie w latach sześćdziesiątych trafniej można wyjaśnić w kontekście 
panującego wówczas ducha kontrkultury37.

Odniosę się pokrótce do jeszcze jednego przykładu: cyklu dowcipów o mar-
twym dziecku. Według Dundesa pojawianie się i popularność cyklu dowcipów 
o martwym dziecku stanowiło reakcję na rewolucję seksualną, dostępność 
środków antykoncepcyjnych i aborcji. W odróżnieniu od słoni i żab o szerokim 
pysku, które stanowiły jedynie narzędzia ukrywania rzeczywistych obiektów 

34 Por. tamże, s. 44.
35 Tamże, s. 51.
36 Tamże, s. 58.
37 Por. E. Oring, Jokes and Their Relations .
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agresji, martwe dzieci są w tych dowcipach dosłownie martwymi dziećmi, któ-
re są dehumanizowane i usuwane za pomocą ostrych narzędzi, plastikowych 
toreb i młynków do rozdrabiania odpadów, a dowcipy te stanowią sposób na 
radzenie sobie z poczuciem winy wywołanym przez oddzielenie seksu od pro-
kreacji38. Odniesienie do dowcipów o martwych dzieciach pojawia się również 
w książce Carrolla poświęconej w całości humorowi, wedle jego interpretacji 
chodzi w nich jednak o coś zupełnie innego, a nawet przeciwnego. Czarny 
humor w postaci dowcipów o martwym dziecku nie miał stanowić narzędzia 
radzenia sobie z wyrzutami sumienia, jego zadaniem było raczej ośmieszenie 
moralistów, świętoszkowatych, purytańskich i ponurych39.

Nie jestem pewna, czy ktokolwiek byłby w stanie jednoznacznie udowodnić, 
o czym „tak naprawdę” są dowcipy, o których była mowa w tym paragrafie. 
Jeśli wątpliwości te są uzasadnione, to teza Carrolla o charakteryzującej dow-
cipy niejednoznaczności również wydaje się słuszna, a tym samym również 
jego przekonanie o niemożliwości jednoznacznej oceny moralnej dowcipów 
na podstawie samej ich treści (dowcipu-typu).

Ale to tylko fikcja!, czyli kilka wątpliwości

Kiedy Carroll rozważa potencjalną niemoralność dowcipów lub krzywdę, którą 
mogą wyrządzić, często odwołuje się do argumentu, że są one jedynie fikcyjny-
mi opowieściami: „mamy do czynienia z gatunkiem fikcji, w którym blondynka 
jest postacią wyobrażoną i stanowi konwencję narracyjną”40. Nie jestem jednak 
przekonana co do stopnia, w jakim fikcjonalność tego gatunku można potrak-
tować jako wystarczający lub przekonujący argument przeciw niemoralności lub 
potencjalnej szkodliwości humoru. Nawet jeśli faktycznie uznamy, że stereoty-
py, na których oparte są dowcipy, to jedynie konwencje społeczne, nie wynika 
z tego, że są one nieszkodliwe. Wymyślone postacie mogą potencjalnie wpływać 
na zachowania. Carroll nie wierzy, że reakcje na istoty fikcyjne odzwierciedlają 
nasze faktyczne przekonania, jest to jednak opinia, która – moim zdaniem – jest 
otwarta na dalsze badania i dyskusję. Ludzkie emocje i działania są powiązane 
z systemami wartości. Niezależnie od tego, czy oceniamy zachowania i postawy 
faktycznych czy fikcyjnych postaci, odwołujemy się do wartości. Można, oczywi-
ście, podać przykłady fikcyjnych postaci, których losy śledzimy z przyjemnością 
i zaangażowaniem, a jednocześnie ich zachowania i postawy są całkowicie 
sprzeczne z naszym systemem wartości. Wydaje mi się jednak, że w większości 
takich wypadków nie ma sprzeczności z systemem wartości na poziomie głębokim. 
Często przywoływanym przykładem jest Dexter, bohater serialu o seryjnym mor-
dercy: sprzyjamy mu w serialu, choć nie chcielibyśmy, żeby w prawdziwym życiu 
chodził na wolności. Jednak Dexter jednocześnie ma własny „kodeks”, zgodnie 
z którym zabija jedynie osoby winne przestępstw, wymykające się formalnemu 
systemowi sprawiedliwości. W istocie, choć Dexter nie kieruje się wolą naprawy 

38 Por. A. Dundes, Cracking jokes…, s. 4-11.
39 Por. N. Carroll, Humour (2014), s. 114, w wyd. polskim s. 118.
40 N. Carroll, Art in Three Dimensions, s . 412 .
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świata, a realizuje swoje mordercze instynkty, zaryzykowałabym stwierdzenie, 
że jego działania nie są na poziomie głębokim sprzeczne z systemem wartości 
reprezentowanym przez większość widzów. Ostatecznie nawet jeśli Carroll słusznie 
klasyfikuje dowcipy jako gatunek fikcji, a my faktycznie odmiennie reagujemy na 
postacie fikcyjne i rzeczywiste osoby, nie stanowi to wystarczającego wsparcia 
dla konkluzji, że fikcja jest nieszkodliwa. Gwoli ścisłości, Carroll nigdzie nie stawia 
takiej silnej tezy, jednak w kilku polemikach posługuje się argumentem „z fikcji”.

Inną kwestią, wartą zastanowienia, jest argument polegający na testowaniu 
zabawności dowcipu, niezależnie od jego obiektu, za pomocą podstawiania inne-
go obiektu. Krytykując immoralizm, Carroll omawia dowcip, w którym na odległej 
planecie kanibale jedzą ludzkie mózgi, a my, żeby go zrozumieć, musimy uznać 
jedzenie ludzkich mózgów za dopuszczalne41. Nie sądzę jednak, by dowcip o ka-
nibalach stanowił dobry przykład do analizy z perspektywy immoralizmu. Kaniba-
lizm nie stanowi rzeczywistego problemu społecznego, a pozycja społeczna osób, 
których mózgi są w dowcipie sprzedawane na potrzeby przyjemności kulinarnych, 
jest raczej wysoka. Dowcip o nierealnym problemie i ośmieszająca stereotypizacja 
uprzywilejowanych zawodów nie przyczynia się do żadnej krzywdy. Gdybyśmy 
jednak zastąpili te uprzywilejowane zawody na przykład dyskryminowanymi 
rasami, być może dowcip stałby się rasistowski, ale czy wciąż byłby śmieszny? 
Z tego samego powodu niektóre dowcipy bazujące na stereotypach etnicznych, 
rasowych czy płciowych przestaną śmieszyć, jeśli zastąpimy obiekt ośmieszenia 
innym, np. Marsjanami, co sugerowałoby, że negatywny, szkodliwy stereotyp jest 
ich immanentnym elementem, a tym samym podlegałby ocenie już na poziomie 
dowcipu-typu. Ted Cohen wskazywał na dwa rodzaje dowcipów etnicznych. Po 
pierwsze takie, w których etniczność (rasa, zawód, religia czy inny aspekt) nie ma 
ścisłego związku z rozumieniem dowcipu i może zostać zastąpiona jakąkolwiek 
inną, np. wspomnianymi Marsjanami. W tej kategorii mieści się większość tzw. 
moron jokes, czyli dowcipów o idiotach, których rolę mogą grać w danym skrypcie 
równie dobrze blondynki, jak i policjanci. Są jednak również dowcipy, w których 
dana cecha, np. etniczność czy płeć, jest kluczowa dla zrozumienia dowcipu, 
a żeby miał on dla odbiorców sens, muszą oni znać stereotyp, na którym dowcip 
bazuje42. Sądzę, że to ważne rozróżnienie, o którym powinniśmy pamiętać, kiedy 
rozważamy moralne aspekty obraźliwych dowcipów, nie tylko etnicznych, lecz także 
skierowanych na jakąkolwiek grupę, szczególnie zaś kiedy chodzi o grupę dyskry-
minowaną. Omawiając kwestie dotyczące relacji między dowcipami i moralnością, 
Cohen przytacza dowcip, który szczególnie go zaniepokoił: „Jak przechodzień 
powstrzymał grupę czarnych mężczyzn od popełnienia gwałtu zbiorowego? Rzu-
cił im piłkę do koszykówki”. Przykład ten stanowi, jak sądzę, wymowną ilustrację 
słuszności moich wątpliwości dotyczących tego, czy fikcjonalność i dystansowanie 
się od treści dowcipu przez zastępowanie czarnych mężczyzn Marsjanami stanowi 
użyteczny instrument sprawiający, że przestają one być obraźliwe (i tym samym 
można powiedzieć przedstawicielowi obrażonej grupy: „To tylko dowcip, miej 
trochę dystansu”). Dowcip ten opowiedziany o Marsjanach będzie po prostu bez 

41 Por. N. Carroll, Humor, s . 113 .
42 Por. T. Cohen, Jokes: Philosophical Thoughts On Joking Matters, University of Chicago Press, 

Chicago 1999, s. 72.
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sensu, czyli nie będzie nawet potencjalnie zabawny (jeśli w ogóle ktoś uznaje go 
w przytoczonej postaci za zabawny, a Cohen, choć oburzony, wydaje się jednak 
uznawać go za zabawny), ponieważ bez uprzedniego uruchomienia stereotypu 
czarnego mężczyzny jako osoby, której nieopanowane żądze seksualne przewyż-
sza jedynie miłość do koszykówki, staje się niezrozumiały. No, chyba że podążymy 
śladem Dundesa i gdzieś w głębi duszy będziemy wiedzieć, że ten dowcip w istocie 
nie jest o Marsjanach, tylko o czarnych mężczyznach, ponieważ zaprezentowany 
w nim obraz Marsjan wskazuje na niezwykłe podobieństwa do stereotypowych 
wyobrażeń na temat czarnych mężczyzn.

Zakończenie

Carroll proponuje zatem amoralizm jako najbardziej uzasadnioną postawę wobec 
dowcipów-typów, co jestem skłonna zaakceptować, choć nie bezwyjątkowo. Carroll 
nie przekonuje mnie jednak w kwestii neutralności dowcipów-typów w aspekcie 
ich zabawności. Nawet dowcip-typ musi mieć wewnętrzny potencjał bycia za-
bawnym, chociaż realizowany on jest w konkretnych egzemplarzach, z konkretną 
intencją i w określonych okolicznościach. Aspekt moralny może wypadać poza ten 
zakres, nie jest bowiem wbudowany w wewnętrzną strukturę dowcipu tak, jak 
potencjał zabawności. Sądzę, że przytoczone w tekście przykłady niejednoznacz-
nych interpretacji tych samych dowcipów wspierają tezę o neutralności moralnej 
dowcipów-typów. Dowcipy o słoniach, jeśli faktycznie są w istocie o czarnych męż-
czyznach, jak chciałby Dundes, mogą zostać odebrane jako moralnie oburzające. 
Jeśli jednak odczytamy je za Oringiem jako zabawę z konwencją, meta-dowcipy 
w rozumieniu Carrolla, okazują się moralnie neutralne. W obu wypadkach mogą 
być zabawne. W obu wypadkach ocena moralna zależy jednak od ich odczytania 
czy realizacji, jednak potencjał zabawności jest już wbudowany w ich strukturę, 
a zatem dowcipy-typy, o ile są neutralne moralnie, to nie pod względem potencjału 
zabawności. Jeśli bowiem potencjał ten jest zawarty w wewnętrznej strukturze 
dowcipu, to może zostać zrealizowany bądź nie, jeśli jednak go nie ma, każda 
realizacja dowcipu – czyli jego egzemplarz – będzie nieudana.

Rozwijając tezę o wewnętrznej niejednoznaczności humoru-typu i możliwości 
realizacji go w rozmaitym celu i z różnymi intencjami, Carroll na koniec swoich 
rozważań o moralnych aspektach dowcipów proponuje rozwiązanie praktyczne: 
„powstrzymajmy się od żartowania kosztem takich [dyskryminowanych] grup, 
ponieważ nie możemy być pewni, czy przypadkiem nie przyczyniamy się do nie-
nawiści wobec nich lub co najmniej obojętności na ich los – zarówno w naszych 
własnych sercach, jak i w sercach odbiorców naszych żartów”43. Z tym bym się 
zgodziła. Skoro nie ma jednoznacznych dowodów na to, że dowcipkowanie 
z grup dyskryminowanych przyczynia się do pogorszenia ich sytuacji, jak również 
na to, że takiego efektu nie ma, powinniśmy zachować ostrożność. Możemy 
docenić wyszukaną, zabawną strukturę dowcipu opartego na negatywnym 
stereotypie grupy dyskryminowanej i opowiedzianego wyłącznie po to, abyśmy 

43 N. Carroll, Humor, s . 122 .
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poczuli się tą wyszukaną strukturą rozbawieni, a nie z intencją szkodzenia tej 
grupie. Jeśli jednak mamy do dyspozycji całą gamę dowcipów na inne tematy, 
którymi raczej nikomu nie zaszkodzimy, nawet nieświadomie, to może warto 
czerpać z obfitych zasobów humoru nieuderzających w grupy, co do których 
mamy, ze względu na dyskryminację, moralne zobowiązania. Grupy uprzy-
wilejowane, choćby prawnicy i bankierzy, o których jest sporo czasem nawet 
dość okrutnych dowcipów, mają wystarczająco mocną pozycję, by można im 
tego rodzaju żartami zaszkodzić. Naśmiewanie się z grup dyskryminowanych 
może choćby potencjalnie przyczynić się do pomniejszania i ufikcyjnienia ich 
rzeczywistych problemów, a bazowanie na negatywnych stereotypach może 
zwiększać niechęć społeczną do nich, a tym samym do niesienia im pomocy.

Jednocześnie jednak wydaje mi się, że Cohen ma rację, pisząc, że jest to 
kwestia osobistego wyboru i wrażliwości, której nie można regulować w postaci 
bezwyjątkowego prawa ogólnego. Zauważa on, że choć czasem możemy mieć 
poczucie, że dany dowcip jest moralnie i emocjonalnie niepokojący, trudno nam 
jednoznacznie ustalić, dlaczego tak się dzieje i uzasadnić, co dokładnie w nim 
jest niemoralnego. Nawet jeśli udałoby nam się to ustalić, trzeba jeszcze sfor-
mułować przekonująco uzasadnienie dla dalszego twierdzenia, że nie należy 
się wobec tego śmiać, co nie jest łatwe. Jednym z powodów jest argument 
„z fikcyjności”, który przerzuca dowcip poza ramy pytania o prawdziwość, nie 
ma więc sensu zastanawiać się nad społeczną nośnością danego lub jego zgod-
nością z faktycznymi cechami danej grupy, ponieważ dowcipy nie opowiadają 
o tym, co się naprawdę wydarzyło ani jak się naprawdę rzeczy mają. Z tego zaś 
względu są również poza sferą moralności. Jak już wcześniej wspominałam, nie 
uważam argumentu „z fikcyjności” za wystarczający do uzasadnienia tezy o tym, 
że dowcipy nie podlegają ocenie moralnej. Cohen jednak rozwija ten argument 
w kontekście przytoczonego wyżej dowcipu o piłce do koszykówki – dowcipu, 
który był w jego odczuciu jednocześnie odrażający i śmieszny. Najpierw roześmiał 
się, ponieważ dowcip „zadziałał”, a potem uświadomił sobie, dlaczego „zadziałał” 
– bo uruchomił stereotyp czarnego mężczyzny. Chociaż sam nie podzielał wiary 
w ten stereotyp, był świadomy sposobu, w jaki powszechnie myśli się o czarnych 
mężczyznach. Samo to sprawiło, że poczuł się niekomfortowo44. Jednakże – i to 
wydaje mi się istotnym elementem argumentacji Cohena – ta odraza moralna 
jest kwestią osobistej wrażliwości i nie ma tu roszczenia do uniwersalności. Nie 
powinno się, twierdzi Cohen, przekładać osobistego dyskomfortu na postulaty 
moralne czy prawne. Można natomiast odczuć lub wyrazić osobistą dezaproba-
tę, a także omijać ludzi, którzy opowiadają takie dowcipy, aby uniknąć poczucia 
dyskomfortu. Zdaniem Cohena, nie czyni to jednak dowcipu nieśmiesznym, 
a jedynie czyni osobę czującą dyskomfort ślepą na jego potencjalną zabawność 
z innych, poza-strukturalnych względów. Carroll stwierdza coś podobnego, po-
sługując się koncepcją „oporu wyobrażeniowego”, pojawiającego się w sytuacji, 
gdy niemoralność świata przedstawionego w dowcipie sprawia, że nie jesteśmy 
w stanie uznać go za zabawnego, nawet jeśli go „złapaliśmy”45. Jednak, jak 

44 Por. T. Cohen, Jokes, s . 79 .
45 N. Carroll, Humour (2014), s. 113, wyd. polskie s. 119 (tłumacz polski przełożył imaginative 

resistance jako „mechanizm obronny wyobraźni”).
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zauważa Carroll, brak reakcji w postaci śmiechu nie oznacza, że nie uważamy 
dowcipu za śmieszny, mogą nami bowiem kierować inne powody, dla których po 
prostu nie okazujemy otwarcie rozbawienia. Nie dzieje się tak jednak dlatego, że 
ta konkretna realizacja dowcipu-typu (a nawet sam typ) nie jest śmieszna, lecz 
coś innego sprawia, że nie umiemy lub nie chcemy doświadczyć rozbawienia.
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Sposób na pieskie życie – Elliott Erwitt jako humorysta fotografii

Abstract

The dog days – Elliott Erwitt as a humorist in photography

The aim of this work is to discuss humor in photography. The work of the photographer 
Elliott Erwitt illustrates theoretical investigations based on a monograph on the comi-
cal by Professor Bohdan Dziemidok. Through humorous coloring, based on our habits 
and patterns in the reception of photography and the world, Erwitt gently prompts 
the viewers to reflect on what they see. The photographer himself demonstrates the 
extraordinary ability to capture absurdities and nonsense in the most ordinary situations 
and to instant analysis of reality.

Słowa kluczowe: absurd, fotografia, humanizm, humor, komizm, sztuka, śmiesz-
ność, rzeczywistość

Keywords: absurd, art, comedy, humanism, humour, photography, ridiculous-
ness, reality

Słowem wstępu

Jedną z cech wyróżniających człowieka w królestwie zwierząt jest zdolność do 
śmiechu1. Wśród ludzi również można wprowadzić podział na tych z nas, którzy 
potrafią się śmiać, i na tych, którzy posiadają poczucie humoru. Mogłoby się 
wydawać, że są to synonimy, jednakże okazuje się (w teorii i praktyce codziennej), 
że wielu z nas, mimo iż się śmieje, nie ma poczucia humoru. Poczucie humoru 
bowiem wymaga dyscypliny emocji oraz dystansu wobec świata, innych ludzi 
i przede wszystkim siebie2.

Trudno jednoznacznie ocenić, kiedy humor pojawił się na świecie. Można 
jedynie podejrzewać, że śmiech i poczucie humoru towarzyszą nam od bardzo 

1 Por. N. Carroll, Humor, krótkie wprowadzenie, tłum. J. Halbersztat, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2018, s. 15-17.

2 Por. L. Kołakowski, O śmiechu, [w:] tegoż, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2004, s. 137.
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dawna. Część badaczy przyjmuje, że śmiech pojawił się 6,5 mln lub nawet 14 
mln lat temu, z kolei humor może liczyć 350 tysięcy lub 2 mln lat3.

Komizm jest zjawiskiem powszechnym i jednocześnie trudnym do zdefinio-
wania. Z tego względu do dnia obecnego liczne grono filozofów, historyków 
sztuki, psychologów, socjologów czy badaczy literatury stworzyło mnogość 
teorii i poglądów na ten temat. Profesor Bohdan Dziemidok podjął się zada-
nia usystematyzowania i zebrania istniejących teorii humoru i komizmu, form 
komizmu oraz społecznej roli komizmu i szyderstwa, czego efektem jest praca 
nosząca tytuł O komizmie4. Walorem monografii Dziemidoka są liczne egzem-
plifikacje występowania konkretnych teorii czy form komizmu w literaturze, 
teatrze oraz filmie. Niestety, podobnie jak w innych tekstach teoretycznych 
traktujących o komizmie, sztuki wizualne są reprezentowane w mniejszości i nie 
są omawiane tak szczegółowo i dogłębnie jak pozostałe dyscypliny5. Dlatego też 
postanowiłam zadedykować profesorowi Bohdanowi Dziemidokowi niniejszy 
artykuł omawiający komizm humorystyczny na gruncie fotografii. Ilustrację 
rozważań stanowić będzie twórczość fotografa Elliotta Erwitta.

I

Istnieje wiele definicji komizmu, czasem różniących się między sobą niuansami. 
Jednak wśród badaczy pojawia się zgodność co do tego, że jednym z elementów 
komizmu jest niezgodność (inkongruencja) oraz odchylenie od normy. W naj-
prostszym ujęciu jest to sprzeczność między oczekiwaniami, przyzwyczajeniami 
odbiorcy a zastaną (zaprezentowaną) rzeczywistością. Komizm może nawiązywać 
do zdarzeń, przedmiotów oraz zachodzących między nimi stosunków w życiu 
(przestrzeń pozaartystyczna). Ale jest również kategorią estetyczną odnoszącą 
się do twórczości nastawionej na wywołanie określonych doznań i wrażeń 
(przestrzeń artystyczna).

Część filozofów w swoich badaniach stara się odróżnić kategorię śmieszności od 
kategorii komizmu, wśród nich można wyróżnić między innymi: Georga W. F. Hegla, 
Wissariona Bielińskiego, Jurija Boriewa, Bohdana Zawadzkiego, Jana Trzynadlow-
skiego, Tadeusza Peipera czy Marię Gołaszewską. Po drugiej stronie znajdują się 
badacze traktujący śmieszność i komizm jako pojęcia synonimiczne i używający 
ich zamiennie. Są wśród nich między innymi: Zofia Lissa, Marie Collins-Swabey, 
Władysław Witwicki, Juliusz Kleiner, Julian Krzyżanowski oraz Bohdan Dziemidok6.

Abstrahując od tych sporów terminologicznych, zjawisk wywołujących roz-
bawienie możemy doświadczyć zarówno w świecie artystycznym, jak i świecie 

3 Problem genezy i ewolucji humoru – por. A. Libura, Geneza i ewolucja humoru, „Język a Kultura” 
t. 27, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 103-116.

4 Pierwsze wydanie zostało opublikowane w 1967 r., drugie, zaktualizowane i wzbogacone o an-
tologię najważniejszych tekstów teoretycznych, których wybór i opracowanie przygotowała Monika 
Bokiniec, 44 lata później.

5 Między innymi por. B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2011, s. 7, 152-154 lub M. Gołaszewska, Śmieszność i komizm, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wydawnictwo PAN, Kraków 1987, s. 55-56.

6 B. Dziemidok, O komizmie..., dz. cyt., s. 9-13.
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codziennym. Maria Gołaszewska wskazuje, że śmieszność to cecha potoczności, 
codzienności i rzeczywistości, natomiast komizm to śmieszność wyspecjalizo-
wana, stworzona z intencją, zamysłem twórczym. Zdaniem filozofki źródła 
komizmu jako wartości estetycznej tkwią w rzeczywistości i każda sytuacja 
komiczna (z życia) może zostać przekształcona artystycznie7. W przypadku fo-
tografii dodatkowym walorem jest fakt wynikający z samego medium i sposobu 
powstawania obrazu fotograficznego. Fotografia nie może istnieć bez rzeczy-
wistości, jest to związek przyczynowo-skutkowy: promienie światła odbite lub 
wyemitowane przez obiekt padają bezpośrednio na błonę fotograficzną (w fo-
tografii tradycyjnej) lub na matrycę cyfrową (w fotografii cyfrowej) i dokonują 
na niej przemian, rejestrując tym samym obraz znajdujący się przed aparatem.

Jeżeli za podstawę komizmu uznamy to odchylenie od normy (lub niezgod-
ność między naszym oczekiwaniem, naszą normą), to artysta może albo stwo-
rzyć sytuację i zjawiska odbiegające od obowiązującej normy, albo (co istotne 
w przypadku fotografii reportażowej) dostrzec to odchylenie w świecie. Rolą 
fotografa może być wyłapywanie momentów komicznych, które uprzednio 
zaistniały w rzeczywistości8.

Do przeżywania komizmu istotne jest także spełnienie pozostałych warunków: 
sytuacja lub przedmiot komiczny nie mogą wzbudzać innych silnych uczuć, jak 
na przykład współczucie, strach czy wstręt oraz nie mogą godzić w indywidualne 
poczucie bezpieczeństwa podmiotu doświadczającego komizmu. W sytuacjach 
silnego wzburzenia emocjonalnego czy poczuciu zagrożenia nie potrafimy się 
śmiać i odczuwać przyjemności z walorów komicznych sytuacji czy przedmiotu. 
Powyższe kryteria umożliwiające odczuwanie komizmu realizują się w twórczości 
Elliotta Erwitta.

II

Elliott Erwitt (właśc. Elio Romano Erwitz) urodził się 26 lipca 1928 r. w Paryżu, 
w rodzinie żydowsko-rosyjskich imigrantów. Wkrótce po jego narodzinach rodzi-
na przeprowadziła się do Włoch. W przededniach wybuchu II wojny światowej 
wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Tam młody Elliott zakochał się w kinie 
i fotografii. Okoliczności życiowe sprawiły, że w wieku 16 lat musiał zacząć 
zarabiać na własne utrzymanie. Został fotografem ślubnym, zdobywając tym 
samym pierwszą praktykę zawodową. Studiował fotografię i sztukę filmową 
w Los Angeles City College oraz the New School for Social Research w Nowym 
Jorku. W latach 50. poznał wybitnych fotografów, którzy mieli wpływ na jego 
późniejszą drogę artystyczną i zawodową – Edwarda Steichena, Roberta Capę 
oraz Roya Strykera. Ten ostatni zaproponował młodemu fotografowi, w ramach 

7 M. Gołaszewska, Śmieszność i komizm, dz. cyt., s. 37.
8 „Fotografia to tekst pomiędzy rzeczywistością portretowaną na zdjęciu a subuniversum podmiotu 

fotografującego; pomiędzy tym, co wynika z samej materii rzeczywistości i zostaje jedynie pochwycone 
sprawnym, przewidującym okiem obiektywu a mniej lub bardziej jawną praktyką inscenizacyjną; między 
tzw. obiektywną rzeczywistością a rzeczywistością symulowaną”; por. A. Ogonowska, Komizm – reakcje 
i relacje, „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” nr 4, 2009, http://www.artinfo.pl/pl/publikacje/magazyny/
bf-swiatobrazu/nr-4-2009-89/?page=30 [data dostępu: 7.04.2018].
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próby, wykonanie fotoreportażu rafinerii naftowej w New Jersey. Zdjęcia musiały 
okazać się dobre, gdyż wkrótce po tym wydarzeniu Stryker zaprosił Erwitta do 
dużego projektu, zleconego przez Allegheny Conference on Community Deve-
lopment w Pittsburghu9. Później Erwitt pracował jako fotograf w Armii Stanów 
Zjednoczonych podczas stacjonowania ich oddziałów we Francji i Niemczech. 
Po demobilizacji w 1953 r. dołączył do Agencji Magnum Photos, której jednym 
z założycieli był poznany wcześniej Robert Capa.

Erwitt zajmował się fotografią prasową, reklamową, tworzył filmy, ale znany 
jest przede wszystkim z czarno-białych komicznych zdjęć życia codziennego oraz 
fotografii psów (które zostały wydane w kilku albumach: Son of Bitch (1974), To 
the Dogs (1992), Dog Dogs (1998), Woof (2005) i Elliott Erwitt’s Dogs (2008)). 
Dziś Erwitt ma 90 lat i wciąż jest aktywny zawodowo.

Komizm można klasyfikować według różnych kryteriów. Część badaczy dzieli 
go na komizm prosty (czysty, farsowo-wodewilowy) oraz komizm złożony (nie-
jednorodny, satyryczno-humorystyczny). Do pierwszego zaliczyć można utwory, 
które powstały, by dostarczyć lekkiej, prostej rozrywki, „czysty śmiech”. Wywołują 
one jedynie pogodny czy beztroski nastrój i nie skłaniają odbiorcy do podjęcia 
głębszej refleksji, a twórca poprzez dzieło nie wyraża sądów wartościujących. 
Mogą być to dzieła nieskomplikowane, czasem prymitywne10.

Z kolei komizm złożony wykazują utwory, które dotyczą zjawisk skomplikowa-
nych wewnętrznie. Odbiorca zostaje zachęcony do ustosunkowania się do tego, 
co przeżywa, do przyjęcia postawy wartościującej i refleksyjnej. Śmiech, który 
zostaje wywołany, jest również niejednorodny, łączy się z takimi uczuciami, jak 
żal, współczucie, smutek, gniew, oburzenie, pogarda itp. W ramach komizmu 
złożonego wyróżnia się dwie postawy, humorystyczną oraz satyryczną. Różnicę 
pomiędzy tymi stanowiskami można odnaleźć w nastawieniu twórcy. Satyrycy 
charakteryzują się bezkompromisowym, złośliwym, a czasem wręcz agresyw-
nym podejściem oraz brakiem wyrozumiałości i pobłażliwości do przedmiotu 
czy zjawiska wyśmiewanego11.

Humorystyka jest łaskawsza i łagodniejsza w osądach. Postawa humorystyczna 
jest bardziej kontemplacyjno-filozoficzna niż bezkompromisowo-agresywna. 
Wszelkie odstępstwa od normy, wady, słabostki humorysta postrzega jako ele-
ment świata, coś, co należy traktować wyrozumiale. Nie jest to jednak podejście 
naiwne czy akceptujące zjawiska odbiegające od powszechnie obowiązujących 
norm społecznych. Humorysta potrafi dostrzec piękno i dobro w zjawiskach (na 
pierwszy rzut oka) nędznych, słabych czy wadliwych (umiarkowana aprobata). 
Widzi on również wady i słabości w zjawiskach uważanych za wzniosłe czy 
wartościowe (łagodna i przyjacielska dezaprobata). Zatem komizm humory-
styczny charakteryzuje się relatywnością, zjawiska w świecie, które zajmują 
humorystę, są względnie złe lub względnie dobre12. Podobną wieloznaczność 

9 Był to pierwszy, dojrzały fotoesej Erwitta, sygnowany jego nazwiskiem. Historię projektu oraz 
zdjęcia Erwitta można obejrzeć na stronie: https://www.magnumphotos.com/newsroom/society/elliott-
-erwitt-pittsburgh/ [data dostępu: 8.07.2019].

10 Przykłady takich utworów: por. B. Dziemidok, O komizmie.., dz. cyt., s. 103.
11 Szerszą charakterystykę satyry i komizmu satyrycznego wraz z przykładami utworów: zob. tamże, 

s. 111-115, 144-146, 194-206.
12 Tamże, s. 115-117.
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można odnaleźć na fotografiach Erwitta. Fotograf-humorysta przyjmuje wobec 
fotografowanych obiektów życzliwą i łagodną postawę, nie szydzi, nie ocenia, 
jedynie bystrym okiem wyłapuje sprzeczności i je wskazuje. Zostawia widzowi 
możliwość samodzielnej oceny zjawiska i ustosunkowania się do niego.

W jego twórczości można dostrzec przejawy postawy charakterystycznej dla 
humorysty, które wyróżnia Bohdan Dziemidok13:

1. Podejście kontemplacyjno-refleksyjne – zdjęcia Erwitta są złożone i niekie-
dy nieoczywiste. Zrobienie ich wymagało przemyślenia i dostrzeżenia pewnego 
układu zjawisk. Erwitt na swoich zdjęciach pokazuje świat, który go otacza, całe 
bogactwo społecznych zachowań, norm, rytuałów oraz odchyleń od nich. Erwitt 
igra także z naszymi oczekiwaniami względem fotografii i skłania do zastanowie-
nia się. Owszem, jego zdjęcia pokazują często zabawne sytuacje, jednak humor 
w nich nie jest prosty. Rozbawieniu towarzyszą też inne emocje, jak współczucie 
czy melancholia. Niekiedy jego zdjęcia przekraczają ramy i stają się komentarzem 
ogólnym, a nie ograniczającym się do konkretnego miejsca i czasu. Przykładem 
może być fotografia wykonana w 1963 r. w Pasadenie (Kalifornia) przedstawia-
jąca kobiety na ławce pod płotem, na którym wisi szyld „Lost Persons Area”14. 
W miejscach skupisk dużej liczby ludzi (na targowiskach, koncertach, meczach 
sportowych, ale także w supermarketach) są wyznaczone punkty pierwszych lub 
kolejnych spotkań, ale czy to zdjęcie nie zyskuje nowego znaczenia w czasach 
współczesnych, gdy technologia (GPS, lokalizatory, geotagowanie) potrafi wskazać 
naszą lokalizację co do metrów, a jednak część z nas może być zagubiona w ten 
czy inny sposób, nie fizycznie, lecz raczej metafizycznie…

2. Postawę łączącą obiektywizm z umiarkowanym relatywizmem – medium, 
którego używa Erwitt, utożsamia się z obiektywizmem15 dzięki swej mechanicz-
ności. Pośrednictwo aparatu ma być gwarantem neutralności utworu. Humo-
rysta wyznaje zasadę złotego środka, a otoczenie postrzega we właściwych 
proporcjach. Podobnie jak narzędzie, którym się posługuje, fotograf-humorysta 
niczego jednoznacznie nie deprecjonuje i nie promuje, nie opowiada się za 
żadnym stanowiskiem czy oceną (aparat fotograficzny rejestruje, a nie selekcjo-
nuje). Rzeczywistość pełna jest pozytywnych i negatywnych koincydencji. Elliott 
Erwitt nie fotografuje jedynie psów i nonsensów czających się za rogiem ulicy. 
Uwieczniał trudną codzienność połowy XX w. w Ameryce i Europie. Swoimi 
zdjęciami potrafi opowiadać historie o sprawach poważnych, takich jak segre-
gacja rasowa, zimna wojna, transformacja społeczna czy obyczajowa. W 1950 r. 
w Karolinie Północnej zrobił słynne zdjęcie przedstawiające dwie umywalki 
dla ludzi o różnym kolorze skóry16. Portretował osobistości mające wpływ na 
kształt światowej historii: Nikitę Chruszczowa, Richarda Nixona, Fidela Castro, 
Che Guevarę czy Jacqueline Kennedy. 

13 Tamże, s. 118.
14 Fot. E. Erwitt, Pasadena, California (USA), 1963, © E. Erwitt/Magnum Photos. Zdjęcie wraz 

z komentarzem krytyka sztuki K. Johnsona dostępne pod adresem: https://aphelis.net/elliott-erwitt-un-
titled-pasadena-california-1963/ [data dostępu: 10.07.2019].

15 Problem subiektywności i obiektywności fotografii na przestrzeni dziejów: por. L. Lechowicz, 
Obiektywność i subiektywność w fotografii. Kilka uwag teoretyczno-historycznych, „Format” nr 37, 2001.

16  Fot. E. Erwitt, North Carolina (USA), 1950, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, 
Phaidon, London 2013, s. 10-11.
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3. Nastawienie wyrozumiałe, tolerancyjne i dobroduszne wobec bohaterów 
swoich zdjęć. Humorysta patrzy na świat i ludzi z właściwej perspektywy (ten 
dystans umożliwia aparat fotograficzny). Erwitt nie skupia się wyłącznie na 
negatywnych czy pozytywnych tematach. W każdym zjawisku stara się dostrzec 
coś dobrego i odwrotnie – w sytuacjach czy bohaterach postrzeganych jako 
wartościowe i wzniosłe potrafi zauważyć tę drugą, małą stronę. Dosyć skrajnym 
przykładem może być fotografia kobiety (prawdopodobnie matki) z Ku Klux 
Klanu tulącej dziecko17. To bystre spojrzenie przepełnione jest czułością, by 
dostrzec zalążki dobra, jest wyrozumiałe wobec ułomności czy niedoskonałości 
oraz otwarte na drugiego człowieka i świat. Jego zdjęcia mówią: tacy właśnie 
jesteśmy, tak wygląda świat.

4. Postawa zdystansowana do samego siebie i autoironiczna – wyżej omó-
wiona relacja humorysty i świata jest możliwa dzięki podejściu, jakie przyjmuje 
humorysta wobec samego siebie. Uświadamiając sobie swoje wady i słabości, 
hipokryzją byłoby krytykowanie i osądzanie innych. Erwitt jest najbardziej zna-
nym fotografem psów i zdaje sobie z tego sprawę. Chociaż niektórzy mogliby 
uznać bycie fotografem tych zwierząt za mniej prestiżowe niż fotografowanie 
kobiet, gór czy chociażby koni, Erwitt akceptuje swój tytuł oraz w charakterystycz-
nym dla siebie stylu to komentuje. Dowodzą tego jego liczne psie-autoportrety 
(z wymalowaną twarzą jak dalmatyńczyk lub pozując na podium dla zwycięzcy 
w psich zawodach). Zabawa z konwencją portretu widoczna jest także na jego 
autoportretach, gdzie dłubie w nosie, nosi perukę, czapkę błazna, czapkę z rybą 
lub ubiera biały ochronny kombinezon. Ponadto, fotograf wykreował swoje fo-
tograficzne alter ego – André S. Solidor, w skrócie ASS. Nie jest to wyłącznie żart, 
ale forma jego sprzeciwu wobec oszustw i nadużyć programów graficznych, które 
wykorzystywane są w branży. André S. Solidor grany przez Erwitta to egoistyczny 
fotograf mody, który lubi nagość, martwe zwierzęta i swój własny obraz18. W tym 
przypadku można doszukiwać się postawy satyrycznej, bardziej prześmiewczej19.

Postawie humorystycznej przypisywane bywają aksjologiczne i światopoglą-
dowe znaczenia20. I rzeczywiście, związek pomiędzy postawą życiową autora 
oraz odzwierciedleniem tego w jego twórczości, w przypadku humorystyki, jest 
częstsze niż w przypadku satyry. Dostrzeganie dobrych stron zjawisk, dobra 
w tym, co mizerne, ale także wyrozumiałość do słabości i wad, życzliwość. Po-
nadto dystans, w tym dystans do własnej osoby oraz zdolność do śmiania się 
z siebie, swoich słabości i małości zdaje się przekraczać artystyczne ramy. Taki 
sposób życia odnajduje odzwierciedlenie w twórczości. To postawa estetyczna 
(wrażliwość na bodźce wywołujące doznania komizmu) i jednocześnie pogląd 
na świat, które następnie przejawiają się w twórczości21. Biografia Erwitta, 

17 Fot. E. Erwitt, Klu Klux Klan Meeting, Baton Rouge, Louisiana (USA), 1976, © E. Erwitt/Magnum 
Photos, zob. E. Erwitt, Regarding Women, teNeues, Kempen 2014, s. 198.

18 Krótki wywiad z Elliottem Erwittem, w którym artysta opowiada o swoim alter ego, przeprowadziła 
Natalie Lasance, https://www.dazeddigital.com/photography/article/9687/1/the-art-of-andre-s-solidor-
-aka-elliott-erwitt [data dostępu: 10.07.2019].

19 O takim chwilowym przejściu humorysty do obozu satyrycznego wspomina Bohdan Dziemidok, 
zob. B. Dziemidok, O komizmie…, dz. cyt., s. 122.

20 Czynili tak między innymi: H. Höffding, S. Szuman, S. L. Rubinsztejn. Por. B. Dziemidok, O ko-
mizmie…, dz. cyt., s. 117.

21 Tamże, s. 102-103.
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częste przeprowadzki do innych krajów w dzieciństwie, ale także późniejsze, 
zawodowe miały wpływ na jego sposób patrzenia. Postawa artystyczna Erwitta 
zdaje się zgodna z jego postawą światopoglądową i aksjologiczną.

Bohdan Dziemidok wyróżnił kilkanaście sposobów osiągnięcia efektów ko-
micznych, które ogólnie można określić jako przekształcanie i deformowanie 
zjawisk22. Filozof dopuszcza możliwość wytworzenia zdarzeń odbiegających 
od normy lub nadanie istniejącemu zjawisku takich cech. Poglądy te nawiązu-
ją do wcześniej zasygnalizowanej możliwości kreowania sytuacji komicznych 
przez fotografa (postawa aktywna) lub dostrzeżenia ich w rzeczywistości 
i uchwycenia aparatem fotograficznym (postawa bierna)23. U Erwitta można 
odnaleźć następujące chwyty dające efekt komiczny: parodia, niespodzianka, 
zaskakujące zbliżenia i porównania zjawisk różnych lub wykluczających się (psy 
i ludzie, ludzie i inne zwierzęta, ludzie i rzeczy, zwierzęta i rzeczy), obdarzanie 
zwierząt cechami ludzkimi, wydobywanie kontrastów poprzez zestawienie 
przeciwieństw podkreślających różnice, zestawienia ujawniające zaskakujące 
zbieżności i podobieństwa między tym, co uznane za normalne i powszechne 
a tym, co absurdalne i niedorzeczne (demaskowanie bezsensu uznawanych 
powszechnie za rozsądne normy obyczajowe i etyczne, panujących poglądów 
i postaw życiowych, wzorców i kryteriów wartościowania – między innymi na 
fotografiach poważniejszych tematów), naruszanie kolejności zjawisk w zasadzie 
nieodwracalnych, konstruowanie zjawisk w sposób rzeczywisty lub pozorny, 
odbiegających od norm logicznych i prakseologicznych (w seriach fotograficz-
nych, np. pan rzucający psu patyk, osoby na leżakach). Bardzo często motywy 
te występują jednocześnie na fotografiach.

Styl Elliotta Erwitta bywa porównywany do stylu Woody’ego Allena, jednak 
sam fotograf za swojego idola uznaje Charliego Chaplina24. I podobnie jak brytyj-
ski komik, stara się w swojej twórczości wykorzystywać upodobanie publiczności 
do kontrastów i niespodzianek25. Wszystko to, co jest wbrew oczekiwaniom 
odbiorcy lub niezgodne z jego przyzwyczajeniami, będzie niespodzianką26. 
Każde zdjęcie to historia. Erwitt często fotografował w cyklach lub seriach, 
tworząc w ten sposób krótsze lub dłuższe narracje. Opierając się na pierw-
szym spojrzeniu lub pierwszej fotografii w serii, odbiorca tworzy wyobrażenie 
na podstawie tego, co aktualnie widzi, konstruuje pewną opowieść zdjęcia. 
Później pole widzenia zwiększa się (albo na podstawie ponownego oglądu 
zdjęcia, albo na podstawie kolejnych zdjęć) i okazuje się, że rzeczywistość jest 
zaskakująco odmienna od wyobrażeń odbiorcy. Istotą komizmu jest zatem ujaw-
nienie zaskakującej sprzeczności, kontrastu pomiędzy oczekiwaniami odbiorcy 

22 Maria Gołaszewska dokonała syntezy pracy Dziemidoka i wyróżnia za nim 17 takich sposobów, 
por. M. Gołaszewska, Śmieszność i komizm, dz. cyt., s. 24-25. Por. B. Dziemidok, Formy komizmu, [w:] 
tegoż, O komizmie…, dz. cyt., s. 65-92.

23 Por. B. Dziemidok, O komizmie…, dz. cyt., s. 67.
24 A. Kowalska, Wystawa Elliotta Erwitta w Yours Gallery, „Gazeta Wyborcza”, 6.09.2005, dostępne 

pod adresem: http://fototapeta.art.pl/2005/eer.php [data dostępu: 12.07.2019].
25 Por. B. Dziemidok, O komizmie…, dz. cyt., s. 73.
26 Interesującym przykładem niespodzianki jest... brak niespodzianki. W szerszej perspektywie takim 

przejawem niespodzianki w dorobku artystycznym Erwitta mogą być jego nie-humorystyczne zdjęcia. 
Doświadczyć można tego na przykład podczas oglądania jego albumów fotograficznych lub zdjęć 
w galerii na stronie Magnum Photos.
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a sfotografowaną sytuacją czy bohaterami. Erwitt bazuje na naszym przyzwy-
czajeniu. Spodziewamy się, że serie obrazów tworzą logiczną całość, a każda 
kolejna fotografia została wykonana w chronologicznym odstępie czasowym. 
Erwitt łamie ten schemat i konstruuje opowieść fotograficzną wbrew normom 
logicznym i prakseologicznym. Wnioski wyciągnięte na podstawie tego, co widzi-
my są zabawne. Przykładem może być fotografia właściciela rzucającego patyk 
psu. Na pierwszym zdjęciu widzimy mężczyznę z psem i patykiem przy jeziorze, 
na następnym mężczyzna robi zamach i rzuca patyk do wody, a na ostatnim 
widzimy samotnego psa na brzegu i krąg na jeziorze powstały po wpadnięciu 
czegoś lub raczej kogoś – co sugeruje brak partnera psa przy brzegu27. Inny 
dyptyk przedstawia osoby wypoczywające na leżakach (pierwsze zdjęcie) oraz 
puste leżaki, których materiał jest nadęty od wiatru (drugie zdjęcie)28. Czyżby 
osoby, które przed chwilą na nich wypoczywały, odfrunęły z wiatrem?

Zestawienie tego, co powszechne i codzienne z tym, co niedorzeczne i ab-
surdalne również może zaowocować efektem komicznym. Erwitt często foto-
grafuje na ulicy, a ma przy tym niezwykłą zdolność do wyłapywania absurdów 
i nonsensów w (pozornie) najzwyklejszych i dobrze nam znanych sytuacjach. 
Jest to humor oparty na zasadzie kontrastu i odejścia od normy (do której 
przywykliśmy, patrząc na ulice i fotografie uliczne). Dodatkowym walorem 
(i czynnikiem potęgującym komizm jego fotografii) jest właśnie fakt, że fotograf 
nie zainscenizował tych zdjęć. Nie wykonał ich w studiu, z odpowiednimi rekwi-
zytami i wyposażeniem, z komfortem powtórzeń. Śmieszność owych fotografii 
nie była ich pierwotnym celem (wynikiem bezpośredniej aktywności fotografa). 
Śmieszność owych fotografii niejako objawiła fotografowi sama rzeczywistość, 
dając niekiedy ułamki sekund, by to uwiecznić na materiale światłoczułym. 
Widać to chociażby na zdjęciu kobiety zza regału, na którym stoją dwa dorod-
ne dyniowate29. Przeglądając jego albumy, można więc zastanawiać się, czy 
fotograf ma niezwykłe szczęście do bycia w odpowiednim miejscu i czasie, czy 
też żyje w mieście, w którym poziom niedorzeczności jest statystycznie znacz-
nie wyższy niż w pozostałych miejscach. Łatwo znaleźć absurd, jeżeli wie się, 
czego szukać. Erwitt niewątpliwie jest uważnym obserwatorem otaczającej go 
rzeczywistości, dodatkowo nie rozstaje się z aparatem, więc szansa sfotogra-
fowania zaskakującej, nonsensownej sytuacji jest duża. Erwitt pokazuje znany 
nam świat w nieznany sposób.

Inną formą komizmu są zaskakujące zbliżenia i porównania zjawisk różnych 
lub nawet wykluczających się. Efekt komiczny można uzyskać, wydobywając 
wychodzące poza utarty schemat podobieństwa, na przykład między człowiekiem 
i przedmiotem lub zwierzęciem. Takie podobieństwo uchwycił fotograf między 

27 Fot. E. Erwitt, New York City (USA), 1990, © E. Erwitt/Magnum Photos. Podobnie kobieta z psem 
na cmentarzu w Saint Tropez (na dwóch pierwszych zdjęciach widzimy kobietę czyszczącą nagrobek, 
pies czuwa przy niej, a na ostatniej fotografii pozostał sam pies beztrosko tarzający się na plecach na 
cmentarzu), fot. E. Erwitt, Saint Tropez (France), 1979, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Elliott 
Erwitt’s Dogs, teNeues, Kempen 2017, s. 71, 72-73.

28 Fot. E. Erwitt, Cannes (France), 1975, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. okładka albumu fotografa, 
E. Erwitt, Sequentially Yours, Elliott Erwitt, teNeues, Kempen 2011.

29 Fot. E. Erwitt, Managua (Nicaragua), 1957, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Regarding 
Women, dz. cyt., s. 107.
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czaplą i kranem30, między dziewczynką a posągami w Metropolitan Museum 
of Art31, między dziewczętami i gęsiami32.

Erwitt bardzo często kierował swój aparat na psy. W ich portretach widać 
niezwykłą miłość i sympatię, jakimi fotograf darzy te zwierzęta. Sam swoją pasję 
komentował w charakterystycznym dla siebie tonie: „Naprawdę lubię psy: to 
niezwykle przyjazne zwierzęta. Psy są bardzo podobne do ludzi, tylko mają więcej 
włosów. Ale nie narzekają i nie proszą cię o pieniądze lub odbitkę dla siebie”33. 
Wykonywanie portretów psów w konwencji portretów ludzkich jest dowcipne, 
a Erwitt w swoim dorobku ma bardzo wiele takich egzemplifikacji34. Potrafi on 
uchwycić niezwykłe relacje, jakie łączą właścicieli z ich czworonogami. I jeżeli 
prawdą jest, że pies upodobnia się do człowieka (albo odwrotnie), to Erwitt, 
jak nikt inny, potrafi to pokazać35. Dostrzec można nie tylko zbieżność wyglądu, 
lecz także charakteru, co czasami zbliża jego zdjęcia do parodii czy karykatury36. 
Na niektórych fotografiach kontrast pomiędzy właścicielem a psem wywołuje 
efekt komiczny, np. malutka chihuahua ubrana w sweterek obok samych nóg 
w eleganckich butach właścicielki37. Jeżeli bohaterami jego fotografii są tylko 
psy, to wówczas fotograf obdarza je ludzkimi cechami38. Potrzeba niezwykle 
silnej woli, aby patrząc na te zdjęcia, nie uśmiechnąć się.

Bohdan Dziemidok zwraca uwagę na społeczny wymiar komizmu i  jego 
doniosłą rolę w życiu publicznym. Erwitt na swoich fotografiach także dotyka 
poważnych problemów społecznych (np. wspomnianą wcześniej segregację 
rasową), ale również stylu życia, obyczajów, poglądów, wzorców i kryteriów 
wartościowania. Fotograf demaskuje bezsens uznawanych powszechnie za 
rozsądne norm obyczajowych i etycznych, panujących poglądów i postaw 
życiowych, wzorców i kryteriów wartościowania, pewnego automatyzmu 
działania w społeczeństwie, braku krytycyzmu, bezrefleksyjności, pokazuje 
prawdziwe treści za fasadą zjawisk. Ale też jego fotografie zmuszają widza do 
myślenia, podważają nasze wyobrażenia i stereotypy (również o fotografii), 
ujmują dobrze znaną nam rzeczywistość (np. wizyty w muzeum w Wersalu, 
Prado39) w nowym świetle lub w nowej formie, bardziej ekspresywnej. W ten 

30 Fot. E. Erwitt, Florida Keys (USA), 1968, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, 
Phaidon, London 2013, s. 149.

31 Fot. E. Erwitt, The Metropolitan Museum of Art, New York City (USA), 1988, © E. Erwitt/Magnum 
Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, dz. cyt., s. 238-239.

32 E. Erwitt, Hungary, 1964, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, dz. cyt., s. 128-129.
33 Wywiad z Elliottem Erwittem: „Wolę, by moje fotografie były śmieszne niż tragiczne”, zob. https://

digitalcamerapolska.pl/inspiracje/2171-elliott-erwitt-wole-by-moje-fotografie-byly-smieszne-niz-tragiczne 
[data dostępu: 9.07.2019].

34 Zob. E. Erwitt, Elliott Erwitt’s Dogs, dz. cyt., s. 10-11.
35 Fot. E. Erwitt, Kyoto (Japan), 1977, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Elliott Erwitt’s 

Dogs, dz. cyt., s. 41.
36 Fot. E. Erwitt, New York City (USA), 1973, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Regarding 

Women, dz. cyt., s. 218-219.
37 Fot. E. Erwitt, New York City (USA), 1946, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Elliott 

Erwitt’s Dogs, dz. cyt., s. 16-17.
38 Fot. E. Erwitt, New York City (USA), 1999, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, 

dz. cyt., s. 173.
39 Fot. E. Erwitt, Louvre Museum, Paris (France), 1975, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, 

Regarding Women, dz. cyt., s. 128, fot. E. Erwitt, Museo de Prado, Madrit (Spain), 1995, ©, E. Erwitt/
Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Regarding Women, dz. cyt., s. 131.
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sposób komizm i fotografia spełniają funkcje epistemologiczne i są źródłem 
satysfakcji poznawczej.

Nie można pominąć jeszcze jednego, ważnego zadania komizmu w życiu 
jednostki i społeczeństwa. Komizm może być źródłem higieny psychicznej, wy-
woływać dobry nastrój, rozluźnienie, ale może także przekazywać istotne treści 
oraz zawierać elementy wartościująco-refleksyjne. Poprzez pokazanie śmiesznych 
treści wprowadzają one w dobry humor, a to prowadzi do zewnętrznej dobroci. 
Gdy jesteśmy w przyjaznym nastroju, łatwiej nam się żyje w społeczeństwie, 
znosi drobne przykrości. I odwrotnie: komizm może być lekarstwem na niepo-
wodzenia, zranienia i przykrości już nam zadane40.

Na zakończenie

Bohdan Dziemidok w definiowanym pojęciu komizmu zwraca uwagę na to, co 
umożliwia jego wydobycie, czyli na kontrast, sprzeczność, niewspółmierność 
i odbieganie od normy. Filozof podkreśla, że komizm nie może być powodem 
cierpień przedmiotu. Zdjęcia Erwitta nie zapowiadają złego zakończenia sytuacji 
lub nieszczęścia bohatera. Twórczość Elliotta Erwitta cechuje się błyskotliwym 
poczuciem humoru, a sam fotograf wykazuje się niesamowitym refleksem 
i zdolnością do dostrzegania absurdów i komicznych zestawień rzeczywi-
stości. Jednak jego fotografie są zabawne w ciepły, łagodny, ludzki sposób. 
Fotograf nigdy nie próbował nikogo ośmieszyć ani poniżyć, a zamiast tego 
chce zaskakiwać i wywoływać pozytywne emocje u widzów. Sam w jednym 
z wywiadów przyznał, że woli, aby jego fotografie były śmieszne, niż tragicz-
ne41. Erwitt nie boi się jednak poruszać w swej twórczości tematów trudnych 
(np. segregacja rasowa) czy portretować znane osobistości (np. prezydentów, 
polityków, gwiazdy Hollywood). We wszystkich tych rodzajach zdjęć można 
dostrzec charakterystyczny styl Erwitta – humanistyczną fotografię połączoną 
z poczuciem humoru: otwartość na świat, czułość wobec drugiego człowieka, 
intuicja i autentyczność. Jeżeli poprzez swoje fotografie chciał zmienić czyjąś 
postawę, to raczej poprzez łagodne upomnienie, sugestie, skłonienie do refleksji, 
a nie narzucający się nakaz, surową krytykę czy wyszydzenie. Zdjęcia Erwitta 
nie są kontrowersyjne i raczej nie wzbudzają u widzów negatywnych emocji. 
Nawet w przypadku fotografii przedstawiającej czarnoskórego mężczyznę przy 
umywalce z napisem „colored” można wyczuć pewną przestrzeń do własnych 
przemyśleń, którą Erwitt pozostawił odbiorcy. W tej wolności wyraża się rów-
nież wiara w człowieka i przekonanie, że jest on najwyższą wartością. Fotograf 
wierzy w człowieka, którego fotografuje, i wierzy w człowieka, który będzie 
fotografie oglądał.

40 Por. B. Dziemidok, O komizmie…, dz. cyt., s. 157-175.
41 Wywiad z Elliottem Erwittem: „Wolę, by moje fotografie były śmieszne, niż tragiczne”, zob. https://

digitalcamerapolska.pl/inspiracje/2171-elliott-erwitt-wole-by-moje-fotografie-byly-smieszne-niz-tragiczne 
[data dostępu: 9.07.2019].
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Koncepcja przedmiotu estetycznego u Romana Ingardena 
oraz Clarence Irvinga Lewisa w świetle krytyki estetyki 

fenomenologicznej Bohdana Dziemidoka

Abstract

The Concept of an Aesthetic Object by Roman Ingarden and Clarence Irving 
Lewis. Bohdan Dziemidok’s Critique of Phenomenological Aesthetics

The text juxtaposes Roman Ingarden’s and Clarence Irving Lewis’s conceptions of aesthetic 
object. Bohdan Dziemidok’s critique of Ingardenian aesthetics serves as the basis for 
this comparison. From Dziemidok’s point of view, Ingarden’s aesthetics seems: (1) out 
of touch with the reality, (2) ahistorical and asociological. What is more, (3) his modest 
axiological absolutism lacks solid bases. Dziemidok’s reservations towards Ingarden lead 
towards another concept of the aesthetic object. In this case, it is the one of C. I. Lewis. 
But although the Lewisian view seems to be promising, it proves to be superficial as 
well. Thus it is postulated in the text to develop the pragmatic-transcendental notion 
of the aesthetic object by the means of the conceptual apparatus of phenomenology. 
It allows to avoid Ingarden’s weaknesses and Lewis’s superficiality.

Słowa kluczowe: przedmiot estetyczny, wartość inherentna, kontemplacja es-
tetyczna, przedmiot intencjonalny, sąd konkludujący

Keywords: aesthetic object, inherent value, aesthetic contemplation, intentional 
object, non-terminating judgment

Wstęp

W tekście poruszam kwestię przedmiotu estetycznego u Romana Ingardena 
i Clarence Irvinga Lewisa. W każdym wypadku problem ten wiąże się ze swo-
istą teorią przeżyć oraz wartości estetycznych. Sprawy będą się przedstawiały 
odmienne u umiarkowanego absolutysty pokroju Ingardena, instrumentalisty – 
Johna Deweya (choć tego tylko wzmiankuję, gdyż w jego wypadku zagadnienie 
przedmiotu estetycznego wymaga odrębnego opracowania), a jeszcze inaczej 
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w ramach pragmatyzmu konceptualnego Clarence Irvinga Lewisa. Interesuje 
mnie tutaj osobliwa paralela poglądów estetycznych w odnośnej kwestii na 
gruncie fenomenologii oraz pragmatyzmu i, postępując niejako za wskazaniem 
Patricka L. Bourgeoisa oraz Sandry B. Rosenthal z książki Pragmatism and Phe-
nomenology. The Philosophical Encounter1, chciałbym uwydatnić jeszcze jedną 
zbieżność pomiędzy kontynentalną fenomenologią a klasycznym pragmatyzmem 
amerykańskim, z tą różnicą, że sięgam nie do Maurice’a Merlau-Ponty’ego, 
a estetyki Romana Ingardena. Tekst ma charakter wstępu do badań nad feno-
menologiczno-pragmatyczną ontologią dzieła sztuki.

Za nić przewodnią w tekście przyjmuję rozważania Profesora Bohdana Dzie-
midoka z jego dwóch książek – Teorii przeżyć i wartości estetycznych w polskiej 
estetyce dwudziestolecia międzywojennego2 oraz Amerykańskiej aksjologii 
i estetyki XX wieku3. Zagadnienie przedmiotu estetycznego frapowało Bohdana 
Dziemidoka od początku jego twórczości, a specjalizując się w historii estetyki 
polskiej oraz anglosaskiej, na długo przede mną uchwycił interesującą mnie 
konwergencję pojęciową pomiędzy teoriami estetyków polskich, z jednej strony, 
oraz klasyków pragmatyzmu amerykańskiego z drugiej, zwłaszcza Johna Deweya. 
Jak się wydaje, od Deweya zaczerpnął pojęcie przedmiotu estetycznego Clarence 
Irving Lewis. Jeśli zaś chodzi o estetyków polskich okresu międzywojennego, 
Profesorowi Dziemidokowi, jak sądzę, najbliższy był Mieczysław Wallis. Ingar-
den natomiast, choć stanowił i stanowi dlań niewątpliwą inspirację, okazał się 
z powodu swego nieprzejednanego absolutyzmu fenomenologicznego nie do 
przyjęcia i w gruncie rzeczy pozbawiony podstaw. W pierwszej z wymienionych 
tutaj prac Dziemidok przeprowadził krytykę jego estetyki w duchu umiarkowa-
nego relatywizmu i pragmatyzmu.

1. Przedmiot estetyczny - pomiędzy przeżyciem estetycznym a wartościami
Mieczysław Wallis w swym O świecie przedmiotów estetycznych definiował 
przedmiot estetyczny jako taki, który dostarcza lub przynajmniej jest w stanie 
dostarczać przeżyć estetycznych4. Pojęcie przedmiotu estetycznego w jego 
teorii jest szersze aniżeli dzieła sztuki – każde dzieło sztuki jest przedmiotem 
estetycznym, lecz nie każdy przedmiot estetyczny jest dziełem sztuki. Wallis 
wyróżnił pięć rodzajów przedmiotów estetycznych: (1) rzeczy piękne i śliczne, 
(2) estetycznie brzydkie, (3) przedmioty wzniosłe, (4) tragiczne, (5) przedmioty 
komiczne. Każdemu z nich odpowiada określony typ przeżyć estetycznych. Te 
zasadniczo są dwojakiego rodzaju: estetycznie harmonijne i częściowo dyshar-
monijne. Z grubsza rzecz biorąc, ich charakterystyka do złudzenia przypomina 
tę, którą w tradycji stosowano w odniesieniu do przeżycia piękna i wzniosłości. 
Doświadczenia pierwszego rodzaju są jednoznacznie przyjemne, przebiegają 

1 S. B. Rosenthal, P. L. Bourgeois, Pragmatism and Phenomenology. A Philosophic Encounter, 
B. R. Grüner Publishing Co., Amsterdam 1980.

2 B. Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia między-
wojennego, PWN, Warszawa 1980.

3 B. Dziemidok, Amerykańska aksjologia i estetyka. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Akademickie 
SEDNO, Warszawa 2014.

4 Por. M. Wallis, O świecie przedmiotów estetycznych, [w:] tegoż, Przeżycie i wartość – pisma z es-
tetyki i nauki o sztuce 1931-1949, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968, s. 243.
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łagodnie i harmonijnie, przyprawiając odbiorcę o bezpośrednią satysfakcję 
estetyczną, podczas gdy drugie przyjemności dostarczają pośrednio poprzez 
początkową przykrość (odrazę, dezorientację, lęk, przygnębienie), której prze-
zwyciężenie prowadzi do rozkoszy estetycznej. W rozprawie Wartości estetyczne 
łagodne i ostre5 Wallis przyjął podział na dwie klasy przedmiotów estetycznych 
odpowiednio do wywoływanych przez nie przeżyć harmonijnych lub częściowo 
dysharmonijnych.

W tym samym kierunku – pisze Dziemidok – poszli Władysław Tatarkiewicz 
oraz Leopold Blaustein6. Oni również typologizowali przedmioty ze względu 
na odmienność przeżyć estetycznych. Tatarkiewicz wyróżnił ich trzy rodzaje: 
(1) przeżycia estetyczne w sensie ścisłym, (2) przeżycia literackie, (3) przeżycia 
poetyckie. Pierwsze wywoływane są przez rzeczy dane bezpośrednio, takie jak 
zjawiska przyrody, rzeczy użytkowe, dzieła architektury, sztuk plastycznych oraz 
utwory muzyczne. Pozostałe zaś przez przedmioty ukazujące się za pośred-
nictwem znaków i słów. Tatarkiewicz jednak nie był konsekwentny w swoim 
podziale i przyjmował, że doświadczeń literackich mogą dostarczać także dzieła 
plastyczne, a poetyckich nie tylko poezja liryczna, lecz także niektóre utwory 
muzyczne. Blaustein z kolei wyodrębnił trzy rodzaje percepcji estetycznej: 
(1) spostrzegawczą, (2) imaginatywną, (3) sygnifikatywną. Pierwsza odnosi się 
do bytów rzeczywistych danych bezpośrednio i naocznie, druga do reprezenta-
cji, za pośrednictwem na przykład plam barwnych czy wyobrażeń, jak postaci 
odgrywane przez aktorów w teatrze, trzecia zaś do utworów literackich, gdzie 
reprezentacja dokonuje się za pośrednictwem słów i znaków.

Zupełnie inaczej do problemu podchodzili Ossowski oraz Ingarden, którzy 
skoncentrowali się nie tyle na przeżyciach, co raczej na wartościach. Za przed-
mioty estetyczne uznawali rzeczy podlegające ocenie estetycznej. Dziemidok 
pisze: „Przedmioty estetyczne nie stanowią […], według Ossowskiego, jednolitej 
klasy przedmiotów. Jeśli są wartościowane ze względu na ich piękno, to jedynym 
sprawdzianem ich wartości jest przeżycie estetyczne; jeśli zaś, jak w przypadku 
dzieł sztuki, są wartościowane również ze względu na artyzm, to przeżycie 
estetyczne może, lecz nie musi, być częściowym sprawdzianem ich wartości”7.

2. Ingardenowska koncepcja przedmiotu estetycznego
Spośród rozmaitych koncepcji przedmiotu estetycznego najważniejszą, naj-
bardziej rozwinięta, oryginalną i bez wątpienia najsłynniejszą jest Ingarde-
nowska. Jest ona dość dobrze znana zwłaszcza w kręgu estetyków polskich, 
niemniej jednak warto ją tutaj pokrótce przytoczyć. Jak wiadomo, Ingarden 
odróżnił dzieło sztuki od jego fundamentu bytowego, czyli realnie istniejącego 
i ukształtowanego w określony sposób przedmiotu materialnego, będącego 
podbudową dzieła, jak malowidło czy książka. Samo dzieło sztuki, np. obraz lub 
utwór literacki, jest dlań przedmiotem intencjonalnym i stanowi schematyczny 
twór nadbudowany nad rzeczą realną będącą jego materialną podbudową. 

5 M. Wallis, Wartości estetyczne łagodne i ostre, [w:] tegoż, Przeżycie i wartość – pisma z estetyki 
i nauki o sztuce…

6 Por. B. Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych…, s. 22-23.
7 Tamże, s. 18.
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Wypełnienie schematu, konkretyzacja dzieła, prowadzi do wyłonienia się wła-
ściwego przedmiotu estetycznego. Jest ona dokonaniem perceptora (widza 
lub czytelnika) zajmującego postawę estetyczną. Wedle Ingardena ani dzieło 
sztuki, ani przedmiot estetyczny nie są rzeczami fizycznymi, ale tworami czysto 
intencjonalnymi – korelatami aktów świadomości, które zostają bezpośrednio 
lub pośrednio uchwycone w tychże aktach dzięki immanentnej im intencjonal-
ności. Przeżycia te zatem stanowią źródło ich bytowego sensu i uposażenia8. 
Ingarden przy tym przyjmuje, że zarówno dzieła sztuki, jak i ich konkretyzacje 
cechuje niezależność bytowa i transcendencja względem świadomości twórców 
i odbiorców: „Dzieło samo jest czymś, co przekracza sferę naszych doznań czy 
ich treści, jest czymś w stosunku do nich całkowicie transcendentnym, tak samo 
zresztą jak i ukonstytuowany na jego podłożu przedmiot estetyczny”9. Zarazem, 
jeśli zestawić ze sobą sposób istnienia dzieła sztuki i przedmiotu estetycznego, 
to zachodzi tu istotna różnica. Przede wszystkim dzieło sztuki, choć w swym 
bycie opiera się na, z jednej strony, swej materialnej podbudowie, a z drugiej 
aktach świadomościowych odbiorcy, nie jest współkonstytuowane przez jego 
przeżycia, co czyni zeń twór intersubiektywny. Przedmiot estetyczny – przeciwnie 
– istnieje monosubiektywnie, jest bezpośrednio dostępny tylko perceptorowi, 
który wypełnił schemat uobecniony w dziele i może przybierać rozmaite postaci 
w zależności od sposobu konkretyzowania dzieła przez odbiorcę. W efekcie 
jednemu dziełu sztuki odpowiada potencjalnie nieskończona ilość przedmiotów 
estetycznych.

Wyróżnieniu dzieła sztuki oraz przedmiotu estetycznego odpowiada w teorii 
Ingardena podział wartości dzieła sztuki na artystyczne i estetyczne: wartości 
artystyczne występują w dziele samym jako tworze schematycznym, natomiast 
wartości estetyczne w jego konkretyzacji. „Od początku – pisze Dziemidok – 
Ingarden traktował wartość jako nadbudowaną na przedmiocie polifoniczną 
harmonię jakości estetycznie wartościowych, przeciwstawiając się zdecydo-
wanie subiektywizmowi i skrajnemu relatywizmowi w teorii wartości”10. Zda-
niem Ingardena wartości nie są bytowo samodzielne i nie są przedmiotami 
autonomicznymi. Są zawsze wartościami czegoś, lecz nie dla czegoś lub kogoś 
(z wyłączeniem wartości utylitarnych). Nie mają charakteru relacyjnego i nie 
istnieją pochodnie względem stosunku między podmiotem i przedmiotem. 
W specyficzny sposób wiążą się przedmiotem – nie będąc jego cechami, „są 
w swoisty sposób nadbudowane na cechach (jakościach) przedmiotu jako jego 
określone polifoniczno-syntetyczne kwalifikacje”11. Nie mają przeto charakteru 

8 „Do czysto intencjonalnych przedmiotów należą w szczególności twory intencjonalne, których 
źródło bytu i uposażenia tkwi w intencjonalności nadanej tworom językowym – jak, na przykład znaczenie 
słowa lub zdania – przez odpowiednio zbudowane akty myślowe. To tymczasowe określenie służyć ma 
jedynie do odróżnienia czysto intencjonalnego przedmiotu w ogólnym jego rozumieniu od przedmiotu 
bytowo autonomicznego w stosunku do świadomości. Dla tych ostatnich o ile w ogóle istnieją jest rzeczą 
całkowicie przypadkową, że na nie skierowuje się akt lub akty świadomości, przez co wtórnie stają się 
‘także intencjonalnymi’ przedmiotami”. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, 
teorii języka i filozofii literatury, przekł. M. Turowicz, PWN, Warszawa 1988, s. 180.

9 R. Ingarden, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. III, PWN, 
Warszawa 1970, s. 271.

10 B. Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych…, s . 223 .
11 Tamże, s. 224.
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subiektywnego: nie daje się ich sprowadzić ani do przeżyć wywołanych przez 
dzieło, ani stanów wewnętrznych towarzyszących jego odbiorowi. Wprawdzie 
doświadczenia powstające wskutek odbioru dzieła sztuki mają swoją wartość dla 
odbiorców, ale nie jest to wartość samego dzieła, np. przyjemność estetyczna, 
choć ma znaczenie dla odbiorcy, nie jest mimo to tożsama z wartością dzieła 
sztuki. Zarówno wartości estetyczne, jak i artystyczne istnieją obiektywnie: pięk-
no obrazu przysługuje mu niezależnie od tego, czy ktoś go doświadcza czy też 
nie. Jednak różnią się pod paroma istotnymi względami. Wartości estetyczne 
są zjawiskami jakościowymi. Odbiorca jest w stanie obcować z nimi w sposób 
bezpośredni i naoczny w doświadczeniu estetycznym. „Wartości artystyczne 
natomiast nie mają natury jakościowej – są swoistymi «sprawnościami» dzieła, 
których nie sposób doświadczyć bezpośrednio, ani obcować z nimi naocznie, ale 
można […] wnioskować, że istnieją one jako określone sprawności dzieła sztuki 
na podstawie szeregu wartościowych estetycznie konkretyzacji tego dzieła”12. 
Wartości artystyczne są relacjonalne i służebne względem wartości estetycznych 
- dostarczają podstawy dla ukonstytuowania się przedmiotu estetycznego jako 
nośnika wartości estetycznych i w istocie daje się je utożsamić z potencjalnościami 
dzieła do budzenia przeżyć estetycznych. Mają zatem charakter instrumentalny, 
podobnie zresztą jak samo dzieło sztuki, które jest tylko narzędziem służącym 
ukonstytuowaniu się wartościowego przedmiotu estetycznego.

W kwestii obiektywności wartości estetycznych i artystycznych Ingarden zajął 
stanowisko umiarkowanie absolutystyczne. W Uwagach o względności wartości13, 
a także w wielu innych pracach, jednoznacznie odciął się od relatywizmu este-
tycznego. Wartości estetyczne są, jego zdaniem, nie tylko obiektywne, lecz także 
absolutne; przy czym twierdzenie to nie stosuje się do wartości artystycznych. 
Te ostatnie, z uwagi na ich instrumentalny charakter w stosunku do pierwszych 
są relatywne i relacjonalne. Ingarden zarazem poważnie ogranicza znaczenie 
pojęcia absolutności wartości tak, iż - z pewnego punktu widzenia - mogą się 
one jawić jako względne - mianowicie w tym sensie, że nie są one bytami au-
tonomicznymi (nie istnieją tak samo, jak przedmioty realne), lecz są w swym 
istnieniu zależne od rzeczy będących ich nośnikami – są, innymi słowy, pochodne 
względem swego fundamentu bytowego. Nie są też całkowicie niezależne od 
odbiorców percypujących i interpretujących fundamenty bytowe przedmiotów 
estetycznych. Bez aktywności podmiotowej nie mogłoby się ukonstytuować. Po-
nadto, wartości estetyczne są też względne w tym sensie, że nie są one dostępne 
wszystkim podmiotom, ale jedynie tym, którzy dysponują odpowiednimi kwali-
fikacjami pozwalającymi odebrać dzieło, np. określoną wrażliwością zmysłową 
czy wiedzą. Ich bezwzględność, wedle Ingardena, polega przede wszystkim na 
ich niezmienności i niezależności od chwilowych przeżyć podmiotowych. In-
garden nie twierdzi jednak, że wartości estetyczne mają charakter uniwersalny. 
Z uwagi na monosubiektywny sposób istnienia przedmiotu estetycznego istnieją 
tylko dla określonego podmiotu; i z tego samego powodu nie mogą być też 
uznane za wieczne. Są niezmienne – pisze Dziemidok – „[…] w tym znaczeniu, 

12 Tamże, s. 226.
13 R. Ingarden, Uwagi o względności wartości, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. III.
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że w ukształtowanym już przedmiocie nie zmieniają się tak długo, jak długo 
istnieje w niezmienionej postaci sam przedmiot”14. Przekształcają się one tylko 
wtedy, gdy zmienia się przedmiot estetyczny, gdyż w swym istnieniu zależą 
od jego jakościowych i formalnych własności. Nie są też relacjonalne – istnieją 
absolutnie. Są mianowicie ucieleśnieniem jakości estetycznie wartościowych: 
„Piękno, urok estetyczny, zestrój specyficznych jakości estetycznie walentnych 
itd. – oto różnego rodzaju specjalne jakości, które są same w sobie, czym są, 
a zarazem nie są w żadnym sensie relacjonalne względem nikogo ani niczego 
[…]. Ponieważ istnienie ich nie jest ‘istnieniem dla’ kogoś lub czegoś, to ta oko-
liczność, że ktoś nie napotyka na nie w dostępnym sobie otoczeniu światowym, 
nie narusza w niczym ich bezwzględności (nierelacjonalności) i obiektywności”15.

3. Bohdana Dziemidoka krytyka estetyki Ingardenowskiej
Dla Ingardena sposób istnienia wartości estetycznych i artystycznych jest ściśle 
skorelowany ze sposobem istnienia przedmiotów będących ich nośnikami, co 
nie oznacza, że wartości oraz rzeczy wartościowe istnieją tak samo. Warto-
ściom nie przysługuje żadna z rzeczowych postaci istnienia: nie istnieją one ani 
realnie, ani idealnie, ani nawet intencjonalnie, pomimo że samo dzieło sztuki 
jest przedmiotem czysto intencjonalnym. Kwestia obiektywności względem 
subiektywności wartości estetycznych sprowadza się u Ingardena do problemu 
ich ugruntowania w jakościach dzieła oraz przedmiotu estetycznego.

Dziemidok zauważa, że choć trudno byłoby zakwestionować konieczność 
dystynkcji pomiędzy podstawą materialną dzieła sztuki a nim samym, to jednak 
Ingarden wikłał się tutaj w trudności, czego dobitnym świadectwem jest jego 
niezdolność odróżnienia malowidła od obrazu w wypadku malarstwa abstrak-
cyjnego. Niemniej kontrowersyjna wydaje się próba odróżnienia dzieła sztuki od 
przedmiotu estetycznego. Wprawdzie jej zakwestionowanie rodziłoby problemy 
z tożsamością dzieła, można „[…] jednak – pisze Dziemidok – zaproponować 
inne rozumienie przedmiotu estetycznego, nieidentyfikujące go z indywidualną 
konkretyzacją estetyczną, ale też nieodrzucające konkretyzacji występującej w in-
dywidualnym przeżyciu odbiorcy. Indywidualna konkretyzacja estetyczna byłaby 
wówczas czynnikiem modyfikującym dzieło sztuki jako przedmiot estetyczny, 
a nie konstytuującym ten przedmiot. Czynnikiem współkonstytuującym dzieło 
sztuki jako dzieło sztuki i przedmiot estetyczny zarazem byłaby bowiem nie 
świadomość jednostki, lecz świadomość społeczna danej epoki i danej zbiorowo-
ści”16. W tym właśnie kierunku poszedł Stefan Morawski, który uznał, że podmiot 
odbioru estetycznego ma charakter społeczny. Dzieło sztuki jako takie istnieje 
w przedmiotach estetycznych. „Jego tożsamość określa jego własny kontekst 
historyczny i powtarzalne momenty w dalszej jego recepcji”17. Ingardenowska 
koncepcja przedmiotu estetycznego zatem daleka jest od niepowątpiewalności, 
do której przynajmniej de iure dążyła fenomenologia. Dziemidok jednoznacznie 
opowiada się za rozwiązaniem Morawskiego i stwierdza, że o uznaniu danych 

14 B. Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych…, s . 281 .
15 R. Ingarden, Uwagi o względności wartości, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. III, s. 213.
16 B. Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych…, s . 31 .
17 S. Morawski, Szkoła stawiania pytań, „Studia Estetyczne” 1971, t. 8, s. 247.
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przedmiotów za dzieła sztuki i przedmioty estetyczne decyduje świadomość 
społeczna epoki i środowiska kulturowego.

Z tej perspektywy pierwszym i najbardziej rzucającym się w oczy zarzutem, 
jaki można wysunąć przeciwko Ingardenowi, jest niedostateczne uwzględnienie 
wpływu czynników społecznych i kulturowych na sytuację estetyczną, tzn. triadę 
przeżycie-dzieło-przedmiot estetyczny. Dziemidok pisze: „Bez uwzględnienia 
uwarunkowania społeczno-kulturowego: potrzeb człowieka, sposobów prze-
żywania, wartościowania, konwencji artystycznych, kodów znaczeniowych itd. 
– nie można znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego na przykład dramatycz-
ność, dynamiczność, ekspresyjność, oryginalność, przejrzystość lub subtelność 
(wymienione przez Ingardena jako jakości estetycznie wartościowe) mogą czy 
nawet powinny zostać uznane za estetycznie wartościowe”18. Zdaniem Dzie-
midoka, ahistoryczność i asocjologiczność fenomenologii pozbawiają ją szansy 
wyjaśnienia, dlaczego określone własności przedmiotów są lub nie są odczuwane 
i oceniane jako estetycznie wartościowe. Intuicja ejdetyczna nie daje podstaw 
dla odpowiedzi na postawione tu pytania. W konsekwencji Ingardenowi nie 
udało się podważyć relatywizmu kulturowego i historycznego. Nie udało mu 
się też obronić stanowiska absolutystycznego, nawet w postaci umiarkowanej.

Dalsze zarzuty Dziemidoka dotyczą wartościowania dzieła sztuki w świetle 
teorii Ingardena. Dziemidok podkreśla tu, że „ponieważ jakości wartości este-
tycznej są bezpośrednimi jakościowymi determinantami wartości (nie są więc 
czymś zupełnie różnym od wartości) problem dostatecznego ugruntowania 
wartości estetycznych wymaga rozstrzygnięcia dwóch konkretnych kwestii:

1) Jaki stosunek zachodzi między jakościami wartości estetycznych a jakościa-
mi estetycznie wartościowymi, czy, inaczej mówiąc, pierwsze są dostatecznie 
ugruntowane w odpowiednich dobrach tych drugich?

2) Jaki stosunek zachodzi między jakościami estetycznie wartościowymi 
przedmiotu estetycznego a estetycznie neutralnymi, lecz artystycznie doniosłymi 
własnościami samego dzieła (znowu chodzi tu o sposób i stopień ugruntowania 
pierwszych w drugich). Tylko wykazanie dostatecznego ugruntowania w obu tych 
płaszczyznach pozwala, zdaniem Ingardena, przyjąć koncepcję obiektywności 
wartości. Podobnie wygląda sprawa obiektywności wartości artystycznych”19. 
O ich obiektywności można mówić tylko wtedy, gdy są one dostatecznie ugrun-
towane w artystycznie doniosłych estetycznie neutralnych momentach dzieła, 
które z kolei winny być wystarczająco ufundowane w fizycznej podstawie dzieła. 
To jednak rodzi kolejne trudności.

Rozważania Ingardena zdają się przemawiać na rzecz rozwiązania relacjo-
nistystycznego, choć sam autor rozprawy O dziele literackim się tego wypiera. 
Zdaniem Ingardena, wartości nie są subiektywne, ponieważ znajdują ugrun-
towanie we własnościach samego dzieła sztuki; nie są też jednak obiektywne, 
gdyż zawsze są wartościami dla kogoś, kto uznaje lub odczuwa określone 
własności przedmiotu jako wartościowe, podlegając przy tym różnorodnym 
wpływom biologicznym i społecznym. Wartości w swej genezie przynajmniej 

18 B. Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych…, s . 284 .
19 Tamże, s. 229.
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pośrednio są zależne od podmiotu. Stanowisko Ingardena wydaje się mimo 
wszystko dość osobliwe. Przyjmuje on bowiem, że aktywny udział perceptora 
w powstawaniu dzieła sztuki nie stanowi argumentu za relacyjnością wartości 
i pisze: „Bez względu na taką lub inną genezę i udział perceptora w powstawaniu 
przedmiotu estetycznego, przedmiot ten jest w chwili swego ukonstytuowania 
czymś, z czym perceptor naocznie obcuje, tak lub inaczej go poznaje i nań re-
aguje, a w tym wszystkim jest on czymś w stosunku do perceptora i jego przeżyć 
równie transcendentnym (drugą całość stanowiącym), jak jest nim dzieło sztuki, 
a także jakikolwiek przedmiot bytowo autonomiczny w stosunku do przeżyć 
świadomości, w szczególności przedmiot realny. Ta transcendencja dotyczy nie 
tylko samego dzieła sztuki lub przedmiotu estetycznego w jego kwalifikacjach 
z punktu widzenia wartości neutralnych – obojętnych – lecz i jakości wartościo-
wych i samych na ich podłożu konstytuujących się wartości”20. Ingarden przyjął, 
że obiektywność wartości polega nie tylko na ich ugruntowaniu we własnościach 
przedmiotu estetycznego, lecz także na ich całkowitej transcendencji wobec 
podmiotu. Stanowisko to jawi się jako nie do obrony, zważywszy na fakt, że 
twierdzi on, iż przedmiot estetyczny stanowi efekt aktywności konstytucyjnej 
podmiotu. Problem w tym, że jeżeli przyjmie się za Ingardenem, że podstawą 
bytową jakości wartości estetycznych jest przedmiot estetyczny, które swoje 
istnienie zawdzięcza jedynie konkretyzacji dokonanej przez perceptora dzieła, 
to i istnienie tego przedmiotu oraz odpowiadających mu wartości estetycznych 
zależeć musi od podmiotowej recepcji dzieła – tylko odbiorca jest w stanie 
uchwycić jego wartość estetyczną; przy czym jego reakcja na nią stanowi skła-
dową przeżycia estetycznego. „Jeśli przyjmuje się – pisze Dziemidok – że bez 
aktywności podmiotu przeżywającego dzieło sztuki nie ma ani przedmiotu, ani 
wartości estetycznych, to obrona tezy, że istnienie wartości estetycznej nie jest 
‘istnieniem dla kogoś’ staje się sprawą bardzo trudną”21.

Innym zarzutem, jaki Dziemidok wysuwa przeciwko Ingardenowskiej koncep-
cji wartości estetycznych, jest zarzut ich efemeryczności: „Jeśli zaakceptuje się 
Ingardenowską koncepcję przedmiotu estetycznego – pisze – wówczas trudno 
będzie podważyć tezę o niezmienności wartości estetycznych, w rozumieniu 
proponowanym przez Ingardena. Jest to jednak niezmienność tak krótkotrwała, 
krucha i przemijająca wraz z krótkotrwałym istnieniem przedmiotu estetycznego, 
że trudno ją uznać za mocny argument na rzecz absolutyzmu. W każdym razie 
żaden konsekwentny i radykalny absolutyzm nie mógłby tak względnej nie-
zmienności wartości uznać za wystarczające uzasadnienie swego stanowiska”22. 
Po drugie, chwila, gdy dobiega końca konkretyzacja dzieła sztuki i następować 
ma odkrywanie jakości i wartości estetycznych, istnieje tylko w idealnym modelu 
Ingardena, który to model w praktyce obcowania ze sztuką okazuje się fikcją. 
W rzeczywistym odbiorze sztuki, procesy konkretyzacji dzieła oraz odkrywania 
tkwiących w nim wartości przebiegają jednocześnie, a nie stanowią następują-
cych po sobie faz doświadczenia estetycznego. Gdy kończy się recepcja dzieła 
sztuki, kończy się również proces jego konkretyzacji oraz naoczne obcowanie 

20 R. Ingarden, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. III.
21 B. Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych…, s . 283 .
22 Tamże, s. 282.
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z ukonstytuowanymi w przedmiocie wartościami. Nie sposób wskazać chwili 
doświadczenia, w której dokonałaby się konkretyzacja dzieła i nastąpiło naoczne 
z nim obcowanie. W efekcie należy przyjąć, że przedmiot estetyczny rozumiany 
jako estetyczna konkretyzacja dzieła i właściwe dlań wartości estetyczne nigdy 
nie stają się całkowicie transcendentne względem podmiotu doświadczenia 
estetycznego.

Z tej perspektywy wydaje się, że Profesorowi Dziemidokowi najbliższy jest, 
a przynajmniej był w okresie pisania Teorii przeżyć i wartości estetycznych…, 
relacjonizm Mieczysława Wallisa, którego teorię estetyczną Ingarden uznał 
za przykład psychologizmu aksjologicznego. Według Wallisa, dodatnia ocena 
estetyczna przedmiotu polega na stwierdzeniu więzi pomiędzy pewnym przed-
miotem zewnętrznym a waloryzowanym pozytywnie stanem psychicznym. Tego 
rodzaju przeżycie rozszerza naszą wiedzę nie tylko o wartościowych stanach 
psychicznych, lecz także o wartościowych przedmiotach zewnętrznych. Wallis 
przeciwstawia się tu zarówno obiektywizmowi estetycznemu twierdzącemu, że 
wartości istnieją niezależnie od podmiotów, jak i skrajnemu subiektywizmowi 
odmawiającemu przedmiotowego ugruntowania wartości. Wartość - zdaniem 
Wallisa - jest wartością przedmiotową i nie istnieje niezależnie do przedmiotów 
estetycznych. Jest ona mianowicie przedmiotową zdolnością do wywoływania 
w podmiotach w odpowiednich warunkach pozytywnych przeżyć estetycznych. 
W Przeżyciu i wartości Wallis stwierdza, że „Wartość estetyczna nie jest […] 
żadnym bytem samodzielnym – rzeczywistym, idealnym lub intencjonalnym, 
ani czymś, co istnieje w sensie potocznym, «ma ważność», «obowiązuje», lecz 
jedynie zdolnością do wywoływania w podmiotach swoistych przeżyć, które 
mienimy «przeżyciami estetycznymi». Jest własnością tych przedmiotów i nie 
istnieje poza nimi”23. Jako taka wartość estetyczna jest własnością realnego 
przedmiotu. Wallis nie ugiął się pod zarzutami ze strony Ingardena i uznał, że 
jeżeli od wartości estetycznej odejmie się zdolność do wywoływania określo-
nych przeżyć, to nie pozostanie z niej nic. Wartość - zdaniem Wallisa - powstaje 
z odpowiedniości własności subiektywnych i obiektywnych.

4. Koncepcja przedmiotu estetycznego u Clarence Irvinga Lewisa
Niemniej ważną inspiracją estetyczną dla Dziemidoka było Art and Experience 
Johna Deweya, który niezależnie od Ingardena odróżnił fizyczny wytwór sztuki 
(np. fizyczną bryłę ukształtowanego marmuru) od przedmiotu estetycznego, 
którym staje się dzieło sztuki (rzeźba) w trakcie percepcji estetycznej. „Wytwory 
sztuki – pisze Dewey - świątynie, obrazy, rzeźby, wiersze – to jeszcze nie dzieła 
sztuki. Dzieło powstaje, kiedy człowiek współdziała z wytworem w taki sposób, 
że prowadzi to do doświadczenia, które daje zadowolenie przez swe wyzwala-
jące właściwości i swój ład”24. Fizyczny wytwór artysty jest, zdaniem Deweya, 
dziełem sztuki tylko potencjalnie. Do jego przekształcenia w rzeczywiste dzieło 
sztuki potrzeba aktywnego doświadczenia estetycznego. Percepcja estetyczna 
– zdaniem Deweya – skutkuje „narastaniem przedmiotu estetycznego”. Polega 

23 M. Wallis, Przeżycie i wartość…, s . 188 .
24 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, przekł. A. Potocki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975, s. 261.
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ono na podmiotowym uzupełnianiu „wytworu sztuki” o nowe znaczenia i war-
tości. „Fizyczny «wytwór sztuki» – pisze Dziemidok – staje się w pełni dziełem 
sztuki wtedy, gdy w trakcie aktywnego doświadczenia estetycznego osiąga 
status przedmiotu estetycznego”25.

Deweyowska idea przedmiotu estetycznego niewątpliwie legła u podstaw tej 
kategorii u C. I. Lewisa; z tą jednak różnicą, że Lewis w Analysis of Knowledge 
and Valuations silniejszy akcent postawił na wartości i wartościowania estetyczne 
aniżeli Dewey w Art as Experience. W naszym kontekście ważne jest również to, 
że jego ustalenia w domenie wartościowań estetycznych w zasadzie pokrywają 
się z tymi, które znajdujemy u Mieczysława Wallisa. Lewis utożsamia wartości 
z wartościowymi jakościami lub ich kompleksami przysługującymi przedmiotom, 
stanom rzeczy lub doświadczeniom, twierdząc przy tym, że są one nieoddzielne 
od ich nośników26. Dziemidok pisze o nim, iż był on „najwybitniejszym, obok 
Deweya, współtwórcą pragmatycznej aksjologii […] Podobnie jak inni pragma-
tyści był […] konsekwentnym kognitywistą aksjologicznym. Głosił tezę o tożsa-
mości poznania i wartościowania, utrzymując, że wiedza nie jest celem samym 
w sobie. Powinna pomagać człowiekowi przez formułowanie właściwych ocen 
określonych stanów rzeczy i umożliwić dzięki temu skuteczne działanie w danej 
sytuacji”27. W kwestiach wartości Lewis był empirystą: wartościowania – jego 
zdaniem - to sądy oparte na doświadczeniu. Wzorem pozostałych pragmaty-
stów przyjmował też, że nie ma podstaw, by przeciwstawiać je konstatacjom, 
ponieważ prawdziwe sądy doświadczeniowe zawsze mają moc imperatywną 
w stosunku do naszych przekonań oraz działań. „Oceny – pisał Lewis - są formą 
wiedzy empirycznej nieróżniącej się fundamentalnie, pod względem tego, co 
determinuje ich prawdziwość lub fałszywość, i co określa ich wartościowość lub 
uzasadnienie od innych rodzajów wiedzy empirycznej”28. Od Deweyowskiego 
instrumentalizmu Lewisa różni przede wszystkim przekonanie o istnieniu dóbr 
ostatecznych. Są nimi mianowicie pewne specyficzne własności doświadczeń 
względnie ich układy, sprawiające, że pewne przeżycia stają się pożądane lub 
niepożądane. Za przykład tego rodzaju cech empirycznych Lewis podaje przy-
jemność w rozumieniu hedonistów, podkreślając zarazem, że należy wystrzegać 
się ścisłego określania tej jakości, gdyż zwykle prowadzi to do ujęć jednostron-
nych, i raczej należy mówić o bezpośrednio odczutym dobru aniżeli silić się na 
wskazanie jakiejś cechy definicyjnej.

Do wartościowań zatem stosować się będą te same podziały, co do innych 
twierdzeń empirycznych. Wedle Lewisa, mamy tu: (1) ekspresje bezpośrednich 
doświadczeń, (2) przewidywania dotyczące doświadczeń przyszłych postaci 
okresów warunkowych: „jeżeli spełnione zostaną takie to a takie warunki, to 
w doświadczeniu moim pojawią się takie to a takie treści” oraz (3) konstatacje 
występowania obiektywnych własności przedmiotowych. Pierwszym odpowia-
dać będą ekspresje jakości wartościowych odnajdywanych w bezpośrednim 

25 B. Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych…, s . 30 .
26 C. I. Lewis, An Analysis of Knowledge and Valuations, The Open Court Publishing Company, La 

Salle, Illinois 1946, s. 393.
27 B. Dziemidok, Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku…, s . 44 .
28 C. I. Lewis, An Analysis of Knowledge and Valuations, s . 365 . 
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doświadczeniu; drugim sądy konkludujące [terminating judgements] przepo-
wiadające występowanie pewnych jakości w doświadczeniu, np. „Jeśli dotknę 
tego oto rozpalonego do czerwoności metalu, to poczuję ból”, trzecim zaś oceny 
przedmiotowe, wyrażane za pomocą sądów nie-konkludujących [non-terminating 
judgments]29. Spośród wartościowań tylko dwa ostatnie są weryfikowalnymi 
sądami i poznaniami. Pierwsze natomiast to wyrażenia ekspresyjne dotyczące 
samo-oczywistych i niepowątpiewalnych danych doświadczenia, które choć 
same w sobie poznaniami nie są, to jednak bez nich nie sposób wyobrazić sobie 
pozostałych odmian ewaluacji. Co zaś się tyczy drugiego typu wartościowań, 
to jako przewidywania – weryfikowalne, lecz niezweryfikowane i podatne na 
możliwy błąd - reprezentują rodzaj poznania, który testuje się, podejmując 
określone działania. Konfirmacja ocen z kolei przebiega w ten sposób, że 
dla każdej z nich znaleźć trzeba odpowiadające jej sądy konkludujące, czyli 
odnoszące się do przebiegów doświadczenia podmiotowego, i postępować 
za ich wskazaniami. Oczywiście, potencjalnie jest ich nieskończenie wiele, to-
też oceny nigdy nie osiągają całkowitego potwierdzenia, tak jak to się dzieje 
w wypadku innych twierdzeń o faktach lub własnościach przedmiotowych – są 
one co najwyżej prawdopodobne, niekiedy nawet ocierające się o praktyczną 
pewność. Przejścia od wartości bezpośrednio napotykanych w doświadczeniu 
do przewidywań jego przyszłych przebiegów oraz ocen dokonuje się w drodze 
uogólnień indukcyjnych, ustanawiających korelację pomiędzy bezpośrednimi 
ujęciami aksjologicznymi a własnościami rzeczowymi przyczyniającymi się do 
powstawania tych przeżyć. Wartości napotykane w bezpośrednim doświadczeniu 
są subiektywne w tym sensie, że stanowią coś, co się tylko przejawia. Dla nich 
istnieć równa się być percypowanym; i stąd też czerpią swą niepowątpiewalność. 
Błędne natomiast może okazać się przewidywanie, że jakaś sytuacja, przedmiot, 
stan rzeczy będą niezawodnie przyczyniały się do przykrości lub przyjemności. 
Mamy tu do czynienia z taką samą sytuacją jak w wypadku doświadczenia po-
zostałych własności przedmiotowych - nie istnieje inny sposób ujęcia tego, co 
obiektywne, jak tylko za pośrednictwem jakiejś formy przejawienia się, tj. jakiejś 
prezentacji, przez co rozumie nie tyle całościową treść danego doświadczenia, 
co raczej pewien dający się zeń wyabstrahować znaczący element wskazujący 
na obecność pewnego przedmiotu, sytuacji czy stanu rzeczy. Wartość z tej 
perspektywy okazuje się modusem treści fenomenalnej, do której odnoszą się 
nasze pożądania lub awersje i której ujęcie skłania podmiot do podejmowania 
określonego rodzaju działań.

Nerwem Lewisowskiej aksjologii jest teza, iż „żaden istniejący przedmiot nie 
ma w ścisłym znaczeniu wartości wewnętrznej, a wszystkie wartości w przed-
miotach są jedynie wartościami zewnętrznymi”30. Dobro rzeczy zasadza się na 
ich zdolności do generowania satysfakcjonujących doświadczeń, które jako 
jedyne odznaczają się posiadaniem wartości wewnętrznej i stanowią podstawę 
pozytywnej lub negatywnej waloryzacji przedmiotów. A ponieważ ta zdolność 

29 Lewisowskie terminating judgments oraz non-terminating judgments tłumaczę za Hanną Buczyń-
ską-Garewicz jako sądy konkludujące i nie-konkludujące (H. Buczyńska-Garewicz, Znak, znaczenie, wartość. 
Szkice o filozofii amerykańskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 1975).

30 C. I. Lewis, An Analysis of Knowledge and Valuations, s . 388 .
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rzeczy do wywoływania wartościujących doświadczeń po stronie podmiotu 
ugruntowana jest w ich rzeczywistym jakościowym uposażeniu, to wartość 
im przypisywaną należy traktować jako cechę obiektywną. Pod tym względem 
wartości nie różnią się od pozostałych własności przedmiotowych, np. okrą-
głości. Różnica pomiędzy wartościami a innymi cechami rzeczy sprowadza się 
do sposobu ich określania. W wypadku wartości odniesienie do doświadczenia 
stanowi warunek konieczny i definicyjny jej powiązania z przedmiotem (obiekt, 
który nie niósłby ze sobą tego rodzaju konsekwencji, byłby bezwartościowy), 
podczas gdy pozostałe jego własności można definiować bez uwzględniania 
sposobu ich prezentowania się. Lewis w obrębie wartości przedmiotowych 
wyróżnia dalej wartości instrumentalne i inherentne. „Te wartości - pisze - które 
występują w przedmiotach w taki sposób, że są uświadamialne w doświadczeniu 
poprzez prezentację samego przedmiotu, któremu się je przypisuje, proponujemy 
nazywać wartościami inherentnymi. A te wartości rzeczy, które zasadzają się na 
ich instrumentalności względem pewnych innych przedmiotów, w prezentacji 
których wartość jest bezpośrednio uświadamiana w doświadczeniu, proponujemy 
nazywać wartościami instrumentalnymi”31. Winniśmy zatem wyróżnić dwie klasy 
obiektów: (1) te, co wartość swą zawdzięczają użyteczności względem czegoś 
innego, a więc mają wartość instrumentalną w relacji do jakiś innych dóbr, oraz 
(2) takie, których dobro zależy od aktualnego lub potencjalnego stosunku do 
doświadczenia podmiotowego i nie opiera się na byciu narzędziem służącym 
wytworzeniu jakieś innej wartościowej rzeczy. Te drugie są dobre inherentnie. 
Wartości estetyczne stanowią podklasę wartości inherentnych, co oznacza, 
że przedmioty będące ich nośnikami budzą negatywne lub pozytywne prze-
życia po stronie podmiotu dzięki samej ich prezentacji. Jednak nie wszystkie 
inherentnie dobre rzeczy nazywalibyśmy estetycznymi, a jedynie te, które są 
w stanie budzić postawę zaabsorbowanej kontemplacji i uwalniać ich percep-
tora od zainteresowania przyszłymi i utylitarnymi celami32. Ich dobro polega 
na przyjemności estetycznej, jaką wnoszą one do doświadczenia ludzkiego, 
wzbudzając u odbiorców określonego rodzaju przedstawienia. Ważne jest tu, 
aby własność ta iluminowała w samym doświadczeniu odbiorcy, realne zaś 
istnienie przedmiotu, będącego jej nośnikiem, schodzi na plan dalszy. Słowem, 
oceny estetyczne odnoszą się do rzeczy odznaczających się szczególnie pre-
zentacjonistycznym charakterem, np. dobry but może być ładny, lecz najlepiej 
wypełnia swoje funkcje, gdy o nim zapominamy, natomiast dzieło sztuki, które 
nie przyciągałoby uwagi i nie trzymało jej w skupieniu, nie pełniłoby żadnej 
funkcji w ludzkim życiu.

Wartościowania zwykle wiążą się z działaniami, jednak „wartości estetyczne 
nie są dobrami działania; a postawa, która się ku nim kieruje jest amoralna 
i wolna od takiej troski. Są one tymi, które pojmuje się, ulegając zaabsorbowaniu 
tym, co się prezentuje w swej inherentnej jakości […]”33. Lewis wyróżnia trzy 
podstawowe typy orientacji wartościujących: (1) postawę aktywną, względnie 
moralną w szerokim tego słowa znaczeniu, (2) kognitywną oraz (3) estetyczną. 

31 Tamże, s. 391.
32 Tamże, s. 440.
33 Tamże, s. 438.
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Nie wykluczają się one nawzajem, ale raczej w każdym doświadczeniu aksjo-
logicznym jedna z nich bierze górę nad pozostałymi. (1) Nastawienie moralne 
kieruje się ku dobrom nieobecnym, do urzeczywistnienia których dąży się 
w możliwej przyszłości, i orientuje się nie na dane empiryczne, lecz na niezreali-
zowane potencjalności doświadczenia, gdzie każdą prezentację traktuje się jako 
zapowiedź tego, co ma nastąpić później. (2) W postawie poznawczej wymaga 
się, by treści świadomościowe pojmować jako oznaki rzeczywistości obiektyw-
nej, a więc w ich systematycznym związku z innymi danymi umysłowymi oraz 
działaniami zmierzającymi do ich poznawczej weryfikacji. (3) Zupełnie inaczej 
rzeczy mają się w wypadku orientacji estetycznej. Dominuje tu kontemplacja 
prezentacji przedmiotu, której nie traktuje się tu jako znaku lub wskazówki 
czegoś późniejszego, ale uchwytuje jej bezpośrednio wartościowy charakter. 
Przepływ strumienia świadomości jest w tym wypadku zatrzymany, a nawy-
kowe odnoszenie się umysłu do przyszłości zawieszone34. Skoncentrowany na 
samej treści prezentacyjnej umysł trwa tu w „kontemplacyjnym zawieszeniu” 
[contemplative pause], pozostając wolnym od jakiegokolwiek praktycznego 
zatroskania oraz dalszych odniesień. Stąd postawa ta konotuje pewien stan 
zawieszenia czy ulgi.

Jak powiedziano, nośnikami wartości estetycznych są prezentacje. Biorąc za 
przykład V Symfonię Beethovena, Lewis stwierdza, że kompozycja muzyczna 
nie jest przedmiotem fizycznym, w przeciwieństwie do każdego jej wykonania 
– pomiędzy przedmiotem estetycznym a jego konkretną realizacją artystyczną 
zachodzi oczywista różnica. Podobnie sprawy mają się z literaturą, dramatem, 
a nawet sztukami plastycznymi. Ucieleśniona w rzeczy fizycznej intencja odau-
torska stanowi pewien abstrakcyjny byt czy wyobrażenie. Nawet w wypadku 
obiektów napotykanych w przyrodzie orientacja estetyczna kieruje się raczej ku 
pewnej idealności, a nie fizycznej obecności. Powstaje zatem kwestia, czy przed-
miot estetyczny może być utożsamiony z rzeczą fizyczną. Czy nie powinniśmy 
raczej powiedzieć, że nawet oryginał pochodzący od artysty jest egzemplifikacją 
i imitacją istności, która sama w sobie jest idealna i abstrakcyjna? Lewis zdaje 
się postępować zgodnie ze wskazaniem Art and Experience Johna Deweya, 
gdzie ów stwierdza, że dzieło sztuki zawsze ukształtowane jest na wzór języka: 
„Język istnieje tylko o tyle, o ile jest słyszany i mówiony. Słuchacz to partner 
nieodzowny. Dzieło sztuki stanowi skończoną całość o tyle, o ile działa w do-
świadczeniu innych, a nie tylko samego twórcy. Tak więc język pociąga za sobą 
potrójną zależność, która w logice zwie się triadą. Trzy człony tej zależności to 
mówiący, rzecz powiedziana oraz adresat. Przedmiot zewnętrzny, wytwór sztu-
ki, jest ogniwem łączącym artystę z odbiorcami”35. Dewey przy tym podkreśla 
idiomatyczny charakter poszczególnych rodzajów sztuki: „Każdy środek wyrazu 
mówi o czymś, co nie może być wyrażone ani równie dobrze, ani równie do-
kładnie w żadnym innym języku. Praktyczne wymogi codziennego życia nadały 
dominujące znaczenie jednemu tylko sposobowi porozumiewania się, jakim 
jest mowa. Fakt ten stał się niestety przyczyną powszechnego mniemania, że 

34 Tamże, s. 437.
35 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, s . 129 .
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znaczenia wyrażone przez architekturę, rzeźbę, malarstwo lub muzykę mogą 
być przetłumaczone na język słów, nie tracąc na tym nic lub niewiele”36. W rze-
czywistości każda dziedzina sztuki posługuje się idiomem, który mówi o tym, 
co nie może być powiedziane bez zniekształcenia w innym języku. Lewis, nie-
jako postępując za tym wskazaniem, wyróżnia w zbiorze czynności, jakim jest 
tworzenie i odbiór dzieł sztuki, trzy podstawowe elementy: (1) intencję artysty, 
względnie ideał zaprojektowany przez tę intencję, (2) abstrakcyjny byt, fizyczne 
urzeczywistniony w każdym wydruku, odczytaniu poematu czy w każdym wy-
konaniu utworu muzycznego (prezentacja w wyżej zaproponowanym sensie), 
(3) byt fizyczny, wytwór, ucieleśniający tę abstrakcję, który w większym lub 
mniejszym stopniu zbliża się do pierwotnego ideału i służy za nośnik prezentacji. 
Następnie wskazuje na zależność pomiędzy przedmiotem estetycznym a jego 
materialną podbudową jako swoistą zasadę podziału sztuk.

Tworzenie sztuki opiera się na dążeniu do wyrażenia pewnego ideału, stano-
wiącego przedmiot estetyczny kontemplowany przez odbiorców dzieła. „Na-
potykając przedmiot artystyczny dowolnego rodzaju można i pewno powinno 
się dążyć do wykroczenia poza urzeczywistnione wcielenie ku intencji jego 
twórcy. Jest to szczególnie ważne w przypadku muzyki i dramatu, ponieważ 
może przyczynić się do prawdziwszego ich wykonania”37. Poszukiwanie intencji 
odautorskiej ma też znaczenie w procesie kształcenia artystycznego. Warto tu 
dodać, że w sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają od nas interpretacji 
zachowań innych ludzi, a nie mają nic wspólnego ze sztuką, także często dąży-
my do uchwycenia intencji mówiącego – intencji, które w praktyce nigdy nie są 
w pełni zrealizowane. Staje się to możliwe dzięki empatii i twórczej wyobraźni, 
podstawą zaś tego procesu jest fakt, że przynajmniej wiele z naszych celów 
dzielimy z innymi. Ważniejsze jest rozważenie abstrakcji, która może być urze-
czywistniona i zegzemplifikowana przez przypadki fizyczne. Pewne przedmioty 
estetyczne z istoty swej są abstrakcyjne, np. sonet nie może być utożsamiony 
z  jakimś konkretnym indywiduum fizycznym. Dochodzi tu do powiązania 
znaczeń z symbolicznym wzorcem językowym za sprawą złożonego nawyku 
społecznego, gdzie językowy uzus nadaje prezentacjonistyczną rzeczywistość 
dziełu. Nawet rytm i kadencja języka, które zawierają się w fenomenie este-
tycznym, nie przedstawiają się oku, ale raczej są kojarzone z prezentującymi się 
fizycznymi treściami. Ów abstrakcyjny byt jest w wypadku literatury właściwym 
przedmiotem estetycznym. Nie sytuuje się on ściśle po stronie fizycznej rzeczy 
go ucieleśniającej, a służącej za medium jego prezentacji. Medium dostarcza 
tylko kontekstu dla wykształcenia się mentalnego kompleksu skojarzeniowego 
i gwarantuje obiektywny byt przedmiotowi estetycznemu – wiersz jest czymś 
rzeczywistym przez to, że podlega określeniu przez konkretne realizacje wzorca 
językowego, które czynią możliwymi jego rozliczne, lepsze lub gorsze, wier-
niejsze lub swobodniejsze interpretacje38. „Jednakże cokolwiek podmiot musi 
wnosić do prezentacji, aby poprawnie zrozumieć wiersz, który się prezentuje, 
należy do wiersza samego. O ile [podmiot] nie jest w stanie udźwignąć tego 

36 Tamże, s. 129.
37 C. I. Lewis, An Analysis of Knowledge and Valuations, s . 471 .
38 Por. tamże, s. 273-274.
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lub jakiego innego kontekstu asocjacyjnego, o tyle wiersz nie może być [prze-
zeń] zrozumiany w swym rzeczywiście estetycznym charakterze - jest albo źle 
zrozumiany lub w ogóle nie zrozumiany”39.

Lewis podkreśla, że abstrakcja, którą napotykamy w poezji jest swoiście 
estetycznej natury, i proponuje, aby określać ją mianem „istoty estetycznej”. 
Różni się ona od abstrakcji matematycznych tym, że nie da się jej przeciwstawić 
wszystkiemu, co jest zmysłowo kwalitatywne i wyobrażeniowe. Oczywistym 
jest, że nie wszystkie przedmioty estetyczne są tak abstrakcyjne, jak literatura, 
która na tle innych sztuk stanowi pewne ekstremum. Przyjmując za zasadę 
porządkującą stopień, w jakim abstrakcyjna istota estetyczna pokrywa się z fi-
zycznym medium prezentacji, jako bardziej konkretny jawi się dramat, i dalej 
kolejno – muzyka i sztuki obrazowe, aż do obiektów napotykanych w przyrodzie; 
choć i w wypadku tych ostatnich esencja estetyczna w ścisłym sensie pozostaje 
w stosunku do nich abstrakcją, gdyż, po pierwsze, żadna taka rzecz nie jest 
w stanie skłaniać do kontemplacji estetycznej, jeśli postrzega się ją jedynie za 
pomocą zmysłów zewnętrznych; po drugie, każdy przedmiot fizyczny budzący 
zainteresowanie estetyczne zawiera pewne własności, które są irrelewantne 
dla jego estetycznej jakości. To, co w nim estetycznie istotne nie jest po prostu 
jego fizyczną własnością, ale pojawia się jako z nią skojarzone. Tym sposobem 
Lewis dochodzi do wniosku, że przedmiot kontemplacji estetycznej aktualizuje 
się w prezentacji, a ta dokonuje za sprawą przedmiotu fizycznego, który w do-
świadczeniu estetycznym pełni instrumentalną funkcję realizowania się istoty 
estetycznej - jakościowej abstrakcji, która będąc właściwym przedmiotem do-
świadczenia estetycznego, z czysto teoretycznego punktu widzenia, mogłaby 
być zaprezentowana przy użyciu jakiegoś innego przedmiotu fizycznego. Esencja 
estetyczna zawsze zawiera w sobie zawsze coś, co nie występuje w obiekcie 
fizycznym, służącym jej uzewnętrznieniu, ale w pewnym kontekście, względem 
którego jest zrelatywizowana. Zakres, w jakim taki kontekst rzeczy fizycznej 
jest znaczący dla istoty estetycznej i wartości tego, co się prezentuje, różni się 
w zależności od typów przedmiotów estetycznych, toteż ocena estetyczna (i nie 
tylko estetyczna) zawsze musi uwzględniać, z jakiego rodzaju przedmiotem ma 
do czynienia – czy jest to dzieło sztuki, czy krajobraz, czy może ideał lub jakiś 
nierzeczywisty przedmiot zaprojektowany w określonym celu, np. utopia archi-
tektoniczna. Odnośnie do wszystkich klas przedmiotów, o których daje orzekać 
wartość estetyczna, można powiedzieć, że wartość ta zależy od kompleksu 
właściwości, fenomenalnej Gestalt konstytuującej esencję estetyczną; a ta jest po 
części ucieleśniona w pewnej rzeczy fizycznej, a częściowo należy do kontekstu 
przedmiotu z nią skojarzonego. „Jakakolwiek by nie była natura istności, która 
jest bezpośrednim przedmiotem osądu estetycznego, to ta esencja estetyczna, 
za sprawą której ma on […] wartość estetyczną, jest bytem abstrakcyjnym. Tak 
więc ów rodzaj abstrakcji reprezentuje sobą podstawową kategorię estetyki”40. 
On też decyduje o kwalifikacji aksjologicznej przedmiotu oceny estetycznej.

39 Tamże, s. 274.
40 Tamże, s. 478.
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5. Zakończenie
Na pierwszym miejscu należy tu poczynić uwagę o charakterze wyjaśniającym. 
Pada tu bowiem określenie „fenomenalna Gestalt konstytuująca esencję este-
tyczną”. Otóż Lewis twierdzi, że wartość nie „jest jedną specyficzną jakością 
doświadczenia, ale całą ich gamą; bardziej jak kolor w ogóle lub ton lub twardość 
w ogóle. Jest jak widziana dużość41 [bigness] lub widoczna małość rzeczy. Albo 
ściślej, bezpośrednia wartość odnosi się do kompleksu jakościowego prezentacji 
ją przejawiających, tak jak widziana dużość [rzeczy – R.R.] odnosiłaby się do 
wizualnych wzorców ją przedstawiających, gdyby świat był tak ukonstytuowany, 
że z opisu pozostałych aspektów dowolnego takiego wzorca, bylibyśmy w stanie 
wnioskować, z dostateczną pewnością, o jej widocznej dużości. Nie wydaje się do 
końca trafne, by mówić o wartości lub jej braku jako o wymiarze doświadczenia: 
wymiar byłby aspektem, pod którym rzeczy mogłyby różnić się od siebie nieza-
leżnie od innych, podobnie mierzalnych charakterystyk”42. Wprawdzie możemy 
sobie wyobrazić opis treści doświadczeniowych pod każdym innym względem 
niż wartość, to jednak nie jest to typowa sytuacja. Dzieje się raczej tak, że z opi-
su takiego zarazem jesteśmy w stanie wnosić, choć nie musimy tego czynić, 
o wartości tejże treści. Bezpośrednio ujmowana wartość zatem uchwytywana 
jest, wedle Lewisa, na podstawie pewnego kompleksu jakościowego, który jawi 
się umysłowi i od którego daje się ją oddzielać jedynie przez abstrakcję. Ściśle 
rzecz biorąc, wartość na ogół jest nieprzechodnia, a więc i w pewnym sensie 
nieporównywalna. Gdyby nawet dawało się porównywać treści doświadczeniowe 
pod względem ich wartości, to większy, mniejszy, równy mimo to mogłyby się 
okazać relacjami nieprzechodnimi. „W tym względzie wartość odkrywana jest 
jak widziana dużość [bigness], gdzie przy porównaniu dwóch rozmiarów może 
wystąpić trudność, gdyż jeden [z nich] jest dużością trójkąta a drugi dużością 
koła”43. Wartości nie daje się określić jako punktu na osi, ale raczej jako pewien 
odcinek czy przeciąg. W aksjologii – twierdzi Lewis – winniśmy wystrzegać się 
pojęć o konotacjach matematycznych. Ich pomiar ani kalkulacja jest po prostu 
niemożliwa. Wartość stanowi pewien ogólny modus prezentacji czegoś, jej 
specyficzną modalność; a dla każdej takiej modalności daje się wskazać inne, 
które – lepiej lub gorzej – będą się stosowały do rozważanej treści. Nie można 
więc zakładać, że dwie takie modalności będą ze sobą ostatecznie porównywal-
ne lub że brak preferencji ustanawiał będzie przechodnią relację ekwiwalencji. 
W interesującym nas kontekście oznacza to, że Lewis w istocie przyjmuje – po 
pierwsze – wzorem Deweya idiomatyczny charakter sztuk, a po drugie – co 
jest tego konsekwencją – odrzuca możliwość porównywania ze sobą dzieł. 
Oczywiście, możemy powiedzieć, że jedno dzieło jest udane i dobre, a o innym, 
że jest po prostu słabe czy kiczowate, ale porównywania (jak na przykład te, 
które wyżej stawiały piękno naturalne od artystycznego czy odwrotnie lub czy 
sztuka elitarna jest lepsza od masowej czy przeciwnie) i paragony sztuk, od 

41 W niniejszym kontekście, tłumacząc ustępy z Analysis of Knowledge and Valuations, postanowiłem 
zachować oryginalną formę „dużość”, pomimo że w języku polskim brzmi to nieco niezręcznie, jednak 
właściwsze w języku polskim słowo „wielkość” nie oddawałoby sensu Lewisowskiej „bigness”, ponieważ 
relacje wielkości są relacjami przechodnimi i mierzalnymi.

42 C. I. Lewis, An Analysis of Knowledge and Valuations, s . 402 .
43 Tamże, s. 402.
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których roi się tradycja estetyczna, nie mają najmniejszego sensu. W każdym 
wypadku znaczącego dzieła sztuki mamy do czynienia z zupełnie odmiennymi 
realizacjami ideału artystycznego, a co za tym idzie odmiennymi konfiguracjami 
jakości wartościowych decydujących o estetycznej wartości dzieł.

Jeśli chodzi o samą koncepcję wartości estetycznych u Lewisa, to trudno też 
nie dostrzec konotacji kantowskich. Lewis czerpał z Krytyk Immanuela Kanta 
niemalże na każdym kroku – z pewnej perspektywy dałoby się powiedzieć, że 
jego pragmatyzm konceptualny stanowi interpretację myśli Kanta za pomocą 
kategorii analitycznych i pragmatycznych. Przedłożona przez Lewisa charaktery-
styka postawy estetycznej oznacza, że jest to postawa bezinteresowna w sensie 
Kanta, gdzie interesownym nazywa Kant upodobanie, wiążące się bezpośred-
nio lub pośrednio z istnieniem przedmiotu. Bezinteresowność sądu smaku 
pociąga za sobą przekonanie o czysto umysłowym charakterze doświadczenia 
estetycznego, ponieważ wyklucza ona zeń zmysły jako władzę przekonującą 
podmiot o istnieniu rzeczy oraz rozum, który – będąc przede wszystkim rozu-
mem praktycznym – zawsze jest zainteresowany powołaniem do istnienia dobra 
moralnego w świecie. Doświadczenie estetyczne rozgrywa się w sferze wyłącznie 
wyobraźni i intelektu, a opiera się na przyjemności płynącej z samego oglądania 
rzeczy, lecz podoba się tu nie tyle przedmiot, co raczej jego przedstawienie, bez 
uwzględniania rzeczywistości tej prezentacji: „[…] sąd smaku jest sądem czysto 
kontemplatywnym, tj. sądem, który odnosząc się obojętnie do istnienia przed-
miotu, wiąże tylko jego [pewną] właściwość z uczuciem rozkoszy i przykrości”44. 
To samo możemy powiedzieć o nastawieniu estetycznym u Lewisa. Odnosi się 
ono do samych prezentacji przedmiotu. A jako że o istnieniu rzeczy dowiadu-
jemy się, według autora Analysis of Knowledge and Valuations, na podstawie 
systematycznego związku doświadczeń podmiotowych, to także i tutaj wszelki 
interes zostaje wykluczony. Przypomnijmy, że z bezinteresowności upodobania 
estetycznego Kant wyprowadza również jego uroszczenie do powszechności. 
Jeśli chodzi o pozostałe momenty Kantowskiego pojęcia piękna, to opisałem 
je już w innym tekście45 i nie ma sensu ich tu powtarzać. 

Sięgnijmy jednak do trzeciej z Kantowskich definicji piękna, aby tu poszukać 
klucza do Lewisowskiego rozumienia przedmiotu estetycznego. Głosi, iż jest 
ono formą celowości obecną w przedmiocie, bez wyobrażenia jakiegoś celu, 
co oznacza, że pięknymi nazywało się będzie przedmioty, przedstawiające się 
tak, jakby były celowymi wytworami jakiejś woli, wedle wcześniejszego o nich 
pojęcia; przy czym, aby cieszyć się tego rodzaju formalną konstytucją przedmio-
tu, nie potrzebujemy znać tego pojęcia46. Gdybyśmy mimo to spróbowalibyśmy 
poznawczo odnieść się do takiego pięknego przedmiotu, to nie bylibyśmy w sta-
nie wyjaśnić tej konstytucji inaczej, jak tylko odwołując się do jakieś woli, która 
powołała ją do istnienia zgodnie z jakimś uprzednim zamysłem – pojęciem czy 
wyobrażeniem. Jedność tę – zdaniem Kanta – do doświadczenia estetycznego 

44 Por. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przekł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986, s. 71.
45 R. Rogoziecki, Struktura władz poznawczych a pojęcie piękna jako celowości bez celu w filozofii 

krytycznej Kanta, [w:] Rozum i przestrzenie racjonalności: Kolokwia Bielańskie, red. A. Chmielecki, Wy-
dawnictwo UG, Gdańsk 2010.

46 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, s . 117 .
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wnosi intelekt – a w wypadku doświadczenia piękna zależnego także rozum. 
W istocie w grę wchodzi tu u Kanta idea rozumowa jako pojęcie pewnego mak-
simum – pojęcie przedmiotu doskonałego, na podstawie którego wyobraźnia 
następnie dokonuje hypotypozy, tj. unaoczniającego przedstawienia, tworząc 
przedstawienia, będące ucieleśnieniami ideału rozumowego. Podobnie rzeczy się 
mają, jeśli chodzi o piękno wolne, tyle że tu nie dysponujemy pewnym pojęciem 
o przedmiocie, ale sam ten przedmiot stanowi realizację jedności pojęcia. Stąd 
teleologiczna forma przedmiotu pięknego, która wyraża się w tym, że każda 
jego część odpowiada całości, że nie ma w nim nadmiaru ani braku, że – innym 
słowy - odznacza się właściwą miarą; że każda część w nim współgra z pozo-
stałymi i całością, jaką tworzą, co w wypadku Kanta oznacza, iż odznacza się 
on harmonijną budową oraz właściwymi proporcjami.

W istocie Kant w swej trzeciej definicji piękna przedkłada transcendentalną 
interpretację klasycznego rozumienia tej kategorii, tj. piękna rozumianego jako 
właściwe proporcje, harmonia oraz ład występujące w przedmiocie. Nie możemy 
tego samego powiedzieć o Lewisie, ale bez trudu odnajdujemy w jego pojęciu 
przedmiotu estetycznego momenty kantowskie. Po pierwsze, twierdzi on, że 
istotą sztuki jest dążenie do wyrażenia pewnego ideału, który jest właściwym 
przedmiotem estetycznym i podlega kontemplacji ze strony odbiorców, milcząco 
zakładających, że uchwycenie tego ideału stanowi sedno zabiegów artystycz-
nych. W praktyce równałoby się to próbie odpowiedzi na pytanie, co twórca 
chce nam powiedzieć, a właściwie, to, co mówi nam samo dzieło jako pewien 
artefakt. Zakłada się tu, że do kompetencji decydujących o odbiorze dzieła 
należy pewien stopień wyobraźni oraz empatii. Oczywiście nie oznacza to, że 
odbiorca w tym wypadku musi znać intencję odautorską. Tworzenie dzieła sztuki 
zatem polega na poszukiwaniu właściwych środków wyrazu dla abstrakcyjnej 
esencji estetycznej ucieleśnionej w prezentacji a stanowiącej odwzorowanie 
ideału estetycznego. Stopień jej ujednostkowienia w konkretnym dziele sztuki 
równał się będzie jego idiomatyczności. Złym dziełem sztuki będzie zatem 
takie, któremu nie udało się sprostać zadaniu, jakie przed nim postawiono, 
mianowicie bycia naocznym wyrazem pewnej idei. Środki ekspresji artystycznej 
nadają jej charakter komunikacyjny. Z kolei zrozumienie dzieła sztuki polega na 
uchwyceniu tej właśnie abstrakcyjnej istoty wyrażonej w dziele jako ekspresji 
ideału w domenie prezentacji przedstawionej odbiorcy za pomocą środków ar-
tystycznych. Przedmiotem estetycznym zatem wedle Lewisa będzie prezentacja 
odzwierciedlająca w swej abstrakcyjnej istocie ideał estetyczny. Lewis przy tym, 
jak widzieliśmy, akcentuje jakościowy charakter przekazu estetycznego, co jak 
najbardziej koresponduje z jego koncepcją wartości.

Na koniec pozostaje wrócić do krytyki Ingardenowskiego przedmiotu estetycz-
nego, jaką przeprowadził Bohdan Dziemidok. Widzimy, że całkowicie nie odnosi 
się ona do koncepcji Lewisa. Przedmiot estetyczny Lewisa nie jest jakąś efemerydą 
aksjologiczną istniejącą tylko w chwili jego recepcji. Z perspektywy Dziemidoka 
koncepcja Lewisa sytuowałaby się gdzieś pomiędzy Wallisem a Ingardenem. Z jed-
nej strony, Lewis był obiektywistą, w tym sensie, że uważał, że nośnikami wartości 
są same przedmioty z ich jakościowym uposażeniem, że wartości nie istnieją 
niezależnie od przedmiotów, ale są ich zdolnością do budzenia w podmiotach 
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określonych doświadczeń estetycznych, lecz nie stąd wynika powszechność 
i jednomyślność, przynajmniej w ocenach niektórych przedmiotów uznanych za 
piękne. Lewis przyjmował raczej wzorem Kanta, że w ostatecznym rozrachunku 
jesteśmy do siebie bardzo podobni, dysponujemy podobnymi doświadczeniami 
i władzami poznawczymi, choć nie nazywał tego sensus communis. Lecz jest to 
też powszechność relatywna, zależna od naszego społecznego i kulturowego 
zaangażowania decydujących o kompetencjach odbiorców dzieł sztuki. Lewis nie 
odpowiada na żadne z pytań ontologicznych dotyczących dzieła sztuki. W istocie 
przyjmuje jakąś ontologię minimalną, w ramach której zakłada, że dzieło sztuki 
ukazuje się za pośrednictwem jakiegoś materialnego medium jako znacząca, 
a przez to aksjologicznie naładowana, prezentacja ideału estetycznego. Lewis, 
pisząc o duchowości dzieł sztuki, twierdzi, że ich duchowość polega na tym, że nie 
są one dobrami podlegającymi współzawodnictwu, w przeciwieństwie do dóbr 
materialnych, których posiadanie wiąże się z wyłączeniem z korzystania z nich 
innych. „Dobra niepodlegające współzawodnictwu [non-competitive goods], 
nawet jeśli rezydują w przedmiotach fizycznych, są niematerialne lub duchowe 
w tym sensie, że realizacja ich wartości w doświadczeniu może być nie-eksklu-
zywna, a przeto bezosobowa lub ponadosobowa. Każdy przedmiot, społecznie 
denominowany jako dobro musi odpowiadać pewnemu wspólnemu interesowi 
rodzaju ludzkiego […]”47. Dzieła sztuki jako takie nacechowane są szczególnie 
wspólnotowym charakterem: wspólne uczestnictwo w nich nie przeciwstawia 
jednego człowieka drugiemu, lecz wiąże ludzi ze sobą. Możemy przyjąć, że ta 
specyficzna wspólnotowość dóbr duchowych wynika z tego, że żywimy pewne 
wspólne ideały, w tym również ideały estetyczne. Koncepcja Lewisa dopuszcza 
zatem interpretację w duchu Morawskiego i Dziemidoka, twierdzących, że 
podmiot recepcji estetycznej ma charakter społeczny i jest nim świadomość 
społeczna właściwa dla danych czasów i zbiorowości. Lewisa zatem, choć nie 
rozważał społecznego wymiaru odbioru dzieł sztuki i postrzegania rzeczy jako 
pięknych, nie imałby się też zarzut asocjologiczności i ahistoryczności koncepcji 
przedmiotu estetycznego – zarzut, który Dziemidok trafnie wysunął przeciwko 
koncepcji Ingardena. Z drugiej strony, nietrudno zauważyć, że Lewisowskiej 
koncepcji wartości estetycznych, jakkolwiek jest ona bardzo obiecująca, sporo 
brakuje. W istocie Lewis nie próbował uprawiać estetyki. Uwagi o sztuce i pięk-
nie pojawiają się u niego na tle szerszej koncepcji aksjologicznej. Stawia sobie 
mianowicie pytanie o warunki możliwości specyficznych wartościowań estetycz-
nych – pytanie z gruntu Kantowskie. Jeśli chcielibyśmy jednak zaaplikować teorię 
Lewisa do analizy dzieł sztuki, to wydaje się ona zbyt pobieżna, stąd potrzeba 
swoistego mariażu pragmatyzmu z fenomenologią, dzięki której uzyskalibyśmy 
pragmatyczno-fenomenologiczną koncepcję sztuki, wolną od słabości i jedno-
stronności Ingardena (zwłaszcza oderwania od rzeczywistej praktyki tworzenie 
i odbioru twórczości artystycznej), jak również pobieżności Lewisa.

47 C. I. Lewis, Analysis of Knowledge and Valuations, s . 449 .
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Przeżycie estetyczne jako „wydarzanie się” prawdy: przypadek 
doświadczenia muzyki

Abstract

Aesthetic experience as “revealing” the truth: the case of musical experience

The musical experience deeply touches the listener and gives the reflection on art the 
existential dimension. Many questions arise here. Some of them can be formulated as 
follows: does purely instrumental music (free from words and concepts) pose particular 
analytic challenges to the philosopher? In what sense a wordless song can express truth 
or falsity? Can we treat the musical truth as a metaphor only? I analyze Jerrold Levinson’s 
arguments presented in his famous essay ‘Truth in music’ and consider the possibilities 
of broadening his concept. I also refer to the notion of “profundity” in aesthetic ex-
perience. In addition to the analytical model, I am interested in the experience of live, 
musical performance and the meeting of beauty and truth as freedom and necessity. In 
the latter case, the question about the truth is sometimes synonymous with the sincerity 
of the performer and his or her faithfulness to the score. Ultimately, however, the key 
question is why music in its most valuable concretizations provides such strong premises 
for reflection on existence and its meaning.

Słowa kluczowe: muzyka, prawda, doświadczenie, wartości

Keywords: music, truth, experience, values

„Jak wszystkie rzeczy wzruszające przez to, że będąc mitycznym przekładem naszej wewnętrznej 
struktury, oświecają nas co do nas samych, a zarazem w jednym akordzie rozwiązują nasze 
sprzeczności, piękno powinno teoretycznie przybierać postać nie tyle wstrząsu, ile dwuznacz-
nej walki, splecenia czy lepiej przylegania, sprzężenia linii prostej z krzywą, skojarzenia reguły 
z wyjątkiem od niej. Ale zobaczymy, że sama ta figura przylegania jest nieosiągalną w praktyce 
idealną granicą i że wszelka emocja estetyczna czy ocena piękna – zaszczepia się w końcu na tej 
luce, reprezentującej element złowrogi w jego najsilniejszej formie: nieuchronne niedokończenie, 
przepaść, którą na próżno próbujemy zasypać wyłom otwarty na naszą zgubę”1.

1 M. Leiris, Lustro tauromachii, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 29.
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Oto jedna z możliwych prób poetyckiego uchwycenia siły przeżycia estetycz-
nego, które w przypadku doświadczenia muzyki szczególnie mocno uświadamia 
doznającemu podmiotowi kruchość jego własnej egzystencji i niepewność losu. 
Dźwięki muzyki dążą ku ciszy; są materią najbardziej efemeryczną ze wszystkich 
sztuk pięknych. Ich oddziaływanie na słuchaczy – przy oczywistym założeniu 
koniecznej wrażliwości na tego rodzaju bodźce – bywa niezwykle silne, czego 
dowodzą przedstawiciele estetyki empirycznej i neuroestetyki2. Zacytowana 
na wstępie myśl Michela Leirisa zaprasza do stawiania pytań przekraczających 
horyzont piękna i kwestię emocji estetycznej. Kieruje filozoficzną refleksję nad 
muzyką ku rzadkiemu poruszeniu, którego doświadcza słuchacz nawet wów-
czas (a może zwłaszcza wówczas), gdy słucha muzyki czysto instrumentalnej, 
niedookreślonej przez słowo czy program. O takich utworach muzycznych 
resp. wykonaniach orzekać można, że charakteryzują się swoistą „głębią”. 
Jak pewnie pamiętamy, najbardziej prominentny przedstawiciel formalizmu 
muzycznego, Peter Kivy, miał poważne wątpliwości co do tego, czy muzyka 
czysto instrumentalna (nazywana przez niego ‘music alone’) może być głęboka 
(profound)3. Tymczasem jego wierny dyskutant, Jerrold Levinson, zasugerował 
explicite, że tym, co decyduje o szczególnym poruszeniu słuchacza, może być 
doświadczanie prawdy w muzyce. Przy okazji przypomnijmy, że Levinson jest 
autorem oryginalnych rozważań na temat natury muzycznego myślenia. Poza 
propozycją typologii muzycznego myślenia, w eseju Musical Thinking zawarł 
odważne sądy dotyczące miałkości, płytkości (by nie rzec dosadniej – głupo-
ty) niektórych dzieł muzyki klasycznej. Dla kontrastu wskazał na finezję wielu 
utworów muzyki popularnej czy jazzowej (zwłaszcza jazzowej improwizacji)4. 
Nie powtórzył więc typowego dla wielu myślicieli schematu, zgodnie z którym 
muzyka klasyczna musi być zawsze artystycznie bardziej wartościowa od muzyki 
rozrywkowej (tego błędu nie unika Roger Scruton). Levinson zajmował się także 
fascynującym (zwłaszcza neuroestetyków) zagadnieniem muzycznych dreszczy 
(musical chills), które – jego zdaniem – stanowią epistemiczny probierz walorów 
dzieła, poznawczy naddatek nad tym, co wyłącznie estetyczne. Dreszcze, próbuje 
dowodzić Levinson, mówią nam, że w muzyce wydarza się „coś więcej”: coś 
szczególnie poruszającego, co nie tylko wykracza poza przyjemność estetyczną, 
lecz także stanowi o wartości muzyki. Choć ta teza, zasadniczo kontrowersyjna 
(i stosunkowo łatwa do obalenia), nie będzie nas tutaj zajmowała, warto ją 
przywołać jako świadectwo tego, że fizjologiczna reakcja na muzykę (dreszcze, 
ciarki) może być traktowana jako probierz domniemanej wartości dzieła mu-
zycznego5. W eseju Musical Chills Levinson zaznacza ponadto element, który 

2 Zdaniem wielu badaczy (Panksepp, Bernatzky, Koelsch, Zatorre, Levitin) muzyka w większym 
stopniu niż statyczne obrazy jest zdolna wywoływać silne emocje, a słuchanie muzyki, uznawanej przez 
odbiorcę za przyjemną, aktywuje ośrodki nagrody w mózgu, te same, których aktywność obserwuje 
się przy piciu wody, jedzeniu czekolady, spożywaniu narkotyków, zachowaniach seksualnych. O tym 
intrygującym pierwszeństwie muzyki w kontekście neuroestetycznym piszą także Piotr Podlipniak i Piotr 
Przybysz, autorzy zbiorowej pracy Neuroestetyka muzyki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, s. 21.

3 Por. P. Kivy, Profundity of Music, [w:] tegoż, Music Alone, Cornell University Press, Ithaca, London, 
1990, s . 214 .

4 J. Levinson, Musical Thinking, „Midwest Studies in Philosophy”, 27(1), August, 2003, s. 59-68.
5 J. Levinson, Musical Chills, [w:] tegoż, Contemplating Arts, Oxford 2006, s. 220-236.
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eksploruje w eseju Music and Negative Emotion: największe muzyczne doznania 
dotyczą muzyki, w której odkrywamy jakąś postać smutku6. Autor jest bez wąt-
pienia jednym z tych nielicznych filozofów muzyki, którzy chętnie przyznają się 
do poruszenia, a nawet łez, które towarzyszą muzycznemu doznaniu. Tym, co 
jak się zdaje poraża słuchacza, olśniewa go i wzbudza w nim silne przeżycia, 
jest spotkanie nie tylko z pięknem, lecz także prawdą. Słuchaczom obdarzonym 
podobnym do Levinsona rodzajem wrażliwości (nazywam ją roboczo „słuchem 
metafizycznym”) doświadczenie muzyki może wydawać się przekroczeniem 
konkretyzacji estetycznej w kierunku konkretyzacji egzystencjalnej.

Pytanie, które proponuję w związku z tym sformułować, dotyczy „wydarza-
nia się” prawdy jako kulminacyjnego momentu doświadczenia muzycznego. 
Na ile pytanie o „prawdę w muzyce” może być w ogóle zasadne? Czy należy 
wiązać muzyczną prawdę z kategorią mimesis? Czym jest „poznanie”, które 
staje się udziałem podmiotu przeżycia muzycznego? Profesor Bohdan Dzie-
midok pisał wiele o naturze przeżycia estetycznego, zwłaszcza w odniesieniu 
do perceptualizmu Monroe C. Beardsleya i innych anglosaskich przedstawicieli 
filozofii analitycznej; zajmowało go wartościowanie sztuki, a także jej katar-
tyczno-kompensacyjne doświadczenie i właśnie na styku tych zagadnień pro-
ponuję zakotwiczyć refleksję nad naturą przeżycia muzycznego jako momentu 
„wydarzania się” prawdy. 

Przypomnę w toku tych rozważań kanoniczny dla filozofów muzyki esej 
Truth in Music autorstwa jednego z zaprzyjaźnionych z Profesorem badaczy, 
Jerrolda Levinsona, i zestawię go z próbą metakrytycznej refleksji nad prawdą 
muzycznego wykonania.

1.

Bohdan Dziemidok podkreślał, że uprawiając filozofię sztuki, dobrze jest stawiać 
pytania filozoficzne, które sztuka nam ujawnia i które sama prowokuje7. Sądzę, 
że tak właśnie dzieje się w przypadku pytania o prawdę w muzyce, zwłaszcza, 
gdy zajmujemy się enigmatyczną, bo niedookreśloną przez słowo czy program 
muzyką czysto instrumentalną. Jako filozof sztuki Jerrold Levinson spekuluje na 
temat tego, czy struktury dźwiękowe mogą odpowiadać sądom wyrażającym 
prawdę bądź fałsz. (Nie jest w tych spekulacjach osamotniony, bo podobne 
pytania stawia Brytyjczyk, Julian Johnson, do czego pozwolę sobie powrócić.) 
Kiedy Levinson analizuje tematy sonat czy koncertów, traktuje je jak ludzkie 
myśli nasycone emocjami. Diagnozuje, że drugi temat w słynnej Uwerturze 
Hebrydy Mendelssohna jest manifestacją nadziei i  jak zapewne pamiętamy, 
jest skłonny opowiedzieć się za łagodną wersją teorii persony w muzyce (za-
kładającej wyczytanie ze struktur dźwiękowych ekspresywnego kształtu, który 

6 Tenże, Music and Negative Emotion, [w:] tegoż, Music, Art and Metaphysics, Oxford 2011, 
s. 306-335.

7 Por. B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 9.
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stanowi pewien typ domniemanej „narracji”)8. Analizy Levinsona przekonują 
o tyle, o ile ich życzliwy czytelnik sam zna z doświadczenia estetyczne „trzęsienia 
ziemi”. Nie zaakceptuje ich natomiast większość wychowanych w duchu for-
malizmu filozofów analitycznych. Wydaje się, że Levinson często porzuca swoje 
formalne analizy kształtu struktur dźwiękowych na rzecz podążania właśnie za 
doświadczeniem. Wkracza wtedy niepostrzeżenie na drugą drogę, polegającą 
na poszukiwaniu prawdy w doświadczeniu dzieła muzycznego, jakie staje się 
udziałem słuchacza za pośrednictwem wykonawcy. 

Nostalgia za metafizycznym wymiarem muzyki (zaakcentowana w tytule 
książki Music, Art and Metaphysics, do której autor włączył esej Truth in Music) 
współistnieje z kulturą logiczną wywodu, co ratuje Levinsona przed ironizującą 
krytyką nieznoszących myślowego chaosu kolegów-filozofów. Z rozmachem 
pokazuje czytelnikom przykłady muzyki, która – jego zdaniem – emanuje 
prawdziwością, lecz to nie wszystko. Znajduje też przykłady muzyki nieszczerej 
(insincere) i/lub fałszywej (false), co wcale nie oznacza, by była ona wadliwa 
artystycznie. Nie ma więc w refleksji Levinsona bezpośredniego przełożenia 
prawdziwości muzyki na jej artystyczną czy estetyczną wartość9. Muzyka może 
być obłudna i zarazem czarowna, może też kierować myśli słuchacza ku ba-
nałom, oczywistościom. Słuchacz może w takiej sytuacji doceniać rzemiosło 
twórcy, ale nie jest w stanie dać się jego dziełu zauroczyć. Jednak tym, co skłania 
autora do zgłębiania zagadnienia muzycznej prawdy, są momenty muzycznego 
olśnienia, które łączą odkrycie maestrii w warstwie rzemiosła (wysoka wartość 
artystyczna) ze zdolnością do wzbudzania przeżycia estetycznego szczególnego 
rodzaju (wysoka wartość estetyczna). To przeżycie odbiorcy opiera się na odkryciu 
korespondencji pomiędzy tym, co w warstwie ekspresywnej dzieła zamierzone 
i osiągnięte. To spotkanie artystycznego zamierzenia z efektem ekspresyjnym 
nazywa Levinson prawdą w muzyce. Przy okazji zastrzega, że nie interesuje go 
prawda artystyczna polegająca na korespondencji pomiędzy stanem emocjo-
nalnym kompozytora a efektem jego twórczych starań (powiedzmy, Schuberta 
komponującego kwartet Śmierć i dziewczyna i słuchanego dzisiaj kwartetu). 
Interesuje go jedynie wewnętrzna prawda dzieła (truth internal to the work), 
którą nazywa, synonimicznie, wewnętrzną szczerością (internal sincerity)10. 

Pyta w konsekwencji: czy wszystkie dzieła, które są ekspresyjne, są szczere 
resp. prawdziwe. Odpowiedź jest negatywna. Zdarza się – jego zdaniem – często, 
że ekspresyjny efekt jest zbyt patetyczny lub powierzchowny. Levinson ujmuje 
taką możliwość następująco:

„Muzyka jest wewnętrznie nieszczera (insincere) lub nieprawdziwa (false), kiedy stara się nie-
skutecznie wyrażać emocję x lub jeśli występuje rozbieżność pomiędzy projektowaną emocją 
a osiągniętą w rzeczywistości ekspresją”11.

Dzieło nie musi być przy tym wcale nieporadne konstrukcyjnie, przeciwnie, 
może charakteryzować się wieloma walorami artystycznymi.

8 J. Levinson, Hope in The Hebrides, [w:] tegoż, Music, Art and Metaphysics, dz. cyt., s. 336-375.
9 Tenże, Truth in Music, [w:] tegoż, Music, Art and Metaphysics, dz. cyt., s. 303.
10 Tamże, s. 291.
11 Tamże, s. 292.
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„Dobrym przykładem może być tutaj muzyka orkiestrowa Liszta – precyzuje Levinson – Weźmy 
pod uwagę poemat symfoniczny Tasso. Niezależnie od programowego przesłania, utwór dąży 
do wyrażania szlachetnego heroizmu. Niestety, tym, co osiąga, zwłaszcza w zamykającym 
fragmencie (moderato pomposo) jest coś bliższego porywającej brawurze. Albo, przypomnij-
my niektóre z orkiestrowych dzieł Francka – na przykład Psyche lub Symfonię d-moll – których 
fragmenty aspirują do wyrażania pietyzmu lub religijnej żarliwości, ale osiągają jedynie efekt 
w rodzaju ckliwej czułostkowości”12.

Levinson ocenia tego rodzaju utwory resp. fragmenty utworów jako pretensjonal-
ne (pretentious); taki utwór obiecuje słuchaczowi jakiś ekspresyjny efekt, lecz nie 
dostarcza mu tego, co obiecał. Filozof stwierdza ostatecznie, że „pretensjonalne 
utwory muzyczne są prawdopodobnie zawsze przykładami nieprawdziwości” 
(falsity), czyli braku zgody pomiędzy tym, co w warstwie ekspresji utwór osiąga 
a tym, co sądziliśmy, że wyrazowo osiągnie13. 

Nie oznacza to wcale, by Levinson wartościował te przykłady negatywnie. 
Sam zauważa w przypisie, że mimo całej ich pretensjonalności, lubi orkiestrowe 
utwory Liszta i Francka. Nie wspomina też o jakiejkolwiek wadzie konstrukcyj-
nej czy artystycznej tych kompozycji. Jeszcze bardziej intrygująco wypada jego 
analiza Sonaty na skrzypce i fortepian c-moll op. 30 nr 2 Beethovena. Opisując 
pierwszą część Sonaty, zauważa: „Po otwierającym część temacie, który można 
uznać za żywiołowy i tragiczny, pojawia się (…) temat drugi będący wcieleniem 
naiwności. Większej antytezy nie można sobie wyobrazić14”. Kilka wersów dalej 
wypowiada się o wolnej części Sonaty jako o „psychologicznie fałszywej”. Nie-
prawdziwy jest jego zdaniem – z podobnych względów – I Koncert fortepianowy 
Prokofiewa. „Czy histeryczna zadziorność może występować w bezpośrednim 
sąsiedztwie pełnego wdzięku wyciszenia”? – pyta prowokująco (i najwyraźniej 
nie bierze pod uwagę zdania psychiatrów wypowiadających się na temat tego, 
czym jest norma psychiczna). Na bardzo słuszne pytanie dotyczące swobody 
wyrażania przez utwór muzycznych domniemanych, skrajnie niekoherentnych 
stanów emocjonalnych odpowiada, że ewentualna niekoherencja zależy od 
gatunku artystycznego i epoki. Coś, co jest usprawiedliwione w cyklu wariacji, 
menuecie z triem czy klawesynowej fantazji, może być odebrane jako zbyt wielka 
ekspresywna swoboda w tak zwartej formie, jak klasyczna forma sonatowa. 

Układem odniesienia pozostaje w tym wypadku porównanie ekspresji mu-
zycznej do następujących po sobie ludzkich stanów psychicznych:

„Utwór, który wyraża emocje x i y w następujących po sobie pasażach zdaje się sugerować, 
że w doświadczeniu jakiegoś podmiotu emocje x i y mogłyby po sobie w naturalny sposób 
następować”15.

Określenie „nieprawdziwość” czy emocjonalna „fałszywość” nie jest więc za-
rzutem, tylko obserwacją utworu jako ekspresywnie „rozwichrzonego” w spo-
sób, jaki Levinsona nie przekonuje. Gdybyśmy w tym miejscu mieli nawiązać 
do wielokrotnie przywoływanej przez Profesora Dziemidoka dystynkcji na 

12 Tamże.
13 Tamże, s. 293.
14 Tamże, s. 301.
15 Tamże, s. 298.
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wartościowanie artystyczne i estetyczne, mielibyśmy niemały kłopot. Levinson 
mówi wyraźnie, że warsztatowo nie da się tym kompozycjom właściwie niczego 
zarzucić. Wartościowanie artystyczne wypadłoby zatem pozytywnie, podobnie 
zresztą jak estetyczne, skoro Levinson znajduje przyjemność w słuchaniu tej mu-
zyki. Powstaje pytanie: co w takim razie można by tutaj ulepszyć? Co mogłoby 
doprowadzić do pełniejszej konkretyzacji estetycznej tych właśnie utworów?

Wydaje się jasne, że I Koncert Prokofiewa, Sonata na skrzypce i fortepian 
c-moll Beethovena świetnie radzą sobie jako dzieła sztuki i doprawdy niczego 
w nich poprawić się nie da. Tym, za czym tęskni słuch metafizyczny Levinsona, 
jest najwyraźniej muzyczna głębia, kategoria niejasna, niemalże nieuchwytna 
pojęciowo. Wydaje się też, że autor ma na myśli zaistnienie w dziele sztuki 
pewnego optimum wartości, które powoduje, że słuchając muzyki, po prostu jej 
wierzymy. A może po prostu traktuje on utwory muzyczne jak ludzi, z którymi 
odczuwa się pewną głębszą więź lub nie? Taka urokliwa sugestia pojawia się 
w innym eseju filozofa Popular Song as Moral Microcosm: Life Lessons from Jazz 
Standards. Każe tam wyobrazić sobie czytelnikowi utwory, z którymi chciałby 
zostać sam na bezludnej wyspie. Są wśród nich, powiedzmy, doskonali kompani, 
ale są też arcydzieła, które mogą zatruć samotnikowi życie i wprowadzić go 
w emocjonalne rozedrganie16. 

Co w takim razie stanowi o prawdziwości kwartetu Śmierć i dziewczyna 
Schuberta albo o prawdziwości ostatniej części Sonaty d-moll op. 108 na 
skrzypce i fortepian Brahmsa (oba przykłady podaje Levinson, odnosząc się do 
korespondencyjnej definicji prawdy)? Levinson stara się przekonać czytelnika 
do konieczności zgody na następujący tok rozumowania: „wydaje się prawdą, 
że miłość jest tajemnicza (pamiętając przy tym, że nie każdy aspekt miłości jest 
tajemniczy), złość destrukcyjna, podekscytowanie krótkotrwałe, a radość za-
raźliwa. Jeśli to wydaje się prawdą, to także w przypadku danego muzycznego 
pasażu jego ekspresja-jako (expression-as) może być prawdziwa. Czy mogą 
pojawić się muzyczne pasaże wyrażające miłość jako tajemniczą, złość jako 
destrukcyjną, podniecenie jako krótkotrwałe i radość jako zaraźliwą? Jestem 
przekonany, że tak”17.

Należy wreszcie zmierzyć się z pytaniem o poznawczy walor takiego spotkania 
z muzyczną prawdą. Czy muzyka może dostarczać jakiejś istotnej wiedzy na 
temat „dynamiki i morfologii uczucia”, by posłużyć się określeniem Susanne 
Langer? Zdaniem Levinsona „bardziej prawdopodobne jest to, że odgrywa 
funkcję aktywującą to, co już wiemy, potrafi udramatyzować to, co umyka 
naszej uwadze, właśnie na mocy tego, że jest prawdziwa”18.

Cały wywód kończy się zaskakującym pytaniem: „kiedy możemy w sposób 
uprawniony głosić, że wierzymy jakiejś sonacie”? Ukazuje ono, że wszystko, 
co wcześniej powiedział Levinson, było zaledwie przygrywką do prawdziwych, 
filozoficznych poszukiwań muzycznej prawdy. A może, intelektualną prowoka-
cją? Bo jak przypisywać walor prawdziwości czemuś, co nie jest twierdzeniem? 

16 Tenże, Popular Song as Moral Microcosm: Life Lessons from Jazz Standards, [w:] tegoż, Musical 
Concerns: Essays in Philosophy of Music, Oxford University Press 2015, s. 115-130. 

17 Tenże, Truth in Music, dz. cyt., s. 289-290.
18 Tamże, s. 304.
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Pozwolę sobie zauważyć, że ilekroć pada to rozsądne pytanie, pojawia się w jego 
cieniu podejrzenie, że człowiek, który je zadaje nigdy nie odczuwał prawdzi-
wego muzycznego poruszenia. Podobnie dzieje się w przypadku uznawania za 
bezzasadne pytania o głębię muzyki. Doczekało się ono imponującej bibliografii. 
Zasadniczy trzon dyskusji – który przywołam tylko dla naświetlenia Czytelnikowi 
kontekstu współwystępowania pytań o głębię i prawdę w muzyce – sprowadza 
się do negacji głębi jako niemożliwej do zaistnienia w muzyce instrumentalnej 
aż po akcentowanie jej aksjologicznego wymiaru.

2.

Peter Kivy uznawał, że aby muzyka mogła być głęboka, powinna być o czymś 
głębokim i co więcej, powinna wyrażać głębię w wyjątkowy sposób. Zazwy-
czaj muzyka instrumentalna nie bywa o niczym istotnym, nie spełnia w ogóle 
kryterium „bycia o czymś” (aboutness criterion). Jeden ze spierających się 
z Kivym filozofów, Stephen Davies, argumentuje jednak, że głębia może zo-
stać ujawniona w inny sposób niż poprzez twierdzenia lub opisy. Porównuje 
muzykę czysto instrumentalną do gry w szachy. Ona także nie jest „o niczym 
poważnym”, a jednak wskazuje na takie sprawności ludzkiego umysłu, jak: 
elastyczność myślenia, zdolność rozwiązywania złożonych problemów, głębo-
kie zrozumienie, analizowanie, przewidywanie. Obserwując wielkie rozgrywki 
i analizując posunięcia wybitnych zawodników widzimy, że szachy pośrednio 
wskazują na owe zdolności posiadane przez graczy19. Podobnym przykładem 
mogłoby być przeprowadzanie matematycznego dowodu lub skomplikowanego 
zabiegu chirurgicznego, podczas którego nie formułuje się żadnych twierdzeń 
i nie wygłasza opisów tego, co jest właśnie wykonywane, ale podąża się za 
wewnętrzną logiką dyktowaną przez wiedzę i intuicję. Wielkość, która ujawnia 
się w grze logicznej, zabiegu chirurgicznym czy w dziele muzycznym, dotyczy 
oczywiście tylko wybranych przypadków takich typów „bezsłownego dyskur-
su”. Nie każdy zabieg ewakuacji krwiaka w mózgu zasługuje na poszukiwanie 
w nim „wielkości” i „głębi”, podobnie jak nie każdy utwór z repertuaru muzyki 
klasycznej zachęca do tego rodzaju refleksji. Subtelne związki, które między 
nimi występują, zasługują jednak na chwilę poważnej refleksji. (Zauważył to 
George Steiner w Dziesięciu możliwych przyczynach smutku myśli, w których 
analizuje przykłady myślowej monomanii, podając przykłady totalnego skupienia 
na grze w szachy czy zabiegu operacyjnym.) Zdaniem podejmujących z Kivym 
polemikę filozofów, o tym, że muzyka może być „głęboka”, decyduje jej abs-
trakcyjna forma, bycie swoistym simulacrum rzeczywistości (David A. White), 
stanowienie „modelu porządku w niepewnym świecie” (Robert A. Sharpe) 

czy wskazywanie przez nią na niektóre aspekty ludzkiej egzystencji, takie jak 
śmierć, przeznaczenie, przemijalność czasu i struktura przepływu emocji (Jerrold 

19 S. Davies, Profundity in instrumental music, „The British Journal of Aesthetics”, vol. 42, October 
2002, No . 4, s . 343 .
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Levinson)20. Ten ostatni wątek pojawia się też w eseju autora bodaj najczęściej 
cytowanej teorii znaczenia muzycznego, Leonarda B. Meyera: „Gdy mówimy 
o wielkości [muzyki] – tłumaczy Meyer – mamy do czynienia z taką jakością 
doświadczenia, która transcenduje wszystko, co syntaktyczne. Stajemy wobec 
innego porządku wartości, w którym samoświadomość i wszelka indywidualizacja 
wypływa z kosmicznej niepewności ciążącej nad ludzką egzystencją: z poczucia 
nieprzystawalności kategorii rozumu wobec kapryśnego i nieprzewidywalnego 
porządku wszechświata, z odczuwania przerażającej izolacji w obojętnej, jeśli 
nie okrutnej naturze, ze świadomości własnej niewystarczalności i niemocy 
wobec potęgi stworzenia. Te podstawowe niepewności – odsłaniane dzięki 
równie podstawowym realnościom muzycznych zdarzeń – nie wynikają przecież 
wyłącznie z podążania za syntaktycznymi relacjami w muzyce. Uświadamiamy je 
sobie dzięki myśleniu asocjacyjnemu. Interakcja między muzycznymi zdarzeniami 
i skojarzeniami z nimi, kształtująca i charakteryzująca doświadczenie muzyczne, 
rodzi w nas głęboki zachwyt nad tajemnicą egzystencji, zachwyt pełen czułości 
i przerażenia”21. Być może Meyerowski przykład „wielkiej” muzyki powinien 
posłużyć jako metafora losu lub ludzkiej egzystencji widzianej synchronicznie, 
w powiększeniu. Do takich metafor uciekają się chętnie muzykolodzy analizu-
jący fenomen formy muzycznej u Franciszka Schuberta. „Muzyka Schuberta 
– pisze dwudziestokilkuletni Adorno – napełnia nasze oczy łzami, nie pytając 
o zgodę duszy: oto jak bezwzględnie i realnie nas porusza. Płaczemy, ponieważ 
jeszcze nie jesteśmy tym, co muzyka nam przepowiada. Płaczemy, zaledwie 
przeczuwając w niewypowiedzianym szczęściu, że ta muzyka w swej istocie 
jest tym, czym sami staniemy się pewnego dnia. Choć nie jesteśmy w stanie 
jej rozszyfrować, ta muzyka stawia nam przed niedowidzącymi oczami sekret 
ostatecznego pojednania”22. 

W młodzieńczym eseju Adorna ku temu wyznaniu prowadzi poprawny 
muzykologiczny wywód. Autor tłumaczy tam czytelnikowi, że symultaniczne 
doświadczanie końca i początku jest możliwe w dużych formach instrumental-
nych Schuberta dzięki szczególnym strategiom walki z przemijaniem. W prze-
ciwieństwie do Beethovena, forma sonatowa u Schuberta nie rozwija się na 
sposób teleologiczny i dialektyczny. Ma ona raczej strukturę fragmentarycznego, 
krystalicznego potpourri. Słuchacz delektuje się jego oglądaniem dzięki powta-
rzalności rozbłysków muzycznej prawdy. Muzyka nie rozwija się linearnie, ale 
pejzażowo: nie dąży ku wytyczonemu celowi, ale nieustannie wstrzymuje bieg 
czasu realnego. Motorem rozwoju tej pejzażowej formy – w której każdy punkt 
sprawia wrażenie jednakowo oddalonego od centrum – są nagłe modulacje. One 
zapewniają efekt zmiany oświetlenia tonacyjnego i nastroju. Dzięki tej grze świa-
teł słuchacz kontempluje niezmierzony horyzont trwania z niesłabnącą uwagą. 

20 Por. D. A. White, Toward a theory of profundity in music, „Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 
vol. 50, 1992, s. 33; R. A. Sharpe, Review of Kivy’s „Music alone”, „The British Journal of Aesthetics”, 
vol. 31, 1991, s. 276-277; J. Levinson, Musical profundity misplaced, „Journal of Aesthetics and Art 
Criticism”, vol. 50, 1992, s. 59.

21 L. B. Meyer, Some Remarks On Value and Greatness in Music, [w:] tegoż, Music, the Arts and 
Ideas: Patterns and Predictions in 20th Century Culture, Chicago 1967, s. 38-39.

22 Th. W. Adorno, Schubert (1928), przeł. J. Dunsby, B. Perrey, „19th Century Music”, vol. 29, no. 
1, 2005, s . 14 .
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Adorno nazywa tę ahistoryczną konstrukcję pejzażem śmierci, a otwierający się 
przed słuchaczem bezkres przypomina mu bramy wieczności. 

Domknijmy teraz wątek głębi muzyki, cytując filozofa stale obecnego w re-
fleksji Profesora Dziemidoka. Roman Ingarden w artykule Zagadnienie systemu 
jakości estetycznie doniosłych wymienia „głębię” jako „materialny moment 
estetycznie wartościowy”, a ściślej – „intelektualny” moment estetycznie war-
tościowy, nadbudowany na podłożu estetycznie obojętnego szkieletu dzieła 
sztuki. Wśród momentów „intelektualnych” Ingarden wymienia takie przy-
mioty dzieła, jak: „dowcipny”, „pomysłowy”, „bystry”, „wnikliwy”, „ciekawy”, 
„pełen humoru” i właśnie „głęboki”. Z kolei wśród „formalnych momentów 
wartościowych” na długiej i sporządzonej przez Ingardena w czterech językach 
liście pojawiają się jakości takie, jak: „przejrzystość”, „pełnia wyrazu”, a wśród 
odmian „doborowości” dzieła – między innymi – „wyrafinowany”, „wyszuka-
ny”. Ingarden podkreśla: „jakości wymienione w spisie są albo same dla siebie 
wartościowe, albo też stają się wartościowe, występując w pewnym doborze 
innych jakości”23. To stwierdzenie potwierdza tylko intuicję, zgodnie z którą 
„głębia” może zrodzić się tam, gdzie współwystępują ze sobą zarówno jakości 
natury emocjonalnej, intelektualnej, jak i formalne walory dzieła. W wypadku 
kreacji muzyka wykonawcy w grę wchodziłaby tutaj wyrazistość emocji, pre-
cyzja i kunsztowność wykonania, świeżość inwencji, logika muzycznej narracji. 
Poszukajmy więc odpowiedzi w doświadczeniu muzyki.

3.

Wkroczmy na ścieżkę spotkania z żywym doświadczeniem muzycznym dość 
niespodziewanie, bo dzięki refleksji surowego analityka, który tym razem nie 
pyta wprost o głębię ani o prawdę muzyczną, lecz o autentyczność w ramach 
praktyki wykonawczej. Wspomnę krótko, że Peter Kivy proponuje zasadniczo 
cztery rozumienia autentyczności:

1. wierność wykonawczym intencjom kompozytora; 2. wierność praktyce 
wykonawczej czasów kompozytora; 3. wierność brzmieniu wykonań z czasów 
kompozytora; 4. oryginalność wykonawcy, czyli własny, niezapożyczony sposób 
gry/śpiewu24.

Filozof nie proponuje czytelnikowi żadnych jednoznacznych rozwiązań, 
a o wierności (szczerości, prawdziwości w każdym z wymienionych przez niego, 
czterech przypadków) decyduje coś, co nazywa on dość enigmatycznie efektem 
przekonującym estetycznie. Cóż jednak zrobić z sytuacją, gdy dla jednych ów 
efekt jest przekonujący, a dla innych nie? Czy ostatecznie powinien decydować 
czynnik statystyczny? A może istnieje jakiś estetyczny „punkt wrzenia”, który po-
zwala niedowiarkom uwierzyć i w nagłym olśnieniu dostrzec muzyczną prawdę?

23 R. Ingarden, Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych, [w:] tegoż, Studia z estetyki, 
t. 3, Warszawa 1970, s. 289-293.

24 P. Kivy, Authenticities. Philosophical Reflections on Musical Performance, Cornell University Press, 
Ithaca and London 1997, s. 6-7.
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Taki przypadek opisywany jest w błyskotliwej książce Étienne’a Bariliera, 
Chiński fortepian. Książka relacjonuje „pojedynek wokół pewnego recitalu”, 
a jego uczestnikami jest dwóch wybitnych krytyków muzycznych. Mamy tam 
do czynienia ze sporem o prawdę muzycznego przekazu, dramatyzmu zaś 
dodają mu sugestie czy pomówienia dotyczące fałszywości i udawania, które 
miałyby sprawiać, że publiczność zamienia się w naiwną ofiarę manipulacji ar-
tystki-oszustki. Czytelnik sądzi, że ma do czynienia z fikcyjną chińską pianistką 
Mei Jin, która dla jednego z krytyków jest największą współczesną artystką, 
a dla drugiego – „sprytną pchełką”, która jedynie udaje, że rozumie największe 
arcydzieła klasycznej muzyki Zachodu. Okazuje się jednak, że anglojęzycznemu 
wydaniu książki towarzyszyło głośne medialnie wyznanie współczesnej mistrzyni 
fortepianu, Yuji Wang, która ujawniła, że to ona była prawdziwą inspiracją dla 
Étienne’a Bariliera. Współczesna artystka Yuja Wang jest jedną z setek tysięcy 
grających „wyczynowo” chińskich pianistów, lecz właśnie jej udało się prze-
ścignąć legendarnego Lang Langa, stać się twarzą firmy Steinway i gwiazdą 
koncertującą na całej kuli ziemskiej z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami. Jej 
recitale od kilku lat gromadzą tłumy słuchaczy niezmiennie zadziwionych tym, 
jak istota tak krucha i piękna może grać tak nadludzko sprawnie, bez najmniej-
szego śladu zmęczenia, wydobywając z instrumentu zarówno najsubtelniejsze 
piano, jak i męskie, potężnie brzmiące forte. Poetycka w Schubercie, namiętna 
w Rachmaninowie, drapieżna w Bartoku. Piękne suknie, szpilki, figura modelki 
i wdzięk – to tylko niektóre znaki szczególne prawdziwej Mei Jin, czyli Yuji Wang.

Zmodyfikujmy nieco propozycję Petera Kivy’ego, aby skonstruować kryteria 
oceny wrażliwej na fenomen współczesnej wirtuozki fortepianu, Yuji Wang. 
Proponuję, by punkty (1) i (4) pozostawić bez zmian, a zmodyfikować nieco 
punkty (2) i (3). W przypadku Yuji Wang nie mamy do czynienia z fenomenem 
wykonawstwa historycznego. Zmienione brzmienie propozycji Kivy’ego dotyczy-
łoby zatem: (2’) wierności współczesnej praktyce wykonawczej (nie zaś „praktyce 
wykonawczej czasów kompozytora”) i (3’) wierności współczesnemu brzmieniu 
wykonań (nie zaś „wierności brzmieniu czasów kompozytora”). Prawdziwa Yuja 
Wang z pewnością wierna jest intencjom kompozytorskim zapisanym w nutach. 
Podobnie jak jej fikcyjne wcielenie, Mei Jin, sprawia, że „tym, co nas nagle dosię-
ga i do głębi przejmuje nie są nuty Scarlattiego: to jego obecność wśród nas”. 
Gdy gra Scarlattiego, „nie stara się eksponować pianistycznego talentu, suge-
rować, że rozdarła zasłonę świątyni”. A jednak pod jej palcami „melancholijna 
fuga niespodziewanie staje się przejmująca”25. Trudno znaleźć innego pianistę, 
który potrafiłby nadać tak współczesny blask (dzięki mocy własnego talentu) 
cudzemu dziełu (tutaj wystarczy przywołać grane przez prawdziwą Yuję Wang 
na bis wariacje na temat Marsza tureckiego czy brawurowo zinterpretowany 
Lot trzmiela). Trudno znaleźć pianistę lepiej „zrastającego się z fortepianem” 
i wykorzystującego wszystkie jego współczesne akustyczne możliwości. Trudno 
o pianistę klasycznego z takim wdziękiem lawirującego pomiędzy rolą wirtuoza 
i gwiazdy pop-kultury (gra na bis własne improwizacje, w wywiadach cytuje 

25 É. Barilier, Chiński fortepian. Pojedynek wokół pewnego recitalu, przeł. J. Giszczak, Noir sur 
Blanc, Warszawa 2017, s. 10.
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Coco Chanel w powiązaniu z Gustawem Mahlerem). Dlaczego więc w książce 
Chiński fortepian drugi krytyk widzi w Mei Jin pannę, która w gąszczu modulacji 
Sonaty Chopina porusza się „jak po supermarkecie w pierwszym dniu wyprzeda-
ży”26? Tym, co utrudnia owemu krytykowi docenienie pianistki jest jej wizualne 
piękno. Mei Jin nigdy nie wygląda na zmęczoną i nie traci nad sobą kontroli. 
Nigdy nie trąca przypadkowych klawiszy. Dlatego też ów krytyk jej nie wierzy, 
a zachwyconemu grą Chinki koledze sugeruje, że po prostu się w niej zakochał. 

„Prawda” Yuji Wang jest trudna do zniesienia dla słuchaczy przyzwyczajonych 
do powagi sali koncertowej i do muzycznego piękna okupionego łzami, potem 
i cierpieniem. Być może powinno się jej słuchać zza kotary? Z całą pewnością 
byłoby prościej, gdyby występowała w nieco bardziej ascetycznych strojach, 
lepiej wpisujących się w tradycyjny rytuał koncertów klasycznych (czarna, długa 
suknia). Wówczas jednak nie byłoby szansy zmierzenia się z tą niewygodną 
prawdą sprawiającą, że sale koncertowe pękają dzisiaj w szwach, a oglądalność 
Yuji na serwisie YouTube jest podobna do tej, jaką osiągają największe gwiazdy 
muzyki pop. W realnym życiu koncertowym Yuja Wang wygrywa, bo tłumy ludzi 
wierzą jej sztuce i chcą na żywo przekonać się, jak brzmi jej „prawda”. Niewielu 
słuchaczy zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że droga do tej dzisiejszej lek-
kości i wdzięku wiodła per aspera ad astra. W wieku lat czterech trzeba było 
ćwiczyć po sześć godzin dziennie, a w wieku lat dziesięciu – już osiem godzin. 
Dzięki temu dłonie i mózg Mei Jin/Yuji Wang są nieco bardziej „nieludzkie” od 
rąk dzieci spędzających przy fortepianie godzinę dziennie. 

W książce Bariliera fikcyjna Mei Jin także wygrała, bo krytyk-niedowiarek 
w finale opowieści uległ nagle wewnętrznej przemianie. Nie wiemy, czy prze-
myślał argumenty swojego kolegi. Może po prostu „usłyszał” i „uwierzył”? Tak 
czy inaczej, jego konwersja każe przypomnieć sobie o finałowym pytaniu z eseju 
Levinsona: co sprawia, że jesteśmy w stanie uwierzyć sonacie?

4. 

Zbliżając się do podsumowania, pozwolę sobie przywołać wypowiedzi brytyj-
skiego muzykologa, Juliana Johnsona, którego wykład Language, Sense and the 
Muteness of Music zamykał tegoroczną konferencję w ramach spotkań Royal 
Musical Association: Music and Philosophy Study Group27 w Londynie. Johnson, 
autor erudycyjnej książki Out of Time: Music and Making the Modernity twierdzi, 
że aspiracja do wyrażania prawdy kulminuje w czasach, gdy klasyczna muzy-
ka Zachodu starała się stanowić mimesis języka. Jego zdaniem naśladowanie 
języka ma mniej więcej 400-letnią tradycję i dominuje pod koniec XVIII w., po 
którym następuje stopniowe odsuwanie się od dosłownego naśladownictwa 
w kierunku, najpierw, wyrażanych in abstracto uczuć, a potem – złamania za-
sady językowego mimesis w XX wieku28. Dlatego też można dzisiaj traktować 
temat w kwartecie Beethovena jako rodzaj serii pytań i odpowiedzi, można 

26 Tamże, s. 26.
27 Konferencja odbywała się w Londynie w King’s College, 11-12.07.2019.
28 J. Johnson, Out of Time. Music and the Making of Modernity, Oxford 2015, s. 236-274.
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też analizować przypadki, kiedy muzyka łamie pewne zasady syntaktyczne 
i powiedzmy, budzi w odbiorcy jakiś rodzaj wewnętrznego sprzeciwu wobec 
proponowanej logiki muzycznego wywodu. Zauważmy, że w tym miejscu re-
fleksja Johnsona harmonizuje z przemyśleniami Levinsona, który przybliżał nam 
swoje intuicje na temat „prawdziwości” lub „fałszywości” tematów w sonacie 
Beethovena: one tkwią jeszcze w paradygmacie mimesis językowego. A jak 
wygląda przypadek Sztucznych ogni Debussy’ego, Igraszek wody Ravela czy 
innych przykładów impresjonizmu muzycznego? Czy one nie są narracją, dźwię-
kową opowieścią o fajerwerkach i migotliwości wody? Czy one nie są innym 
rodzajem mimetyzmu, jakże udanego, choć niedosłownego, porównywalnego 
raczej do malarstwa niż do języka? Nie, one są fajerwerkami i wodą – odpowia-
da prowokująco Johnson. Muzyka impresjonizmu jest zdecydowanym krokiem 
ku zerwaniu z rygorem logiki skazanej na nawiązania do języka. Dalsze kroki 
twórców muzyki XX i XXI w. były jeszcze bardziej radykalne. 

Wróćmy teraz do początkowego cytatu. Michel Leiris widzi w doświadczeniu 
estetycznym szansę uchwycenia i – być może – zrozumienia dramatycznych 
sprzeczności ludzkiego losu. Choć doświadczenie to nie należy do łagodnych, 
wielu autorów mierzących się z próbą jego opisu – jak Adorno, Steiner czy Levin-
son – niezwykle wysoko je ceni, także w wymiarze poznawczym. Polski filozof, 
Władysław Stróżewski, widzi w muzyce, malarstwie i  literaturze (zwłaszcza 
poezji) splecenie prawdy i piękna w postaci dialektycznego spotkania koniecz-
ności i wolności. Współwystępowanie – obok konkretyzacji estetycznej – silne-
go poruszenia i refleksji nad losem, skłania Stróżewskiego do przypisywania 
niektórym dziełom sztuki zdolności do wzbudzania przeżycia o charakterze 
metafizycznym i egzystencjalnym (powieści Dostojewskiego, Conrada, poezja 
Norwida, muzyka Chopina). Mówi też o możliwości dokonania konkretyzacji 
numinotycznej, która wiąże się z doświadczeniem wartości nadestetycznych, 
w tym wartości sacrum29. Gdybyśmy jednak wzięli w nawias ową nostalgię za 
Absolutem i poszukiwania w sztuce transcendencji, to i tak rysują się przed 
nami niezwykle ciekawe zagadnienia na styku spotkania prawdy i piękna. Jed-
nym z nich jest sama rzeczywista obecność piękna i prawdy w dziele, o której 
w kontekście muzyki tak poruszająco pisze George Steiner, gdy domaga się od 
epistemologii, by poważnie zajęła się badaniem fenomenu muzyki30. 

Refleksja nad przeżyciem estetycznym jako „wydarzaniem się” prawdy nie 
może pomijać podmiotowej strony, o której najmniej dotąd powiedziano. Jerrold 
Levinson najwyraźniej przyjął milczące założenie, że ta kwestia jest oczywista. 
Nie precyzuje, że mniej lub bardziej metaforyczne traktowanie muzycznych 
struktur w kategoriach prawdy i fałszu zakłada choćby znane z innej jego pra-
cy podstawowe muzyczne rozumienie (basic musical understanding), a więc 
orientowanie się w podstawowych muzycznych stylach i epokach, zdolność do 
podążania za strukturami dźwiękowymi dzięki posiadaniu minimalnej choćby 

29 W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Universitas, Kraków 2002, s. 34-46.
30 „Żadna epistemologia, żadna filozofia sztuki nie może aspirować do miana całościowej, jeśli nie 

może nas niczego nauczyć o naturze i znaczeniach muzyki”, G. Steiner, Rzeczywiste obecności, przeł. 
O. Kubińska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997, s. 20-21.
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pamięci muzycznej i muzykalności (wrażliwości na emocjonalne walory muzy-
ki)31. Brak spełnienia tych warunków po stronie podmiotu na ogół uniemożliwia 
podążanie za dźwiękami, skupianie się na nich i czerpanie z nich przyjemno-
ści. Trudno więc spodziewać się, by w takiej sytuacji regułą miało być nagłe 
olśnienie i transcendowanie ku jakościom nadestetycznym. Inną obiektywną 
trudnością po stronie podmiotu może być nabyta lub wrodzona amuzja, czyli 
rodzaj neurologicznego deficytu uniemożliwiającego różnicowanie dźwięków, 
oznaczający też brak wyobrażeń muzycznych. 

Kontynuując i uzupełniając powyższe refleksje, należałoby postawić więcej 
szczegółowych pytań o drugą, czyli przedmiotową stronę przeżycia estetycz-
nego. Mam na myśli zwłaszcza pytania o model idealny, czyli geniusz i  jego 
owoc, arcydzieło, a więc, o wydarzanie się prawdy w przypadku arcydzieła stwo-
rzonego przez geniusza. W kontakcie z dziełem geniusza podmiot najczęściej 
doświadcza wielkości, która go przerasta, choć tym samym może wywoływać 
wyjątkowo silne poruszenie. Ilustracją takiego stanu rzeczy jest bez wątpienia 
moment olśnienia, którego doświadczał (przedstawiony w filmie Amadeusz 
przez Formana) Antonio Salieri kontemplujący w milczeniu rękopisy arcydzieł 
Mozarta. Prawda muzyki Mozarta – nie zaś samo jej zmysłowe, dźwiękowe 
piękno – była dla Salieriego nie do zniesienia. Bardziej kontrowersyjną ilustracją 
tego samego zjawiska jest fenomen dzisiejszej gwiazdy fortepianu, Yuji Wang. 
Mozarta i Wang łatwiej znieść, jeśli odejmiemy im nieco walorów (z Mozarta 
wystarczyło zrobić, przepraszam za dosadność, pajaca, w czym dopomogło 
kilka sfałszowanych listów) i uczynimy ich „prawdę” łatwiejszą do przełknię-
cia. To wiele mówi o nas samych. I o tym, że nawet tęsknoty za „muzycznym 
wydarzaniem się prawdy” wygodniej jest się po prostu wyrzec.
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Abstract

Approaching the aesthetics of immersion

The paper is an attempt at outlining the field of research illustrating the change in 
modern theoreticians’ approach to the problems which were the driving force behind 
the discussion of postmodernism, including aestheticization and its effects. The work 
is focused on the aesthetical experience treated as a seismograph of changes occurring 
in culture. Its special case is the aesthetical experience in spaces blurring the bounds 
of reality and fiction. The pessimistic vision of Jean Baudrillard is contrasted with the 
concept of the aesthetics of immersion, inspired by the views of German researcher 
Laura Bieger. The author analyses new forms of aesthetical experience on the example 
of architecture, mainly that of Las Vegas. The aesthetics of immersion is a proposal of 
aesthetics’ bolder entrance into the field of research of new spaces using classical cat-
egories of philosophical aesthetics adjusted for this purpose.

Słowa kluczowe: estetyka immersji, doświadczenie estetyczne, realność, wirtu-
alność, fikcja, architektura

Keywords: aesthetics of immersion, aesthetical experience, real, virtual, fiction, 
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Rozległy wachlarz ujęć problematyki doświadczenia w publikacjach z ostatnich 
lat potwierdza, że zainteresowanie badaczy tą kategorią nie maleje, mimo iż 
co jakiś czas ogłaszane jest wyczerpanie jej potencjału badawczego. Doświad-
czenie jest uniwersalnym problemem nowoczesności i coraz to nowe jego 
postaci i aspekty stają się przedmiotem badań. Ogniwem spajającym „wariacje 
na uniwersalny temat” – by użyć formuły z klasycznej pracy Martina Jaya – bar-
dzo często jest doświadczenie estetyczne. Wybór doświadczenia estetycznego 
jako „sejsmografu” zachodzących zmian pokazuje, że właśnie w nim znajdują 
odzwierciedlenie napięcia konstytutywne dla kultury1. Nowoczesne doświad-
czenie estetyczne ma radykalnie pluralistyczny charakter, co odpowiada 

1 Por. Między integracją i rozproszeniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności, 
red. I. Lorenc, M. Rychter, M. Salwa, Wydawnictwa UW, Warszawa 2018.
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aporetycznemu charakterowi nowoczesnej kultury. Potraktowanie doświadczenia 
estetycznego jako reprezentanta dla ogólnie pojętego doświadczenia nowo-
czesności i podejmowane przez badaczy próby uczynienia zeń klucza do zro-
zumienia przemian nowoczesnej i ponowoczesnej kultury potwierdza żywotność 
podstawowych zagadnień estetyki filozoficznej. Wielość postaci doświadczeń 
estetycznych nadaje kategorii doświadczenia znaczeniową nośność i otwartość, 
co sprzyja przekraczaniu sporów terminologicznych i historycznych na rzecz 
analizy obecnego stanu „ducha nowoczesności”. Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że od początku dyskusji postmodernistycznej nasila się proces odchodzenia 
od opisu zmian w kulturze przy pomocy pojęć chronologicznych i kategorii, 
które pozwoliłyby w sposób całościowy oddać charakter nowej epoki. Kwestio-
nowane są nie tylko poszczególne narzędzia badawcze, lecz także w ogóle 
możliwość takiej wizji historii, która byłaby w stanie opisywać większe całości. 
Dobitnie to pokazała dyskusja na temat granic i cech dystynktywnych nowo-
czesności, w trakcie której postmodernizm raz był definiowany jako jej późna 
faza, a raz wyraźnie jej przeciwstawiany. W sporze między Jürgenem Haberma-
sem a Jean-François Lyotardem ujawniły się różnice w stosunku do oświecenio-
wego rozumu i w ogóle myślenia w ramach tzw. wielkich narracji. Nadawały 
one ton i przesądziły o dużym zróżnicowaniu debaty o nowoczesności. To 
wówczas, na przełomie lat 70. i 80. XX w., Lyotard uznał, że postmodernizm 
nie jest nową epoką, ale „stanem ducha” wynikającym z rezygnacji z poszuki-
wania całości. Rozpoznawanie rzeczywistości raczej w kategoriach odczuć 
i powszechnych intuicji niż przy pomocy pojęciowej racjonalizacji charaktery-
styczne jest dla epok przejściowych, których znakiem wyróżniającym w nauce 
jest stan wyczerpywania się paradygmatów poznawczych. Patrząc z perspektywy 
długiego trwania, można by więc powiedzieć, że problemy trapiące naszą epokę 
nie są niczym wyjątkowym, a nawet jeśli tak by było, to znajdujemy się w samym 
środku dziejącej się teraźniejszości i skalę zmian będzie można ocenić dopiero 
za jakiś czas. Wprawdzie dziś akcenty są inaczej rozłożone niż w trakcie zażar-
tych sporów o postmodernizm, to – podobnie jak 40 lat temu – uczeni zgodnie 
przyznają, że zmiany w obszarze kultury współczesnej przekraczają swoim 
zasięgiem problemy dawnych „filozofii ducha”. O ile wcześniej koncentrowano 
się na ogólnych różnicach między wczesną a późną moderną, to obecnie do-
minuje namysł nad skutkami zachodzących zmian, w tym szczególnie nad 
efektami procesów medializacji w doświadczaniu rzeczywistości. W ocenie 
realnego wpływu na jednostki i wspólnoty procesów zapośredniczenia doświad-
czenia, fikcjonalizacji i odrealnienia rzeczywistości stanowiska są tak samo 
zróżnicowane jak niegdyś w sporach o ich genezę. Przykładem może być idea 
wspólnot wyobrażonych, opierających się na wspólnocie afektu jako podstawie 
więzi społecznych. Wyprowadzana z koncepcji Michela Maffesolego uznawana 
była za uniwersalny niemal model plemiennych wspólnot ponowoczesnych. 
Natomiast jej recepcja również wśród estetyków odwołujących się do wspólnoty 
smaku pokazuje, że obecnie ma ona tyluż zwolenników, co krytyków. Kontekst 
estetyczny przemian w kulturze pojawia się wszędzie tam, gdzie mowa jest 
o pluralizmie języków, sposobów myślenia, o zjawiskach fragmentaryzacji świata. 
Refleksji współczesnej nie towarzyszy już ton ożywienia i nie jest tak wyraźna 
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polaryzacja stanowisk od optymizmu do poczucia zagrożenia, jak to było na 
początku postmodernistycznej dyskusji. Podaje się w wątpliwość, czy powszech-
nie dostrzeganą i niekwestionowalną estetyzację rzeczywistości można uznać, 
tak jak tego chciał Pierre Bourdieu, za pochodną uprzednio już ustanowionych 
granic. Niemiecki badacz Michael Parzer wprost nazywa teorię smaku Bourdieu 
przestarzałą, bazującą na obserwacji społeczeństwa francuskiego lat 70. XX 
wieku2. Ogranicza się ona, jego zdaniem, do diagnozy społecznej dystynkcji 
smaku estetycznego, lecz nie wyprowadza wniosków z procesu zacierania się 
granic między kulturą wysoką i popularną. Na podstawie wyników badań, 
głównie amerykańskich socjologów (Richard Peterson i Albert Simkus), doty-
czących smaku muzycznego Parzer pokazuje, że związek między wyższą pozycją 
społeczną i elitarnym smakiem utracił moc obowiązującą3. Koncepcje krytyczne 
wobec teorii o ugruntowaniu społecznym smaku i upodobań estetycznych nie 
tyle kwestionują znaczenie tego czynnika, ile wskazują na jego ograniczenia 
w wyjaśnianiu roli, jaką odgrywają dystynkcje estetyczne w społeczeństwach 
drugiej dekady XXI wieku. Autorzy współczesnych koncepcji zwracają uwagę 
na postępującą erozję estetycznych granic w obrębie kultury i na jej skutki 
w estetyce dnia codziennego. Wychodząc z podobnych założeń, polemiści 
Bourdieu akcentują w większym stopniu potrzebę uwzględnienia indywidual-
nego procesu budowania tożsamości. Za głównego oponenta Bourdieu i zarazem 
autora nowego spojrzenia na związek między smakiem i społeczną nierównością 
w późnej nowoczesności uchodzi Gerhard Schulze, propagator idei „społeczeń-
stwa przygody”4. Do jego poglądów odnosi się także cytowany wyżej Parzer. 
Z powodów oczywistych odnotowuję jedynie zmiany w stosunku do niedawno 
jeszcze bardzo popularnych koncepcji. W zarysowaniu tła rozważań odwołuję 
się do mniej znanych koncepcji z obszaru estetyki i teorii kultury kręgu niemiec-
kojęzycznego głównie z tego powodu, że problematyką i metodologią wpisują 
się one w ton interdyscyplinarnego „ducha debaty” na temat doświadczenia 
nowoczesności. Przywołane tu okazjonalnie koncepcje Parzera, Schulzego czy 
dalej poglądy Laury Bieger, mogą uzupełnić nowoczesne studia pragmatyczne 
i postfenomenologiczne. Wprawdzie ich problematyka wydaje się współbieżna 
z już istniejącymi opracowaniami, to wyróżnia je ambicja ujęcia całościowego, 
którego podstawą ma być zwrot ku kategorii doświadczenia świata jako do-
świadczenia estetycznego, pojmowanego jednakże inaczej niż w estetyce 
pragmatycznej Richarda Shustermana czy w nowej fenomenologii francuskiej 
rozwijającej myśl Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Nawiązanie i próby nadawania 
nowych znaczeń klasycznym kategoriom smaku, doświadczenia, przeżycia 
i wartości może uczynić te koncepcje atrakcyjnym polem badań współczesnej 
estetyki filozoficznej. Poza próbami ożywienia dawnych kategorii estetycznych, 
rysem charakterystycznym koncepcji zgłębiających naturę doświadczeń este-
tycznych w środowisku objętym procesami fikcjonalizacji i symulacji jest bogaty 

2 M. Parzer, Das Ende der ästhetischen Intoleranz? Musikgeschmack und symbolische Gewalt in der 
Gegenwartsgesellschaft, [w:] LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 8 (2015), Nr. 12: 
Symbolische Herrschaft, s. 47, http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html [dostęp: 20.07.2019].

3 Tamże, s. 56.
4 G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Moderne, Frankfurt am Main, New York, 

Campus 1992 .
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materiał empiryczny. W trakcie rozważań na temat sposobów doświadczenia 
rzeczywistości wirtualnej, czy ogólnie percepcji hybrydycznych przestrzeni, 
konstruowanych przy współudziale nowych mediów, badacze w pierwszym 
rzędzie odwołują się do sztuki i jej percepcji, niejako wbrew ideom zaniku jej 
znaczenia w estetyzowanej rzeczywistości5. Jednym z głównych zadań niniejszej 
publikacji jest próba zarysowania pola badań, które pozwoliłoby odpowiedzieć 
na pytanie, jak zmienił się stosunek współczesnych teoretyków do problemów, 
które były kołem napędowym dyskusji o ponowoczesności, postmodernistycznej 
sztuce, estetyzacji i  jej skutkach. Temat jest bardzo szeroki, myślę jednak, że 
naświetlenie nawet niektórych z wiodących problemów może przybliżyć różnice 
w ocenie epoki w miarę upływu czasu. Wyjście w rozważaniach od klasycznych 
kategorii estetycznych poszerza debatę o wymiar filozoficzny, jaki niewątpliwie 
posiada poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile w ogóle estetyczne do-
świadczenie rzeczywistości można traktować jako probierz zmian w doświad-
czaniu świata w ogóle. W klimacie performatywności we współczesnej nauce 
trudno jednakże uciec od refleksji, czy dyskurs na temat estetycznego doświad-
czenia rzeczywistości nie tyle jest symptomem zachodzących zmian, ile raczej 
ich projektem i ma w tym sensie charakter perswazyjny. Jak na tle interdyscy-
plinarnych analiz współczesnej kultury, podmiotu doświadczającego, procesów 
percepcji przedstawiają się obecnie kontrowersje estetyki współczesnej w sto-
sunku do procesów opisanych przez Bohdana Dziemidoka jako „deestetyzacja 
sztuki i estetyzacja życia codziennego”6?

Jeszcze 20 lat temu można było powiedzieć za Jeanem Baudrillardem, że 
„Szczęśliwe były czasy, w których symulakr był jeszcze tym, czym był, grą na 
granicy rzeczywistości i jej zniknięcia, z zachowaniem wszystkich odcieni sztuki 
znikania”7. Pytanie, co ze sztuką i co z rzeczywistością było troską estetyków 
i towarzyszyło gorączkowym poszukiwaniem artystów. Ten stan, nazwany 
celnie przez Baudrillarda „fazą heroiczną”, należy już do przeszłości. Ogła-
szając kres złudzenia estetycznego, zmierzch znaku, upadek metafory, utratę 
dystansu estetycznego, francuski myśliciel wyprowadza z tego faktu wręcz 
apokaliptyczną wizję Rzeczywistości Integralnej. Jej widomym symptomem 
jest wirtualność, którą cechuje „pogrążenie się, immanencja, bezpośredniość 
i natychmiastowość”8. Osiągnięcie tego typu doświadczenia rzeczywistości jest 
według Baudrillarda utopią, lecz niezwykle groźną utopią. Zagrożenie dostrze-
ga Baudrillard w wizjonerskich projektach, które niebezpiecznie zbliżają się do 
granicy przejścia od wirtualnych do realnych i małymi krokami dokonują zmian 
w myśleniu o tym, co ludzkie i nieludzkie, realne i nierealne. Sztuka ma swój 
udział w tym procesie. „W odróżnieniu od fotografii, kina i malarstwa, obraz 

5 Jednym z doświadczeń, które mogłoby posłużyć jako model zachodzących zmian, jest estetyczne 
doświadczenie przeszłości, którego charakter zmienił się pod wpływem nowych technologii rekonstrukcji 
i konstrukcji przestrzeni nawiązujących do minionych czasów. Por. T. Pękala, Estetyczne konteksty do-
świadczenia przeszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013. 

6 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2002, s. 301-311. 

7 J. Baudrillard, Pakt jasności. O inteligencji Zła, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 
2005, s . 57 . 

8 Tamże, s. 21.
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wideo, podobnie jak ekran komputera, wprowadza nas w swego rodzaju stan 
zanurzenia (podkr. autorki)”9. Podobnie „zanurzenie widza w przedstawieniu” 
kładzie kres złudzeniu estetycznemu, które należało do porządku oddzielenia. 
Niebezpieczeństwo nieodróżnialności wykracza poza sferę estetyczną i staje się 
problemem antropologicznym i metafizycznym. Estetyczny dystans i krytyczne 
spojrzenie giną w hiperwizualizacji, prowadząc do „całkowitego zanurzenia” 
w nieodróżnialnym od realnego świecie. Dokładnie mechanizm tego procesu 
opisał francuski myśliciel w powszechnie dziś znanej teorii symulakrów. Dla 
naszych rozważań interesujące są wnioski wprost odnoszące się do wrażliwości 
estetycznej, dlatego przytoczę dłuższy fragment w całości:

„Dziś wszystko skażone jest dwoistością, żadnego czystego i bezpośredniego pragnienia. [...]. 
W tym sensie sama nasza percepcja i nasza bezpośrednia wrażliwość na bodźce zmysłowe 
zrobiła się estetyczna. Wzrok, słuch, dotyk, wszystkie nasze zmysły stały się domeną estetyki, 
w najgorszym sensie tego słowa. Jakiekolwiek nowe widzenie rzeczy będzie możliwe jedynie 
pod warunkiem dekonstrukcji tego odbicia, wycofania tego przeciwprzeniesienia, które unie-
możliwia widzenie; dzięki temu świat zostałby zwrócony swemu zmysłowemu złudzeniu (które 
jest bezzwrotne i pozbawione odbicia)”10.

Tego typu estetyzacja pociąga za sobą zanik więzi społecznych i zaangażowania, 
bo „wobec czego możemy się czuć zobowiązani w wirtualnym wszechświecie?”11

Pytaniem Baudrillarda zakończmy przypomnienie apokaliptycznej wizji Rzeczy-
wistości Integralnej. W wystarczająco wymowny sposób oddaje ona nastrój, jaki 
towarzyszył debacie sprzed 20 lat. W drugiej części tekstu zaprezentuję koncep-
cję „estetyki immersji” inspirowaną koncepcją Laury Bieger, która podobnie do 
Baudrillarda, definiuje doświadczenie, ale wyprowadza zeń całkowicie odmienne 
wnioski. Zjawisko immersji, „zanurzenia” człowieka w rzeczywistości innej niż 
realna, łączone jest zazwyczaj z doświadczeniem przebywania w środowisku 
rzeczywistości elektronicznej. Baudrillarda niepokoił stan nieodróżnialności per-
cepcji zmysłowej w tak pojmowanym środowisku od doznań bezpośrednich12. 
W szerszym znaczeniu zjawisko immersji odnosi się do doświadczania przestrzeni 
kulturowej przy pomocy sieci internetowej, co prowadzi w efekcie do redefinicji 
kategorii przestrzeni i ma wpływ na procesy poznawcze. Powszechność kontak-
tów za pośrednictwem ekranu monitora w znaczący sposób zmieniła rozumienie 
więzi społecznych, przedefiniowała pojęcie wspólnoty i relacji interpersonalnych. 
Ten temat, którym z konieczności możemy zająć się tylko w odniesieniu do ka-
tegorii doświadczenia, jest jednym z wiodących przedmiotów badań w ramach 
nauk społecznych, humanistycznych, a także szczegółowych analiz w obrębie 
nauk empirycznych. W trzecim znaczeniu pojęcie immersyjności wykorzystywane 
jest w opisie sztuki: w wąskim sensie w kontekście elektronicznej sztuki inte-
raktywnej, w szerokim – w charakterystyce stałych właściwości sztuki. W tym 

9 Tamże, s. 62.
10 Tamże, s. 65.
11 Tamże, s. 73.
12 Problem, czy w ogóle jest możliwe doznanie bezpośrednie, wymagałby osobnej rozprawy. Na 

użytek niniejszej publikacji używam tej kategorii do opisu doświadczeń w rzeczywistości realnej w od-
różnieniu od rzeczywistości konstruowanej przy pomocy różnych mediów. W podobnym znaczeniu 
kategoria ta funkcjonuje u Baudrillarda, chociaż – jak próbuję pokazać w dalszej części tekstu – granice 
między typami doświadczeń w realnych i sztucznych środowiskach ulegają zatarciu.
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ostatnim znaczeniu immersyjność, pojmowaną jako doświadczenie wchłonięcia, 
zanurzenia w świat iluzji estetycznej, może być uznana za charakterystyczną 
cechę twórczości artystycznej w ogóle. Od najwcześniejszych przekazów stan 
podobny do „zanurzenia” jest zauważany w najdawniejszych świadectwach 
dotyczących odbioru sztuki, w których wiele miejsca poświęcono mechanizmom 
silnego oddziaływania sztuki na psychikę i emocje, czego przykładem może 
być chociażby teoria katharsis. Sugestywność iluzji i autentyczność przeżyć in-
trygowała już Platona i Arystotelesa i prowokowała filozofów do rozważań na 
temat statusu ontologicznego rzeczywistości artystycznej i jej relacji do świata 
realnego. Funkcja, jaką spełnia ów stan zanurzenia w iluzyjnej rzeczywistości, 
rodziła pytanie o autonomię sztuki i  jej związek z innymi dziedzinami życia 
człowieka. Są to wiodące tematy estetyki filozoficznej. Czym więc wyróżnia 
się stan „zanurzenia” w doświadczeniu estetycznym naszej epoki? Czy nadal 
potwierdza ciągłość sztuki? W jakim sensie immersyjność jest reprezentatywna 
dla doświadczenia nowoczesności w ogóle?

Niemiecka badaczka, znawczyni kultury amerykańskiej Laura Bieger okre-
śleniem „estetyka immersji” obejmuje zjawiska doświadczenia rzeczywistości 
w przestrzeniach, w których zacierają się granice między obrazem świata a nim 
samym. Przebywanie w tego typu przestrzeniach charakteryzuje się brakiem 
dystansu wobec przedmiotu przeżycia i tym samym pozwala na bezpośred-
nie „cielesne” jego doznawanie. „Estetyka immersji jest estetyką zanurzenia, 
zakładającą grę z rozpłynięciem się dystansu”13. Jest to estetyka przestrzeni, 
w których świat i obraz przenikają się wzajemnie i w które zanurzamy się bez 
intencji przekroczenia granicy między realnością i fikcją, a raczej wchodzimy 
w nie, ponieważ jesteśmy „zaproszeni”. Bieger, badając konkretne przestrzenie, 
nie podejmuje wątku warunków zaproszenia do wejścia w nową przestrzeń na 
kanwie tej pięknej metafory, którą w późnych latach swojej twórczości rozwinął 
w antropologicznej i etycznej koncepcji gościnności Jacques Derrida14. Metafo-
ryka gościnności i warunki, jakie nakłada zaproszenie na gospodarza i gościa, 
dałaby się, moim zdaniem, rozszerzyć na opisy wspólnotowych wyobrażeń 
nowych realności, o których pisze niemiecka autorka. Gra przenikania prze-
strzeni obrazu oraz przestrzeni realnego świata i „zwinięcie” dystansu wpisuje 
się w ontologiczne uwarunkowania dekonstruującej gry wnętrza i zewnętrza. 
Przestrzenią owej gry Laura Bieger uczyniła architekturę, inaczej niż większość 
teoretyków, którzy problem zmiany charakteru doświadczenia rzeczywistości 
wiążą z nowymi mediami. Wybór architektury jest tym bardziej interesujący, 
że jest ona sui generis sztuką przestrzeni, bardzo mocno związaną z pojęciem 
miejsca. Miejsce konkretne, rzeczywiste lub wyobrażone nadaje sens bardziej 
abstrakcyjnemu pojęciu przestrzeni. Niemiecka badaczka trafnie zauważy-
ła, że przedmiotem doświadczeń codziennych są takie właśnie przestrzenie, 
w których toczy się gra między konkretnością miejsca a towarzyszącymi mu 

13 L. Bieger, Ästhetik der Immersion. Raum-Erleben zwischen Welt und Bild. Las Vegas, Washington 
und die White City, transcript Verlag, Bielefeld 2007, s. 9 (przekład własny). 

14 J. Derrida, Step of Hospitality/No Hospitality, [w:] J. Derrida, A. Dufourmantelle, Of Hospitality, 
Stanford 2000, s. 79-81. Por. J. Derrida, Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 
1997 .
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wyobrażeniami. W założeniu jej badania mają poszerzyć koncepcję przestrzeni 
heterotopii Michela Foucaulta. Przypomnijmy, że swoistą cechą tej przestrzeni 
była dla Foucaulta struktura sieci utkanej z miejsc takich, jak teatr, kościół, 
kino, etc., lecz przede wszystkim, właściwością takiej przestrzeni było połą-
czenie w jednym miejscu wielu przestrzeni i punktów należących do różnych 
porządków. Pojęcie heterotopii odnosiło się do przestrzeni zewnętrznej, która 
kreowała przestrzenie wyobrażone przez łączenie i konfrontowanie miejsc 
realnych i  ich mentalnych obrazów. Zarówno Foucault, jak i Henri Lefebvre, 
krytyk strukturalno-semiotycznej wykładni przestrzeni, poszukiwali przestrzeni 
mediacji między tym, co realne i tym, co wykreowane przez ludzką wyobraźnię, 
między tym, co naturalne i wirtualne. Laura Bieger nawiązuje do rozumienia 
przestrzeni heterotopii, które Lefebvre nazwał „przestrzenią przeżytą”, a która, 
jego zdaniem, jest zarazem konkretna, jak i abstrakcyjna15. „Takie przestrzenie 
wkraczają w nas, absorbują albo dystansują, nie tylko ogarniają nas, ale są 
w nas”16 – dopowiada Bieger. Przestrzeń przeżywana posiada wymiary w pewnym 
sensie wyobrażone, ponieważ jest „przestrzenią projekcji pośredniczącą między 
naszym światem wyobrażonym a światem, w którym umieszczone są przedmio-
ty postrzegane”17. Warto podkreślić, że o ile w myśli filozoficznej semiologów 
francuskich reprezentowanych przez Julię Kristevę, Jacques’a Derridę i Rolanda 
Barthes’a, a z drugiej strony jej krytyków, jak Lefebvre, punktem wyjścia była 
relacja między sferą myślową i fizyczną, o tyle w koncepcji Bieger nowością jest 
to, że bardziej interesuje ją wytworzona przestrzeń przeżycia. Można by powie-
dzieć, że celem jej badań nie jest dopisanie do teorii poprzedników kolejnego 
rozdziału o „wytwarzaniu przestrzeni”, a raczej charakterystyka doświadczania 
jej, zgłębianie warunków przebywania w przestrzeni jeszcze bardziej „innej” 
niż te, które opisywał Foucault18. Przykładami przestrzeni, które dobrze ilustrują 
działanie estetyki immersji, Bieger uczyniła Las Vegas, dzielnicę rządową w Wa-
szyngtonie i White City wzniesione na użytek Wystawy Kolumbijskiej w 1893 r. 
na brzegu Jeziora Michigan. Wszystkie te miejsca powstały w wyniku „produkcji 
przestrzeni” oferowanej jako przedmiot przeżycia. Nawiązując do Learning from 
Las Vegas Roberta Venturiego, Denise Scott Brown i Steve’a Izenoura, badaczka 
stara się dowieść, że postmodernistyczna strategia rozwoju symbolicznych form 
architektury fasady, ponadwymiarowego szyldu nie wyczerpuje kreacyjnego 
potencjału architektury Las Vegas19. 

Wyzywające fasady kasyn w Las Vegas, ogromne szyldy neonów wyzna-
czające drogę poruszającemu się samochodem obserwatorowi, zamierzone 
zacieranie granic między estetycznymi podziałami na sacrum i profanum – na 
to zwracał uwagę Venturi. Patrząc z perspektywy czasu można by powiedzieć, 
że była to przestrzeń opisywana z pozycji architekta, który czerpie przyjemność 
z projektowania i swobodnego sięgania do języka architektury, z aluzyjnego 

15 H. Lefebvre, The Production of Space, przeł. D. Nicholson-Smith, Oxford UK, Cambridge USA 
1991, s. 4-5. 

16 L. Bieger, dz. cyt., s. 10.
17 Tamże, s. 11. 
18 M. Foucault, Of Other Spaces, przeł. J. Miskowiec, „Diacritics” 1986.
19 Por. R. Venturi, D. Scott Brown, S. Izenour, Uczyć się od Las Vegas. Zapomniana symbolika formy 

architektonicznej, przeł. A. Porębska, Karakter, Kraków 2013. 
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nawiązywania zarówno do wielkich toposów, jak i do powielanych wielokroć 
symboli. Inkluzja i aluzja to hasła identyfikujące w mniemaniu Venturiego archi-
tekturę Las Vegas. Bieger słusznie domaga się reinterpretacji obrazu Las Vegas, 
twierdząc, że wiele się zmieniło od daty wydania książki Venturiego w 1972 roku. 
Z własnych doświadczeń skłonna byłabym zgodzić się z niemiecką badaczką, 
ale uznaję jednocześnie za nadal aktualne uwagi Venturiego na temat relacji 
między formami znakowania przestrzeni a ich funkcją symboliczną. W katego-
riach odczytywania przestrzeni nie przypomina już Las Vegas miasta-drogi na 
pustyni, chwilowej oazy niekończącego się spektaklu, w którym widz na chwilę 
staje się aktorem. Inicjowana estetycznie przez ówczesną architekturę chwilo-
wa zamiana ról równie szybko wywoływała silne doznania, jak i je wygaszała. 
Obecnie tekst architektoniczny Las Vegas jest tak gęsty, że – jak słusznie Bieger 
zauważa – nie znajdują tu zastosowania kategorie społeczeństwa spektaklu. 
Metamorfoza architektury ku architekturze tematycznej zmienia aluzję i cytat 
w realną projekcję określonego miejsca. „Paryż i Nowy Jork leżą w zasięgu 
wzroku, imperialny Rzym promienieje nowym blaskiem, Wenecja jest chronio-
na przed ustawicznie grożącym niebezpieczeństwem zatonięcia. To, co takie 
miejsce pozwala nam przeżyć jest fikcyjną realnością pozostającą przestrzen-
nie i czasowo w stanie niesłychanego skupienia”20. Ów stan hiperrealności 
nie pozostawia miejsca na dystans i wybór. Wchodzimy w przestrzeń, która 
jest zarazem symulowana i realna, co „prowadzi do estetycznej inscenizacji 
utraty dystansu i w ten sposób gra z uczuciem bezpośredniego doświadcze-
nia teraźniejszości”21. Mechanizmy tej gry są inne w przypadku monumen-
talnej architektury Waszyngtonu czy utopijnej wizji White City. Wytworzone 
przestrzenie stają się urealnionymi obrazami produkującymi kolejne obrazy 
i zacierają granice między przeżywającym i przedmiotem przeżycia. Bliskie 
intuicji Johna Deweya doświadczenie estetyczne opisuje formy doświadczenia 
rzeczywistości w przestrzeni heterotopii wzbogaconej o przestrzeń przeżycia. 
Próbując nadać bardziej ogólny, filozoficzny sens rozważaniom inspirowanym 
obrazami z analizowanej monografii, powiedziałabym, że architektura swoją 
konkretnością i fizyczną obecnością nie jest wyłącznie ciągle powtarzanym 
na nowo czytaniem świata ani też jego wy-obrażeniem łączącym w wiązki 
skojarzeń symbole, wspomnienia i klisze pamięci. Architektura wytwarzająca 
przestrzenie wykorzystujące immanentnie przysługujące jej funkcje kulturowe 
inicjuje bezpośrednie przeżycia nowego środowiska. Jak pamiętamy, Baudrillar-
da niepokoił podobny stan nieodróżnialności percepcji zmysłowej od doznań 
bezpośrednich w tak pojmowanym środowisku. Trudno jednak nie zauważyć, 
że przestrzenie, w których dochodzi do zanurzenia w realności, której status 
bytowy trudny jest do zdefiniowania w tradycyjnych ontologiach, stały się 
częścią współczesnego świata. Przykład amerykańskiej architektury miast kopii 
i utopii jest na tyle wymowny, że wyprowadza zjawisko immersji, „zanurzenia” 
człowieka w rzeczywistości innej niż realna z fazy przebywania w środowisku 
rzeczywistości elektronicznej. Architektura Las Vegas dokonuje „materialnej 

20 L. Bieger, dz. cyt., s. 11.
21 Tamże, s. 13. 
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retlanslacji (tłumaczenia wtórnego) elektronicznej przestrzenności obrazu”22. 
Wyimaginowana konstrukcja przestrzeni, zbudowana na zasadach powtórzenia 
obrazów nie odbiera im pierwotnej żywotności, immanentnej ekspresji, a tym 
samym umożliwia ich nowe przeżycie. Laura Bieger zdaje sobie sprawę z pokus, 
jakie rodzi polityka produkcji przestrzeni opartych na określonym obrazowaniu. 
Mimo to twierdzi, że ze względu na postępujące procesy zacierania granic 
między różnymi formami realności trudno odmówić tego typu hybrydycznym 
przestrzeniom swoistych właściwości, im tylko przynależnej witalności. Zwraca 
też uwagę na potrzebę rozszerzenia badań nad obrazem w kierunku wskazanym 
m.in. przez Wiliama Johna Tomasa Mitchella, amerykańskiego badacza kultury 
wizualnej. Koncepcji przestrzeni przeżycia bliższe niż badania semiotyczne 
i psychologiczne wydaje się takie rozumienie obrazu, ku któremu zmierzał 
Mitchell, zadając pytanie: czego chcą od nas obrazy?23 Bieger wprawdzie nie 
proponuje własnej definicji obrazu, ale przywołuje pracę Mitchella, ponieważ 
opisywane w niej relacje między widzami a obrazami są w dużym stopniu 
zgodne z przyjętym przez nią modelem doświadczenia estetycznego. Bazuje 
on na filozofii Johna Deweya przełamującej dualizm przedmiot-podmiot w do-
świadczeniu estetycznym. Kontynuując zmierzający w tym właśnie kierunku 
nurt badań, teoretyczka stawia pytanie analogiczne do Mitchella: czego chcą 
od nas heterotopiczne przestrzenie zbudowane na grze powtórzeń, „między 
przyswojeniem a tworzeniem na nowo”?24 Wyprowadzając wnioski z koncep-
cji estetyki immersji, można by powiedzieć, że kategorie estetyczne piękna, 
wzniosłości, zachwytu uczestniczą w szczególnej grze między bezpośrednim 
pięknem budowli, formy architektonicznej a jej praobrazem, które dane dzieło 
ucieleśnia. Przeżycie jest dynamiczne, a jego etapy kształtowane są przez wy-
zwania, jakie stawia tak skonstruowana przestrzeń. Niemiecka badaczka nie 
analizuje detalicznie struktury ani faz takiego doświadczenia, ogranicza się do 
opisu konkretnych przeżyć przestrzeni miejskiej Las Vegas i Waszyngtonu jako 
stanu „zanurzenia”. 

Konstrukcja przestrzeni generujących nowe doświadczenia odbywa się 
przez „transfer, modulację i integrację z wykorzystaniem nowych materiałów 
i według formalnych zasad tłumaczenia, co sugeruje respektowanie otwartości 
(niezamknięcia) i mobilności kulturowych form i oznaczeń i usytuowanie ich 
w koniecznych związkach kontekstowych”25. W perspektywie polityki obrazu 
nasuwa się pytanie o to, co decyduje o konkretnych aktualizacjach już istnieją-
cych form i znaczeń? W odpowiedzi na to pytanie nie da się uciec od problemu 
społeczeństw późnej, w znakomitej części medialnej nowoczesności, jakim jest 
zjawisko „produkcji przestrzeni” wraz ze społecznymi i politycznymi jego skut-
kami. Jeśli natomiast problem źródeł i warunków aktualizacji obrazów osadzimy 
w kontekście estetycznego doświadczenia i – za Deweyem, Mitchellem i Bieger 
– przyznamy obrazom immanentną żywotność oraz zdolność wytwarzania 

22 Tamże, s. 8.
23 W. J. T. Mitchell, Czego chcą od nas obrazy?, przeł. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, 

Warszawa 2015. 
24 L. Bieger, dz. cyt., s. 17.
25 Tamże, s. 18. 



82

Teresa Pękala

atmosfery, to ich aktualność będzie można wywieść z przynależnych obrazom 
swoistych właściwości. Przestrzeń obrazu w takim ujęciu współtworzyłaby prze-
strzeń przeżycia dzięki przynależnej przedmiotom postrzeżenia plastyczności 
i ich „pierwotnej ekspresyjności”. Przestrzenie, które zapraszają, które do nas 
przychodzą, wyposażone są w tego typu właściwości. W tym sensie, nawią-
zując do Mitchella, miałaby rację Bieger, twierdząc, że „tylko obrazy, które się 
reprodukuje są żywe”26. 

Estetyka immersji, reinterpretując rozumienie obrazu, wyciąga wnioski 
z istnienia przestrzeni, w których nie jest już możliwa odróżnialność oparta na 
starej opozycji obraz-rzeczywistość. „W takim rozumieniu rzeczywistości obrazy 
nie są niższego rzędu, nie odwzorowują, zniekształcają albo nakładają coś na 
rzeczywistość, lecz obrazy przygotowują nam żywy dostęp do rzeczywistości, 
w której żyjemy. Pośredniczą w powstawaniu nowej rzeczywistości, formują ją i są 
nierozerwalnie z nią splecione”27. Epistemologiczny wymiar estetyki immersji po-
lega na ukazaniu bliższych i dalszych skutków procesu estetyzacji rzeczywistości, 
wskazując na konieczność przedefiniowania pojęcia doświadczenia estetycznego 
i ogólnie pojęcia doświadczania w przestrzeniach zacierających granice między 
tym, co realne, a tym, co fikcyjne. Tego typu rzeczywistości stają się przedmiotami 
estetycznymi ze względu na ekspresyjną, podobną sztuce artystyczną „gęstość” 
przestrzeni. We współczesnej kulturze sytuacje splotu świata i obrazu są coraz 
częstsze, co pozwala traktować ich przeżywanie na sposób estetyczny jako 
drogę ku kolejnym formom doświadczania rzeczywistości, w których żyjemy. 
Dokładna analiza stanu zanurzenia w heterotopicznych przestrzeniach ma na 
celu przemyślenie na nowo pytania Baudrillarda i Guy’a Deborda dotyczącego 
zaniku realności. Bieger wielokrotnie podkreśla, że doświadczenie zanurzenia, 
zakładające zanikanie dystansu, nie oznacza bezkrytycznego stosunku do 
podobnych przestrzeni, wręcz przeciwnie, ich odbiór wymaga wykształcenia 
wrażliwości estetycznej wychodzącej poza tradycyjne formy kontaktu ze sztuką 
w galeriach i muzeach. Na przykładzie MoMA i innych amerykańskich muzeów 
sztuki autorka pokazuje strategie „przeżyciowo-architektonicznej ekspresyj-
ności wynikające z uplasowania wybranych dzieł sztuki w określonej sytuacji 
przestrzennej”28. Zdaje sobie sprawę z trudności, przed jakimi stają instytucje 
sztuki próbujące odsłonić krytyczny potencjał estetyki cielesnej bezpośredniości 
w heterotopicznych przestrzeniach. „We współczesnej kulturze brak zrozumienia 
dla potrzeby kształcenia wrażliwości otwierającej na krytyczne obcowanie ze 
wzrastającą estetyzacją świata życia, które określa dziś naszą realność. Raczej 
wykorzystuje się krytyczną postawę wobec tej realności”29. W tym zakresie edu-
kacyjną rolę odgrywa sztuka współczesna, pokazująca płynność granic między 
codziennością i przestrzeniami wydzielonymi przez estetyczne dystynkcje. 

Estetyka immersji jest propozycją mocniejszego wejścia estetyki w obszar 
badań nowych przestrzeni. Ich istnienia nie sposób już ignorować. Laura Bieger 
nie ma złudzeń co do możliwości powrotu do stanu jasnej odróżnialności fikcji 

26 Tamże, s. 19.
27 Tamże, s. 19. 
28 Tamże, s. 242.
29 Tamże, s. 245.
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i rzeczywistości. Jednakże, inaczej niż Baudrillard, dostrzega w ich istnieniu 
możliwość poszerzenia spektrum doświadczeń o nowe doznania, a także, co 
istotne, dostrzega w nich potencjał krytyczny w kształtowaniu postaw wobec 
różnych form istnienia w nowoczesnym świecie. 

Zaprezentowana koncepcja potwierdza wyrażoną we wstępie intuicję, że 
doświadczenie estetyczne może posłużyć za reprezentatywny wskaźnik zmian 
w ogólnie pojętym doświadczeniu nowoczesności. Zjawisko immersji skupia 
w sobie zarówno nadzieję na ożywienie wrażliwości estetycznej i poszerzenie 
pola doznań, jak i obawy o skutki zacierania granic między rzeczywistością 
świata realnego a innymi jej formami. Wybór architektury jako materiału badań 
uzmysławia skalę rozpatrywanego zjawiska i daje podstawę do porównania 
stanu badań od czasu pierwszych studiów w latach 70. do chwili obecnej. Jest 
oczywiście wiele kwestii dyskusyjnych i czekających na dopracowanie, jak pro-
blem zachowania i kształcenia postawy krytycznego dystansu przy jednoczesnej 
akceptacji pozytywnej roli stanu zanurzenia w hybrydycznych przestrzeniach. 
Wnioski – które można wyprowadzić z estetyki immersji jako nowej postaci tej 
dyscypliny, potwierdzają przydatność klasycznej kategorii estetyki filozoficznej, 
jaką jest doświadczenie estetyczne w studiach nad kulturą współczesną – wska-
zują jednocześnie na potrzebę poszerzenia analiz estetycznych o obszary, które 
powstały na skutek procesów estetyzacji rzeczywistości.
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Paradoks percepcji i nowa zagadka w kwestii poznawczej roli 
doświadczenia estetycznego1

Abstract

A Paradox of Perception and a New Riddle of Cognitive Function of Aesthetic 
Experience

The goal of the paper is to defend the aesthetic cognitivism thesis in the light of empiri-
cal research results on the nature of perception. It contains two objectives. First, I pre-
sent results of the empirical research explaining a mechanism of aesthetic experience 
in the broad context of perceptual experience. I focus on the gist effect and the gist 
perception in visual arts. On this basis I present the new riddle of cognitive function of 
aesthetic experience, which contains a paradox of taste and a paradox of perception. 
Second I present a way to solve the riddle. My argumentation strategy is based on an 
assumption that the aforementioned paradoxes are false. The main argument for the 
cognitive function of aesthetic experience is based on an analogy to a role of visual 
proof in mathematical practice.

Słowa kluczowe: doświadczenie estetyczne, kognitywizm, percepcja, efekt 
sedna, dowód wizualny

Keywords: aesthetic experience, cognitivism, perception, gist effect, visual proof

Wprowadzenie

Doświadczenie estetyczne, które możemy tu zdefiniować roboczo i nie bez 
potencjalnych zarzutów kolistości definicji, jako uczucie powstałe w wyniku 
obcowania z dziełami sztuki i obiektami estetycznymi, stanowi jedno z głównych 

1 Artykuł powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2015/19/D/HS1/02426.
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pojęć estetyki filozoficznej. Nie bez przyczyny. Zwykło się twierdzić, że jest ono 
istotne dla wyodrębnienia przedmiotów estetycznych oraz może być wykorzy-
stywane do definiowania pojęcia sztuki. Choćby pobieżny przegląd literatury 
na temat teorii doświadczenia estetycznego wystarczyłby za oddzielny artykuł. 

Samo pojęcie doświadczenia estetycznego rodzi jednak szereg problemów 
teoretycznych. Przede wszystkim nie do końca znana jest jego pełna charaktery-
styka, to jest to, co wyróżnia doświadczenie estetyczne spośród innych zjawisk 
percepcyjnych. Na potrzeby tego tekstu przyjmijmy, że należy uwzględnić jego 
nieinterpretacyjny, niekryterialny, a zarazem dający się korygować charakter, 
oraz natychmiastowość i automatyczność2. Z pewnością jednak nie jest to 
charakterystyka pełna. 

Bez wątpienia tym, co możemy powiedzieć o doświadczeniu estetycznym, 
jest to, że stanowi ono część szerszej klasy doświadczenia zmysłowego w ogóle. 
Takie stwierdzenie wydaje się trywialne, niemniej płynąć z niego mogą pewne 
nietrywialne wnioski. Po pierwsze, należy uznać, że doświadczenie estetyczne 
nie jest ograniczone tylko do sztuki, ale należy je interpretować w terminach 
codziennego doświadczenia. Po drugie, jeżeli traktować doświadczenie este-
tyczne jako część doświadczenia zmysłowego, to należy przyjąć, że dzielą one 
część własności, a zatem istnieją takie cechy percepcji, które dotyczą również 
doświadczenia estetycznego. Rodzi to nadzieję, że możemy bliżej scharakteryzo-
wać doświadczenie estetyczne, odwołując się do rezultatów badań dotyczących 
natury percepcji, w szczególności do badań z zakresu psychologii percepcji, 
a przynajmniej musimy założyć, że rozważania dotyczące doświadczenia este-
tycznego nie mogą stać w sprzeczności z wynikami badań dotyczącymi natury 
percepcji3.

Drugim problemem estetyki, którego pełne rozwinięcie wymagałoby co naj-
mniej pracy doktorskiej, jest kwestia poznawczej funkcji sztuki. Spór pomiędzy 
kognitywistami i non-kognitywistami w filozofii sztuki dotyczy przede wszystkim 
pytania o to, co, jeżeli cokolwiek, poznajemy poprzez obcowanie ze sztuką, 
oraz w jaki sposób sztuka przyczynia się do rozwoju wiedzy. 

Obie kwestie – kwestia natury doświadczenia estetycznego oraz kwestia 
poznawczej funkcji sztuki – są ze sobą powiązane. Przyczyną tego jest fakt, że 
jeżeli chcemy bronić kognitywizmu w filozofii sztuki, to musimy bronić stano-
wiska tak zwanego estetycznego kognitywizmu. Ten ostatni oznacza, że jeżeli 
chce się uniknąć zarzutu trywialności poznania poprzez sztukę4, to poznawcza 
funkcja sztuki musi realizować się nie wbrew lub obok doświadczenia estetycz-
nego ale poprzez niego. Innymi słowy, jeżeli sztuka ma wnosić do poznania coś, 
czego nie możemy uzyskać za pomocą innych reprezentacji, to musi to czynić 
za pomocą jedynie jej przynależnych własności i środków. 

W poniższym artykule podejmuję się pośredniej obrony estetycznego ko-
gnitywizmu w kontekście wyników badań empirycznych dotyczących natury 

2 W ten sposób można interpretować, przykładowo, uwagi Kanta dotyczące niedyskursywnego 
charakteru sądów estetycznych. Por. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum., wstęp i przyp. J. Gałecki, 
tłum. przejrzał A. Landman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3 Por. B. Nanay, Aesthetics as Philosophy of Perception, Oxford University Press, Oxford 2015.
4 Por. P. Lamarque, S. Olsen, Truth, Fiction, and Literature, Oxford University Press, Oxford 1994.
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percepcji. Na ten cel składają się dwa zadania szczegółowe. Po pierwsze, w skró-
cie przedstawię wyniki badań we współczesnych naukach o poznaniu dotyczące 
mechanizmów wyjaśniających naturę doświadczenia estetycznego w kontekście 
szerszego doświadczenia zmysłowego. Będę się powoływał przede wszystkim 
na mechanizmy związane z tak zwanym efektem sedna odpowiedzialne za 
rozpoznanie ogólnej istoty przedstawienia lub zjawiska. Na tej podstawie 
sformułuję tak zwaną nową zagadkę w kwestii poznawczej roli doświadczenia 
estetycznego – nazwą nawiązującą do słynnej nowej zagadki indukcji Nelsona 
Goodmana – na którą składają się tak zwane paradoks smaku oraz paradoks 
percepcji. 

Po drugie, wskażę, w jaki sposób możemy rozwiązać ową zagadkę. Moja 
strategia argumentacyjna będzie opierać się na próbie wykazania pozorności 
wyżej wymienionych paradoksów. W tym celu będę odwoływał się do analizy 
przykładów zaczerpniętych z filozofii matematyki i na tej podstawie kreślił 
analogię z doświadczeniem estetycznym. 

1. Psychologia doświadczenia estetycznego – efekt sedna
Psychologiczne wyjaśnienia natury percepcji dotyczą przede wszystkim kwestii 
wyjaśnienia zjawiska skuteczności systemów percepcyjnych w przetwarzaniu 
informacji. Mówiąc inaczej, głównym przedmiotem badań psychologii poznaw-
czej jest wskazanie mechanizmów psychologicznych odpowiedzialnych za fakt, 
że naturalne systemy percepcyjne są w stanie skutecznie poznawać świat. Co 
to znaczy, że system percepcyjny jest skuteczny?

Poznawcza efektywność percepcji uzależniona jest od trzech czynników. Po 
pierwsze, podmiot poznawczy powinien być zdolny do odbierania jak najwięk-
szej liczby informacji z otoczenia. Przykładowo, system percepcyjny zdolny do 
rejestrowania kolorów, dźwięków i kształtów jest bardziej efektywny niż system 
percepcyjny zdolny wyłącznie do odbierania kształtów. Pierwszym wskaźnikiem 
określającym efektywność systemu percepcyjnego jest zatem relatywne5 bogac-
two informacyjne tego systemu. To ostatnie fizycznie uzależnione jest od liczby 
rodzajów receptorów lub, jeżeli interpretować system percepcyjny w kategoriach 
poznania rozszerzonego, od liczby rodzajów pomiarów i narzędzi mierniczych.

Po drugie, efektywność percepcji jest wprost proporcjonalna w stosunku 
do zdolności systemu percepcyjnego do selekcji i syntezy informacji. Daje się 
ją porównać do pojemności pamięci roboczej w sztucznych systemach po-
znawczych. Oznacza to, że efektywny system percepcyjny to taki system, który 
potrafi wyselekcjonować większą liczbę informacji istotnych od nieistotnych 
i dostarczyć systemowi poznawczemu większej ilości zsyntetyzowanej treści 
percepcyjnej6. Przykładowo, sprawny system słuchowy potrafi odróżnić fonemy 

5 Bogactwo informacyjne systemu percepcyjnego jest pojęciem relatywnym, to znaczy, nie każdy 
wymiar informacji jest istotny z punktu widzenia systemu poznawczego. Przykładowo, ewentualne wzbo-
gacenie systemu percepcyjnego ryby o zdolność do rejestrowania promieniowania tła kosmicznego nie 
przyczynia się do wzrostu wydajności systemu poznawczego jako całości, ponieważ informacja dotycząca 
promieniowania tła nie spełnia żadnej funkcji w systemie poznawczym ryby. Jednocześnie taka informacja 
mogłaby być istotna poznawczo, gdyby, przykładowo, ryby przejawiały zainteresowanie astrofizyką.

6 Pozornie można byłoby argumentować, że zdolność do syntezy i selekcji informacji przypisana 
jest do wyższych systemów poznawczych, a nie do niższych systemów percepcyjnych odpowiedzialnych 
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zwrotów językowych od dźwiękowego tła i dostarczyć systemowi poznawczemu 
informacje dotyczące znaczeń słów i zdań. Sprawny system wzrokowy potrafi 
z kolei dokonać syntezy odpowiednich informacji w taki sposób, że zamiast 
spostrzegać nieuporządkowany zbiór plam barwnych, dostrzegamy odpowiednio 
skategoryzowane przedmioty – linie, figury, krzesła, stoły itp. 

Po trzecie, sprawność systemu percepcyjnego jest odwrotnie proporcjonal-
na do ilości czasu potrzebnego na dokonanie selekcji i syntezy informacji, co 
daje się porównać z szybkością systemu operacyjnego. Innymi słowy, im więcej 
czasu potrzeba na dokonanie selekcji i syntezy informacji, tym dany system 
percepcyjny jest mniej efektywny. Oznacza to również, że wzrost efektywności 
danego systemu percepcyjnego będzie związany z redukcją czasu potrzebnego 
na dokonanie selekcji i syntezy informacji. 

Z punktu widzenia tego tekstu najistotniejsze wydają się dwa ostatnie wymiary 
efektywności systemu percepcji, to znaczy zdolność do selekcji informacji oraz 
szybkość danego procesu selekcji. Przyjmuje się, że za te dwa ostatnie wymiary 
odpowiadają przede wszystkim dwa mechanizmy poznawcze. Z jednej strony 
jest mechanizm odpowiedzialny za rozpoznawanie pojedynczych obiektów 
i kategoryzację danych percepcyjnych stosownie do posiadanych przez podmiot 
poznawczy pojęć i schematów. Pozwala on identyfikować w doświadczeniu 
poszczególne obiekty i zdarzenia, np. krzesło lub wypadek samochodowy. 
Z drugiej, mechanizm odpowiedzialny za rozpoznanie całości przedstawienia, 
to znaczy ogólnego sensu danego wydarzenia lub prezentowanej sceny i od-
wołujący się nie tyle do poszczególnych kategorii i obiektów, ile do ogólnych 
odczuć związanych z tymi ostatnimi. We współczesnych naukach o poznaniu 
naturę tego drugiego mechanizmu zwykło oddawać się przez terminy „efekt 
sedna” (gist effect) lub szybkiej percepcji (gist perception). Oba terminy ozna-
czają, że widzimy bezpośrednio sedno danego przedstawienia, czyli, przy-
kładowo, widzimy dane przedstawienie jako całościowo uporządkowane lub 
harmonijne, a nie jako chaotyczne i oddzielone dane, które dopiero domagają 
się interpretacji stosownie do pojęć porządku i harmonii. W ten sam sposób, 
gdy spostrzegamy twarze na zdjęciu, automatycznie i bezpośrednio potrafimy 
je sklasyfikować jako znajome lub nieznajome, choć niekoniecznie jesteśmy je 
w stanie usystematyzować i przypisać do określonych osób. Efektowi sedna 
towarzyszy dodatkowo emocjonalna ocena danego wydarzenia lub sceny. Jeżeli 
wchodzimy do obcego pokoju, to automatycznie posiadamy pierwsze wraże-
nie dotyczącego tego pokoju, zanim jeszcze zidentyfikujemy konkretne w nim 
obiekty. Jeżeli wyglądamy za okno na rozpościerający się naturalny krajobraz, 
to bezpośrednio spostrzegamy go jako senny lub malowniczy. Oba mechanizmy 
selekcji informacji są funkcjonalnie rozróżnialne, dodatkowo przyjmuje się, że 

wyłącznie za odbiór informacji. Należałoby jednak wówczas znaleźć wyjaśnienie – z jednej strony – dla 
zjawiska polegającego na bezpośrednim i nieinterpretowalnym rozpoznawaniu wzorców percepcyjnych, 
z drugiej, dla zjawiska poznawczej nieprzenikalności percepcji. Przykładowo, optyczny efekt złudzenia 
Ponzo polega na tym, że bezpośrednio, choć błędnie, rozpoznajemy dwie linie jako różnej długości; 
z punktu widzenia percepcji dwóch linii jako różnej długości niczego nie zmienia również fakt wiedzy 
o tym, że są to w istocie linie o tej samej długości. Por. Z. Pylyshyn, Seeing and Visualizing: It’s Not What 
You Think, MIT Press, Cambridge 2003.
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ten drugi jest czasowo pierwotny i niezależny od tego pierwszego7. W dalszej 
części tego tekstu będę zajmował się wyłącznie efektem sedna. 

Bezpośredniość i automatyczność efektu sedna należy rozumieć w trojaki 
sposób. Po pierwsze, oznacza to, że efekt sedna jest natychmiastowy, realizuje 
się w możliwie najkrótszym czasie potrzebnym na przekazanie informacji. Po 
drugie, oznacza to, że dany akt percepcji jest niezapośredniczony przez inne 
procesy poznawcze, to jest, dane percepcyjne nie podlegają interpretacji przez 
wyższe i bardziej złożone struktury w architekturze poznania, na co wskazuje 
między innymi czasowa pierwotność efektu sedna w stosunku do innych me-
chanizmów kategoryzacji doświadczenia. Po trzecie, co wynika z poprzedniego 
punktu, percepcyjne rozpoznanie sceny jest logicznie pierwotne w stosunku do 
uzasadnienia, które nadajemy takiemu lub innemu rozpoznaniu. Przykładowo, 
najpierw rozpoznaję daną twarz jako znajomą lub nieznajomą, a dopiero potem, 
na pytanie, skąd wiem, że jest to znajoma twarz, mogę wskazać na elementy 
uzasadniające moją wstępną kategoryzację. Aby móc uzasadnić poprawność 
danego rozpoznania, musimy najpierw nauczyć się poprawnie rozpoznawać. 

Należy podkreślić, że żadne z tych rozumień bezpośredniości percepcji nie 
zakłada jej nieomylności lub niepodatności na korektę. Z faktu, że efekt sedna 
jest nieinterpretowalny i logicznie pierwotny w stosunku do uzasadnienia, nie 
wynika, że nie możemy skorygować naszego sposobu widzenia, np. w sytuacji, 
w której ktoś zwróci naszą uwagę na określony szczegół danego przedstawienia 
lub kontekst, w którym dane przedstawienie występuje. Na przykład, mogę 
zmienić sposób patrzenia na krajobraz i zamiast widzieć w nim malowniczość, 
mogę dostrzegać w nim pustkę. Mogę zwrócić uwagę na szczegół budowy 
twarzy i zamiast rozpoznać ją jako znajomą, mogę zidentyfikować ją jako obcą. 

O bezpośredniości i automatycznym charakterze efektu sedna świadczy 
m.in. jego szybkość. W wyniku serii badań zapoczątkowanych jeszcze w po-
łowie lat 90.8 wykazano, że udana kategoryzacja tak-nie, na przykład, czy 
dane przedstawienie jest harmonijne lub nie, dokonuje się już przy obrazach 
poddanych ekspozycji wynoszącej 20 milisekund. Oznacza to, że osoby badane 
były w stanie poprawnie skategoryzować daną treść percepcyjną na zasadzie 
przynależności lub braku przynależności do kategorii harmonijny lub niehar-
monijny, nawet jeżeli dany czas ekspozycji był zbyt krótki, żeby dany bodziec 
został świadomie zarejestrowany. Za próg świadomości bodźca przyjmuje się 
czas eskpozycji ok. 40 milisekund. Uważa się również, że udana kategoryzacja 
polegająca na zrozumieniu ogólnego sensu prezentowanej na obrazie sceny, 
na przykład kategoryzacja „wewnątrz” lub „na zewnątrz” oraz „senny” lub 

7 Oba mechanizmy mają również odrębną naturę neurobiologiczną. Badania fMRI wskazują, że za 
mechanizm rozpoznawania obiektów odpowiedzialna jest dolna kora skroniowa, podczas gdy neuro-
nalnym korelatem mechanizmu szybkiej percepcji jest kora przy hipokampie (PPA) oraz kora pomiędzy 
formacją hipokampa i płatem ciemieniowym, za tylną częścią ciała modzelowatego (RSC). Por. R. Epstein, 
N. Kanwisher, A cortical representation of the local visual environment, „Nature” 392, 1998, s. 598-
601; J. DiCarlo, D. Zoccolan, N. C. Rust, How does the brain solve visual object recognition?, „Neuron” 
73(3), 2012, s. 415-34.

8 Por. S. Thorpe, D. Fize, C. Marlot, Speed of processing in the human visual system, „Nature” 381, 
1996, s. 520-522.
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„malowniczy krajobraz”, dokonuje się w czasie mniej niż 150 milisekund9. 
Pozwala to mówić o natychmiastowym uchwytywaniu sensu danej sceny lub 
prezentowanego obrazu. 

Zwróćmy uwagę, że w ten sposób, w jaki interpretowałem system percep-
cyjny, możemy myśleć o doświadczeniu estetycznym. Jak pisałem, nie ma po-
wodu, dla którego doświadczenie estetyczne miałoby być rodzajowo odrębne 
od percepcji. Innymi słowy, nie ulega wątpliwości, że każde doświadczenie 
estetyczne jest rodzajem percepcji i powinno dzielić z nią przynajmniej część 
nietrywialnych własności. Tym samym nie może dziwić, że efekt sedna daje się 
również zaobserwować w przypadku doświadczenia estetycznego, a efektem 
sedna wyjaśnia się w naukach o poznaniu zarówno mechanizmy przetwarzania 
informacji percepcyjnej, jak i zjawiska obcowania ze sztuką. W związku z tym, że 
estetyczny wymiar efektu sedna jest najlepiej opisany w literaturze poświęconej 
sztukom wizualnym, skupię się na przykładzie tych ostatnich. 

Przyjmuje się, że akt doświadczenia estetycznego związanego ze sztukami 
wizualnymi możemy podzielić na dwie następujące po sobie części10. Pierwszy 
etap polega na wstępnym odbiorze danego przedstawienia, na przykład obrazu, 
w którym następuje automatyczne rozpoznanie sensu danego obrazu. Dane 
rozpoznanie związane jest nie tylko z rozpoznaniem treści danego przedstawie-
nia. Przykładowo, osoba z innego niż polski kręgu kulturowego nie musi móc 
automatycznie rozpoznawać treści obrazu Bitwa pod Grunwaldem. Oznacza to 
jednak, że na pierwszym etapie dokonuje się wstępne rozpoznanie ogólnego 
sensu danej reprezentacji. Przede wszystkim rozpoznawana jest strukturalna 
organizacja obrazu – jego kompozycja i harmonia11 – oraz jego styl12. Istotne jest 
również rozpoznanie istotności treści danego obrazu dla odbiorcy. Towarzyszy 
im emocjonalna odpowiedź na to rozpoznanie składająca się na estetyczną 
ocenę danego dzieła sztuki. Jeżeli ta ostatnia jest pozytywna, wówczas mamy 
do czynienia z etapem drugim, który polega na zogniskowaniu uwagi na po-
szczególnych elementach dzieła sztuki oraz przenoszenia jej na kolejne elementy 
kompozycyjne, czego skutkiem jest poszerzenie wiedzy o strukturze wizualnej 
danego obrazu, w dalszej kolejności umożliwiające wskazanie elementów uza-
sadniających wstępną pozytywną odpowiedź na dzieło sztuki. 

Jak pisałem wcześniej, rozpoznawanie poprawności kategoryzacji w per-
cepcji jest logicznie pierwotne w stosunku do uzasadnienia poprawności danej 
kategoryzacji. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w doświadczeniu 

9 Por. I. Kadar, O. Ben-Shahar, A perceptual paradigm and psychophysical evidence for hierarchy in 
scene gist processing, „Journal of Vision” 12, 2012, s. 1-17; G. Rousselet, O. Joubert, M. Fabre-Thorpe, 
How long to get to the „gist” of real world natural scenes?, „Visual Cognition” 12, 2005, s. 852-877.

10 Por. P. Locher, The aesthetic experience with visual art „at first glance”, w: Investigations into the 
phenomenology and the ontology of the work of art, (red.) P. Bundgaard, F. Stjernfelt, Springe, New 
York 2015, s. 75-88. Badania dotyczące efektu sedna prowadzone były początkowo w paradygmacie 
pomiaru czasu reakcji. Obecnie uzupełnione są one o koroborujące wyniki badań neurobiologicznych 
i okulograficznych.

11 Por. C. Redies, A. Brachmann, G. U. Hayn-Leichsenring, Changes of statistical properties during 
the creation of graphic artworks, „Art & Perception” 3, 2014, s. 93-116.

12 Por. tenże, Combining universal beauty and cultural context in a unifying model of visual aesthetic 
experience, „Frontiers in Human Neuroscience” 9, 2015, s. 218.
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estetycznym. Jak pokazują badania13, w wypadku sądów estetycznych wy-
dawanych przez ekspertów oraz osoby niebędące ekspertami w dziedzinie 
sztuki, w zdecydowanej większości ocena estetyczna jest stabilna, to jest, nie 
zmienia się w porównaniu z tą wydawaną na pierwszym etapie doświadczenia 
estetycznego. Mówiąc inaczej, oceny estetyczne, bez względu na to, czy były 
pozytywne czy negatywne, w większości przypadków nie podlegały zmianie na 
obu etapach doświadczenia estetycznego, nawet jeżeli osoby badane mogły 
poświęcić więcej czasu na poznawanie struktury dzieła sztuki. Nie jest zatem 
tak, że za daną oceną estetyczną stały jakieś racje odpowiadające za daną 
emocjonalną odpowiedź na dzieło sztuki. Jest raczej tak, że dane racje były 
odnajdowane dopiero na drugim etapie doświadczenia estetycznego po to, 
aby zracjonalizować taką, a nie inną emocjonalną odpowiedź na dzieło sztuki. 

Natychmiastowa natura efektu sedna wskazuje na fakt, że również w przypad-
ku doświadczenia estetycznego mamy do czynienia z procesem automatycznym 
i niepoddanym świadomej kontroli. Innymi słowy, podmiot poznawczy na pierw-
szym etapie aktu poznawczego nie jest w stanie rzutować na treść danej oceny 
estetycznej. Na ten rezultat nie ma wpływu to, czy osobą badaną jest ekspert, 
czy amator w dziedzinie sztuki. Jedyna różnica między nimi polegała na tym, że 
eksperci mieli, z jednej strony, większą skłonność do późniejszej korekty swoich 
ocen, na przykład byli w stanie zignorować pierwsze negatywne wrażenie na 
podstawie uprzedniej wiedzy dotyczącej artystycznej wartości danego dzieła 
sztuki, z drugiej, większą umiejętność racjonalizacji swoich pierwszych ocen14. 

Co więcej, efekt sedna wykazuje istotne różnice kontekstowe, indywidualne, 
płciowe15 i kulturowe16. Ocena wydawana na pierwszym etapie doświadczenia 
estetycznego jest silnie zróżnicowana przez wpływ czynników takich, jak kon-
tekst czasowy i przestrzenny, w jakim doświadczenie się dokonuje, preferencje 
indywidualne i kulturowe oraz różnice płciowe. Mamy różne doświadczenia 
estetyczny i różnie patrzymy na świat, co wydaje się trywialne. Osoby należące 
do kultury amerykańskiej szybciej kierują swoją uwagę na obiekty centralne, 
podczas gdy osoby należące do kultury chińskiej w pierwszej kolejności zwracają 
uwagę na kontekst przedstawienia.

2. Sceptycyzm w kwestii poznawczej roli doświadczenia estetycznego
Jakie filozoficzne wnioski możemy wyciągnąć z powyższego pobieżnego prze-
glądu wyników badań w psychologii percepcji na temat efektu sedna? Przede 
wszystkim, co mówią nam one o poznawczej roli doświadczenia estetycznego? 

Mogłoby się wydawać, że wnioski mogą mieć wyłącznie naturę sceptyczną: 
jeżeli nasze doświadczenie estetyczne jest silnie zróżnicowaną kontekstowo, 

13 K. Schwabe, C. Menzel, Gist Perception of Image Composition in Abstract Artworks, „Ipercep-
tion” 9(3), 2018.

14 Por. P. Locher, The aesthetic experience…, dz. cyt.
15 Por. S. Vanmarcke, J. Wagemans, Rapid gist perception of meaningful real-life scenes: Exploring 

individual and gender differences in multiple categorization tasks, „Iperception” 6(1), 2015, s. 19-37.
16 Por. C. Redies, A. Brachmann, J. Wagemans, High entropy of edge orientations characterizes 

visual artworks from diverse cultural backgrounds, „Vision Research” 133, 2017, s. 130-144; H. F. Chua, 
J. E. Boland, R. E. Nisbett, Cultural variation in eye movements during scene perception, „PNAS” 102(35), 
2005, s. 12629-12633.
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niekontrolowaną i nieświadomą reakcją na przedstawione dzieło sztuki, to rodzi 
się pokusa, żeby za dobrą monetę przyjąć estetyczny subiektywizm w kwestii 
treści sądów estetycznych. Doświadczenie estetyczne byłoby wyrazem subiek-
tywnego upodobania lub jego braku w stosunku do określonego dzieła sztuki. 

Co więcej, jak mógłby głosić argument sceptyka, skoro efekt sedna nie od-
wołuje się do żadnych kryteriów, to wszelkie doświadczenie estetyczne byłoby 
co do swej natury irracjonalne. Oznacza, że nasze doświadczenie nie byłoby 
oparte na żadnej dowodowej racji, a co najwyżej mogłoby szukać racjonalizacji. 

Konsekwencją powyższego stanowiska byłaby konieczność przyjęcia non-
-kognitywizmu w kwestii funkcji poznawczej doświadczenia estetycznego, 
ponieważ, z jednej strony, treść owego doświadczenia byłaby determinowana 
wyłącznie przez wewnętrzne akty upodobania lub jego braku, z drugiej, nie 
byłoby podstaw dla uzasadnienia naszych sądów poznawczych opartych na 
doświadczeniu estetycznym. To ostatnie nie pełniłoby więc żadnej istotnej roli 
w poznaniu i nie przyczyniałoby się do poszerzenia wiedzy, o ile rozumieć przez 
tę ostatnią posiadanie prawdziwych i uzasadnionych przekonań. Doświadczenie 
estetyczne nie byłoby ani źródłem prawdziwych, ani uzasadnionych sądów. 

Choć nie ma sprzeczności w opisanym wyżej sceptycyzmie w kwestii po-
znawczej funkcji doświadczenia estetycznego, to rodzi on dwie niepożądane 
konsekwencje. Z jednej strony, wpisuje się on w tradycyjny, przypisywany naj-
częściej Hume’owi, problem, który Elisabeth Schellekens trafnie określiła jako 
„paradoks smaku”17. Daje się on scharakteryzować następująco: jak pogodzić 
subiektywną przyjemność, która bez wątpienia jest częścią doświadczenia es-
tetycznego, oraz obiektywne aspiracje każdego sądu będącego wynikiem tej 
przyjemności? Na przykład, jak pogodzić fakt, że mogę odczuwać subiektywną 
przyjemność z obcowania z dziełami Mozarta, z przekonaniem, że muzyka 
Mozarta jest obiektywnie wartościowsza od tak zwanej muzyki chodnikowej? 
Jeżeli sąd estetyczny byłby wynikiem wyłącznie naszych indywidualnych pre-
ferencji, to to ostatnie przekonanie byłoby nieuprawnione. Paradoks smaku 
dotyczy tradycyjnego problemu subiektywizmu i obiektywizmu w kwestii treści 
sądów estetycznych.

Z drugiej strony, to, na co – według mojej wiedzy – nie zwraca się zazwyczaj 
uwagi, powyższy sceptycyzm, jeżeli interpretować doświadczenie estetyczne 
w szerszym kontekście jako część działania systemu percepcyjnego w ogóle, 
prowadzi do problemu, który możemy na potrzeby tego tekstu określić jako 
paradoks percepcji. Ten ostatni można scharakteryzować następująco: jak po-
godzić fakt, że ten sam mechanizm percepcyjny odpowiedzialny jest za funkcje 
poznawcze i nie-poznawcze? Zgodnie z pierwszą przesłanką efekt sedna inter-
pretowany jest jako jeden z mechanizmów odpowiedzialnych za efektywność 
systemu percepcyjnego. Mówiąc ogólnie, zmniejsza on koszty obliczeniowe 
systemu poznawczego w ten sposób, że dany system poznawczy otrzymuje na 
wejściu zawczasu przetworzone i zsyntetyzowane porcje informacji. W konse-
kwencji jest to mechanizm stanowiący część ogólnego systemu poznawczego. 

17 E. Schellekens, Taste and Objectivity: The Emergence of the Concept of the Aesthetic, „Philosophy 
Compass” 4:5, 2009, s. 734-743.



93

Paradoks percepcji i nowa zagadka w kwestii poznawczej roli doświadczenia estetycznego

Jednak zgodnie z drugą przesłanką, jeżeli interpretować ten sam efekt sedna 
jako mechanizm odpowiedzialny za nie-poznawcze w swej naturze doświadcze-
nie estetyczne, to musimy zgodzić się z tym, że posiada on również nieistotne 
z punktu widzenia systemu poznawczego funkcje.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie ma w tym sprzeczności 
logicznej. Kalkulator, choć służy do liczenia, może równie dobrze pełnić funkcję 
przycisku do papieru, nie łamiąc w ten sposób żadnego z praw logiki. Użycie 
kalkulatora jako przycisku do papieru byłoby jednak nieistotne pod względem 
ogólnych celów, dla których stworzono kalkulator. Analogicznie, efekt sedna 
mógłby spełniać również nie-poznawcze funkcje, choć z punktu widzenia 
systemu poznawczego, którego jest on częścią, byłyby to funkcje nieistotne. 
Doświadczenie estetyczne i mechanizmy za nie odpowiedzialne byłyby z per-
spektywy systemu poznawczego niepotrzebnym dodatkiem, pełniącym jednak 
inne – na przykład społeczne – funkcje.

Taka interpretacja nie daje się jednak utrzymać ze względu na to, jak rozu-
miemy pojęcie funkcji. Potocznie przez funkcje rozumiemy określone cele lub 
przeznaczenie danego przedmiotu. W interesującym nas znaczeniu i powszechnie 
w filozofii umysłu przez funkcję rozumiemy jednak przede wszystkim role przy-
czynowe, to znaczy sposób, w jaki wyjaśniamy pewne łańcuchy przyczynowe 
w kontekście roli, jaką one pełnią w funkcjonowaniu i architekturze umysłu. 
W tym kontekście, jeżeli spojrzymy na przykład kalkulatora, okazuje się, że jego 
odmienna funkcja jako narzędzia obliczeniowego i przycisku do papieru wynika 
z odrębnych łańcuchów przyczynowych. Mówiąc ogólnie, w obu przypadkach 
bierzemy pod uwagę odmienne własności istotne z punktu widzenia danej roli. 
Przykładowo, dla kalkulatora, jako narzędzia obliczeniowego, nie ma znacze-
nia jego masa, podczas gdy dla kalkulatora, jako przycisku do papieru, nie ma 
znaczenia prędkość obliczeń.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku efektu sedna. Zwróćmy 
uwagę, że mechanizm odpowiedzialny za pierwsze wrażenie, gdy wchodzimy 
do pokoju, oraz pierwsze wrażenie, gdy kontemplujemy dzieło sztuki, jest taki 
sam. Oznacza to, że ciągi przyczynowe w obu przypadkach są identyczne. Jeżeli 
z kolei mamy do czynienia z tymi samymi relacjami przyczynowymi, to również 
funkcje są takie same18. Jeżeli z kolei takie same są funkcje, to – jak pisałem 
– musimy pogodzić sprzeczne przekonania, że efektem sedna tłumaczymy 
zarówno zjawiska poznawcze, jak i niepoznawcze. 

Oba paradoksy, smaku oraz percepcji, są ze sobą powiązane w ten sposób, że 
jeżeli zgodzić się na subiektywny i irracjonalny charakter sądów odwołujących 
się do doświadczenia estetycznego, to należy również twierdzić, że nie mają 
one charakteru poznawczego. Tym bowiem, co z pewnością charakteryzuje 
efekt sedna, jest jego niedyskursywny charakter – nie możemy się odwoływać 
w nim do innych pośredniczących elementów poznawczych, jak pojęcia czy 
schematy. Broniąc z kolei poznawczego charakteru doświadczenia estetycz-
nego, na pierwszy rzut oka musimy zgodzić się na obiektywną naturę sądów 
smaku. Pytanie brzmi więc, jak pogodzić bez wątpienia subiektywny charakter 

18 Por. F. Dretske, Explaining behavior: Reasons in a world of causes, MIT/Bradford, Cambridge 1988.
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doświadczenia estetycznego i irracjonalną naturę efektu sedna w percepcji oraz 
roszczenie do obiektywności sądów smaku i poznawczą funkcję percepcji19. 
Wymienione pytania składają się na to, co proponuję w tym tekście określić 
jako nowa zagadka w kwestii poznawczej funkcji doświadczenia estetycznego.

3. Poznawcza rola doświadczenia estetycznego
Z racji ograniczonego miejsca, w tym tekście nie będę rozwijał argumentacji 
wprost na rzecz poznawczej interpretacji doświadczenia estetycznego. Zamiast 
tego podejmę próbę argumentacji nie wprost poprzez wskazanie, w jaki sposób 
można byłoby bronić poznawczej interpretacji tego ostatniego przed opisa-
nymi wyżej zarzutami sceptyka. Przedstawię również sposób, w jaki możliwe 
jest uniknięcie paradoksu percepcji i paradoksu smaku – przedstawię pozorną 
naturę tych ostatnich.

Jeżeli jednak chcielibyśmy bronić – nawet nie wprost – kognitywizmu w kwe-
stii doświadczenia estetycznego, to wydaje się zasadne, aby podjąć próbę wy-
jaśnienia, w jaki sposób efekt sedna przyczynia się do poznania. Jak pisałem, 
nietrywialny charakter tego pytania opiera się przede wszystkim na tym, że 
musimy pogodzić irracjonalną i subiektywną naturę efektu sedna z jego rosz-
czeniem do obiektywności.

Jedną ze strategii na rzeczy poznawczej funkcji efektu sedna, jaką niekiedy 
przyjmuje się w literaturze przedmiotu20, jest strategia metapoznawcza. Zgod-
nie z nią efekt sedna w przypadku doświadczenia estetycznego pełni funkcję 
poznawczą w tym sensie, że informuje nas o naszej własnej cielesnej i emocjo-
nalnej reakcji na dane doświadczenie. Efekt sedna daje nam natychmiastową 
odpowiedź na to, czy dane przedstawienie rodzi pozytywną, czy negatywną 
odpowiedź ze strony obserwatora.

Strategia metapoznawcza jest pozornie atrakcyjna, pozwala przede wszystkim 
ująć jedną ramą teoretyczną doświadczenie estetyczne i naturę percepcji. Jest 
ona jednak zawodna. Powodem, dla którego nie może spełnić pokładanych 
w niej nadziei, jest to, że tym, co z pewnością charakteryzuje efekt sedna, jest 
jego bezpośredni i niekryterialny charakter.

Po pierwsze, bezpośredniość efektu sedna oznacza, że ewentualne poznanie 
odbywa się w sposób niezapośredniczony i natychmiastowy. Gdyby funkcja 
poznawcza miała być funkcją meta-, wówczas należałoby założyć obecność 
innych, pośredniczących funkcji. Efekt sedna informowałby o działaniu innego 
mechanizmu, to z kolei charakterystyka efektu sedna wyklucza.

Po drugie, niekryterialny charakter efektu sedna oznacza, że nie istnieje 
żadna racja uzasadniająca taką, a nie inną ocenę estetyczną. Innymi słowy, 
nie istnieje żadne kryterium pozwalające uzasadnić trafność przekładu danej 
oceny estetycznej na sąd estetyczny. Jeżeli jednak efekt sedna miałby spełniać 
funkcję metapoznawczą, to musielibyśmy założyć obecność reguł przekładu 

19 Jak można z łatwością zauważyć, pytanie to ma proweniencję Kantowską i dotyczy relacji sądów 
smaku i sądów poznawczych. Por. P. Kozak, Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie 
kantowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

20 Por. D. Shottenkirk, Gist Experience, [w:] Perception, Cognition and Aesthetics, (red.) D. Shot-
tenkirk, M. Curado, S. Gouveia, Routledge, New York 2019.
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odpowiednich poziomów poznawczych. Wynika to z faktu, że dla każdej me-
tadziedziny Dm musimy założyć, że istnieją odpowiednie reguły pozwalające 
przekształcić ją w odpowiednią dziedzinę D. Bez obecności takich reguł nie 
może być mowy o spełnieniu funkcji meta-. Obecność takich reguł jest jednak 
wykluczona przez niekryterialny charakter efektu sedna. Strategia metapoznaw-
cza jest zatem zawodna.

W jaki sposób możemy więc bronić poznawczej funkcji efektu sedna w kon-
tekście doświadczenia estetycznego, nie odwołując się do strategii metapoznaw-
czej? Przede wszystkim, w jaki sposób argumentować, że pewne niedyskursywne 
doświadczenie może przyczyniać się do rozwoju dyskursywnej wiedzy, oraz 
w jaki sposób bronić racjonalnego charakteru tej wiedzy, biorąc pod uwagę 
niekryterialny charakter tego doświadczenia?

Jak pisałem wyżej, moja strategia argumentacyjna jest strategią nie wprost. 
Postaram się więc wykazać, że sprzeczności między niedyskursywnym doświad-
czeniem a dyskursywną wiedzą oraz między brakiem kryteriów a racjonalnością, 
co stanowi dwie główne przesłanki sceptyka, są pozorne. W tym celu pomocnym 
może okazać się przykład pochodzący z matematyki. Postaram się wykazać, że 
również w przypadku poznania matematycznego mamy do czynienia z elemen-
tami niedyskursywnymi oraz pozbawionymi racji dowodowych, które jednak 
przyczyniają się do rozwoju dyskursywnej wiedzy oraz pełnią pełnoprawną 
funkcję w dowodzie. Na tej podstawie będę argumentował, że w wymienionych 
kwestiach zachodzi analogia z rolą efektu sedna w kontekście doświadczenia 
estetycznego. 

Rozważmy następujący przykład wizualnego dowodu w geometrii. Spróbuj-
my dowieść twierdzenie, że jeżeli dwa boki trójkąta są równe, to przeciwległe 
kąty są również równe. Przykładowe rozwiązanie powyższego problemu może 
wyglądać następująco21. 

Dowód: Mając trójkąt ABC, chcemy dowieść, że ∠ABC = ∠ACB

Ilustracja 1. Trójkąt ABC

21 Przykład zaczerpnięty został z: S.-J. Shin, The Mystery of Deduction and Diagrammatic Aspects 
of Representation, „Review of Philosophy and Psychology” 6/1, 2015, s. 49-67.
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1) Rysujemy linię pomocniczą z A do środka linii BC, czyli punkt D.

Ilustracja 2. Trójkąt ABC z linią pomocniczą

(2) Trójkąt ΔABD jest przystający do ΔACD
(3) Tym samym wiemy, że ∠ABC = ∠ACB.

Najważniejszym krokiem w przedstawionym wyżej dowodzie jest oczywiście 
krok pierwszy, to jest narysowanie linii pomocniczej AD. Jeżeli to uczynimy, 
wówczas bezpośrednio widzimy, że trójkąty ΔABD oraz ΔACD są przystające. 
W przypadku kroków drugiego i trzeciego to, co pozostaje nam uczynić, to 
wyłącznie przywołanie i zastosowanie odpowiednich definicji równości kątów 
i przystawalności trójkątów. Zadanie jest wykonane.

Tym, co najbardziej interesujące w tym dowodzie, jest to, że nie istnieje żadna 
szczególna wskazówka dla kroku pierwszego, poza faktem, że powinien być 
on w zgodzie z aksjomatyką i twierdzeniami geometrii euklidesowej. Jednak 
w istocie istnieje nieskończenie wiele logicznie możliwych, to jest, dających 
się wyprowadzić z twierdzeń i aksjomatów, a mimo to niepoprawnych linii. 
Przykłady takich linii pomocniczych zilustrowałem poniżej.

Ilustracja 3. Możliwe logicznie choć niepoprawne linie pomocnicze.

 A 

B C D 

 A 
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 A 
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Zwróćmy uwagę, że nie ma możliwości ustalenia algorytmu, który potrafiłby 
wskazać, jaką linię pomocniczą należy narysować po to, aby osiągnąć cel – 
możliwości logicznych jest nieskończenie wiele. Odnalezienie poprawnej linii 
pomocniczej wymaga osiągnięcia pewnej matematycznej biegłości, jednak gdy 
już ją osiągniemy, możemy bezpośrednio dostrzec poprawną linię i następujące 
po tym oczywiste rozwiązanie. Czynimy to jedynie poprzez bezpośredni ogląd 
formy danego trójkąta. Nie mierzymy kątów ani długości boków. Jeżeli widzimy 
poprawność danego rozwiązania, to nie dokonujemy rozkładu logicznych moż-
liwości. Jest to raczej kwestia pewnej percepcyjnej umiejętności, niż biegłości 
w operowaniu reprezentacjami symbolicznymi. 

Argumentuje się22, że umiejętność bezpośredniego dostrzegania poprawności 
rozwiązania wynika w tym wypadku z samej natury percepcji, która odnosi się 
do przedmiotów jednostkowych i konkretnych. Symboliczna forma reprezentacji 
ΔABC nie daje takich możliwości właśnie dlatego, że jest ogólna i abstrakcyjna. 
Odwołując się wyłącznie do symbolicznej reprezentacji trójkąta, bez odniesienia 
do jej percepcyjnej formy, musielibyśmy przywołać definicję trójkąta, odszukać 
odpowiedni aksjomat i twierdzenie, a pomimo to, wciąż nie pomogłoby to nam 
w ograniczeniu logicznych możliwości. W przypadku wizualnej reprezentacji 
trójkąta wniosek widzimy bezpośrednio, ponieważ ten ostatni jest zawarty 
w samej wizualnej formie przesłanek.

Co powyższy przykład może nam powiedzieć o poznawczej funkcji do-
świadczenia estetycznego? Zwróćmy uwagę, że w przypadku opisanego wyżej 
dowodu również mamy do czynienia z niedyskursywną wiedzą bezpośrednią. 
Jeżeli opanowaliśmy odpowiednie umiejętności matematyczne, to bezpośrednio 
i automatycznie widzimy poprawność danego rozwiązania. Nie poszukujemy rów-
nież żadnych kryteriów poprawności dla naszego doświadczenia percepcyjnego. 
Jest raczej na odwrót, to odpowiednie kryteria poprawności są wskazywane po 
to, aby uzasadnić poprawność danego doświadczenia. Te ostatnie jest logicznie 
pierwotne. Nie znaczy to jednak, że dane doświadczenie jest irracjonalne. Z faktu, 
że z poznawczego punktu widzenia nie dają się wskazać kryteria uzasadniające 
zastosowanie danej reguły nie wynika, że jest ona nieracjonalna. Innymi słowy, 
brak kryteriów i racji nie pociąga za sobą braku racjonalności. Na przykładzie 
dowodu wizualnego na równość kątów trójkąta widzimy, że odpowiednie racje 
istnieją, choć nie muszą być one elementem wnioskowania. Jest raczej tak, że 
szczególnie w kontekście odkrycia matematycznego, najpierw percepcyjnie 
i niedyskursywnie rozpoznajemy odpowiedni wzór, a dopiero wtórnie, poddając 
analizie nasze doświadczenie, szukamy racji dla odpowiedniego rozpoznania.

Podobnie możemy myśleć o efekcie sedna w kontekście doświadczenia es-
tetycznego. Jeżeli twierdzi się, że efekt sedna jest całościowym i bezpośrednim 
oglądem danego obiektu lub zdarzenia, to podobnie jak w przypadku wizualnego 
dowodu, możemy bezpośrednio rozpoznawać pewne ogólne wzory percepcyjne, 
na przykład harmonię kompozycji lub barw. Nie potrzebna nam do tego analiza 
fizycznych własności kształtów lub barw. Mówiąc ściślej, żadna taka analiza, na 
przykład analiza fizycznych własności spektrum światła, nie doprowadziłaby 
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nas do odpowiedzi na pytanie o to, czy dwie barwy tworzą harmonijną całość, 
czy nie. Żeby spostrzec ową harmonię, potrzebna jest nam pewna percepcyjna 
umiejętność, która pozwoli odnaleźć odpowiedni wzór, który dopiero następnie 
będzie podstawą dla ewentualnego tworzenia algorytmów i matematycznych 
wzorów. Jeżeli zatem możemy mówić o poznawczym i racjonalnym charakte-
rze dowodów wizualnych, pomimo ich niedyskursywnego i niekryterialnego 
charakteru, to nie ma sensu, żeby z tych samych powodów odmawiać funkcji 
poznawczej doświadczeniu estetycznemu.

O ile pierwszy człon sceptycyzmu dotyczył niedyskursywnego i niekryterialne-
go charakteru efektu sedna, to drugi człon dotyczył subiektywnego charakteru 
sądów estetycznych będących wynikiem działania tego efektu. Jak głosił zarzut 
sceptyka, jeżeli doświadczenie estetyczne jest wyłącznie aktem upodobania lub 
jego braku, to sąd estetyczny będący jego wynikiem nie może mieć obiektyw-
nego charakteru. Co to jednak znaczy, że dany sąd jest obiektywny? Wróćmy 
raz jeszcze do przykładu dowodu wizualnego w matematyce. Z pewnością nie 
chcemy powiedzieć o nim, że dowód ten ma charakter wyłącznie subiektywny. 
Nie oznacza to jednak, że jest on obiektywny, o ile przez obiektywność rozumieć 
konieczność założenia realistycznej ontologii w kwestii obiektów matematycz-
nych. Mówiąc inaczej, dowód wizualny jest ważny przedmiotowo, nawet jeżeli 
nie istnieją byty matematyczne. Dowód matematyczny dotyczy przede wszystkim 
pewnych relacji pojęciowych. Z tego powodu, choć jest niesformalizowany, 
to ma naturę formalną, tzn. dotyczy samej formy przedstawienia. Czy dowód 
wizualny jest obiektywny? Tak. Czy to oznacza, że istnieją realne obiekty mate-
matyczne? Nie muszą istnieć bardziej niż Święty Mikołaj. 

Zauważamy, że również w tym wypadku możemy mówić o analogii z sądem 
estetycznym. Czy sąd estetyczny jest subiektywny? Z pewnością tak, jeżeli rozumieć 
przez to konieczność istnienia podmiotu sądu. Nie inaczej jest jednak w dowodach 
matematycznych. Możemy z powodzeniem przyjąć przesłankę, że obiekty mate-
matyczne nie istnieją bez podmiotu poznawczego, a przynajmniej jest to jedno 
z dopuszczalnych stanowisk w kwestii ontologii przedmiotów matematycznych. 
Nie czyni to jednak dowodów matematycznych dowolnymi. Jeżeli mają mieć one 
status dowodu matematycznego, to muszą one wskazywać na pewne stabilne 
wzory i relacje pojęciowe. Analogicznie z sądem estetycznym, którego przedmio-
tem, w interpretacji formalistycznej, mogą być odpowiednie wzory percepcyjne. 
Na przykład mogą dotyczyć tego, w jaki sposób spostrzegać relacje kolorystyczne 
albo przestrzenne lub jakie regularności geometryczne dają się zaobserwować. 
Jeżeli pytanie brzmi zatem, czy sądy estetyczne są obiektywne, czy subiektywne, to 
odpowiedź brzmieć może: obie odpowiedzi mogą być poprawne, w zależności od 
tego, co rozumiemy przez subiektywność i obiektywność sądu oraz jaką ontologię 
przyjmujemy w kwestii przedmiotów estetycznych. Jak pisałem, nie musimy przyj-
mować realistycznej ontologii po to, aby móc bronić obiektywności danych sądów. 

W konsekwencji, paradoks smaku traci znamiona paradoksu, o ile uznać, że 
zarówno subiektywizm, jak i obiektywizm sądów estetycznych dają się pogo-
dzić w ramach formalistycznej interpretacji doświadczenia estetycznego. Jeżeli 
z kolei zgodzić się z tym, że brak kryteriów i niedyskursywny charakter nie jest 
wystarczającym powodem, dla którego należy odmawiać poznawczej funkcji 
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doświadczeniu estetycznemu, to znika również paradoks percepcji. Oba wnioski 
pośrednie są warunkiem wystarczającym dla wyprowadzenia argumentu nie 
wprost na rzecz poznawczej funkcji doświadczenia estetycznego. Nowa zagadka 
nie jest więc ani w pełni nowa, ani nie jest zagadką.
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w kontekście współczesnej estetyki1 

Abstract

Remarks on Values, Evaluation and Aesthetic Experience in Contemporary 
Aesthetics

Author begins with setting up a problematics of relations between values and evalua-
tion in art and aesthetics experience. Following Bohdan Dziemidok work on American 
Axiology and Aesthetics (2014) author offers her remarks on the subject and joins the 
discussion on values and qualities and the possibility of assessing and evaluating the 
work of art with or without grounding it in aesthetic experience. Following Ingarden’s 
aesthetic fenomenology and turning to Władysław Stróżewski, author suggests that the 
values are a necessary part of any aesthetic theory yet the understanding of the work 
of art and its proper evaluation should also place the values in the proper if changing 
cultural and historical context. 

Słowa kluczowe: wartości estetyczne, wartościowanie, jakości, doświadczenie 
estetyczne

Keywords: aesthetic values, evaluation, qualities, aesthetics experience

W swojej pracy Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku Bohdan Dziemidok 
podejmuje kwestię zależności między doświadczeniem estetycznym a warto-
ściowaniem oraz obecności tego zagadnienia w estetyce. Czy wartościowanie 
estetyczne powinno się opierać na doświadczeniu? Czy i jak rozumienie wartości 
w estetyce wiąże się z doświadczeniem estetycznym? Czy wartościowanie dzieła 
jest i czy powinno być uzależnione od doświadczenia tego dzieła? Problem 
wartości należy „do najbardziej skomplikowanych zagadnień filozoficznych”, 
jak napisał kiedyś Tadeusz Pawłowski2 i – być może dlatego – mamy tak niewiele 
rozstrzygnięć, a tak wiele sporów i pytań w tym zakresie. Wartości powracają 
w estetyce jako problem centralny, nie tylko ze względu na ich miejsce w życiu 

1 Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2016/23/B/HS1/02325 finansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Nauki.

2 T. Pawłowski, Wartości estetyczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 5.
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społecznym oraz edukacji, lecz także ze względu na rozumienie dzieła sztuki 
oraz samej estetyki jako dziedziny wartościowania.

Moje dalsze uwagi będą dotyczyły wartości estetycznych, nie będę odnosiła 
się do sporów oraz kłopotów związanych z wartościowaniem w zakresie wyko-
nania i rozumienia dzieła sztuki ani tym bardziej do problematyki twórczości 
artystycznej oraz wartości z nią związanych. Nie chciałabym również odnosić 
się do podejmowanej już kilkakrotnie problematyki możliwości adekwatnego 
wartościowania wykonań dzieła sztuki; wydaje mi się, że w tej dziedzinie 
napisano już dosyć3. Moje uwagi dotyczą przede wszystkim relacji pomiędzy 
wartościowaniem estetycznym dzieła a doświadczeniem estetycznym i jeśli uda 
mi się ograniczyć do tego zagadnienia, będzie to sukces. Problem, o którym 
mowa, odsłania niepodważalną obecność wartości w rozważaniach estetycznych, 
a jednocześnie odnosi ją do kwestii empirycznej możliwości uzasadnienia tychże 
wartości. Pytamy więc, w jaki sposób wartości pojawiają się w doświadczeniu, 
w jaki sposób doświadczenie bazuje na koncepcji wartości? Czemu przysługuje 
pierwszeństwo wartościom czy doświadczeniu? Wreszcie, jak ścisły jest związek 
wartości z doświadczeniem? Czy, o ile wartości stanowią część doświadczenia, 
oznacza to, że nie istnieją i nie mogą istnieć poza doświadczeniem? Czy i w jaki 
sposób wartościowanie związane jest z samymi wartościami? Wreszcie, czy i jak 
należy rozumieć wartości w kontekście wartościowania dzieła sztuki?

I. Pytanie o wartość
Ostatnie z wymienionych pytań jest niewątpliwie pierwszym pytaniem, które 
należy postawić. To, jak rozumie się wartości w estetyce, nie jest bynajmniej 
jasne. Mówiąc o wartościach, ma się często na myśli dwie różne rzeczy, które 
chciałabym dla celów tej pracy oddzielić: (1) ocenę przedmiotu, tj. wartość 
jako ocenę lub też (2) ideę, ze względu na którą taką ocenę się przeprowadza. 
Tatarkiewicz w Dziejach sześciu pojęć pisząc o tym, że piękno, dobro i prawda 
uznawane były za najcenniejsze wartości od czasów starożytnych4, ma na myśli 
wartość w sensie drugim. Z kolei w tekście o alternatywnej definicji sztuki, gdzie 
autor wymienia jako wartości estetyczne piękno, wzniosłość, wdzięk i subtelność, 
zauważając przy tym, że trudno byłoby wyliczyć wszystkie wartości estetyczne5, 
filozof odnosi się najwyraźniej do wartości w sensie pierwszym, tj. do wartości 
jako przysługującej lub też nadbudowanej nad dziełem, a w każdym razie, jako 
związanej z konkretnym dziełem. Mówiąc o wartościach estetycznych, będę 
mieć na myśli wyłącznie ten pierwszy sens, wartość rozumianą jako związaną 
z konkretnym dziełem sztuki, przedmiotem estetycznym czy też przedmiotem 
namysłu estetycznego. Wartość nie w najogólniejszym sensie, ale wartość w sen-
sie węższym, taką, jaką możemy przypisywać przedmiotom, procesom, dziełom. 
Nie będzie mnie również interesować ontyczny status wartości. Poza założeniem, 
w czym idę za Ingardenem, zasadniczej niesamodzielności wartości, a więc tego, 

3 Por. np. A. Chęćka-Gotkowicz, Dysonanse krytyki. O ocenie dzieła muzycznego, słowo/obraz 
terytoria, Gdańsk 2008. 

4 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 9: „Były 
i są odróżniane trzy najwyższe rodzaje wartości: dobro, piękno i prawda (…)”. Zob. także s. 153.

5 Por. W. Tatarkiewicz, O alternatywnej definicji sztuki, [w:] idem, Droga przez estetykę, PWN, 
Warszawa 1972, s. 324.
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że wartości występują zawsze w połączeniu z innymi przedmiotami, którym mają 
przysługiwać, nie będzie mnie interesować to, czy wartości są przedmiotami 
realnymi czy też idealnymi, ulotnymi czy długotrwałymi. Będę się odnosiła do 
wartości w estetyce, tj. do piękna, dobra, wzniosłości czy też po prostu wartości 
estetycznej, która towarzyszy dziełu sztuki i która – jak sądzą niektórzy – stanowi 
esencjalny element dzieła sztuki. Przyjmuję, pomimo wielu niejasności, że przez 
wartość rozumie się to, co ma być odniesione do przedmiotu oceny, tj. że wartość, 
jako wartość, może być rozumiana tylko w kontekście oceny estetycznej, sądu 
lub innego sposobu wartościowania dzieła. Zakładam, że wartość funkcjonuje 
w kontekście krytycznej oceny lub, mówiąc inaczej, w odniesieniu do dziedziny 
smaku, preferencji lub rozróżniania. Być może w kontekście estetycznym, zamiast 
o wartości można by zasadnie mówić o kategorii estetycznej, jak to już miało 
wielokrotnie miejsce. Jeśli jednak używam dalej pojęcia wartości, to dlatego, że 
wartość oznacza coś, przy użyciu czego przyznaje się dziełu wagę i jakościowo 
ujmuje to dzieło, ale również dlatego, aby podkreślić założenie, że dziedzina 
estetyki jest dziedziną wartościującą, tj. że założenie czy też znajomość uzna-
wanych wartości stanowi ważny element estetyki6. Chciałabym odnieść się do 
problematyki wartości również dlatego, że – na co wskazują chociażby badania 
fenomenologiczne – poznajemy, wartościując, tj. przypisujemy przedmiotom 
poznawanym określone wartości i wobec tego nie można zasadnie mówić o po-
stawie neutralnej jako o postawie wyjściowej. Jak wyraził to Ortega y Gasset 
„świadomość wartości jest równie ogólna i pierwotna, co świadomość rzeczy”7. 
Istnieje wreszcie potrzeba, na co szczególnie zwracała uwagę amerykańska filo-
zofia pragmatyczna, pojednania wartościowania z poznaniem lub też – mówiąc 
inaczej – traktowania wartościowania jako istotnego elementu percepcji. Stąd 
również bierze się włączenie wartościowania w proces doświadczania, choć to 
ostatnie pozostaje wciąż jeszcze do wyjaśnienia. 

Wartość estetyczna występuje zawsze jako dobro, jako pewna wartościowość 
przedmiotu, która wzbudza pożądanie i umożliwia przeprowadzenie jakościowej 
oceny dzieła, tj. nie ma różnych wartości – istnieje jedna wartość estetyczna8, 
choć różnie rozumiana. W Dziejach sześciu pojęć Tatarkiewicz mówi o różnych 
odmianach piękna, tj. wartości estetycznej. Należy przez to rozumieć, że dany 
przedmiot [oceny] może być piękny, tj. wartościowy estetycznie lub może być 
wzniosły, tj. wartościowy estetycznie, ale nie może być zarazem piękny i wzniosły, 
ponieważ piękno i wzniosłość stanowią dwie odmiany tej samej wartości este-
tycznej, a więc mówiąc, że dany przedmiot jest piękny i wzniosły, mówilibyśmy, 
że dany przedmiot jest jednocześnie wartościowy estetycznie w sposób różny. 
Przypisywalibyśmy mu wartości, do których odnoszą się zgodnie z tradycją 
estetyczną przeciwstawne kryteria. 

Kolejnym problemem jest określenie tego, w jaki sposób wartość estetyczna 
jest powiązana jakościowo z przedmiotem. Jeśli wartość to suma pewnych 

6 Pisał o tym S. Morawski w swoim opracowaniu estetyki, por. O dziedzinie badań estetycznych, [w:] 
idem, O przedmiocie i metodzie estetyki, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 36-37.

7 J. Ortega y Gasset, Wprowadzenie do estymatyki, [w:] idem, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, 
przeł. P. Niklewicz, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 148.

8 Ibidem, s. 62.
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jakości (np. zbiór jakości), które pojawiają się w dziele, im więcej jest tych ja-
kości, tym większa jest wartość dzieła. Jeśli z kolei wartość estetyczną rozumie 
się jako wypadkową pewnych jakości, dopiero porównanie danych jakości oraz 
ich wzajemny stosunek pozwala określić wartość estetyczną dzieła. Sama ilość 
jakości może nie zwiększyć wartości dzieła, zwłaszcza, o ile okażą się ze sobą 
w konflikcie. Załóżmy, że wartość estetyczną rozumiemy jako sumę pewnych 
jakości. W estetyce starożytnej Grecji, im więcej jakości wskazujących na symetrię 
i uporządkowanie dzieła dało się w nim odnaleźć, tym większa była wartość 
dzieła. Stąd za najpiękniejsze uważano dzieła charakteryzujące się dokładną, 
lustrzaną symetrią oraz ścisłym uporządkowaniem9. Im więcej elementów upo-
rządkowanych, tym większa jakość symetrii, harmonii, równości, wobec tego 
tym większa była wartość estetyczna przedmiotu, tj. piękno. Można to jeszcze 
ująć inaczej, mówiąc o pewnym nasyceniu jakościami. Wartość estetyczna 
przysługuje dziełu, w momencie gdy dzieła tego określenie jakościowe, tzn. 
ilość jakości, jakie w dziele odnajduje odbiorca, przekracza pewną granicę. 
Przedmiot staje się wówczas wartościowy estetycznie, bez względu na to, 
jakie są to wartości oraz czy są one zharmonizowane. Oczywiście już Platon, 
który rozwija starożytne rozumienie piękna zgodne z wyliczalną dokładnością 
i dążeniem do uporządkowania, zwraca uwagę na to, że to, co uważane jest za 
piękne, nie daje się łatwo sprowadzić do przyjmowanych teorii piękna. Piękno 
pozostaje rzeczą trudną.

Wartość estetyczna określana jest często w estetyce jako inherentnie lub 
immanentnie zawarta w dziele10. Chociaż wiele teorii określa wartość estetyczną 
relacyjnie wobec innych wartości (np. moralizm) lub innych dzieł (historycyzm)11, 
jednak obecne w kulturze zachodniej teorie tłumaczą wartość dzieła najczęściej 
jako immanentnie, w pełni i bez reszty z nim związaną. Sama wartość nie jest 
częścią dzieła, jeśli jednak przysługuje ona dziełu, to przysługuje mu niepodziel-
nie i inherentnie, ze względu na nie samo, a przede wszystkim ze względu na 
to, jakie ono jest12.

II. Wartości estetyczne jako przedmiot sporu
Pomimo powyższych określeń, wartość pozostaje dość enigmatyczna. Spór 
o wartości dotyczy nie tylko tego, czy wartości mają charakter subiektywny czy 
obiektywny, absolutny czy relatywny, lecz także, np. jaka jest relacja wartości 
i jakości. 

Chciałabym przypomnieć pewne elementy rozumienia wartości przedsta-
wione przez Romana Ingardena, które wydają się wciąż przekonujące, nie 
rozstrzygając przy tym, czy są to określenia trafne. Ingarden uważał wartości 
za przedmiotowe determinacje szczególnego rodzaju, które są uwarunkowane 

9 Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, s . 142 .
10 Por. M. C. Beardsley, „The Deffence of Aesthetic Value”, Proceedings and Addresses of the 

American Philosophical Association, t. 52, nr 6/1979, s. 723-749.
11 Relacyjność wartości to określanie wartości dzieła również w relacji do tego, co samo dziełem 

nie jest, w tym np. do podmiotu poznającego, doświadczenia estetycznego lub do korzyści płynących 
z dzieła lub jego efektów.

12 Por. M. C. Beardsley, „The Inherent Values of Art”, Aesthetics. Problems in the Philosophy of 
Criticims, Indianapolis, Cambridge, Hackett Publishing Company Inc., 1981, s. 571-573.



105

Uwagi na temat wartości, wartościowania i doświadczenia estetycznego…

przedmiotowo, a zatem niesamodzielne egzystencjalnie, zależne także w niektó-
rych wypadkach materiałowo od przedmiotu, ale przede wszystkim mają one 
charakter jakościowy13. W Czego nie wiemy o wartościach Ingarden rozważa 
najważniejsze elementy charakterystyki wartości jako takich14. Mówi zatem, że 
wartości są zawsze wartościami czegoś, nie istnieją samodzielnie. Różne typy 
wartości odróżnia od siebie ich jakościowa budowa (np. wartości moralne 
od estetycznych czy witalnych). Poza tym wartości charakteryzują się pewną 
wewnętrzną wartościowością, tj. wartość jest zawsze godna wyboru, choć 
jedna wartość może być bardziej godna wyboru od innej. Owa wartościowość 
wartości jest także różna dla różnych wartości, a zatem, jak mówi Ingarden, 
mamy do czynienia z różną jej wysokością. Ingarden sugerował również za 
M. Schelerem, że wartości charakteryzuje pewien rodzaj powinności, postulat 
realizacji, różny dla różnych typów wartości15. Powinny one zaistnieć, zostać 
zrealizowane. Jak jednak należałoby to rozumieć? Zwłaszcza w kontekście 
budowy wartości estetycznych, o których Ingarden mówi, że są one nadbudo-
wane nad jakościami, jakości zaś nad własnościami lub stosunkiem wzajemnym 
własności przedmiotu. Czy nie należałoby oczekiwać, że wartości przysługują 
danemu przedmiotowi, o ile tylko odbiorca właściwie ów przedmiot odbiera? 
Innymi słowy, jeśli dany przedmiot [oceny] posiada pewne własności, np. bycie 
skonstruowanym w pewien sposób, to przy spełnionych pewnych warunkach 
(np. w kulturze zachodniej naszej ery) przedmiot ten będzie widziany jako 
kwadratowy, równomierny i symetryczny. Przy spełnieniu kolejnych warunków 
(np. w kulturze zachodniej naszej ery oraz zakładając dominację klasycznej es-
tetyki) należy oczekiwać, że przedmiot ten byłby postrzegany i interpretowany 
jako piękny raczej niż brzydki, doskonały raczej niż niedoskonały. Należałoby 
więc oczekiwać, że przy założeniu pewnych warunków, w momencie odkrycia 
pewnych jakości przysługiwanie danemu przedmiotowi pewnych wartości 
wydaje się nieuniknione. A jednak teorie estetyczne określają wartości nie jako 
konsekwencje występowania pewnych jakości, ale jako coś zupełnie innego. 
Lista, którą przedstawiłam za Ingardenem, jest z pewnością niekompletna, ale 
stanowi ważny punkt wyjścia. 

Wracając do problemu budowy jakościowej wartości, można założyć, że 
wartość estetyczna nie jest sumą jakości dzieła ani ich wypadkową, ale pewnym 
szczególnym doborem czy też zestrojem jakości. Wartość estetyczna nie jest dana 
bezpośrednio i natychmiastowo wraz z dziełem. O ile wartość estetyczna jest 
inherentnie zawarta w dziele, jak to widział np. Monroe C. Beardsley, o tyle jej 
rozpoznanie i ujawnienie się wymaga więcej niż tylko obecności dzieła. Ingarden 
określił dzieło sztuki jako to, co zawiera w sobie potencjalnie wartość estetyczną. 
To określenie pozwala jeszcze lepiej ująć to, o czym czasem można zapomnieć, 
a mianowicie, że ujrzenie dzieła nie wystarcza, aby jego wartość estetyczna 
została ujawniona, ujęta lub inaczej objawiła się odbiorcy. Odbiorca postrzega 
dzieło, odbierając je zmysłami, oceniając jego wygląd i budowę, a następnie 

13 R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, [w:] idem, Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1966, s. 84.

14 Ibidem, s. 96-118.
15 Ibidem, s. 98.



106

Małgorzata A. Szyszkowska

za pomocą intelektu ujmując jego treść i znaczenie. Wszystko to razem i każda 
z tych rzeczy osobno wymaga aktywnego odbioru, wysiłku i nakierowania. 
Wartość estetyczna dzieła jest odkrywana raczej niż dana w dziele sztuki. 

Jeszcze inny problem wiąże się z odróżnieniem od siebie jakości i wartości, 
do czego będę jeszcze powracać. Dla Ingardena wartości są, jak wspomniałam, 
nadbudowane nad jakościami, jakości zaś są nadbudowane nad własnościami 
przedmiotu, ale nie jest to prosta ani bezpośrednia zależność. Można zatem 
zapytać, w jakim stopniu wartości zależą lub jak są nadbudowane nad jako-
ściami? Z jednej strony, zależność wartości od jakości jest odwracalna, a więc 
muszą pojawić się jakości, aby można było mówić o wartości, i na odwrót, 
o ile możemy mówić o wartości, o tyle muszą być także jakości, na podstawie 
których owa wartość została przypisana dziełu. Wartość różni się zasadniczo 
od jakości choćby tym, że jakości mogą być złożone lub proste, podczas gdy 
wartości są zawsze proste. O ile jednak, na gruncie koncepcji Ingardena różnica 
między jakościami a wartościami jest istotna i dość dobrze wyjaśniona, o tyle 
pozostaje pytanie, czy rozróżnienie to jest konieczne. Czy w innej koncepcji, 
takiej, w której dzieło sztuki widziane jest jako przedmiot, proces czy zdarze-
nie realne, owo rozróżnienie pozostaje w mocy? A jeśli tak, to jak można by 
wyjaśnić tę różnicę.

III. Własności, jakości, wartości
Wartość estetyczna, również wtedy, gdy rozumiana jest jako coś bardzo określo-
nego, coś co „ukazuje się” w dziele, ukazuje się „na tle jakości” lub w zależności 
od pewnych jakości, a nawet, jak można by powiedzieć, jako suma pewnych 
jakości czy zestrój jakości. Wartość bowiem, jak chciałabym pokazać, zawsze 
rozumiana jest jako coś ogólnego, ale mającego swe podłoże w jakościach dzieła; 
coś, do czego odnosimy się w percepcji estetycznej. Czy będzie to piękno, czy 
wzniosłość czy subtelność, to zawsze – o ile będzie to w ogóle możliwe – aby 
uzasadnić sąd wartościujący, należy od wartości przejść do jakości, tj. uzasadnić 
to piękno lub subtelność, odnosząc się do konkretnych jakości występujących 
w przedmiocie. Aby wyjaśnić występowanie jakości, należy wskazać na sam 
przedmiot, jego budowę, ułożenie, jego własności. I tutaj można się zawahać, 
czy mówiąc o wartościowaniu, konieczne jest odróżnianie jakości od własności, 
zamiast mówić po prostu o własnościach przedmiotu. Różnica pomiędzy jako-
ściami a własnościami nie jest tak oczywista. Po pierwsze, kilka własności może 
w sumie zdecydować o powstaniu jednej jakości albo różne jakości mogą odwo-
ływać się do tej samej własności przedmiotu. Jakości, jak to określa Ingarden, są 
nadbudowane nad własnościami. Ale dlaczego nie są one własnościami? Pewna 
własność przedmiotu, np. jego okrągłość, może być podstawą symetryczności 
(np. w wypadku jabłka), dlaczego więc nie mówić po prostu o symetryczności 
jako o własności przedmiotu? Z jednej strony, własności przedmiotu mogą i są 
weryfikowane empirycznie. Jakości zaś odnoszą się jedynie do percepcji este-
tycznej, a zatem są orzekane o przedmiocie estetycznym (w wypadku dzieła 
sztuki) lub przedmiocie namysłu estetycznego i ich odkrycie wiąże się z pewnym 
rodzajem percepcji – tj. z przeżyciem estetycznym. Odbiorca może wiedzieć, 
że dany przedmiot, o ile wygląda tak a tak, jest określany jako symetryczny 
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albo nawet doskonały, piękny, aby jednak dostrzec ową jakość w przedmiocie, 
konieczne jest poddanie go oglądowi estetycznemu. 

Weźmy na przykład taniec – prosty układ taneczny, realizowany przez dwóch 
tancerzy i nagrany na film, który ogląda widz – taniec subtelny, ale z wyraźnie 
zarysowaną choreografią, pełen pasji i zaangażowania, piękny w sensie klasycz-
nym. Wszystkie te określenia odnoszą się do wartości, które przypisuję dziełu, 
ale każda z owych wartości odnosi się do różnych jakości, zestroju jakości, który 
umożliwił widzowi dostrzeżenie czegoś, co pozwoliło, aby „ukazały mu się” 
pewne wartości. Wszystko to jednak było możliwe dzięki pewnym własnościom 
ruchów, ciał i ich wzajemnych relacji, które pozostają niezmienne bez względu 
na to, czy mówię o pasji, pięknie czy subtelności. Zgodnie z wcześniejszym roz-
różnieniem można by także powiedzieć, że te odmiany wartości, tj. subtelność, 
pasja i piękno, stanowią różne odmiany wartości estetycznej, a zatem, równie 
dobrze można by powiedzieć, że dane dzieło posiada wartość estetyczną ze 
względu na jakości, jakie w nim rozróżniamy. Zatem właściwie mówimy tutaj 
o jakościach, które stanowią nasz sposób widzenia i interpretowania pewnych 
zdarzeń. To one decydują o tym, że dane dzieło „jest” subtelne, pełne pasji czy 
piękne. 

Rozważmy jeszcze inny przykład. Powikłany i złożony układ zależności po-
między działaniami różnych osób, ich statusem społecznym oraz zakładaną 
moralną oceną tych działań w powieści Dumasa Hrabia Monte Christo. Czy 
jakości literackie odnalezione w treści powieści nie są tutaj tożsame z pewnymi 
własnościami tekstu literackiego lub, mówiąc inaczej, czy możliwe jest oddzie-
lenie od siebie jakości estetycznych i własności tekstu? W języku Ingardena 
można by powiedzieć, że własności tekstu literackiego są nośnikami jakości 
estetycznie wartościowych tego tekstu ujętego jako dzieło sztuki, tj. w kontekście 
estetycznym, jednak czy nie prościej byłoby powiedzieć, że jakości estetyczne/
estetycznie wartościowe dzieła to inaczej jego własności ujęte estetycznie? 
Tutaj również określanie wartości jako piękno czy doskonałość, subtelność czy 
wzniosłość, wydaje się wtórne w stosunku do jakości, które są gwarantem 
przypisania owych wartości. Bez tych lub innych jakości nie będziemy mogli 
przypisać dziełu wartości estetycznych. Jakości zaś bazują na własnościach 
dzieła, tj. na stałych elementach jego budowy. Jeśli wskażemy na konkretny 
moment powieści i opis danej sytuacji, to jakości, które im przypiszemy, będą 
w ścisły sposób związane ze sposobem użycia języka, słownictwem, stylem 
pisarskim, środkami stylistycznymi i wreszcie skonstruowanym obrazem literac-
kim. Za każdym razem mówiąc o bogactwie słownictwa lub doborze środków 
artystycznych, odnosimy się też do uzyskanych w ten sposób jakości, jak i do 
własności dzieła. Inaczej niż w wypadku tańca, tutaj różnica pomiędzy jakościami 
a własnością jest przede wszystkim teoretyczna, tzn. wynika z przyjętych założeń 
teoretycznych. Konkretny ruch ręką sam w sobie nie jest ani delikatny, ani pełen 
gracji, innymi słowy, nie da się tak określić jakiegokolwiek ruchu ciała czy też 
przedmiotu zanim nie zostanie uwzględniony określony kontekst estetyczny. 
O własności ruchu ciała lub przedmiotu można mówić wówczas, gdy to, o czym 
się mówi, można określić ściśle na podstawie przeprowadzonych pomiarów 
i badań. Tymczasem delikatność ruchu czy też jego gracja nie dają się określić 
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w centymetrach ani zmierzyć w inny sposób. Jakościowa ocena ruchu może 
dokonać się wyłącznie dzięki oraz na podstawie doświadczenia. Moglibyśmy 
tutaj odwołać się do kryteriów dla doskonałego sędziego, jakie zaproponował 
Hume16, podkreślając, że aby ocenić jakość danego przedmiotu, konieczne jest 
posiadanie określonych umiejętności, a z pewnością nie wystarczą tutaj zwykłe 
pomiary. W tym również cenniejsze od znajomości reguł oraz wszelkich innych 
narzędzi okazuje się samo doświadczenie estetyczne.

IV. Wartościowanie i wartość a doświadczenie estetyczne
Pytanie o wartości w kontekście estetycznym to najczęściej pytanie o to, jaka 
relacja zachodzi między doświadczeniem estetycznym a wartościami i wartościo-
waniem17. Czy wartości, o których mowa, pojawiają się w trakcie doświadczania 
dzieła czy też trwają niezależnie od doświadczenia oraz dzieła? Można się za-
stanawiać, czy doświadczenie estetyczne warunkuje wartościowanie (T1), czy 
też wartościowanie – tj. znajomość lub uznanie wartości estetycznych – stanowi 
podstawę i warunek konieczny doświadczenia estetycznego (T2). Popularna 
jest również teza mówiąca, że wartość estetyczna – jej istnienie lub odnoszenie 
się do niej – stanowi element doświadczenia estetycznego (T3). W wypadku 
dwóch pierwszych tez chodzi o ustalenie pierwszeństwa egzystencjalnego. 
Czy w doświadczeniu estetycznym odwołujemy się do niezależnie istniejących 
wartości, czy też jest odwrotnie, tj. w doświadczeniu i ze względu na nie 
‘ukazują się’ odbiorcy, jak mówi Roman Ingarden18, wartości estetyczne, które 
nie istnieją samodzielnie, tj. poza doświadczeniem? Teza trzecia mówi jedynie 
o współwystępowaniu wartości i doświadczenia estetycznego. W O wartościo-
waniu i przeżywaniu dzieła sztuki Dziemidok opisuje pogląd, który ustalił się 
w amerykańskiej estetyce XX w. mówiący o tym, że doświadczenie estetyczne 
jest podstawą wartościowania, tj. niezbędnym jego warunkiem19. Za podstawę 
wartościowania powinno służyć doświadczenie; wartościowanie pozbawione 
odniesienia do doświadczenia wydawało się bezpodstawne. Jednym z powodów 
wymienianych przez amerykańskich filozofów były emocje. W trakcie doświad-
czenia dochodzić miały do głosu emocje, stanowiące następnie podstawę sądu 
wartościującego. David W. Prall, którego poglądy omawia Dziemidok, sądził, 
że doświadczenie jest konieczną podstawą sądu wartościującego, a nawet, że 
osąd dzieła, który nie odwołuje się do doświadczenia, jest nieuzasadniony oraz 
bez znaczenia (meaningless)20. Pogląd ten wiązał się – w wypadku filozofów 
takich jak John Dewey czy David W. Prall – z traktowaniem wartości jako zdol-
ności do wywoływania doświadczenia estetycznego21. To ostatnie przekonanie 
było szczególnie mocno podkreślane w estetyce Beardsleya, który dzieło sztuki 

16 D. Hume, Sprawdzian smaku, [w:] idem, Eseje z dziedziny moralności i literatury, przeł. T. Tatar-
kiewicz, PWN, Warszawa 1955, s. 204.

17 Por. B. Dziemidok, Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje, SEDNO, 
Warszawa 2014, s. 15.

18 R. Ingarden, Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia estetycznego, [w:] idem, 
Przeżycie, dzieło, wartość, s . 53 .

19 B. Dziemidok, O wartościowaniu i przeżywaniu dzieła sztuki, [w:] idem, Sztuka, emocje, wartości, 
Wydawnictwo Fundacji dla Instytutu Kultury, Warszawa 1992, s. 58.

20 B. Dziemidok, Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku, s . 59 .
21 Por. ibidem, s. 37.
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traktował właśnie jako wartościowe w tym sensie. Na czym jednak miałaby 
polegać relacja między wartością a doświadczeniem? W koncepcji Beardsleya 
doświadczenie staje się świadectwem wartości, można także powiedzieć, że 
wartość jest tutaj determinowana na postawie doświadczenia, jednak nie w trak-
cie doświadczenia. Podobnie jest w koncepcji Deweya. Dewey mówi o wartości 
oraz uznaje istnienie doświadczenia estetycznego, jednak trudno jest uchwycić 
szczególny związek wartości z doświadczeniem w tej koncepcji. W swojej pra-
cy Dziemidok przedstawia koncepcję Davida W. Pralla, który podobnie uznaje 
doświadczenie za niezbędny etap wartościowania. Wśród polskich estetyków 
najbliższy tej koncepcji był Mieczysław Wallis, który uważał, że doznania este-
tyczne przygotowują odbiorcę emocjonalnie do silniejszych przeżyć (np. natury 
religijnej)22. O wartościach w kontekście doświadczenia estetycznego pisał nie-
wątpliwie Ingarden, budując złożoną hierarchę elementów poznania i oceny 
dzieła. Zanim jednak powrócę do tej koncepcji, chciałabym zwrócić uwagę na 
przebieg wartościowania.

V. Wartościowanie a wartości
Wartościowanie, a więc przypisywanie wartości dziełu, stanowi jeden z głów-
nych elementów estetyki23, choć nie zawsze wartości i wartościowanie ogry-
wały w estetyce tak samo ważną rolę. Tatarkiewicz w Dziejach sześciu pojęć 
pisze bardzo wyraźnie o pięknie jako jednej z podstawowych wartości, jednak 
pojęcie wartości oraz uznanie jej za element estetyki wydaje się późniejsze24. 
Podobnie jest z pojęciem wartościowania. Czym zatem jest wartościowanie? 
Najogólniej mówiąc, wartościowanie to przypisywanie dziełu wartości, które 
ma miejsce podczas krytycznej oceny dzieła, a więc – mówiąc inaczej – sąd es-
tetyczny25. Zazwyczaj przyjmuje się, że wartościowanie to słowna ocena dzieła 
ze względu na wartości, przyjęte kryteria lub inną skalę ocen. Jednak równie 
rozpowszechnione jest przekonanie, że wartościowanie może i dokonuje się 
również niezależnie od wydawanego sądu, a często również bez konieczności 
formułowania oceny słownej. Wartościowanie w tym sensie, jak wskazuje wielu 
autorów, pojawia się w estetyce nieustannie26. Theodore Gracyk w jednym ze 
swoich artykułów zaproponował rozróżnienie pomiędzy dwoma typami war-
tościowania: tym, które zasadza się na jakościowym różnicowaniu (evaluation) 
oraz tym, które skupia się na ocenianiu (valuing)27. Pierwsze z tych sposobów 

22 Por. M. Wallis, O przedmiotach wzniosłych, [w:] idem, Przeżycie i wartość: pisma z estetyki i nauki 
o sztuce 1931-1949, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1968.

23 „Estetykę pojmuję więc – jak wynika z mych dotychczasowych wywodów opartych na przyjętej 
strategii badawczej – jako dziedzinę aksjologiczną…”, S. Morawski, O przedmiocie i metodzie estetyki, s . 14 .

24 „Były i są odróżniane trzy najwyższe rodzaje wartości: dobro, piękno i prawda (…)”. W. Tatar-
kiewicz, Dzieje sześciu pojęć, s . 9 .

25 Por. N. Zangwill, „Aesthetic Judgment”, hasło [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://
plato.stanford.edu/entries/aesthetic-judgment/ (dostęp: 5.08.2019).

26 Tak, jak w XVII i XVIII w. estetyka uznawana była za dziedzinę smaku, a więc rozróżniania, 
w XX w. estetyka określana była jako dziedzina pojęć wartościujących, a zatem jako dziedzina ocenienia 
lub przypisywania wartości. Znane są krytyczne komentarze na temat estetyki, jak dziedziny „ah-ów” 
i „oh-ów” lub inaczej gry językowej, której dziedziną jest cała kultura, por. L. Wittgenstein, Wykłady 
o estetyce, przeł. P. Graff, „Studia Estetyczne”, t. XIV, Warszawa 1977, s. 136.

27 Th. Gracyk, „Valuing and Evaluating Popular Music”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
t. 57, nr 2/1999, s. 205-220.
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wartościowania, w sensie, jaki zaproponował Gracyk, ma wiele wspólnego 
z osiemnastowieczną estetyką smaku, drugi zaś jest związany z tradycją sądu 
estetycznego, który opiera się na usytuowaniu dzieła na przyjętej skali lub 
w stosunku do uznawanych kryteriów oceny. Nie ulega wątpliwości, że zarów-
no wskazywanie na wartości dzieła, jak i oceniające podejście do świata jest 
właściwe estetyce. Stefan Morawski omawiając metody estetyki, wskazuje na 
podział między filozofią sztuki oraz estetyką, wymieniając m.in. fakt, że w historii 
oraz filozofii sztuki w odróżnieniu od estetyki nie ma się do czynienia z oceną 
estetyczną oraz przypisywaniem wartości28. To, co – jak się wydaje – nie jest 
możliwe na gruncie estetyki, to właśnie neutralność lub powstrzymanie się od 
sądu. O ile estetyka bywała krytykowana za brak kryteriów lub wyznaczników 
sądu, nie wydaje się, aby można było łatwo znaleźć przykłady estetyki, w której 
odniesienie do piękna lub bycia sztuką nie ma charakteru oceny.

VI. Wartość estetyczna i wartość artystyczna
Ingarden wprowadził w swojej koncepcji rozróżnienie na wartości artystyczne 
oraz wartości estetyczne, które uważał za kluczowe. Wartości artystyczne od-
noszą się w ten koncepcji bezpośrednio do dzieła w odróżnieniu od wartości 
estetycznych, które odnoszą się do dzieła, jako ujmowanego w doświadczeniu, 
a zatem do przedmiotu estetycznego. Zatem wartości estetyczne to wartości: 
(a) artystyczne, te których obecność decyduje o tym, że ma się do czynienia ze 
sztuką, odnoszące się do budowy i struktury dzieła jako całości oraz (b) este-
tyczne – związane z odbiorem dzieła sztuki, pojawiające się w doświadczeniu 
estetycznym i odnoszące się do przedmiotu estetycznego, o ile ujawni się on 
w sposób harmonijny. W koncepcji estetycznej Ingardena wartość estetyczna 
nie może być po prostu określona jako ocena dzieła, choć powstaje ona w na-
wiązaniu do doświadczenia estetycznego, w którym kształtuje się przedmiot 
estetyczny. Innymi słowy, wartość estetyczna ukazuje się – wedle Ingardena 
– w konsekwencji dobrze przeprowadzonego doświadczenia estetycznego 
i w tym sensie mogłaby być rozumiana jako ocena czy też ogólne, jakościowe, 
wartościujące ujęcie dzieła. Wartość estetyczna stanowi jednak w tej koncepcji 
złożony algorytm wynikający z dopasowania do siebie różnych jakościowych 
elementów dzieła oraz emocjonalnego odbioru [odpowiedzi na] tego dzieła. 
Wartości artystyczne odnoszą się wprost do dzieła, zatem również do jakości, 
a nawet własności dzieła. Jak mówi Ingarden, wartości artystyczne decydują 
w pierwszym rzędzie o tym, że dane dzieło jest dziełem sztuki29. Podział na 
wartości artystyczne i estetyczne, który przeprowadził Ingarden, wydaje się 
uzasadniony, o ile przyjmiemy, że dzieło, którego wartości estetyczne ujawniają 
się w doświadczeniu, posiada również wartość artystyczną, inherentnie w nim 
zawartą i całkowicie niezależną do odbioru dzieła. Pojawia się tylko pytanie, 
jak i czy w ogóle wartość taką można ująć niezależnie od wartości estetycznej, 
a więc także poza doświadczeniem dzieła. Pamiętajmy, że dzieło jako przedmiot 
schematyczny i niedookreślony wymaga dookreślenia przez widza lub słucha-

28 S. Morawski, O przedmiocie i metodzie estetyki, s. 38-49.
29 R. Ingarden, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:] idem, Przeżycie, dzieło, wartość, s . 146 .
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cza i że takie dookreślenie uzyskuje ono najpierw w konkretyzacji, a następnie 
w ujęciu podmiotowym jako przedmiot estetyczny w doświadczeniu. Wartość 
estetyczna zaś jest wypadkową tego wszystkiego – tych działań, zamierzeń 
oraz zdolności – które z tworu schematycznego czyni dzieło właściwe, pełne. 
A zatem, po pierwsze, wartości estetyczne odnoszą się nie tylko do samego 
dzieła, lecz także do jego konkretyzacji, a wobec tego do odbioru dzieła, bez 
względu na to, czy dokonuje się on w doświadczeniu estetycznym czy też w in-
nego typu percepcji, choć w sensie ścisłym, wartość estetyczna dotyczy przede 
wszystkim tego wszystkiego, co ujawnia się w doświadczeniu estetycznym 
dzieła. W koncepcji Ingardena ta złożona struktura ma jasny sens. Przedmiot 
posiada własności, na własnościach zaś przedmiotu nadbudowane są jakości, 
z kolei na jakościach artystycznych lub na jakościach estetycznie walentnych 
oraz na ich odbiorze w doświadczeniu estetycznym nadbudowane są wartości 
dzieła sztuki. Z jednej strony, Ingarden mówi o wartościach jako o przedmio-
towych kwalifikacjach pewnego typu, z drugiej strony można powiedzieć, że 
są to szczególne kwalifikacje, które mogą zostać dostrzeżone – tutaj wymagają 
niewątpliwie zapośredniczenia przez podmiot – dopiero w sytuacji zsumowania 
się odpowiednich jakości w przedmiocie estetycznym. Z punktu widzenia kon-
cepcji Ingardena, wartość estetyczna możliwa jest do uzyskania – objawienia 
się – jedynie podczas doświadczenia estetycznego i to tylko przy założeniu, że 
przebiega ono prawidłowo, tj. bez zahamowań jako wynik tego doświadcze-
nia. A zatem prawdziwa była w tym wypadku teza (T1) – wartość estetyczna 
warunkowana jest doświadczeniem estetycznym. Jednocześnie założenie o ist-
nieniu wartości artystycznych dotyczących i odnoszących się bezpośrednio do 
dzieła sztuki wskazywałoby na przyjmowanie przez Ingardena również tezy, 
która zakłada pierwszeństwo wartości wobec doświadczenia (T2), tj. wartość 
estetyczna istnieje niezależnie od doświadczenia oraz bez względu na nie. 
Teksty estetyczne Ingardena wskazują wielokrotnie na przyjmowanie założenia 
o istnieniu wartości [artystycznych] niezależnych od doświadczenia, czy też 
ogólniej mówiąc, niezależnie od możliwości odbioru dzieła sztuki. Jednocześnie 
właśnie na gruncie koncepcji estetycznej Ingarden, być może silniej niż w innych 
miejscach, wskazuje na współzależność [istnienia] wartości z doświadczeniem 
estetycznym oraz na zależność wartościowania od doświadczenia.

VII. Doświadczenie estetyczne
Zarówno rozpoznanie jakości, jak i przypisanie wartości dziełu dokonują się 
zgodnie z wieloma koncepcjami estetycznymi podczas doświadczenia estetycz-
nego. Doświadczenie (względnie przeżycie) estetyczne lub percepcja estetyczna 
to właśnie czas, w którym to, co zostaje poddane ocenie, jest ujęte w swoich 
jakościach. Kiedy dany przedmiot „ukazuje się” jako dzieło sztuki w swojej 
jakościowej całości. Doświadczenie estetyczne oznacza proces, podczas które-
go dany przedmiot, proces lub zdarzenie stają się przedmiotem estetycznym, 
a więc ujęte zostają w swoich jakościach. Jakościowe ujęcie dzieła dokonuje się 
podczas zmysłowego lub wyobrażeniowego, intelektualnego i emocjonalnego 
zarazem procesu. Jednak różnorodność i wieloaspektowość doświadczenia nie 
musi oznaczać, że doświadczenie jest procesem długotrwałym. Jego złożoność 
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czy też wieloetapowość jest jednak zasadnicza, oznacza właśnie to, że dokonują 
się w nim różne procesy angażujące świadomość na różnych poziomach. Sam 
proces ma być jednak również zintegrowany, jak nazywa to Dewey, czy też dążyć 
do zharmonizowania jakości w przedmiocie estetycznym, jak chciał Ingarden, 
stąd nie musi być to wcale proces długotrwały. Może się on dokonywać całkiem 
szybko i sprawnie, o ile będzie podporządkowany jakościowemu ujmowaniu.

W starożytności doświadczenie estetyczne utożsamiane było przede wszyst-
kim z doświadczeniem zmysłowym widzenia i słyszenia, z którego widz czerpie 
przyjemność i które wiąże się z pewnego rodzaju obezwładnieniem woli30. 
Tatarkiewicz podkreślał w doświadczeniu estetycznym element skupienia oraz 
oczarowania. Jednak w estetyce XX w. dominującym elementem doświadczenia 
estetycznego wydaje się albo bezinteresowność, o której pisał Kant w stosunku 
do sądu piękna, albo zaangażowanie, które czasem wydawało się przeciwsta-
wiać koncepcji bezinteresowności, choć w rzeczywistości nie miało z tym nic 
wspólnego. Przeżycie estetyczne (przede wszystkim emocjonalne), a później 
doświadczenie estetyczne (określające już cały proces odbioru dzieła) zaczęło 
być przedstawiane jako dynamiczny i zmienny proces, w trakcie którego dzieło 
staje się dla odbiorcy przedmiotem analizy, doznań emocjonalnych, a także 
w trakcie którego dzieło odsłania się jako źródło wartości. W koncepcji Johna 
Dewey, o której już była mowa, doświadczenie estetyczne utrwaliło swój status 
paradygmatycznego elementu estetyki, a jednocześnie Dewey rozszerzył zarówno 
zakres doświadczenia estetycznego na obszary tradycyjnie wykraczające poza 
sferę estetyki, jak i postulował rozumienie tego, co estetyczne w sposób, który 
pozwalał odnaleźć estetyczność w doświadczeniu codzienności, o ile tylko 
stało się ono doświadczeniem zintegrowanym (an experience). Doświadczenie 
estetyczne, jak je rozumiał Dewey, było doświadczeniem zintegrowanym, po-
siadającym estetyczną jakość, w którym zaczątki artystycznych działań, impulsy 
i potrzeby zostały rozwinięte i uzupełnione zgodnie z możliwościami podmiotu 
w opozycji oraz we współdziałaniu ze środowiskiem. W dynamicznym starciu, 
rozwijając to, co stanowi początek i rozporządzając nagromadzoną energią, 
doświadczenie rozwija się i poprzez cykl następujących po sobie przeciwstaw-
nych etapów, osiąga punkt kulminacyjny, po którym następuje stopniowe 
rozładowanie energii i uspokojenie. W filozofii Deweya doświadczenie będące 
zasadniczo interakcją indywiduum i jego otoczenia, przekształca tę interakcję 
w uczestniczenie i porozumienie31. Chociaż Dewey nie poświęca wiele miejsca 
wartościom w tradycyjnym rozumieniu, jego wizja estetyki zakłada, że krytyczna 
analiza stanowi element procesu doświadczenia i dzięki temu doświadczenie 
stanowi spójną, choć różnorodną całość.

Ingarden także opisuje doświadczenie estetyczne jako proces różnorodny, 
wieloetapowy, w którego ostatnim etapie odbiorca dostrzega wartość este-
tyczną, na którą odpowiada emocjonalnie [pozytywnie lub negatywnie], by 
następnie sformułować sąd estetyczny. Na tym finalnym etapie doświadczenia 

30 Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, s. 374 i dalej.
31 „Experience is the result, the sign, and the reward of that interaction of organism and environ-

ment which, when it is carried to the full, is a transformation of interaction into participation and com-
munication”. J. Dewey, Art as Experience, Perigee Books, New York 1980, s. 22.
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estetycznego przedmiot estetyczny, za pomocą którego ukazuje się poznającemu 
dzieło, zostaje doprowadzony do pełnego kształtu tak, że wszystkie jego jakości 
są uchwytywane przez odbiorcę i – w uzyskanym w ten sposób przedmiocie 
estetycznym – tworzą zestrój harmonijny, w wyniku czego przedmiot stanowi 
tak doskonałą całość, jak tylko jest to możliwe. Wówczas właśnie w odpowiedzi 
na harmonię jakości, odbiorca ujmuje wartość [estetyczną] dzieła. Jest to być 
może najbardziej szczegółowe ujęcie tak wartości, jak i doświadczenia este-
tycznego. Ingarden zwraca uwagę na pracę odbiorcy, który nie tylko uzupełnia 
miejsca niedookreślenia, o których mówi Ingarden, lecz także w swoim odbiorze 
emocjonalnym, intelektualnym oraz wyobraźniowym dopełnia przedmiot w spo-
sób, jaki jest dla niego możliwy. Dzięki temu dzieło może ukazać się w pełni 
odbiorcy, choć przecież za każdym razem odsłania tylko część swoich jakości, 
tak ze względu na konkretyzację, na której opiera się poznanie podmiotu, jak 
i możliwości samego odbiorcy. Tymczasowość i ograniczoność odbioru mają 
jednak i to do siebie, że odnosi się w niej odbiorca do dzieła jako do przedmiotu 
transcendentalnego – w jego domniemanej całości, założonym pięknie i do-
skonałości [wartości artystycznej], w tym do jego wielu potencjalnych jakości, 
których ujawnienie nie było tym razem możliwe.

Władysław Stróżewski w pracy Wokół piękna pisze o strukturze dzieła, że 
jest ona konieczna i niezmienna w swojej jakościowej budowie, w tym sensie, 
że dopiero ten szczególny dobór jakości umożliwia ukonstytuowanie się owej 
olśniewającej wartości estetycznej32. Wartość, która jest doświadczana, która 
pojawia się w doświadczeniu konkretnego dzieła i tylko dla niego. Jej niezmien-
ność i konieczność wynikają właśnie z tego dopasowania do konkretnego dzieła, 
ale jednocześnie, aby to docenić i odkryć odbiorca, musi doświadczyć dzieła. 
Doskonałość dzieła nie jest po prostu dana, ale pojawia się jako konsekwencja 
odbioru, ukazuje się we wnikliwej analizie każdego najdrobniejszego szczegółu 
budowy dzieła. Doskonałość dzieła może się ukazać jedynie na tle, jakby powie-
dział Ingarden, jego różnorodnych jakości, jego złożoności i ich wzajemnego 
dopełniania się, czego doświadcza odbiorca.

VIII. Urzeczywistnianie wartości
Zapytajmy raz jeszcze, czym zatem jest wartość? Z tego, że wartości pojawiają 
się wyłącznie w doświadczeniu estetycznym czy też w relacji do doświadczenia 
estetycznego, nie wynika to, czy przypisuje się im status idealny czy też intencjo-
nalny. Mówiąc o wartościach, przyjmuje się często, że stanowią one odrębny 
przedmiot, którego znaczenie związane jest z wpływem czy też relacją wobec 
podmiotu poznającego i jego działań. Jednak równie chętnie przyjmowanym 
rozwiązaniem jest widzenie wartości jako subiektywnych i utożsamienie ich np. 
z aktami świadomymi podmiotu. Subiektywne widzenie wartości to również 
rozwiązanie, które utożsamia wartości z samym procesem wartościowania, tj. 
oceniania. Stanowią one wówczas jedynie nazwy ocen, a nawet odnoszą się do 
liczby jako określenia wartości czegoś33. Tradycyjnie spotykamy trzy typy teorii 

32 Por. W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Universitas, Kraków 2002, s. 165.
33 Por. W. Tatarkiewicz, O pojęciu wartości, [w:] idem, Parerga, PWN, Warszawa 1978.
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wartości: uznające wartość za subiektywną (tj. będącą częścią aktów świadomo-
ści), obiektywną (tj. stanowiącą samodzielny byt) lub relatywną (tj. odnoszącą 
się do przedmiotu, stanowiącą relację między przedmiotem a pomiotem – relację 
interesu, potrzeby itd.). Zarówno samodzielność, jak i samowystarczalność bytowa 
wartości nie jest łatwa do określenia. W Wykładach z etyki Roman Ingarden 
wyraził wątpliwości, jakie budzi istnienie wartości. Nie znajdujemy ich pośród 
rzeczy materialnych, choćby niewidzialnych, ani też nie wydaje się, aby istniały 
jako przedmioty czysto idealne34. Nie wiemy, czym jest prawda, piękno czy dobro, 
podobnie jak nie zgadzamy się co do tego, jak można by określić kryteria dla 
wyznaczenia tego, czym są prawda, piękno lub dobro, choć nie wynika z tego, 
że kryteriów takich nie można podać. W tekście O urzeczywistnianiu wartości 
Stróżewski podaje trzy sposoby rozumienia wartości, które zarazem przesądzają 
o sposobie ich istnienia35. Są to (1) wartości istniejące niezależnie od wszelkiej 
rzeczywistości, w której funkcjonuje człowiek, bliskie temu, co opisywał Platon 
jako byty idealne, (2) wartości urzeczywistniane – tj. istniejące jako idee urzeczy-
wistniane [w działaniu] – np. cnoty lub dzielności, które wprowadzamy w życie 
naszymi czynami lub (3) wartości fundamentalne, immanentnie zawarte w rze-
czywistości rozumiane jako jej podstawa (transcendentalia)36. Podział ten wydaje 
się uzasadniony. Pierwszy sposób widzenia wartości koresponduje z obiektywną 
i uniwersalną wizją wartości, w której traktowane są one jako istniejące niezależnie 
od pomiotu, a nawet niezależnie od rzeczywistości materialnej; istnieją w sposób 
idealny, tj. poza czasem i przestrzenią. Kiedy pytamy o piękno czy prawdę, wydaje 
się, że ich istnienie nie jest zależne od czasu. Piękno jest takie samo w 1374 r., 
jak i w 2018. O ile wiemy, czym jest owo piękno. Jeśli jednak uważamy, że piękno 
jest zawsze odniesione do czegoś, a więc jest to piękno czegoś, wówczas mogli-
byśmy powtórzyć za Humem, że w Paryżu podziwiają Odyseję Homera z tym 
samym uwielbieniem, które towarzyszyło mu w starożytnej Grecji37. Pogląd taki 
jednak trudno jest utrzymać w kontekście historycznych zmian stylu, kultury czy 
sposobów życia38. Jednocześnie wielu autorów nie podziela tego poglądu, uważa 
natomiast, że np. sprawiedliwość można realizować w działaniu, wolność „wcielać 
w życie”, a piękno – urzeczywistniać w dziełach sztuki. Ten właśnie sposób ist-
nienia wartości omawia Stróżewski bardziej szczegółowo w swoim tekście. 
Wreszcie poglądy na wartości jako immanentnie zawarte w rzeczywistości gło-
szone były przez teologów średniowiecznych. Czy jednak przedstawione sposoby 
rozumienia wartości odnoszą się równie dobrze do zagadnień estetycznych? 

34 „Wartości nie są ani w tym sensie realne, jak realny jest prąd, przepływający przez drut, ani 
w tym sensie realne, jak realny jest np. gniew ludzki czy zachwyt, ale też nie są wcale tylko intencjonal-
nymi odpowiednikami naszych odczuć, pożądań czy ocen. Trzeba by tu szukać jakiejś drogi pośredniej, 
jakiegoś odmiennego modus existentiae, który z  jednej strony byłby czymś mniej, czymś innym niż 
prosta realność, a z drugiej strony byłby czym więcej i innym niż prosta intencjonalność (…) jaki jest ten 
pośredni sposób, to na to nie odpowiem”. R. Ingarden, Wykłady z etyki, PWN, Warszawa 1989, s. 337, 
cyt. za: W. Stróżewski, O urzeczywistnianiu wartości, [w:] idem, W kręgu wartości, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1992, s. 57-58. 

35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 „Homer, który dwa tysiące lat temu podobał się w Atenach i Rzymie, wciąż jeszcze budzi podziw 

w Paryżu i Londynie”, D. Hume, Sprawdzian smaku, [w:] idem, Eseje…, s . 197 .
38 W. Tatarkiewicz, Pojęcie wartości, [w:] idem, Parerga, s . 65 .
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W zakresie estetyki wartości są często traktowane jako przysługujące dziełu stale 
i bezwzględnie, nie tyle są urzeczywistniane, co pojawiają się na gruncie dzieła 
w relacji do doświadczenia estetycznego dzieła, jak była już o tym mowa. Dzieło 
jest piękne, ze względu na swoją budowę, zespół przysługujących mu jakości czy 
też oddziaływanie na odbiorcę. Jego wartość „tkwi” w nim samym, w jego moż-
liwości wywoływania doświadczenia estetycznego39. Jeśli wartość estetyczna jest 
zawarta inherentnie w dziele, to trudno poszukiwać wartości poza dziełem, a tym 
bardziej poza czasem i przestrzenią. Zatem postulat inherentności wartości es-
tetycznej wyklucza założenie o idealnym (nie czasowym, nie przestrzennym) 
charakterze wartości. Wartość osadzona jest w jakościach lub własnościach 
przedmiotu, a zatem pośrednio odnajdywana jest w samym dziele. Ale czy można 
uważać wartość estetyczną za urzeczywistnianą w dziele? Chciałabym zatrzymać 
się na chwilę nad tym zagadnieniem. Władysław Stróżewski mówi o wartościach 
estetycznych, że są one urzeczywistniane w dziełach, podobnie jak wartości 
moralne są urzeczywistniane w działaniach i zachowaniu człowieka. Autor Dia-
lektyki twórczości przedstawia urzeczywistnianie jako proces przygotowawczy, 
w którym i poprzez który usuwa się wszelkie trudności w realizacji wartości, 
a zatem przygotowuje się osobę bądź zmienia się jej zachowanie tak, aby wartość 
mogła zostać zrealizowana. Polega to, mówiąc inaczej, na stwarzaniu warunków, 
aby wartość mogła zostać zrealizowana40. Mówi dalej Stróżewski, że dzięki pracy 
artysty w dziele pojawia się analogon piękna idealnego oraz że wysiłki te prowa-
dzą do pojawienia się wartości41. Chciałabym się nad tym zastanowić. Wszystkie 
te sformułowania świadczą o przekonaniu, że artysta „widzi” wartość estetyczną 
jako pewien ideał, ku któremu zmierza. Jednak co miałoby w tym kontekście 
oznaczać „widzi”. Czy wartość jest czymś, co można widzieć? Na ile dostępny 
poznaniu jest ów ideał piękna, o którym jest tutaj mowa jako o wartości? Na ile 
tworzymy go, a na ile odnajdujemy? Chciałabym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, 
o których pisze Stróżewski. Jedna to prawdziwość danej wartości, tj. weryfikacja 
jej prawdziwości. Stróżewski wychodzi od wartości prawdy jako od podstawowej 
czy też pierwotnej wartości w stosunku do innych. O ile jednak w przykładzie, 
jak podaje filozof, weryfikacja ma dotyczyć wartości sprawiedliwości, nie sądzę, 
aby można było zweryfikować, że ma się do czynienia z pięknem, nawet przyj-
mując obiektywną teorię piękna, w inny sposób niż kontemplując tę wartość w jej 
konkretnym wcieleniu. Stróżewski pisze dalej o pięknie, mówiąc, że artysta stwarza 
coś w rodzaju odpowiednika piękna w swoim dziele; artysta tworzy realny od-
powiednik ideału piękna w swoim dziele. Dodatkowym założeniem jest jednak 
to właśnie, o czym już była mowa, że artysta ma dostęp do owego ideału. Trudno 
mi się z tym zgodzić. Jakkolwiek koncepcja Stróżewskiego wydaje mi się w innym 
punkcie szczególnie przekonująca, to właśnie tutaj, gdzie autor zwraca uwagę 
na to, że artysta musi „znać” wartość piękna, tj. wartość estetyczną, aby móc ją 
urzeczywistnić, wydaje mi się ona tracić na wyrazistości. Stróżewski pisze jeszcze 
o czymś innym, na co chciałabym zwrócić uwagę teraz. Autor pisał wcześniej 
o stwarzaniu warunków do zaistnienia wartości. Gdybyśmy mieli przyjąć za 

39 Por. M. C. Beardsley, „The Inherent Values of Art”, s. 571.
40 W. Stróżewski, Urzeczywistnianie wartości, [w:] idem, W kręgu wartości, s . 62 .
41 Ibidem.
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Kantem, że rozum praktyczny wyznacza nam wzór do naśladowania w postaci 
idei regulatywnej, takiej, jak piękno czy malowniczość, to powinniśmy również 
przyjąć, że forma, jaką owa abstrakcyjna idea przybiera, jest sama w sobie zmienna 
i że to, co wydaje się nam, że znamy, jak choćby doskonałość czy równość, sta-
nowi tylko przybliżenie i zarazem uogólnienie powstałe na bazie doświadczeń 
i cech szczegółowych. Mówiąc zatem o pięknie jako o wartości estetycznej, ma 
się tutaj na myśli to, co wydaje się najbardziej bliskie ideałowi doskonałości, która 
przecież jest zawsze doskonałością w stosunku do czegoś. Starożytne teorie 
mówiły o pięknie jako o tym, co wiąże się z równością i harmonijnością oraz 
równomiernym podziałem części. Ten starożytny ideał piękna – nazwany przez 
Tatarkiewicza wielką teorią piękna – nie jest jednak tak określony, jak mogłoby 
się wydawać i wartość estetyczna pozostaje wciąż na tyle ogólna, aby nie można 
było mieć pewności, że ma się z nią właśnie do czynienia (tj. jej weryfikacja po-
zostaje wciąż rzeczą umowną). Urzeczywistnianie wartości rozumiane jako przy-
gotowywanie warunków dla zaistnienia piękna, wydaje się w tym wypadku bardzo 
interesującą koncepcją pod warunkiem, że rozumiemy je trochę inaczej. Stwarzając 
warunki, wykonując pracę, starając się usunąć trudności i przeszkody w realizacji 
dzieła, planując i dbając o to, aby powstające dzieło posiadało jakości znaczące 
i estetycznie wartościowe, stwarza się de facto wartość piękna, która nie jest 
niczym innym jak wypadkową owych wszystkich jakości i całego ich doboru, 
a więc także ich wzajemnego dopasowania się, a która ujawnia się w dziele. 
W tym miejscu chciałabym posłużyć się cytatem, który użył Władysław Stróżewski 
w swoim tekście, a którym, moim zdaniem, określa bardzo dobrze, to jak owo 
przygotowywanie wpływa na ujawnienie się wartości.

„Ja natomiast wierzę, że jeśli człowiek spełnił swój obowiązek z największą powagą i postarał 
się rozwiązać wszystkie problemy w maksymalnych granicach swoich możliwości, to Opatrzność 
zsyła mu dar dodatkowych elementów piękności, których nigdy nie osiągnąłby jedynie dzięki 
swemu talentowi”42.

Wysiłek autora jest ogromny, ale – i w tym odbiegam zarówno od Stróżewskie-
go, jak i Schönberga – nie sięga on swoją myślą czy też wizją do metafizycznej 
rzeczywistości, czy idealnie rozumianej wartości. Wykonuje pracę, którą może 
wykonać, najlepiej jak potrafi. W efekcie zaś tego dzieło jako całość, właśnie dzię-
ki wypracowanym jakościom, ujawnia w sobie wartość estetyczną – doskonałe 
piękno. Wraz z jakościami, które ze sobą współgrają, ujawnia się wartość dzieła. 
Możemy oczywiście powiedzieć, że artysta zna piękno samo lub że próbuje mu 
dorównać, ale będzie to jedynie metafora. Odwołujemy się do mitu piękna jako 
czegoś, co artysta zna w swoich snach lub co stanowi dla niego ideę regulatyw-
ną. Ale o wiele prawdopodobniejsze jest to, że artysta działając pod wpływem 
własnych, często zaskakujących jego samego impulsów, dzięki włożonej pracy 
i wytrwałości osiąga coś nowego, oryginalnego lub niemal doskonałego. Bez 
względu na to, czy kontynuuje pracę swego mistrza, czy też rozpoczyna zupełnie 
nową samotną pracę, całe jego starania, obliczenia i próby dosięgnięcia ideału 

42 A. Schönberg, „Moja ewolucja. Trzy listy”, przeł. H. Krzeczkowski, Res Facta, t. 6/1972, s. 9-10, 
cyt. za: W. Stróżewski, Urzeczywistnianie wartości, [w:] idem, W kręgu wartości, s . 64 .
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zmierzają w końcu do tego, aby jakościowy poziom dzieła stał się jak najwyższy 
i w końcu, aby dzieło uzyskało wartość estetyczną. Jeżeli rzeczywiście czasem 
widząc jakieś dzieło lub słysząc wykonanie utworu muzycznego, zastanawiamy 
się, dlaczego wykonawca nie postąpił inaczej, aby uzyskać, jak sądzimy, lepszy 
efekt, to jest to tylko wynik naszych oczekiwań i wspomnień, które powodują, 
że spodziewamy się czegoś mniej lub bardziej określonego. Piękno powstaje jako 
wynik jakości, które odbiera słuchacz – stąd doświadczenie jest niezbędne właśnie 
jako spotkanie, aby użyć pojęcia, które zaproponował Ingarden, w którym to, co 
przedstawia artysta i to, jak rozumie to odbiorca stają się jednym. Jest ono tran-
scendentne jako wartość, ponieważ przekracza ono zawsze każdą swoją realizację 
w materii czy też doświadczeniu, ale nie wynika stąd jeszcze, że stanowi ono 
coś idealnego ani że jest niezależne od przedmiotów, na tle których się ukazuje.

Spróbujmy naszkicować relację wartości estetycznej do jakości dzieła. W od-
niesieniu do dzieła sztuki mówimy o pięknie, powabie, wzniosłości, subtelności, 
malowniczości, harmonii, symetrii, obrazowości lub mimetyczności. Z wymie-
nionych wartości niektóre, jak symetria, obrazowość, a nawet mimetyczność, 
niewątpliwie polegają na objawianiu się za jednym razem w dziele kilku jakości, 
jak w wypadku symetrii lub jednej ogólnej jakości, jak w wypadku mimetyzmu, 
które można określić nawet bez znajomości dzieła. Jednak w wypadku piękna 
lub powabu, a także wzniosłości, każda z tych wartości pojawia się dopiero 
w konkretnym dziele i pomimo możliwości podania kryteriów piękna, dopiero 
w dziele „ukazuje się” jako piękno tego dzieła, powab czy wzniosłość. Warto-
ści te uobecniają się wyłącznie w dziele sztuki, na tle jego określonych jakości; 
„pojawiają się” wówczas, gdy dzieło posiada jakości, których współgranie 
umożliwia ich objawienie się. Piękno jest zawsze pięknem jakiegoś dzieła43. 

Jeśli więc można mówić o urzeczywistnianiu wartości estetycznych w dziele, 
to chyba właśnie w tym sensie, że praca i zabiegi artysty prowadzą do lepsze-
go współwystępowania określonych jakości, których wypadkowa objawia się 
odbiorcy jako jego wartość. Urzeczywistnienie wartości jest, jak sugerował 
Stróżewski, „stwarzaniem warunków” dla wystąpienia wartości, wartości, która 
jako taka stanowi jednak wyłącznie ideał, abstrakcję, mit. 

IX. Podsumowanie
Czy zatem wartość, o ile ujawnia się ona w doświadczeniu, jak chciał Ingarden, 
można jednocześnie rozumieć jako urzeczywistnianą w dziele w sensie, jaki 
sugeruje w swoim tekście Stróżewski? Można by to pytanie także zadać w inny 
sposób. Pytając, kto jest odpowiedzialny za ujawnienie się wartości w dziele? 
Czy urzeczywistnia wartość w dziele autor swoim talentem i trudem rzemieśl-
niczym, czy też pojawia się ona na skutek analiz odbiorcy przeprowadzanych 
w doświadczeniu, w osobistym i jednostkowym, estetycznym ujmowaniu dzie-
ła? Takie jednak postawienie pytania wskazywałoby raczej na niezrozumienie 
sytuacji estetycznej, jak moglibyśmy powiedzieć. Dzieło niesie swoje znaczenia, 
jakości, wartości, ale są one dostępne jedynie temu, kto będzie dzieło odbie-
rał. Dzieło funkcjonuje w kole hermeneutycznym. Jest rozumiane i otwiera się 

43 Ibidem, s. 69.
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przed tym, kto chce je zrozumieć. Dlatego właśnie źródłowym punktem estetyki 
jest spotkanie, jak mówił Ingarden. Spotkanie estetyczne, czyli odbiór dzieła, 
w czasie którego dzieło ujawnia swoje wartości odbiorcy, który z kolei w pro-
cesie rozumienia dopełnia dzieło w jego kształcie. Spotkanie, które łączy to, 
co subiektywne z tym, co obiektywne, to, co podmiotowe z tym, co przedmio-
towe. Metafora spotkania pomaga zrozumieć, że ani podmiotowy odbiór, ani 
przedmiotowe wartości dzieła nie istnieją niezależnie od siebie. A zatem również 
pytanie stawiane wcześniej jest pytaniem chybionym, przynajmniej z punktu 
widzenia fenomenologii estetycznej. Nie samo dzieło ani nie same wartości, 
ale ich estetyczny odbiór w doświadczeniu stanowi węzeł estetyki. Wartości, 
bez względu na to, jak je tłumaczymy, są i będą znaczące czy też obecne jedy-
nie dla tego, kto się do nich odwołuje. Odmawiając zatem ważności tezie (T1) 
w wersji transcendetalistycznej – tj. rozumienia wartości jako transcendentaliów, 
co jest moją intencją, należy jednak zauważyć, że współzależność wartości 
i doświadczenia można widzieć w ujęciu mocniejszym i słabszym. W polskiej 
estetyce XX w. dominującym stanowiskiem było ujęcie słabsze, tj. założenie, 
że o ile przyjmujemy istnienie wartości artystycznych, a zatem przyjmujemy, że 
dzieło powstało i zostało stworzone w sposób, który predestynuje je do bycia 
widzianym jako wyposażone w wartości artystyczne (tj. wartości artystyczne 
dzieła poprzedzają z konieczności doświadczenie estetyczne, co wynika rów-
nież z postulatu dochowania wierności dziełu), o tyle jednak wartości te ujęte 
być mogą jedynie dzięki i podczas doświadczenia estetycznego, podobnie jak 
wartości estetyczne dzieła. Innymi słowy transcendentność wartości zakładana 
wielokrotnie przez Ingardena nie implikuje ich idealnego statusu ani też ich 
bezwzględnej, tj. niezależnej od wszelkiego poznania, pierwotności.

Jak przedstawia się relacja wartości i wartościowania w kontekście wcześniej-
szych rozważań? Aby zastanowić się nad tym zagadnieniem, należałoby ustalić 
najpierw, że wartości mogą oznaczać również to, co umożliwia wartościowanie, 
tj. przypisywane dziełom lub innym przedmiotom oceny w przyjętej skali. Ten 
sposób rozumienia wartości pojawia się częściej w matematyce lub statystyce 
niż w estetyce, a jednak i takie rozumienie wartości jest znane. Jednocześnie 
złożoność wartości jako bytów kulturowych zależnych i powstałych w odpo-
wiedzi na dzieło, ale również w oczekiwaniu na nie powoduje, że zależności te 
są istotnie zagmatwane. Aby ocenić dzieło, odbiorca odwołuje się do wartości, 
które ceni (tj. nauczył się cenić) oraz których poszukuje (tj. spodziewa się lub 
chciałby ujrzeć). Wartości te są mu wstępnie znane, co oznacza w szczególno-
ści, że posiada on jakieś wyobrażenie na temat tego, jak wartości te mogłyby 
lub powinny być realizowane. Można więc w ten sposób (kulturowy i socjolo-
giczny) wytłumaczyć to, co czym pisał Władysław Stróżewski w odniesieniu do 
„widzenia” wartości przez artystów. Jednocześnie w procesie odbioru dzieła 
odbiorca dopełnia dzieło, współtworząc jego ostateczny kształt i na podstawie 
owego kształtu dochodzi do oceny dzieła, która jest jednocześnie ujawnianiem 
się wartości [estetycznych i artystycznych] dzieła w sensie, w jakim rozumiał je 
Ingarden. Samo wartościowanie jest zatem procesem wielokrotnie zapośredni-
czonym, ale także procesem pierwotnym opartym na podstawowym, cielesnym 
i intelektualnym odbiorze dzieła w kontekście jego kultury i historii. Jak ujął 
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to Ortega y Gasset „Świadomość wartości jest równie ogólna i pierwotna, co 
świadomość rzeczy”44.

Wartości, do których odwołuje się podmiot i które ujawnia w sobie dzieło, są 
zarazem historyczne, kulturowe i zapośredniczone przez przeszłość podmiotu. 
Całe zagmatwanie tej sytuacji jest zarazem związane z jej pierwotnością. Zagad-
kowy status wartości wypływa z ich niezwykłego osadzenia w rzeczywistości czy-
sto ludzkiej, tj. w rzeczywistości fenomenalnego doświadczenia. Wartościujemy, 
ponieważ takie jest nasze podmiotowe doświadczenie. Nie ulega wątpliwości, 
że wartości należą do podstawowych aspektów funkcjonowania człowieka. To, 
że w doświadczeniu tym oprócz wartości witalnych pojawiają się także wartości 
estetyczne, może dziwić, ale nie da się temu zaprzeczyć. Problem polega raczej 
na adekwatnym ujęciu owych wartości i umieszczeniu ich w kontekście, przede 
wszystkim wychowania, ograniczeń i nawyków (smaku, jak go widział Hume), 
choć również idei i pracy myśli (np. w fenomenologii Ingardena45), ale także 
paidei, wznoszenia się, doskonalenia, o których pisało wieku filozofów, jak 
choćby Dziemidok, Stróżewski czy Ingarden. Wartości służą budowaniu kultury, 
tworzeniu ideałów, a wreszcie także rozszerzaniu świadomości indywidualnej 
z realności na możliwość i z możliwości na powinność46. Wracając do pytania, 
na czym polega związek wartości z doświadczeniem, należy powiedzieć, że in-
gardenowski podział wartości na estetyczne i artystyczne odzwierciedla również 
dwoistość wartościowania i wartości. Funkcjonują one przecież zarówno jako 
punkt dojścia, tj. ideał, wartość kulturowa, pojęcie ogólne, dzieło w swoim ide-
alnym kształcie, jak i efekt spotkania odbiorcy i dzieła, pojawiając się w reakcji 
na pracę odbiorcy, na jego umiejętność doprecyzowania i dookreślenia dzieła. 
Nawet wówczas, gdy – jak ja teraz – odnosimy się do wartości w tym właśnie 
węższym rozumieniu jako do wartości osadzonych w konkretnym dziele, cho-
ciażby ze względu na znajomość kultury czy też wiedzę historyczną, wartościując 
bierzemy pod uwagę także ów szerszy sens wartości. Jednak każde wartościo-
wanie powinno dokonywać się wobec, niekoniecznie w trakcie, doświadczenia 
estetycznego, ten postulat powtarzany m.in. za Ingardenem, wynika także 
z rozumienia wartości estetycznych jako związanych z odbiorem dzieła. Nie 
da się dzieła zrozumieć, odebrać ani tym bardziej ocenić inaczej niż w trakcie 
doświadczenia. Jednak ów postulat jest tym ważniejszy, im lepiej rozumiemy 
złożoność nie tylko sytuacji estetycznej, lecz także wartościowania. Aby dzieło 
zaistniało, musi zostać wykonane, aby wykonanie dzieła zostało zrozumiane 
czy też ocenione, musi zostać ujęte jakościowo – jakościowe ujęcie dzieła jest 
podstawą jego wartościowania. Owi jakościowe zaś ujęcie dzieła dokonuje się 
zawsze w doświadczeniu. Tylko w doświadczeniu, bez względu na to, z jakim 

44 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, s. 148-149.
45 Por. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 23.
46 Por. W. Stróżewski, Urzeczywistnianie wartości, [w:] idem, W kręgu wartości, s. 58. Do tego do-

dać można uwagę na temat kontekstu społecznego dzieła sztuki. W pracy z 1973 r. Dziemidok napisał 
„Czynnikiem współkonstytuującym dzieło sztuki byłaby bowiem nie świadomość jednostki, lecz świado-
mość społeczna danej epoki i danej zbiorowości”. Otóż niezależnie od dalszych wyjaśnień autora, jeśli 
przypomnimy sobie, co Theodor W. Adorno pisał na temat dzieła sztuki (dzieła wielkiej sztuki), które jest 
wyrazem stanu społecznego, ogólnej sytuacji, a które zarazem poprzez pojedynczego odbiorcę kształtuje 
świadomość społeczną, to mamy wspaniale zamknięte koło. Por. Th. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, 
przeł. F. Wayda, PIW, Warszawa 1974.
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nastawieniem, przekonaniami czy też w jakim języku się ono dokonuje, pod-
miot może „ująć” dzieło w jego jakościowym kształcie, a zatem także ocenić. 
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Abstract

Cathartic-Compensatory Role of an Artwork

This article raises the problem of catharsis and its role in arts. It is intended first of all to 
present, in brief, the controversy about this term in the history of literature and other 
forms of art and then give a short review of its most important aspects. The article 
intends to look at catharsis, taking into account its various aspects and different posi-
tions as to its role in literature as well as socio-cultural life. It particularly emphasizes 
the role of Bohdan Dziemidok, who was one of the researchers to draw attention to 
the cathartic-compensatory function of art and the role of the recipient’s experience in 
it. The article, following this trail, presents the latest results of contemporary research 
on the cathartic-compensatory function of art. As the author argues, they are not only 
confirmation of Dziemidok’s apt research intuitions but also contribute to the reformula-
tion of our general thinking about art and its role in a contemporary world.

Słowa kluczowe: katharsis, B. Dziemidok, odbiorca, funkcja sztuki

Keywords: catharsis, B. Dziemidok, recipient, function of art

Dzieje terminu katharsis mają swój usankcjonowany rodowód. Powszechnie 
uważa się, że termin ten wywodzi się z Poetyki Arystotelesa i określa efekt, jaki 
tragedia wywołuje w odbiorcy. Należy mieć jednak świadomość, iż tak okre-
ślane pojęcie katharsis funkcjonuje tylko w zakresie teorii literatury. Zwraca na 
to uwagę Bohdan Dziemidok, kiedy pisze, że: „[…] katartyczne oddziaływanie 
sztuki dostrzegano już wcześniej. Grecy na długo przed nim [Arystotelesem – 
I. Sz.] sądzili, że jedna z głównych form ówczesnej sztuki, choreja, stanowiąca 
połączenie muzyki, tańca i śpiewu, pozwala temu, kto tańczy i śpiewa, wyrazić 
i rozładować uczucia, co przynosi mu ulgę”1. Ta uwaga Dziemidoka jest o tyle 
cenna, o ile nie sprowadza dyskusji na temat katharsis tylko do jej funkcji lite-
rackich. Wręcz przeciwnie, zachęca do spojrzenia na katharsis, uwzględniając 
różne jego aspekty oraz odmienne stanowiska co do roli w życiu społecznym. 

1 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2012, s . 180 . 
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Wskazuje to na fakt, iż katharsis w rozumieniu Dziemidoka nie jest pojęciem 
jednoznacznym, a narosłe wokół niego przez wieki kontrowersje, jedynie tylko 
potwierdzają nie tylko jego rolę literacką, lecz także społeczno-kulturową.

Elżbieta Sarnowska-Temeriusz w swoim artykule na temat katharsis przy-
wołuje słowa Władysława Tatarkiewicza, według którego na temat słynnej 
Arystotelesowskiej definicji, „wypisano jeśli nie morza, to jeziora atramentu”. 
Przypomnijmy więc, może raz jeszcze, jej najsłynniejszy fragment w tłumaczeniu 
Henryka Podbielskiego z 1983 r.: „Tragedia jest to naśladowcze przedstawienie 
akcji poważnej, skończonej i posiadającej (odpowiednią) wielkość, wyrażone 
w języku ozdobnym, odmiennym w różnych częściach dzieła, przedstawienie 
w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi 
doprowadza do «oczyszczenia» (kάtharsis) tych uczuć”2.

Trzeba zauważyć, że już samo tłumaczenie definicji katharsis od lat stanowi 
przedmiot sporów, a oryginalny tekst Poetyki Arystotelesa i niejednoznaczność 
jego tłumaczenia wciąż skupia wokół siebie antagonistyczne grupy tłumaczy. 
Nie tylko tłumaczą oni fragment definiujący tragedię w odmienny sposób, lecz 
także uprawomocniają wiele możliwości interpretacyjnych. Jednak główna 
linia tego podziału, jak się wydaje, przebiega wzdłuż zewnętrznej lub we-
wnętrznej roli katharsis w stosunku do danego dzieła, o czym będzie jeszcze 
mowa w dalszej części artykułu. Umyślnie przytaczam tutaj najnowszą wersję 
tłumaczenia polskiego, które w Polsce ma trzech głównych przedstawicieli 
– Tadeusza Sinko z 1954, Władysława Tatarkiewicza z 1960 i przytoczoną 
powyżej, Podbielskiego. Trzeba przyznać, że tłumaczenia pojęcia katharsis, 
jakich dokonali polscy badacze, pokrywają się ze sobą w tym sensie, że zdają 
się uwypuklać zewnętrzną jego funkcję, gdzie rzeczą najważniejszą nie jest 
sama struktura wewnętrzna tekstu i wplecione w nią losy bohaterów, ale 
sposób, w jaki samo dzieło sztuki wpływa na odbiorcę. Jak zauważa Leszek 
Sosnowski: „Problem można wyrazić pytaniem, czy katharsis jest końcowym 
efektem w psychice i umysłach publiczności, czy też – jak głosi Else – łańcu-
chem wydarzeń dziejących się w ramach samej struktury tragedii, co prowadzi 
do oczyszczenia tychże wydarzeń oraz ich bohaterów, a czego siłą napędową 
jest anagnorisis, rozpoznanie”3. 

Jak się okazuje, stanowisko Dziemidoka jest w tej kwestii jednoznaczne: funkcji 
katharsis przyporządkowuje on rolę zewnętrzną, tym samym opowiadając się 
za niemal całą historią odczytań Poetyki, w tym również i w Polsce.

Zdaje on sobie sprawę z dynamicznego oblicza katharsis, którego pośrednie 
rysy zmieniają się wraz ze zmianami dokonującymi się w świecie, takimi jak 
chociażby poziom naszej wiedzy oraz funkcjonujące koncepcje sztuki. Niemniej 
jednak głównym trzonem, na którym opiera się rozumienie pojęcia katharsis 
jest jego rola w stosunku do odbiorcy, nie w sensie wysublimowania jego 
uczuć, lecz oczyszczenia. Jak pisze Dziemidok, wyznaczając tym samym główny 
trop swoich refleksji na ten temat: „Rzecz mianowicie w tym, w jakiej mierze 

2 Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, 
1449 b 24-27, s. 19.

3 L. Sosnowski, Emocjonalizm Arystotelesa i znaczenie pojęcia katharsis, „Estetyka i Krytyka” 2 (21) 
2011, s . 144 .
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i w jakim sensie można mówić o katartycznym oddziaływaniu sztuki w ogóle 
jako jednym z zasadniczych aspektów jej roli społecznej”4.

Właśnie tym tropem podąża Dziemidok, kiedy przedstawia te koncepcje ka-
tharsis, które nie ograniczają jej efektu do tragedii, ale akcentują oddziaływanie 
katartyczne jako jedno z podstawowych jego funkcji. Trzeba docenić nie tylko 
wkład badań Dziemidoka nad katartyczno-kompensacyjną funkcją sztuki, lecz 
także naukową intuicję, z jaką obrał kierunek wytyczonych przez siebie analiz 
i rekonstrukcji. Jakże była ona trafna, można stwierdzić dopiero teraz, kiedy 
weźmie się pod uwagę badania najnowsze i dyskusję, jaka toczy się w estetyce 
na temat emocji w odbiorze dzieła sztuki. Kendall Walton, Susan Feagin, Derek 
Matravers – to tylko najwybitniejsi przedstawiciele tego nurtu w analizie dzieła 
literackiego. Jednak nawet i tu widzimy to przeformatowanie badań właśnie 
w kierunku społecznej funkcji sztuki, jej katartyczno-kompensacyjnej roli, o której 
już w zeszłym wieku pisał Dziemidok.

Jako jedną z najwcześniejszych i często niedocenianych szkół zajmujących się 
badaniami nad katharsis, autor wymienia szkołę antropologiczną z Cambrid-
ge, a wśród jej najznamienitszych przedstawicieli wspomina takich badaczy, 
jak: Gilbert Murray, Francis M. Comford, Jane E. Harrison, A. W. Pickard czy 
J. E. Harrison. Nawiązując do dzieła ostatniego z nich – Ancient Art and Ritual 
z 1913 r. – Dziemidok podziela przekonanie autora, iż sztuka i religia wyrasta-
ją z niezaspokojonych pragnień i emocji człowieka, które nie znalazły ujścia 
w działalności praktycznej.

Nie bez przyczyny Dziemidok podkreśla dokonania szkoły psychoanalitycznej 
dla nowego sposoby rozumienia koncepcji katharsis. Przywołuje książkę Ernesta 
Kris’a – Psychoanalytic Explorations in Art (1952), w której ten ostatni dowodzi, 
iż katharsis umożliwia odbudowanie przez ego kontroli, która została zagrożona 
przez instynktowne zatamowanie pragnienia. Dla Kris’a staje się oczywiste, że 
rolą iluzji estetycznej jest nie tylko uruchomienie mechanizmu, który umożliwia 
odbiorcy zastępcze uczestnictwo w losie bohatera, lecz także odzyskanie kon-
troli nad własnymi pragnieniami. Jak tłumaczy Simon O. Lesser w Fiction and 
the Unconscious (1957), funkcja katartyczna jest realizowana poprzez współ-
uczestnictwo w losach bohatera. Dzięki niemu możemy wracać do minionych 
wydarzeń naszego życia, a z drugiej obcować z naszymi marzeniami, lękami 
dotyczącymi przyszłości. Co więcej, uczestnicząc w przygodach bohaterów, 
możemy zastępczo zaspokoić swe pragnienia. Jak pisze Dziemidok: „Konieczną 
przesłanką wytłumaczenia natury ulgi katartycznej jest jednak założenie, że 
również my sami, dzięki współuczestniczeniu w czynach i przygodach bohatera, 
zastępczo zaspokoiliśmy te pragnienia. Osiągnąwszy to, odczuwamy rozładowa-
nie, wolność od napięć i niepokoju oraz odprężenie”5. Jak podkreśla Dziemidok, 
na przeżycie katartyczne składają się dwa zasadnicze czynniki, których odkrycie 
jest dziełem freudowskiego odłamu badaczy tematu. Po pierwsze, mamy do 
czynienia z uczuciem emocjonalnej przyjemności wypływającej z utożsamienia 
się z bohaterami; z drugiej jednak czujemy się oczyszczeni nie tyko z litości 

4 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki…, s . 183 . 
5 Tamże, s. 193.
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i trwogi, lecz także z pragnień, którym uległ bohater i których zaspokojenie 
stało się przyczyną jego cierpienia. Wychodząc naprzeciw koncepcjom psycho-
analitycznym, Dziemidok nie zgadza się z twierdzeniem Lessera jakoby wartości 
katartyczne były ściśle związane z wartościami estetycznymi. Efekt katartyczny, 
jak zdaje się sugerować Dziemidok, nie musi być wywołany tylko przez wielką 
literaturę. Badacz przyjmuje perspektywę, w której sprawą najważniejszą jest 
postawa i aktywność odbiorców wobec wzbudzonych przez dzieło przeżyć, wo-
bec przedstawionych w nim bohaterów i wydarzeń, czy też myśli i uczuć autora. 
Można by więc powtórzyć w tym samym duchu za Matraversem, że: „Uczucia, 
czy to wyrażone przez dzieło sztuki czy stanowiące część doświadczenia dzieła 
sztuki, są bezsprzecznie ważnym elementem w naszym docenieniu sztuki”6. Dla 
Dziemidoka najbardziej liczy się emocjonalne zaangażowanie odbiorców, nawet 
jeśli przyczynkiem do ich stanów miałyby się stać utwory o mniejszych ambicjach 
estetycznych. To, co liczyłoby się w nich najbardziej, to chwilowe zapomnienie 
i przywrócenie równowagi psychicznej, czy choć częściowe zrekompensowanie 
braków życia codziennego i złagodzenie frustracji.

Teoria Edgara Morina, którego socjologiczno-psychologiczną koncepcję ka-
tharsis Dziemidok przytacza7, opiera się na przekonaniu, że kultura jest całością 
złożoną z norm, ale również i mitów oraz symboli, które przenikają do jednost-
kowej świadomości. Jednakże wydaje się, iż teoria Morina dotycząca kompen-
sacyjnej roli sztuki jest dla Dziemidoka o tyle ważna, o ile porusza najbardziej 
kontrowersyjny, ale i aktualny problem przemocy w dziełach sztuki. Stosunek 
Morina do owego problemu, jak zauważa Dziemidok, „wydaje się rozsądny 
i w zasadzie trafny”8, a zasadzałby się na twierdzeniu, iż ekspozycja na sceny 
przemocy, z jednej strony, pobudza, ale z drugiej uspokaja. Trzeba zauważyć, 
że poruszony przez Morina problem, który akcentuje Dziemidok, inicjuje zagad-
nienie identyfikacji w dziele sztuki, rozważań na temat procesów projekcji i jej 
konsekwencji dla odbioru dzieła sztuki. Choć w niniejszym artykule nie ma dla 
nich miejsca, trzeba podkreślić znaczącą rolę polskiego badacza, który nie waha 
się eksponować jej doniosłości dla teorii katharsis, jak też i dla współczesnej 
refleksji nad wpływem kultury na różne dziedziny życia, w tym psychicznego.

Jak podkreśla Dziemidok, kultura stała się w naszych czasach stałym motywem 
badań interdyscyplinarnych, w tym także estetycznych. Jest tak dlatego, iż jej 
wszechobecna moc, a jednocześnie łatwość, z jaką może nas dosięgnąć dzięki 
mass mediom, sprawia, iż człowiek współczesny podlega dodatkowym stresom 
i presjom w przeciwieństwie do jego zeszłowiecznego kuzyna. W związki z tym, 
sztuka a wraz z nią sposoby, jakie oferuje, by pełnić funkcję uwalniającą od 

6 D. Matravers, Art, Expression and Emotion, [w:] The Routledge Companion to Aesthetics, ed. B. Gaut, 
D. McIver Lopes, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2003, s. 362. Derek Matravers 
jest obecnie uznawany za jeden z największych autorytetów w dziedzinie estetyki emocji. W swoim eseju 
nawiązuje do teorii ekspresji L. Tołstoja (Czym jest sztuka, 1930) oraz G. Sircello (Expressive Properties 
of Art, 1972). Matravers szczególnie wyróżnia semantyczną teorię N. Goodman’a (Language of Arts, 
1979) oraz Tormey’a (Art and Expression, 1971). Autor dowodzi, iż „expressive qualities” powinny być 
rozpatrywane w oderwaniu od autentycznych odczuć i emocji autora danego dzieła. Ostatecznie Matrav-
ers przedstawia najnowsze zapatrywania na temat emocji w sztuce, reprezentowane przez chociażby 
N. Carrolla (The Philosophy of Horror, 1990) czy P. Kivi’ego (Sound Sentiment, 1989). 

7 Por. B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki…, s. 196-204.
8 Tamże, s. 200.
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stresu i napięć, jest nie do przecenienia. To właśnie w tym obszarze katartycz-
no-kompensacyjna funkcja sztuki zyskuje nowy, współczesny wymiar.

Dziemidok wyróżnia trzy główne przyczyny utraty stabilności psychicznej: 
nadmiar silnych napięć i niepokojących emocji, brak sposobności realizowania 
swoich możliwości psychicznych oraz wewnętrzne konflikty inicjowane zazwy-
czaj sprzecznymi dążeniami i emocjami. To właśnie sztuka, choć oczywiście nie 
można powiedzieć, że w sposób jedyny i najdoskonalszy oferuje człowiekowi 
współczesnemu całą gamę możliwości katartyczno-kompensacyjnych. Sztuka 
bowiem, nie tylko zmusza człowieka do osobistego zaangażowania się w to, 
co przedstawia, każąc mu zapomnieć o jego własnych problemach, lecz także 
stwarza warunki do wyładowania własnych niepokojów i  lęków. Dziemidok 
powołując się na teorię Lwa Wygotskiego z Psychologii sztuki, pisze, iż: „[…] 
katharsis, które stanowi istotę każdej reakcji estetycznej, polega na zderzeniu 
ze sobą, przekształcaniu i wyładowaniu wzbudzonych przez dzieło sztuki 
skłóconych uczuć”9. Jeśli Dziemidok wskazuje na teorię Wygotskiego, to jest 
tak dlatego, iż otwiera ona nowe perspektywy spojrzenia na miejsce emocji 
w sztuce, jak też jej funkcje katartyczno-kompensacyjne. W tej samej kategorii 
estetycznej refleksji mieści się teoria Stephena C. Peppera. Wyróżnia on dwa 
rodzaje sztuki: tę, która daje radość oraz tę, która dostarcza ulgi uwolnienia od 
bolesnego napięcia, przy czym podkreśla odmienne procesy psychologiczne, 
które towarzyszą tym dwóm rodzajom sztuki.

Kolejnym ważnym głosem w tej dyskusji jest koncepcja synestezji Ivora Arm-
stronga Richardsa, którą przedstawił w swojej Principles of Literary Criticism. 
Jak twierdzi, najbardziej wartościowe przeżycia i stany emocjonalne zapewniają 
równowagę wewnętrzną bez jednoczesnego wytwarzania konfliktów czy fru-
stracji. Jednym z takich przeżyć jest przeżycie estetyczne. Przy całej gamie róż-
norodności, jakie ono oferuje, Richards wyróżnia tragedię, która „prowadzi do 
pogodzenia najbardziej przeciwstawnych impulsów i przekształcenia ich w jedno 
przeżycie”10. Dziemidok zwraca jednak uwagę na fakt, iż jak pisze: „Jednym 
z walorów teorii Richardsa jest to, że nie sprowadza ona efektu katartycznego 
wyłącznie do pobudzenia i wyładowania emocji. Istotę tego oddziaływania 
Richards upatruje bowiem w uaktywnieniu różnorodnych, a często wręcz skłó-
conych wewnętrznie impulsów i władz psychicznych oraz ich skoordynowaniu 
i zharmonizowaniu bez uciekania się do stłumień i ograniczeń”11.

Zważmy na ten niepowtarzalny charakter tragedii, która, z jednej strony, 
jest zawsze opowieścią o czyimś cierpieniu, a z drugiej budzi uczucie ulgi, iż 
los nieszczęsnych bohaterów nie jest naszym losem. Niech ta swoista ambiwa-
lencja będzie najlepszym dowodem na to, że emocje, jakie towarzyszą nam 
w odbiorze danego utworu mogą i zazwyczaj są, jeśli nie ambiwalentne, to 
przynajmniej niejednoznaczne. Jak przyznaje w swoim eseju na temat tragedii 
Alex Neill: „We współczesnej estetyce szerokie zainteresowanie rolą reakcji 
emocjonalnej w naszym zrozumieniu i docenieniu dzieł sztuki, wraz z dziełami 
historyków filozofii sztuki, szczególnie na temat Arystotelesa i Hume’a, podsyciło 

9 Tamże, s. 213.
10 Tamże, s. 217.
11 Tamże.
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w osiemnastym wieku niewielkie odrodzenie zainteresowania naturą naszego 
doświadczenia tragedii”12.

W tym miejscu należy wspomnieć o Stefanie Morawskim, który nie tylko stał 
się polskim kontynuatorem koncepcji Richardsa, lecz także zwrócił baczną uwagę 
na fakt, iż w przeżyciach twórczych do głosu dochodzą wszystkie intensywne 
władze psychiczne.

Współcześnie akcent badaczy tematu, jak podpowiada Bohdan Dziemidok, 
pada przede wszystkim na rolę i przeżycia odbiorcy. Ich uwaga szczególnie 
skierowana jest na rolę mechanizmu identyfikacji. Mówiąc o identyfikacji od-
biorcy z dziełem sztuki – książką lub przedstawieniem, najczęściej ma się na 
myśli utożsamienie odbiorcy z losem bohaterów lub (w wypadku ich braku) 
z samą emocjonalną tonacją utworu. Oczywiście, ilość czynników oraz stopnie 
identyfikacji mogą być bardzo różne. Może to zależeć od wielu zmiennych, 
takich jak wiek odbiorcy, jego konstrukcja psychiczna, a nawet okoliczno-
ści, w jakich odbiorca obcuje z danym dziełem. Jednak najważniejszą rzeczą 
wciąż pozostaje fakt, iż współuczestnictwo w przedstawionych wydarzeniach 
stwarza jedyną w swoim rodzaju możliwość wyładowania tłumionych emocji, 
a jednocześnie jest „źródłem satysfakcji zastępczych nowych, atrakcyjniejszych 
i bardziej intensywnych niż w życiu wrażeń rekompensujących częściowo braki 
powszedniego życia”13.

Omawiając wyróżniony przez badaczy proces identyfikacji, nie można pominąć 
milczeniem mechanizmu o działaniu odwrotnym, jakim jest projekcja. Temat 
projekcji podjął już Edgar Morin, ale badaczem, który rozszerzył spojrzenie na 
mechanizm projekcji, był Mark Markow. Nie tylko zrezygnował on z terminu 
„projekcja” na rzecz „przeniesienia”, lecz także – jak pisze Dziemidok – „Wyraża 
tu przypuszczenie, w czym nie jest odosobniony, że najbardziej prawdopodobną 
podstawą estetycznej aktywności człowieka dorosłego są gry i zabawy dzieci, 
w szczególności zaś takie zabawy, w których obowiązuje zasada podziału «od-
grywanych ról»”14. Rozumienie identyfikacji jako swoistego rodzaju gry nadal 
pozostaje tematem aktualnym. Co więcej, jest on przyczynkiem do ożywionej 
dyskusji i kontrowersji. Zwolennikiem rozumienia utożsamiania się jako gry 
jest chociażby Kendall Walton, który przekonuje, że tak naprawdę strach, jaki 
odczuwa potencjalny widz horroru o potworze, nie jest tym samym strachem, 
jaki odczuwałby w momencie prawdziwego zagrożenia życia, a jedynie baniem 
się na niby, jak podczas odgrywania ról przez dzieci podczas zabawy.

Według Lwa Wygotskiego, przeniesienie najczęściej polega na przeniesieniu 
osobowości odbiorcy na bohatera, dzięki czemu percepcja dzieła sztuki może 
mieć bardzo aktywny charakter. Jest to o tyle ważne, iż właśnie zaangażowanie 

12 A. Neill, Tragedy, [w:] The Routledge Companion to Aesthetics, ed. B. Gaut, D. McIver Lopes, 
Routledge Taylor & Francis Group, London, New York 2003, s. 372.

W swoim eseju Neill porusza eksplorowany przez Hume’a temat ambiwalencji tragedii i jej „tragicznej 
przyjemności” (tragic pleasure). Odnosi się również do zapatrywań na temat tragedii takich filozofów, 
jak: Hegel, Schopenhauer czy Nietzsche. Sam tragedię wyróżnia jako gatunek szczególny, ze względu 
na jej etyczny, a przez to i również filozoficzny wymiar. W tym względzie wyróżnia takich współczesnych 
badaczy, jak: Martha C. Nussbaum i jej The Fragility of Goodness (1986), Bernard Williams (Shame and 
Necessity, 1993) oraz Stanley Cavell (Disowning Knowledge in Six Plays of Shakespeare, 1987). 

13 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki…, s . 220 .
14 Tamże.
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emocjonalne decyduje o możliwości wciągnięcia odbiorcy w świat książki czy 
filmu, co przecież tak naprawdę staje się warunkiem wstępnym przeżycia 
katartyczno-kompensacyjnego. Dziemidok w pełni uznaje teorię Wygotskie-
go za słuszną, a szczególnie wtedy, gdy tamten zauważa, iż „w teatrze tylko 
częściowo przeżywamy takie uczucia i afekty, jakie są udziałem bohaterów, 
częściej doznajemy ich nie wraz z uczuciami bohaterów, lecz z powodu uczuć 
bohaterów”15. W dalszej perspektywie oznaczałoby to, że możemy wczuwać 
się w losy bohaterów, niekoniecznie utożsamiając się z nimi czy dokonując 
przeniesienia. Zagadnienie to wydaje się obecnie tematem żywej dyskusji, 
w której zabierają głos wybitni badacze tematu. Teraz już nie tylko akceptuje 
się pogląd, iż nie trzeba utożsamiać się z Anną Kareniną, aby jej współczuć, 
lecz także idzie się o krok dalej i tak jak Kendall Walton wyraża się przekonanie, 
iż: „Powinniśmy ostrożnie podchodzić do myśli, że ludzie dosłownie litują się 
nad Willy Lomanem oraz Anną Kareniną lub podziwiają Supermana, będąc 
jednocześnie w pełni świadomymi, że te postacie i ich cierpienia czy wyczyny 
są czysto fikcyjne […] może lepiej jest myśleć o tych emocjach jako pokrewnych 
takim właśnie przekonaniom (razem z odpowiednimi pragnieniami), szczegól-
nie jeśli chodzi o ich siłę motywacyjną”16. W swoim eseju Walton najwyraźniej 
odnosi się do klasycznego już artykułu Colina Radforda i Michaela Westona 
z 1975 r.17, w którym analizują różne możliwości bycia poruszonym przez los 
Kareniny. Podejmując trop wytyczony przez Radforda i Westona, Walton nie 
stara się podważać starego, arystotelesowskiego dictum „strachu i trwogi”, ale 
również nie zaleca, by „naiwnie upierać się przy dosłownej interpretacją jego 
słów”18. Dowodem na to, iż katharsis i związane z nią pozostałe kwestie wciąż 
pozostają tematem aktualnym, niech będzie wydana przez Waltona w 2015 r. 
książka In Other Shoes: Music, Metaphor, Empathy, Existence. Walton uzupełnia 
swoje refleksje o polemikę z chociażby takimi autorami najnowszych publikacji 
w tym zakresie, jak Mark Sainsbury czy David Lewis.

Zauważmy, że kiedy mówimy bądź to o synestezji, utożsamieniu czy przenie-
sieniu, tak naprawdę cały czas mamy na myśli odbiorcę i sposób, w jaki może 
on zaangażować się w dzieło sztuki. Wielowymiarowość tego zaangażowania 
powoduje, iż spektrum dzieł, zarówno jeśli chodzi o rodzaj konkretyzacji este-
tycznej, jak i jego poziom, zostaje rozszerzony. Funkcja katartyczno-kompen-
sacyjna może być równie dobrze sprawowana przez szekspirowski dramat, 
co przez kino akcji. Z tego względu osobą najważniejszą we współczesnych 
rozważaniach estetycznych nad katharsis staje się odbiorca i właśnie na niego 
pada tutaj akcent.

Współczesne badania nad katartyczno-kompensacyjną funkcją sztuki oraz 
ich ukierunkowanie na rolę odbiorcy są szczególnie ważne z tego powodu, iż 
przyczyniają się do przeformułowania naszego myślenia na temat sztuki w ogóle. 

15 L. Wygotski, Psychologia sztuki, tłum. M. Zagórska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 292.
16 K. Walton, Fearing Fictionally, [w:] Philosophy of Literature. Contemporary and Classic Readings, 

ed. E. John, D. McIver Lopes, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carlton 2004, s. 181.
17 C. Radford, M. Weston, How Can We be Moved by the Fate of Ann Karenina, „Proceedings 

Aristotelian Society” vol. 49, 1975, s. 67-93.
18 K. Walton, Fearing…, s . 183 .
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Podążając za metaforą Arthura Koestlera19, gdybyśmy przyrównali dzieło sztuki 
do elektrowni, a emocje do prądu, to rzeczywiście trzeba by stwierdzić, iż osta-
teczny wynik jej pracy nie zależałby od tego, czy jest to elektrownia wiatrowa, 
czy też wodna. Ona tylko dostarcza odbiorcy instalacje elektryczne, zaporę 
lub wiatrak, prąd zaś musi zostać wytworzony przez emocje, jakie wyzwala 
sam odbiorca. Obcowanie z dziełem sztuki (lepszym czy gorszym) staje się dla 
człowieka wspaniałą sposobnością do rozładowania nagromadzonych podczas 
życia negatywnych emocji. Jest to równie dobra okazja do tego, by emocje te 
przetworzyć na coś tak pozytywnego, jak pogłębienie rozumienia swojej egzy-
stencji i życia innych ludzi.

Jednym z aspektów funkcji kompensacyjnej sztuki może stać się nie tylko 
satysfakcja płynąca z możliwości lepszego zrozumienie drugiego człowieka, 
lecz także poczucie bezpieczeństwa i przynależności do gatunku ludzkiego 
jako społeczności. Właśnie tę funkcję katharsis uwypukla w swoim eseju The 
Pleasures of Tragedy Susan Feagin. Jak tłumaczy, współczucie, które jesteśmy 
w stanie odczuć w stosunku do danego bohatera sprawia, iż rozpoznajemy 
siebie jako ludzi wrażliwych i zdolnych do uczuć wyższych. Ten krzepiący fakt 
może stać się zwiastunem, jak to ujmuje Feagin ‘rozpoznania’ [recognition] 
czegoś jeszcze bardziej podtrzymującego na duchu, a mianowicie zrozumienia, 
iż „[…] to może stanowić o poczuciu jedności wśród członków ludzkości, że nie 
jesteśmy sami, i że uczucia te stanowią samo sedno moralności”20. Podobnym 
tropem podąża Flint Schier w swoim eseju Tragedy and the Community of 
Sentiment. Analizując klasyczny już tekst Hume’a Of Tragedy, Schier (podob-
nie jak inni) poddaje analizie fenomen ‘tragicznej przyjemności’. Analizuje on 
różnice w rozumieniu tego, czym jest tragiczność z antycznej i współczesnej 
perspektywy. Jednak w ostatecznym rozrachunku jego rozważania zmierzają 
ku kompensacyjnej funkcji sztuki, szczególnie, kiedy podkreśla, iż „[…] Przy-
pomina się nam wyraźnie, że ludzie nie są wyspami – jedną z więzi, która nas 
jednoczy jest wyobrażanie sobie losów, które jeszcze nie są nasze, ale mogą 
nimi wkrótce się stać”21. Jak się okazuje, niewątpliwie gorzka prawda o naszym 
życiu, jaką niosą ze sobą tragiczne losy bohaterów, może być zrekompensowana 
świadomością, iż nie jesteśmy samotni, a troski, które przeżywamy, są również 
udziałem innych ludzi. 

W obliczu współczesności, osamotnienia i frustracji, jakie ta ze sobą niesie, to, 
czy nasza emocjonalna elektrownia zostanie zasilona za sprawą Króla Edypa czy 
bohaterki serialowego sitcomu staje się w rozważaniach nad katartyczno-kom-
pensacyjną istotą sztuki sprawą drugorzędną. Prowadzone przez lata badania 
nad specyfiką tych przeżyć niezbicie dowodzą, że nie tylko zmienia się sztuka, 
jej odbiór, lecz także rozumienie nas samych. Z tego też względu wydaje się, 
iż jedną z najważniejszych rzeczy, na które pośrednio wskazuje Dziemidok, jest 
nie tylko poddanie się dynamizmowi zachodzących w świecie sztuki zjawisk. Ta 

19 Por. A. Koestler, The Act of Creation, Hutchison and Co., London 1964, s. 307.
20 S. Feagin, The Pleasures of Tragedy, [w:] Philosophy of Literature. Contemporary and Classic 

Readings, ed. E. John, D. McIver Lopes, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carlton 2004, s. 193.
21 F. Schier, Tragedy and the Community of Sentiment, [w:] Philosophy of Literature. Contemporary and 

Classic Readings, ed. E. John, D. McIver Lopes, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carlton 2004, s. 201.
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otwartość na zmiany to jedno, ale równie ważną wydaje się czujność w stosunku 
do zmieniających się paradygmatów odczytań i interpretacji sztuki. To przecież 
ona właśnie pozwoli nam nie tylko na lepszy wgląd w istotę zmieniającego się 
świata, lecz także nas samych.
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The Power of Taste 

Abstract

In this paper I address the problem which Kant in his Lectures on Ethics called the 
“philosopher’s stone”, i.e. how to give to understanding, “a compelling force ... that 
can move the will to perform the [morally good] action.” Drawing on Kant’s analysis 
of the relation between beauty and morality, as well as on Joseph Brodsky’s thesis that 
“aesthetics is the mother of ethics”, I provide the analysis of two ways in which reading 
great literature, and especially poetry can affect our ethical conduct: the first, through 
the beauty of its language, and the second, through its content.

Abstrakt

W tym artykule rozwijam tezę Josifa Brodskiego, że „estetyka jest matką etyki”, zilustro-
waną również w wierszu Herberta Potęga smaku. Podobnie Kant w Wykładach o etyce 
uważał edukację moralną za „kamień filozoficzny”, a w Krytyce władzy sądzenia znajduje 
nadzieję w pięknie przyrody, której bezinteresowna kontemplacja może nauczyć czło-
wieka podobnie bezinteresownego podejścia w działaniu etycznym. Idąc za Brodskim, 
analizuję, jak literatura piękna może być źródłem refleksji i inspiracji moralnej, poprzez 
piękno języka oraz etyczne wartości, które literatura odsłania poprzez działania postaci, 
które podziwiamy i potępiamy.

Słowa kluczowe: estetyka i etyka, Kant, Brodski, literatura a moralność

Keywords: aesthetics and ethics, Kant, Brodski, literature and morality

In this paper I will look at the ways reading literature can affect one’s ethical 
conduct, thus addressing the problem which Kant in his Lectures on Ethics called 
the “philosopher’s stone”, i.e. how to give to understanding, “a compelling 
force ... that can move the will to perform the action” which understanding 
judges to be morally good.1 In his Lectures, Kant thinks this problem could be 
addressed if parents instilled in their children a sense of shame, which would 
prevent them from ever wanting to do evil, but that advice never reappears in 
his later Critique of Practical Reason, which emphasizes free will rather than 

1 I. Kant, Lectures on Ethics, translated by L. Infield, Hackett, Indianapolis 1980, p. 45.
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a conditioned response. And in his prophetic paper “Is the Human Race Con-
tinually Improving?”, the philosopher grows more pessimistic about the idea 
of educating children, saying that parents expect the schools to do it, and the 
schools don’t have money for qualified teachers because the government needs 
all the money for wars.2 Kant comes back to his problem again in The Critique of 
Judgment, where in Section 59 he introduces a novel thesis that “the beautiful 
is the symbol of the morally good” which can be construed in the light of his 
concluding remarks of the same section:

Taste makes possible the transition, without any violent leap, from the charm of sense to ha-
bitual moral interest, as it represents the imagination in its freedom as capable of purposive 
determination for understanding, and so teaches us to find even in objects of sense, a free 
satisfaction apart from any charm of sense.3

In other words, taste, as the faculty accustomed to admiring beauty for its own 
sake in the objects of sense, teaches us the same disinterested admiration for 
the moral law in our own conduct. Reason legislates over the faculty of desire 
in the moral judgment – it asks the agent to forgo the interests of desire for 
the sake of morality. Ultimately, the agent is rewarded for the forsaken pleasure 
with purely moral satisfaction, which is akin to the aesthetic pleasure in the 
contemplation of the beautiful. However, if the moral choice is difficult because 
it demands deliberation, sacrifice, practice, and powerful will, the aesthetic ap-
preciation does not require any of the above, as it is immediate, spontaneous 
and pleasant in itself. In this way the appreciation of beauty can be a stepping 
stone to the appreciation of morality: one used to appreciate beauty for its own 
sake is more likely to do the same in the realm of morality, i.e. to appreciate 
the good in a disinterested way, which is, as we know, the only way morality 
should be treated, according to Kant.

One who loves the beauty of nature is not bound to destroy the forests, poison 
the rivers, or pollute the air for profit. One who appreciates the beauty of the 
other is bound to respect her, not hurt her. Desire for beauty, rightly called by 
Plato by the name of love, is capable of transforming one’s pursuit of pleasure 
and profit to the disinterested contemplation of beauty, which ultimately must 
lead to the realization of our dependence on nature and others, and thus to 
respect and reverence.4 Now, if the appreciation of beauty can lead to moral 
improvement through the feelings of love and respect that beauty evokes, 
then great literature, and especially poetry, could be shown to be particularly 
suitable for moral instruction, not only because of the beauty of its language 
but also because of its contents. Literature is full of stories of human vice and 
wretchedness, presented in the form that does not leave us any alternative 

2 I. Kant, “Is the Human Race Continually Improving?”, Political Writings of Kant, translated by H. B. 
Nisbet, Cambridge University Press, Cambridge 1970, pp. 189-190.

3 I. Kant, Critique of Judgment, in Kant, Selections, edited and translated by L. W. Beck, Macmillan 
Publishing Company, New York 1988, p. 387.

4 Greek poet Cavafy talks about the transforming power of love in his poem Below the House: “sud-
denly everything was made beautiful by desire’s spell:/ the shops, the pavements, the stones, and walls, 
and balconies, and windows; there was nothing ugly that remained there”. C. P. Cavafy, Collected Poems, 
translated, with introduction and commentary by D. Mendelsohn, Alfred A. Knopf, New York 2012.
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but to identify with the good and reject the evil, as the desire for beauty is as 
natural as the rejection of ugliness. It is in this sense that Dostoevsky claimed 
that beauty will save the world, or as the late Russian poet Joseph Brodsky put 
it, “aesthetics is the mother of ethics”.

Why does one engage in unethical conduct? Some do it because they are 
seduced by the objects of their desires. They know what they are doing is 
wrong, but they are too weak to stop. A husband who buys flowers for his 
wife after a night with his girlfriend might realize that he betrays both and yet 
is too weak to stop. Honesty, being too abstract, takes a back seat to comfort 
and desire, which are both concrete and palpable. What harm is done if none 
of the women would ever know? The same is true of stealing, which is driven 
by desire and most frequently committed with the perfect awareness of the 
infringement of the legal and moral laws. The voice of the conscience is pushed 
aside here not only by the blinding desire but also by the thrill of the action as 
it is accompanied by the fear of being discovered or caught in the act.

It is not that an unfaithful husband or a thief does not reflect on their ac-
tions, for they might be capable of doing so, they might even wallow in the 
realization of their depravity, deriving some moral solace from the presence of 
the guilt that accompanies their actions like a shadow. Yet neither the realiza-
tion nor the guilt is sufficient to occasion a change in their behaviour. “His 
understanding sees that a thing is disgusting and is hostile to it but his sensibil-
ity is not disgusted,” says Kant, for if it were, the action would stop because, 
as Plato already saw, reason needs the help of passion to overcome desire.5 
Thus, any ethical education that is solely concerned with reason is bound to be 
ineffective, as it is the heart that, in the final analysis, provides the necessary 
incentive for action.

Great literature is capable of showing us the hideousness of the moral deprav-
ity in our own conduct by evoking in us the repulsion towards various forms of 
wretchedness perpetuated by the fictional characters. Presumably, despite many 
movies glorifying great crimes, a normal reaction towards wretchedness, deceit 
and deception, not to mention genocide, rape or murder is that of repulsion, 
rejection, and condemnation. I assume these to be normal reactions and the 
opposite ones would be pathological. There are of course people who admire 
serial killers or even become ones themselves; we call them psychopaths, and 
they need more than a book to sit down with, so let’s refer them to the helping 
professionals and continue with our story.

In literature, we normally despise evil characters on both aesthetic and moral 
grounds, and we have hardly any choice in the matter-they are presented as 
aesthetically repulsive and morally abhorrent. It would be pathological to root 
for them. Take Luzhin from Crime and Punishment, a 45 year old bachelor, who 
is trying to marry Raskolnikov’s twenty year old sister, Dounia, not because 
he’s in love with her but because he dreams of a “virtuous, poor (she must be 
poor), very young, very pretty, of good birth and education, very timid, one 
who had suffered much, and was completely humbled before him, one who 

5 I. Kant, Lectures on Ethics, p . 46 .
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would all her life look on him as her saviour, worship him, admire him and only 
him.”6 Dounia exceeds his expectations and Luzhin is already convinced that 
she “would be slavishly grateful all her life for his heroic condescension, and 
would humble herself in the dust before him, and he would have absolute, 
unbounded power over her!”7

The way Luzhin is described does not leave us any choice but to perceive him 
as a repulsive character and to reject his conduct. That teaches us not so much 
to look at real people in the same fashion, because that is what we already 
do anyway-in life we rarely admire slimes and crooks-but to look at ourselves 
from the same sort of distance that we look at the characters in a novel. We 
are appalled by the meanness of Luzhin, only to realize with horror that we 
do not lag much behind, that contrary to our self-image, we lag behind the 
benevolent rationality of Razumihin-we would like to perceive and relate to the 
world as he does, not like Luzhin.

Likewise, we are not only repelled by Raskolnikov’s murder and terrified by 
the thinking process that led him up to it, but we are also glancing at our own 
actions and beliefs, fearing that our negative potential might come to its actu-
alization in a similar way. In other words, literature teaches us how to look at 
our own conduct from outside, as if we were the characters in a book, and-to 
borrow Husserlian language-how to constitute the world as a virtuous human 
being would; it kindles in us the desire to purify our hearts so that we could 
perceive reality like Razumihin, not Luzhin or Raskolnikov.

Underlying Raskolnikov’s murder of an old usurer is the theory he espouses, 
according to which human sacrifice is justified in the name of higher ideals. 
Thus Raskolnikov believes that he is justified to kill an “old worthless hag” and 
help his destitute mother and sister with the usurer’s ill-gained money, and 
perhaps to open a way for himself to create something noble for humanity, as 
he would be freed from financial constraints. Razumihin who does not share his 
friend’s theoretical views is always capable to find less violent solutions both to 
his own and other people’s existential problems. I have yet to see a political or 
moral philosophy book that would draw a reader more passionately into the 
discussions of the issues of morality and social justice while at the same time 
providing us with the glimpses of the depth of the misery, terror and despair 
that human beings can reach. Only great classical literature can do this and 
readers can do no better than reaching for Dostoyevsky, Dickens, Zola, Stendhal, 
Proust, Flaubert, and other great novelists when they are in distress, in need of 
ethical advice, spiritual consolation, or simply a glimpse into their own souls.

Our self-image is rarely accurate. As the narrator of the Notes from Under-
ground tells us, we are bound to lie not only when confessing to others but 
even when confessing to ourselves. We are not likely to look at ourselves from 
the perspective that would reveal our worst features. Reading alone can do 
the trick, putting us squarely in front of our character traits that we recognize 
in the fictional characters. No wonder then that we identify them as familiar.

6 F. Dostoyevsky, Crime and Punishment, translated by C. Garnett, Global Grey 2018, p. 317.
7 Ibid., p. 318.
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We are horrified by Raskolnikov’s thought process that leads him to murder-
he ends up killing not only the old woman but her sister as well-and he himself 
is horrified and falls ill afterwards. This fictional murder, the consciousness of 
the killer, the discussions and the brisk plot in the novel keep us in the grips 
of suspense, horror, remorse, and expiation for hundreds of pages, and stay 
with us forever, whereas the numerous murders that happen every day, rapes, 
genocides, countless mutilated bodies of women and children we see on the 
TV screen every evening might sadden us momentarily, and then we forget 
about them. Is it the “banality of evil”, to use Hannah Arendt’s expression, 
its ubiquity that leaves us cold, or is it the fast-paced nature of the news that 
does not leave time for the events to sink in to have any real impact on the 
viewers? However, if the news is fast-paced and packed with evil, tragic events, 
it is because it reflects the nature of reality which is also fast-paced and full of 
evil, and we are swept by its current and immunized by the ubiquity of its ills 
to be able to cope with it. The medium of art slows it down, frames it, puts it 
on the stage for us to look at and contemplate, lowering at the same time our 
defences so that our immunity is disarmed.

Book readers are asked to relax: “the characters and events presented in 
this book are fictitious”; you don’t have to reach for your purse or be wary of 
any undue strain on your heart. But it is exactly the heart that art is after, and 
now that our guard is down, it hits it hard and leaves it aching long after the 
curtain is drawn or the book is closed. Literature leaves the deepest impact 
because in reading, let us recollect Ingarden here, we are never passive observ-
ers but performers, co-creating the characters and the scenery, imagining the 
untold details of their thought process, and so on, although our contributions 
remain anonymous to us. Therein lies the mystery of the strength of the bond 
between us and the world of the novel-the more work we put in co-creating it 
and the less aware we are of what we are contributing to the fictional world, 
the stronger the bond that binds us, the less resistance is encountered, the 
deeper the truth sinks in, and the harder the heart is hit.

Normally, we are not particularly susceptible to the advice given by others, 
not even to the admonitions of our own reason or conscience. We manage 
to do what we really want to do, no matter how detrimental it might be to 
ourselves or others. Literature tricks us into believing that the words are meant 
for somebody else-for the characters of the presented world-thus we are not 
defensive against their power, and their truth reaches us and sinks into our 
minds and hearts before our defensive mechanism, which usually protects us 
from any unpleasant truth, has time to kick in. For in an aesthetic perception 
we are too busy enjoying the action, contemplating beauty and being moved by 
the emotions which grip us powerfully enough to feel them but gently enough 
not to be pained by them.8 The recognition of these truths comes later-when 

8 Bohdan Dziemidok’s reinterpretation of Aristotlian concept of catharsis in relations to modern 
psychological and aesthetic theories attest to the power of art not only to provide a release from trou-
bling emotions but also to occasion self-introspection, which might lead to positive changes in behavior. 
B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, pp. 225-235.
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we are done with the reading-and has all the marks of the Greek tragedy-the 
tragic event has already happened-we have done the deed and now remember 
it clearly as something we should not have done, but it is too late. Which means 
of course that before we were able to protect ourselves from the unpleasant 
truth about ourselves, it has already reached our hearts, and now that it can’t 
be denied or neglected, we need to do something about it, we have to change 
our lives, as the torso of Apollo silently commands in Rilke’s poem, “The Ancient 
Torso of Apollo”. 

Some people commit evil out of ignorance-they do not see that what they are 
doing is immoral. If they gave any thought to it at all, they might even believe 
that what they do is actually good, or at least that the goal is good and thus 
worth sacrificing some other good for, such as human lives. They might sign 
up for an unjust war under the mistaken belief that it is just and that it is their 
patriotic duty. The governments are not interested in a good education of their 
citizens because they are trying to instil this feeling of duty and patriotism for 
any action they undertake, thus limiting the possibility of a critical distance of 
their citizens towards the official propaganda. In this way, some people fall 
victims to what Barry Clark called “heteronomous evil”.9

Stanley Benn, drawing on Barry Clark’s commentary of Hannah Arendt’s 
Eichmann in Jerusalem says: “We resign ourselves absolutely to heteronomy at 
the risk of becoming, like Eichmann, people of evil will, with a capacity in no 
way impaired to grasp the evil that we do in obeying wicked orders but willfully 
disregarding it as evil.”10 The point that Benn is missing, however, despite his 
awareness of the two cases that I will mention below, is that Eichmann’s capacity 
or conscience was indeed impaired, or even perverted, to such an extent that 
his conscience bothered him when he, in response to the plea of his relatives, 
saved a half-Jewish cousin and then a Viennese Jewish couple from pogrom. 
To what extent can we say here that Eichmann was capable of recognizing 
that his actions were morally wrong? And if he was not, how more terrifying 
is his crime, as the crimes of the Nazis who were not only oblivious as to the 
evil nature of their crimes but even believed that the massacre of the Jews was 
good. What could be the cause of such perversity?

Hannah Arendt, reporting on Eichmann’s trial, noticed his “heroic fight with 
the German language, which invariably defeats him. ... officialese became his 
language because he was genuinely incapable of uttering a single sentence 
that was not a cliché. The longer one listened to him, the more obvious it 
became that his inability to speak was closely connected with his inability 
to think, namely, to think from the standpoint of somebody else.”11 Thus, 
for Eichmann and others like him, Hitler’s law became the moral law, whose 
infringement resulted in a guilty conscience. The reason that Hannah Arendt 
gives is Eichmann’s inability to think, caused by his mind’s total absorption of 
Nazi propaganda. As it turned out, Eichmann read only two books in his life, 

9 B. Clarke, Beyond ‘The Banality of Evil’, “British Journal of Political Science” 10 1980. I owe this 
reference to Stanley Benn, see the note 10 below.

10 S. Benn, Ethics, Chicago University Press, Chicago 1985, p. 799.
11 H. Arendt, Eichmann in Jerusalem, Penguin Books, New York 1994, pp. 48-9.
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“and this was perhaps a considerable achievement for a man who, by his own 
account, had always been utterly reluctant to read anything except newspapers, 
and who, to the distress of his father, had never availed himself of the books 
in the family library.”12

Good literature provides us with a higher aesthetic plane of regard, which 
stands in marked contrast to the ugliness of any propaganda. It also teaches us 
how to look at the world from the standpoint of the other. Where we thought 
only one perception was possible-ours-many different perspectives are shown 
possible by different characters of a novel.

The familiar defence of Eichmann, as well as of other Nazi criminals, was that 
they were only acting on orders, that they did not hate the Jews but merely 
did their duty. In other words, they were convinced that what they were do-
ing was right. That means they must have bought into the Nazi propaganda, 
together with its rationale and language. From what we know about Nazi 
propaganda, however, is that it was quite crude and simplistic, its language 
consisted of clichés and worn-out slogans which were repeated endlessly, and 
that, on Hitler’s own admission, its crudeness was the reason why it was sup-
posed to work. It did because it fell on the ears that were not tuned to a more 
sophisticated language, such as that of good poetry. As Brodsky said, “political 
evil is always a bad stylist”, so it would be impossible for someone whose taste 
was educated on beautiful poetry to “fall for the refrains and the rhythmical 
incantations peculiar to any version of political demagogy.”13 In other words, it 
is hard to imagine a reader of Goethe, Rilke, Pushkin or Tzvetaeva lending her 
ear to the crude, simplistic and repetitive propaganda of the Soviets or Nazis. 
The histories of the nations in whose languages these poets wrote might have 
been a sufficient counter-argument if not for the fact that poets are rarely read, 
and poetry is written by a small number of individuals for a tiny minority. For 
if the poetry readers were in the majority there would hardly be anyone to 
attend the rallies.

The power of literature to transform an individual morally, to make her ca-
pable of critical stance, rendering her thus oblivious to any propaganda, was 
recognized by many tyrants who tried to destroy good literature precisely for 
that reason. Hitler burned books. Stalin subjected Mandelshtam, Akhmatova, 
Pasternak, and countless other poets and writers to constant persecution, not 
so much because their writing had any anti-communist content but because 
it remained defiantly beautiful and detached from the official language of the 
party, continuing and preserving, as Brodsky put it, “the hereditary nobility of 
the forms of culture ... that were equivalent in our consciousness to forms of 
human dignity”, thus immunizing anybody who has come into its sphere against 
soviet propaganda, like a vaccine immunizes against a virus.14

Communism tried to outlaw and marginalize poetry because in its presence 
its own language paled into evident falsity. Nobody who was familiar with the 
former would fall for the latter. For as Brodsky put it, “where art has stepped, 

12 Ibid., p. 41.
13 J. Brodsky, On Grief and Reason, Farrar Straus Giroux, New York 1995, p. 49.
14 Ibid., p. 56.
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where a poem has been read, they discover, in place of the anticipated consent 
and unanimity, indifference and polyphony; in place of the resolve to act, inat-
tention and fastidiousness.15

The late Polish poet, Zbigniew Herbert expressed similar sentiments in his 
poem “Potęga smaku” [The Power of Taste] best:

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru 
nasza odmowa niezgoda i upór 
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi 
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku 
Tak smaku 
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono 
słano kobiety różowe płaskie jak opłatek 
lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha 
lecz piekło w tym czasie było jakie 
mokry dół zaułek morderców barak 
nazwany pałacem sprawiedliwości 
samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce 
posyłał w teren wnuczęta Aurory 
chłopców o twarzach ziemniaczanych 
bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana 
(Marek Tuliusz obracał się w grobie) 
łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy 
dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniu 
składnia pozbawiona urody koniunktiwu

Tak więc estetyka może być pomocna w życiu 
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie.16

15 Ibid.
16 Z. Herbert, Potęga smaku, in Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2005, p. 283. English 

translation: 

“It didn’t require great character at all 
our refusal disagreement and resistance 
we had a shred of necessary courage 
but fundamentally it was a matter of taste 
Yes taste 
in which there are fibers of soul the cartilage of 
conscience 
Who knows if we had been better and more 
attractively tempted 
sent rose-skinned women thin as a wafer 
or fantastic creatures from the paintings of 
Hieronymus Bosch 
but what kind of hell was there at this time 
a wet pit the murderers’ alley the barrack 
called a palace of justice 
a home-brewed Mephisto in a Lenin jacket 
sent Aurora’s grandchildren on into the field 
boys with potato faces 
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What the poet alludes to is the aesthetics of the communist reality, with its grey 
buildings, ill fitting suits, moronic, monotonous speeches, and atrocious TV. In 
other words, there was nothing beautiful or seductive about the communist 
reality, so it was not that difficult not to fall prey to its promises, especially that 
the latter was expressed in ugly language.

Communists in Russia and Eastern Europe first tried to wipe out the intel-
ligentsia and then did everything to make both education in schools as well 
as the available art and literature outside the schools as dull and uninspiring 
as possible, thus trying to limit the possibility of a critical distance to the com-
munist dogma, depriving the citizens of the point of reference, of comparison. 
Our choices are primordially aesthetic in nature-we are attracted to other peo-
ple, animals, music, art on an aesthetic level, at least initially. The reflection 
on the content, the ethics, or metaphysics, comes later. Although, as Herbert 
observes, in taste, already “there are fibers of soul the cartilage of conscience”, 
the beauty is already fused with the good, as the ancients suspected. It is the 
poetry that teaches us about this union best because poetry itself constitutes 
the most perfect fusion of the euphonic and the semantic or, as Brodsky would 
say, the beautiful and its attendant truth. 
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Abstract

In this paper, the detective novel, which is eminently art of the narrative, is interpreted in 
terms of the aesthetics of modernism. After an overview of the key points of a classical 
approach to the narrative in Aristotle’s Poetics, the modernist detective novel (mainly 
on the example of The Murders in the Rue Morgue by Poe) is discussed in the context 
of a theoretical approach to adventure novel developed by Jacques Rivière.

Abstrakt

Tematem artykułu jest interpretacja powieści detektywistycznej w kontekście estetyki 
modernistycznej. Po omówieniu kluczowych elementów klasycznego podejścia do nar-
racji w Poetyce Arystotelesa autor omawia modernistyczną powieść detektywistyczną 
(głównie na przykładzie Morderstwa przy Rue Morgue Poego) z perspektywy teoretycz-
nych ustaleń dotyczących powieści przygodowej formułowanych przez Jacquesa Rivière.

Słowa kluczowe: fabuła, Poetyka Arystotelesa, powieść przygodowa, estetyka 
powieści detektywistycznej

Keywords: plot, Aristotle’s Poetics, adventure novel, aesthetics of detective novel

0. The Narrative as the Structure of Literary Work

The following essay tries to interpret the detective novel, which is eminently art 
of the narrative, in terms of the aesthetics of modernism. The narrative develops 
as a story or plot, and the detective novel is the artistic form purified to the plot.
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The basic structure of the narrative as plot consists in the Aristotelian three 
phases form: “beginning – middle – end”1. This does not apply to all forms 
of literature. There is a naïve story, which follows adventures of a character, 
without any precise ‘end’ to be assumed at the beginning. Naturally, the 
Aristotelian schema does not fit to very short poetry as haiku. The structure 
of Chinese poetry, “introduction – development – modulation – conclusion 
(起承転結)”, stands in a different principle from the Aristotelian. Briefly speak-
ing, while Aristotle emphasizes the logic of action, Chinese poetry is based on 
the physiology of breath of both the poet and his/her reader. In spite of such 
a limit, dramas and novels have been based on the Aristotelian narrative.

1. “Beginning – Middle – End”
After defining tragedy as “a representation (mimēsis) of an action that is heroic 
and complete and of a certain magnitude”, Aristotle enumerates its six compo-
nents: “plot, character, diction, thought, spectacle, and song”. Evaluating the 
plot as the most important part among the six, he defines it as “the arrangement 
of the incidents”2. It aims at representing “a complete action”. Because of this 
need of coherent wholeness, the plot must be constituted with a beginning, 
a middle and an end. About these, Aristotle explains that a beginning is that 
before which there is nothing and after which something else follows; then 
a middle is that which follows something and is followed by something else; 
and an end is that which follows something and is followed by nothing3. This 
is just a definition of the words beginning, middle and end. Though seemingly 
evident, this notion implies three problems.

1) Unbalance: The dry propositions of Aristotle give an impression as if this 
structure were like a stick divided into three equal parts. This, however, is far 
from being the case. First, the beginning and the end need not be temporally 
developed. A unique event can begin or close a narrative; in the total course 
of the narrative, its beginning and end are like points. By contrast, the middle 
is a temporal development relating that beginning to this end, so that it con-
stitutes the substance of a drama. We can even say that a drama is a middle.

In addition, the Aristotelian explication of the development of plot like a stick 
divided into three is, at least misleading. Particularly problematic is that he does 
not mention the correlativity of the beginning and the end. The beginning of 
a plot is the emergence of an event that requires a solution, and the end must 
yield such a solution. Anything after which nothing follows cannot be the “end”. 
This entails the next problem.

2) Reality and Representation (mimēsis), or History and Poetry: By “reality” 
I mean here not only the historical world but also the mythical and fictional 
world. In reality, every event is related to one another in a complex way, so 
much so that there cannot exist a pure beginning or a pure end. It is the poet 
who cuts a beginning and its end out of the real continuity. Œdipus Rex by 

1 Aristotle, Poetics, Chap. 7, translated into English by W. Hamilton Fyfe, The Loeb Classical Library, 
Harvard University Press, 1965 (the sixth revised print), p. 31.

2 Ibid., Chap. 6, p. 25.
3 Ibid., Chap. 7, p. 31.
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Sophocles demonstrates most impressively this difference of reality and poetry. 
In its real world, the beginning of the story was found in the prophetic oracle 
Œdipus received when he was born: “this child shall kill his father and marry 
his mother”. After all his efforts to struggle against it, the prophecy was ac-
complished. The genius of Sophocles starts the narrative of his tragedy when 
all was finished and closes it with the revelation of the fact.

This difference between reality and drama explains the difference between 
poetry and history. A philosopher like A. Danto (Analytical Philosophy of History, 
1965) interprets the historical discourse in terms of the narrative. “The Thirty 
Years’ War began at 1618” (my example) is, strictly speaking, a faulty utter-
ance, for the skirmish that happened in Bohemia at that time was something 
of which people could not tell the future. It only became the beginning of the 
Thirty Years’ War, when the Peace Treaty of Westphalia in 1648 determined the 
series of events during this period as parts of one larger event. Indeed a histori-
cal big event is based on the structure of beginning – end. However, there is 
a fundamental difference between poetry and history. Whereas in a story, it is 
the beginning that determines the end, in history the end determines the begin-
ning. After the meaning of a historical event established, a historical discourse 
describes it as a story, running from the beginning to the end.

How is the middle? The middle in history is the interpretation or explica-
tion of the logic that relates the beginning to the end, the historian does not 
need to describe the sequence of the events. Even though particular events 
are referred to, the “plot” is constituted by the scholar’s logic. When the logic 
is embodied in a rich description, a historical discourse becomes like a histori-
cal novel. Good examples are offered by Romantic historians such as Augustin 
Thierry and Jules Michelet.

3) Dimension of Poetics: In reality, events continue one after another and 
there are no breaks. It is a poet who defines or creates something as a begin-
ning and a different thing as an end so to invent a wholeness that is a plot. 
Now we see that the Aristotelian “beginning – middle – end” was a thesis of 
poetics. The Philosopher not only notes that the plot is the most important 
among the six parts of tragedy, but also claims that it is “the end”, and even 
“the first principle, and as it were the soul of tragedy”4.

In poetics, that is a theory for the poet to write a tragedy, the importance 
of the plot is axiomatic. Without making a good plot, he/she cannot arrive at 
achieving a work. Even an original character needs to act along a due plot. 
The Aristotelian idea about the arrangement of the plot can be summarized as 
follows: “the component incidents must be so arranged that if one of them be 
transposed or removed, the unity of the whole is dislocated and destroyed”5. 
This requirement is applied first of all to the narrative itself and founds the 
necessity of the plot, and this logic guides the development of “beginning 
– middle – end”. Besides, this word is almost literally adopted by Alberti to 
architecture and has been accepted in every art genre as the most important 

4 Ibid., Chap. 6, p. 27.
5 Ibid., Chap. 8, p. 35.
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principle of artistic creation. Here, the ontological logic based on the dependent 
relationship is intensified to a logic of subtraction: what is only surplus should 
be erased from the work.

But, for an audience of theatre and a reader of a novel, is plot the most 
important interest as well? We consider this problem reflecting on two classi-
cal examples.

2. Œdipus Rex and Hamlet
These two works show clearly the structure of “beginning – middle – end”. 
The plot of Œdipus Rex is as follows: it begins with a petition of the citizens 
saying “there is an epidemic in the city of Thebes; please do manage to solve 
this problem”. King Œdipus, the good ruler, has already sent a mission to ask 
an oracle. The oracle given requires to purify the city from the pollution caused 
by the murder of the ex-King. So the drama develops as a quest for the culprit, 
to arrive at the “end” revealing Œdipus himself as the culprit. Hamlet is even 
simpler.

Hamlet, the Prince of Denmark, receives in Germany, where he studies, the 
news of the death of his father. He comes back home to find his uncle has mar-
ried his mother and succeeded to the throne. Suspecting about the suddenness 
of the death of his father, he is visited by a ghost who presents himself as the 
very father of the Prince and explains how he was killed by his brother. Unable 
to take the ghost’s word for it, Hamlet tries to get corroborative evidence. The 
evidence is given along with his own death. Induced by a ruse to a duel and 
wounded, Hamlet kills his uncle before dying himself.

In both cases, the quest for culprit leads the plot and gives the drama 
a driving force. In this sense, they are like a detective story. But in both cas-
es, the audience knows the culprit from the beginning. The Athenian public, 
being familiar with the myth, knows what Œdipus becomes. The audience of 
the Globe Theatre, who does not seem to have known the legend of Hamlet, 
believes immediately the word of the ghost. This means that the quest is not 
for the audience but only for the dramatis personae. Therefore, the audience of 
these pieces does not experience the suspense peculiar to the detective novels. 
Then what do they experience?

Œdipus Rex offers an exceptional case where the development of the plot 
constitutes its theme. The audience, as well as Œdipus himself, knows the end 
of the myth. But as to the fact that the end of the myth is to be revealed by 
the ongoing quest for the culprit, the audience knows it but Œdipus remains 
ignorant. While Œdipus belongs to the dramatic world, the audience stays 
outside. This difference of the viewpoint or the gap of knowledge yielded the 
romantic concept of tragic irony. Although the quest for the culprit produces no 
suspense, Œdipus himself who pursuits the quest because of the ignorance and 
the progress of his quest puts the audience in a psychic state of high tension. 
In addition, this affects their world view. Several testimonies about his own 
past are brought to Œdipus, and they seemingly suggest that he himself is the 
culprit. He wishes, however, to take these reported facts as simple accidental 
coincidences. He fears, not that he killed the ex-King who was his father, but 
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that the dreadful prophecy had been accomplished. Having spent his life to 
avoid the prophecy, and believing to have succeeded in that, he is being at-
tacked. The power of destiny is the real culprit of this drama, for the original 
scenario was written by the gods. The theme of Œdipus Rex consists in the 
struggle between a transcendental force and human beings. So when Œdipus 
arrives finally at the acknowledgement that his self-deceit does not work, he 
cries that all was necessity6. The audience shares his shiver suffering the force 
of destiny. The plot itself represents destiny.

Comparing it with Hamlet, we perceive that it was an exceptional case. The 
narrative of Hamlet, which ends with the death of all main characters, has no 
particular meaning. If the development of the plot gives no interest, what is the 
focus of experience of the audience during fives acts? What are considered as 
the good scenes of this play include: appearance of the ghost, philosophy of 
Hamlet talked against the starry sky (including the famous word “to be or not 
to be”), his modern skepticism that does not accept the ghost’s word at its face 
value, vision of life and death at the scene of graveyard, Ophelia and Hamlet’s 
word “Get thee to a nunnery!” Let us consider Ophelia. She plays a more or less 
important role in the drama. Not only being a girlfriend of Hamlet, but she also 
is a daughter of Polonius, the Lord Chamberlain of the Court, and deeply worries 
about the madness of Hamlet, and becomes insane herself so to be drowned 
in a brook with wild flowers, which incites her brother Laertes to revenge on 
Hamlet. We, however, don’t consider this girl in terms of such a dramatic role. 
Her image we have is quite similar to the sweet figure depicted by John Everett 
Millais, independent from the plot of the drama. All other above-mentioned 
good scenes share this nature.

Now let us come back to Aristotle. He asserted the plot was the most impor-
tant part of tragedy and noticed that “you could not have a tragedy without 
action, but you can have one without character-study”7. As above remarked, this 
is an ontological argument intensified to a logic of subtraction. Dependent on 
the action, and unable to subsist independently, character-study is accidental. 
This argument applies naturally to other parts. We have noticed about Hamlet, 
on the contrary, that the audience is not interested in the plot but in the other 
elements mounted on the plot. Indeed, they presuppose the plot. Looking at 
Millais’s Ophelia, we take into account her circumstances related in the story. 
Otherwise, this picture does hardly produce such a pathetic effect. But we ap-
preciate not the plot itself but Ophelia. As a result, the dependent relationship 
is reversed for the audience: instead of Ophelia being for the sake of the plot, 
the plot is for the sake of Ophelia. Aristotle is still right in saying that there can-
not be any tragedy without a plot. But that is a principle of poetics, and in our 
theatrical experience, the plot becomes a pretext for different aesthetic points. 
Against this reversed relation, we have a literary form that takes the plot as all. 
That is the detective novel, which appeared only in the context of modernism.

6 Masaaki Kubo, “The Game of chance and necessity: Sophocles’ dramaturgy and its religious 
character” (in Japanese), Studies of Greek Tragedy, vol. 1, 1958.

7 Aristotle, op. cit., Chap. 6, p. 27.
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3. Modernism and Aristotle
Aristotelian ontological way of thinking has dominated the whole Western 
history of art to arrive at modernism. According to Greenberg, modernism 
consists in emphasizing the medium peculiar to the respective genre to pur-
sue its purity that excludes other elements. According to this analytical way of 
thinking, painting is the visual art of flatness. If we stress this definition, any 
representation of the human figure, landscape, or historical scenery is not es-
sential to the painting. In other words, they are dependent, accidental, so that 
we can eliminate them. “Point – line – plane” are the constituents, by contrast 
which cannot be excluded from a painting. Especially a coloured plane is the 
last element to be deleted, for any plane is necessarily coloured in a way or 
another. This logic of subtraction is the modernism8.

Now we read an Aristotelian remark on the relation between picture and 
colour presented in comparison with the dependent relationship of the character 
to the plot. Colour is compared to the character in tragedy, i.e. what can be 
deleted. What is equivalent in a picture to the plot of tragedy is the represented 
image. He claims that “if a man smeared a canvas with the loveliest colours at 
random, it would not give as much pleasure as an outline (eikōn) in black and 
white”9. It is interesting to compare this with the theory of modernism. Appar-
ently, the position of colour is diametrically opposite in these two doctrines. But 
the difference is only surface and the core of the thought, especially its logical 
character is identical. The apparent difference is to be explained as follows. 
Aristotle is considering not the art in the modern sense but “the mimetic arts”. 
Because of their act of imitation, picture and tragedy belong to the same group 
of activity. Therefore the representation is the part impossible to be deleted. At 
his time, there could not exist any non-figurative painting only made of colors. 
He dares to mention that only as a conceivable but ridiculous case. In contrast, 
modernism considers that representation should be excluded and that colours 
are impossible to be eliminated because they consider not the mimetic arts 
but “art”. What then is that art? When it abandoned the representation, art 
became an open duty looking for its own possibilities or its essence. Modernism 
is the most important trial of this art, or art itself. In reference to the contrast 
between the Aristotelian view of colour in painting and the modernist aesthet-
ics, we know that the change that happened in modern era transcends by far 
the stylistic evolution from the figurative to the abstract. Notwithstanding, it 
is remarkable that the Aristotelian ontological logic is firmly carried on. Mod-
ernism too pursues the essential element of the genre impossible to eliminate.

Then what has become the plot or the narrative in the modern arts of lan-
guage? In Hamlet, we perceived the importance of plot retreating. But the 
fact remains that plot constitutes the temporal structure peculiar to literature. 
Then appears a new form of a novel that emphasizes this basic condition. If 
a plot forms the essential medium of the literary art, and therefore cannot be 
abandoned, the project of purifying literature to a plot represents the very spirit 

8 C. Greenberg, Modernist Painting (1960) in: “Art & Literature”, no. 4, Spring 1965, pp. 193-201.
9 Aristotle, op. cit., Chap. 6, p. 27.
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of modernism. It was not by chance that detective novel appeared at the mid-
19th Century. We are now going to reflect on the independence of plot, on the 
example of the Murders in the Rue Morgue by E. A. Poe, which is considered 
as the first detective novel (1841).

4. The Murders in the Rue Morgue and purification to the plot
The story is simple. An old woman and her daughter, who lived on the fourth 
floor in an apartment on the Rue Morgue in Paris (fictive street), were killed 
in an unusual way. The corpse of the daughter was found from the chimney, 
head downward; that of her mother in the paved yard in the rear of the build-
ing, with her throat almost completely cut. The room was locked with the key 
inside. The neighbours and the policemen, who rushed there because of the 
victims’ scream, believed to hear two people quarrelling one with another. 
One spoke French, but as to another’s language, the testimonies were divers. 
Several foreigners being there, asserted that it was a different language from 
their mother tongue. Naturally, the investigation of the police was at a loss. 
The mystery was to be solved by “Monsieur C. Auguste Dupin”. He is not called 
detective, probably because at that time the profession of detective was not 
established. As he reappeared in later works of Poe, he must be considered the 
ancestor of Sherlock Holmes. “I” who accompanies him, and is telling the story, 
is the archetype of Watson. All the interest of this novel consists in following 
the process how Dupin finds out in the testimonies and the situation full of 
contradictions the truth especially of the two mysteries, namely the trick of the 
window through which the suspect must have penetrated into the room, and 
the criminal with a strange voice.

We need not follow the process of the inference of Monsieur Dupin. We turn 
our attention to the introductory part, which is constituted with two steps. In 
the larger context, the teller of the story first develops a kind of philosophical 
thought about “the mental features discoursed as the analytical”, and introduces 
the narrative of the murders in the Rue Morgue solved by Dupin. Then at the 
beginning of this narrative, he presents the exceptional faculty of Monsieur 
Dupin, who, strolling in Paris with “me”, demonstrates the “proofs of his intimate 
knowledge of my bosom”. The story of the murders, read in an evening paper, 
begins after that. In this introductory part, we can read the original concept of 
Poe. He was deeply interested in the analytical power of men, which is typically 
demonstrated in solving the mystery. As far as it is based on a narrative struc-
ture, every drama and novel contains that factor. A narrative has a beginning 
and develops pursuing a solution to the problem presented at the beginning. 
Its construction is logical. Before Poe, there had not existed any genre of novel 
of which the plot was concentrated to the solution of mystery. Therefore, this 
“somewhat peculiar narrative” needed such an introduction.

Then what is “peculiar” in this detective novel? The introduction starts 
with a remark that there are people who are gifted with a strong “analytical 
power” and obsessed with “enigmas, conundrums, hieroglyphics”, etc. The 
original concept of Poe may have been a novel focusing on the “diseased 
intelligence” embodied in such persons. This concentration to the intellectual 
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activity anticipates the aesthetics of modernism. The avant-gardes in visual art, 
besides their political claims, came down to the conceptual art in a wide sense 
of the word. While however such intellectual arts monopolized the status of 
high art, the detective novel is generally regarded as typical popular literature. 
From where comes this paradox?

5. The Aesthetic Fate of the Detective Novel
I am not aware whether the detective novel was regarded as popular literature 
at the time of its birth. A typical popular novel, for example, the Lady of the 
Camellias, celebrates the loyalty in love, the respect of the social and ethical 
values in accordance with common sense, on the basic tone of the evanescence 
of life, in order to bring tears into the reader’s eyes. If such is the standard of 
the popular novel, it does not apply to the Murders in the Rue Morgue. Here 
moral is so to speak discoloured and dry. We may think that the hard-boiled is 
natural to this genre. This moral neutrality is combined with the purification 
to the plot. In comparison with the Lady of the Camellias, it has nothing to do 
with popularity, and rather intellectually highbrow. If the detective novel was 
not counted among the high arts even in the time of modernism, there must 
be some different reasons. In order to elucidate such conditions, we are going 
to read the “Novel of adventure”, critical essay of Jacques Rivière (1913). As the 
date of its publication suggests, it concerns the modernism in the novel, and 
the author shows an intensive interest in the detective novel and demonstrates 
his view about its weakness.

What Rivière called “novel of adventure” is not a so-called adventure story. 
It does not concern a novel talking about an adventure but a novel “the form 
of which” is adventure, i.e. it is not a character but the author who adventures. 
“Adventure is what happens as a surplus, which was not expected”10. Therefore 
the novelist whose adventures must avoid first of all the logic of the narrative 
in Aristotelian manner. “The work, as a whole” does not “develops like an idea 
going to its consequences”11. Under this claim lies the conviction that the “truth” 
of life consists in somethings new coming continuously to exist and rewriting 
the meaning of the past. Readers share this adventure of the “intellect” that 
searches, discovers and explains. Making such remarks, Rivière must have the 
detective novel in mind. So he mentions expressly that “neither Mr Bourget 
nor Conan Doyle don’t give us the varied pleasure that we expect from the 
new work.” After rejecting the psychological novel of Bourget because of the 
lack of “the “feeling of anticipation, confidential ignorance, and fortuity”12, he 
admits that the detective novel is the closest to the novel of adventure among 
all existing genres, and differentiates these two forms:

It would be more reasonable to expect it [such feeling] from a detective novel. But the detec-
tive novel is a substitution of the novel of adventure, and not the novel of an adventure itself. 
Indeed it has the merit of setting us in a state of curiosity. But our need is not such a curiosity. 
Its concept is based on the deductive type too so that it begins by posing a case. A crime is 

10 J. Rivière, Le Roman d’adventure III, in: “La Nouvelle Revue Française”, 1er Juillet 1913, p. 65.
11 Ibid., p. 66.
12 Ibid., p. 74.
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committed. Let us look for the murderer. The arriving point is immediately fixed; we know im-
mediately where we go; the only problem is to return there. […] Nothing happens anymore; 
all is reduced to restore the traces13.

Is this differentiation of the novel of adventure from the detective novel satisfac-
tory enough? In a detective novel, the incident has already happened, and in that 
sense, nothing arrives. But the point of interest for the reader is elsewhere. The 
solution of what appeared mystery at the beginning is their arriving point and 
in this respect, we cannot say that “nothing happens”. Because something new 
and full of interest happens, the suspense peculiar to this genre is produced. 
Rivière may have wished to say what happens new is of different nature in these 
two forms of novel. In the detective novel, the new consists in the solution of 
the mystery, and the mystery was given at the first page of the narrative, so 
that the new does not transcend the given horizon. In what Rivière conceives 
as the novel of adventure, something new happens in the way of rewriting the 
horizon itself. He seems to claim that.

We have to pay attention to the fact that Rivière’s text was a kind of mani-
festo: it does not explain new works already written, but try to depict a map of 
a new trial. His idea was realized by Gide, with The Counterfeiters in particular. 
Gide did not adopt the name of the novel of adventure but talked about the 
pure novel, which is the modernist form of novel, consisting in stripping “the 
novel of every element that does not specifically belong to the novel”14. What 
is the peculiarity of novel? Gide did not define it. Edouard, the main figure and 
a novelist in the novel who is writing a novel entitled The Counterfeiters in the 
novel, presents as his own way of writing novels to gather all that happens in 
life and to dissolve the plot and finds his ideal in the Art of Fugue. A formalist 
orientation is evident. There is no main plot any more, but there are several 
small plots that conduct the readers. That is possible because these small plots 
carry small mysteries that require the solutions. The intellectual interest, which 
constitutes the core element of the detective novel, subsists in a micro form. 
This is why Rivière referred to the detective novel’s case.

As a purification to the plot, the detective novel belongs to the modernist 
trends. In order, however, to become a truly avant-garde work, it needed some-
thing such as dissolving or processing the narrative. The fact that some works 
of nouveaux romans, such as Passing Time by Michel Butor and La Jalousie by 
Alain Robbe-Grillet, are constructed on the motives of the detective novel, proves 
the aesthetic potential of the detective novel. It is remarkable that a new form 
created by E. A. Poe is surviving in the avant-garde novels even in a micro form.
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Abstract

The article is a reconstruction of the basic elements included in the “art of living” proposal, 
which Bohdan Dziemidok presented and summarised in his last book, Filozofia i sztuka 
życia (Philosophy and the Art of Living). Philosophy and art have an explanatory and 
argumentative function here, while the “art of living” is in the centre of attention. The 
basic concepts for building the art of living proposal are: realism, happiness, hedonism, 
love, friendship and freedom. At the top of these concepts comes happiness, which 
plays the role of a central category. The author is not talking about a reliable recipe for 
being happy (which is doomed to failure), but points to common mistakes made on 
the road to happiness. In addition, I point to the area that the author omitted in the 
“art of living” – bodily fitness, which as the years pass, for each of us, becomes more 
and more of a challenge.

Abstrakt

Artykuł jest rekonstrukcją podstawowych elementów wchodzących w skład propozycji 
„sztuki życia”, którą Bohdan Dziemidok przedstawił i podsumował w swojej ostatniej 
książce Filozofia i sztuka życia. Filozofia i sztuka pełnią tu funkcję eksplanacyjną i argu-
mentacyjną, zaś „sztuka życia” stoi w centrum zainteresowania. Podstawowe pojęcia 
budujące propozycję sztuki życia to: realizm, szczęście, hedonizm, miłość, przyjaźń 
i wolność. Na czoło, wśród tych pojęć, wysuwa się szczęście, które pełni rolę centralnej 
kategorii. Autorowi nie chodzi o niezawodny przepis na to by być szczęśliwym (co jest 
z góry skazane na niepowodzenie), ale o wskazanie na powszechnienie popełniane 
błędy na drodze do szczęścia. Ponadto wskazuję na obszar, który został pominięty przez 
Autora w „sztuce życia” – sprawność cielesną, która w miarę upływu lat, dla każdego 
z nas, staje się coraz większym wyzwaniem.

Słowa kluczowe: szczęście, hedonizm, miłość, przyjaźń, wolność, somaesthetics

Keywords: happiness, hedonism, love, friendship, freedom, somaesthetics

The aim of this article is to reconstruct the basic elements that make up the 
“art of living” proposal which Bohdan Dziemidok presented and summarised 
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in his last book Filozofia i sztuka życia (Philosophy and the Art of Living)1. Fol-
lowing in the Author’s footsteps, philosophy and art have an explanatory and 
argumentative function, while “art of living” is the centre of attention. The basic 
elements which contribute to the main area of interest are: realism, happiness, 
hedonism, love, friendship and freedom. 

Bohdan Dziemidok is the author of many books devoted to, amongst other 
things, the issues of the comical, Polish aesthetics of the interwar period, major 
controversies in contemporary aesthetics, American axiology and twentieth 
century aesthetics, some of which have been translated into other languages. 
He also has numerous articles in Congress languages (English, German, Span-
ish, Italian), as well as in Slavic languages: Bulgarian, Russian, Serbo-Croatian, 
Slovakian and Slovenian. A list of these publications can be found in the jubilee 
book published for the 50th anniversary of the scientific and didactic work of 
prof. B. Dziemidok titled.: Estetyka i filozofia sztuki. Tradycje, przecięcia, per-
spektywy (Aesthetics and philosophy of art. Traditions, intersections, perspec-
tives), edited by M. Bokiniec, P. J. Przybysz, UG Publishing House, Gdańsk 2009.

This author is widely known for academic erudition and competence as well 
as the accuracy of the presented decisions, combined with the logical discipline 
of argumentation. The second sphere of his activity, which enjoys popularity 
firstly among his students but also readers, was the practical philosophy of 
life, understood as a reflection on the art of living. In this area, the author has 
a rich experience and magical power to attract the attention of the audience, 
control and shape emotions, using examples that apply to each of us and re-
vealing universal truths. I had the opportunity to experience this, among oth-
ers, in lectures on aesthetics, during the inauguration of the academic year, at 
the presentation of the Jan Heweliusz scientific prize of the city of Gdańsk, at 
an open lecture at the Naval Academy on happiness, as well as in many other 
situations. The book Filozofia i sztuka życia (Philosophy and the Art of Living) is 
an ordered collection of those reflections that have become fixed and clarified.

Dziemidok not only practises philosophical aesthetics, but also develops, 
especially during his lectures on ethics, the issues that he called the “art of 
living” in his last book. It is not, as one would expect, a continuation of the 
ethical concept of a good life, understood as an aesthetic life. He does not 
follow the decisions of Richard Rorty2 or Richard Shusterman3. He does not 
mean private perfection or self-creation, which Rorty postulates. These sug-
gestions are, as the author of Philosophy and the art of living claims, radically 
individualistic and elitist. According to Rorty, “Human life created like a work 
of art would be marked by a radical novelty, achieved by a constant «aesthetic 

1 See B. Dziemidok, Filozofia i sztuka życia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
2 See R. Rorty, Freud and Moral Reflection, [w:] Pragmatism’s Freud: The Moral Disposition of Psy-

choanalysis, edited by J. H. Smith, W. Kerrigan, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1986; R. Rorty, 
Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, Cambridge 1989.

3 See R. Shusterman, Practicing Philosophy: Pragmatism and the Philosophical Life, Routledge, New 
York, London 1997; R. Shusterman, Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art, Rowman and 
Littlefield Publishers, New York, Oxford 2000; R. Shusterman, Performing Live: Aesthetic Alternatives 
for the Ends of Art, Cornell University Press, Ithaca, London 2000; R. Shusterman, Body Consciousness: 
A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics, Cambridge University Press, New York 2008; R. Shuster-
man, Thinking trough the Body: Essays in Somaesthetics, Cambridge University Press, New York 2012.
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search for new experiences and a new language»”4. It is in the practice of our 
everyday life, shared with another person, that I think it is difficult to achieve 
and would probably be implemented at its expense. According to Dziemidok, 
the ‘aesthetic aspects of life’ that Rorty writes about, such as ‘self-enlargement’, 
‘self-enrichment’ or ‘self-creation’, do not have to be implemented during one’s 
life understood as a work of art. Shusterman’s proposal seems closer to him 
because of a more realistic view of the aestheticisation of life. “A more tradi-
tional understanding of aesthetics and hedonistic motives makes the concept 
of aesthetic life as proposed by Shusterman more pluralistic and less one-sided, 
and thus more realistic, feasible in the lives of ordinary people”5.

The art of living, which is part of the title, in my opinion more importantly, 
brings associations with the work of Erich Fromm, O sztuce miłości (On the 
art of love). Fromm embeds this sphere of our activity and mutual relations 
in art understood as it was understood in ancient Greece – téchnē. It was not 
about artistic inspiration, nor about the intuitive ability to make right choices in 
artistic creativity, but about the craft: “[...] it requires knowledge and effort”6. 
Producing according to the rules, an ability to produce, knowledge enabling 
production. Fromm’s analogous assumption is that love also requires rules, 
skills and knowledge. “The first step to take is to became aware that love is an 
art, just as living is an art; if we want to learn how to love we must proceed 
in the same way we have to proceed if we want to learn any other art, say 
music, painting, carpentry, or the art of medicine or engineering”7. In addition, 
to improve your level in this sphere of life one should work on skills, apply its 
proper rules as well as broaden knowledge on the subject. “The process of 
learning an art can be divided conveniently into two parts: one, the mastery 
of the theory; the other, the mastery of the practice. […] The mastery of the 
art must be a matter of ultimate concern; there must be nothing else in the 
world more important than the art”8. The level we are dealing with in prac-
tice, starts from clustering, through reliable craftsmanship, to artistic skills. 
Similarly, life can be considered as such art. I believe that Bohdan Dziemidok 
uses the word in this sense. 

The concept that is key in the “art of living” is happiness. The author does 
not undertake to define what happiness is. He is instead in favour of the un-
derstanding proposed by Władysław Tatarkiewicz, where happiness is “full and 
lasting satisfaction with the whole of life”9, where the balance of successes and 
failures that we have had in life is positive10.

4 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2002, p . 310 .

5 Ibid, p. 311.
6 E. Fromm, The Art of Loving, Ruskin House, London 1957, p. 1.
7 Ibid, p. 5.
8 Ibid.
9 W. Tatarkiewicz, O szczęściu, PWN, Warszawa 2008, p. 31.
10 The texts on happiness are: B. Dziemidok, Teoretyczne i praktyczne kłopoty ze szczęściem, 

„Akcent” 3(117) 2009, s. 55-73; B. Dziemidok, Teoretyczne i praktyczne kłopoty ze szczęściem, [in the 
same] Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowaniem, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2013, p. 49-100; B. Dziemidok, Czy dążenie do szczęścia może być moralnie podejrzane? [in the same] 
Filozofia i sztuka życia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, p. 77-111.
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Many works are devoted to happiness from the perspective of the history 
of ideas, philosophy, sociology, psychology, religious studies or pedagogy. 
The author draws from this rich source, but what is the centre of his interest 
can be called “practical tips”. The initial decision regarding the answer to the 
question seems to be apt: what attitude towards life should be prudently ad-
dressed? Attitude, understood as an approach towards the world, life, people 
and current events. His foundation is not only a worldview, but what seems 
more important to him in terms of happiness “typical emotional response for 
us”11. I understand at this point that this is a remarkable matter: being happy 
or not is a matter of subjective desires, feelings and choices. There are two 
extreme attitudes in this matter. First of all, with unfounded and unceasing 
optimism (if possible) or with pessimism, which with the passing of time and 
more experience comes to dominate. What prompts Dziemidoka not to fall into 
these extremes is a recommendation to maintain the hierarchy and proportion 
of matters. Why? Because, as he aptly writes, radical pessimism poisons the 
lives of its followers, and hence is harmful. While radical optimism “is simply 
naive and stupid. The image of human nature and life drawn by this optimism 
is false”12. The author, I think, is in favour of moderate optimism. On the one 
hand, he does not exclude the feeling of happiness, while on the other, he 
warns against the naive perception of himself and reality. Realism is a way to 
avoid going too far. The second lifesaver that can guard against the extremes 
of optimism and pessimism is to develop an ability to look at things from dif-
ferent angles. Seeing various aspects in them: both the bad and the good. So, 
a defensible attitude towards life that does not rule out happiness and is not 
stupid, is a realistic vision of human nature and life. In practice, I consider real-
ism as a character trait, which is also a skill. Like every virtue (virtus, areté), it 
requires one to work on it and is itself a reward.

It’s hard when talking about happiness, not to touch the issue of sadness, 
this feeling leads us to the opposite pole. In a polemic with Roger Scruton13, 
Dziemidok admits that he must be worried by a person who cannot feel sad 
in any situation. However, glorification of sadness combined with suffering is, 
in his opinion, suspicious of trying to manipulate us. The claim that suffering 
ennobles is “in my view, erroneous, and in addition quite often lined with 
hypocrisy. Suffering most often humiliates, and quite often debases […] The 
hypocrisy of this view is manifested in particular when a person who does not 
suffer convinces the one who suffers that his suffering makes sense”14. Only 
those who experience this suffering can decide about the sense of suffering. 
This is not disputed. Dziemidok calls into question the possibility of combining 
the currently felt sadness (after the loss of a loved one) with happiness: “I don’t 
quite understand, Roger, how this sadness can be combined with happiness. 
I hope that I will still have the opportunity to ask you in person”15.

11 B. Dziemidok, Filozofia…, cit., p. 11.
12 Ibid, p. 32.
13 The polemic concerns the article: R. Scruton, Gloom merchant, “New Humanist” vol. 125 2010.
14 Ibid, p. 33.
15 Ibid.
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Love and friendship play a key role in happiness in an important relation-
ship with another person. The author undertakes prudent reflection and for-
mulates some important guidelines on this matter. Firstly, he does not speak 
of love as such, but limits its scope to marital love. Secondly, he doesn’t think 
that marriage has anything to do with being happy. On the contrary, despite 
surviving one divorce and two marriages with one person, he says it is at his 
fingertips. All you need is an efficient ability to move (in a relationship with one 
partner) from infatuation through falling in love to mature (marital) love. In 
my opinion, the author adopts a rather specific, but also attractive perspective, 
as someone who has experienced these phases of marital love and can point 
to its component that does not wear off over time. This is “authentic friendly 
relations between spouses”16. These relationships allow you to go to the next 
phases of love: from aesthetic-erotic enchantment, or psycho-erotic, where the 
relationship functions beyond fulfilment, and draws its energy from the aes-
thetic or intellectual-personality fascination with another person. This can not 
last forever and therefore love passes into the phase of falling in love, which 
apart from mental intercourse “requires erotic intercourse and sexual desire”17. 
When these relationships cease to play such an important role (usually with the 
appearance of children), love goes into the phase of “friendly love”18. And if it 
does not pass, then we are dealing with varieties of “an empty relationship”, 
which is based on mutual obligations. I don’t think it would be possible to go 
through the next phases without friendly ties that are not dominant at first, 
but are cultivated and sustained. According to Dziemidok, a realistic attitude 
towards marital love requires understanding that the difficulty in mutual rela-
tions results from the difference between male and female nature. “It’s about 
the difference of mind. We have different tastes, different sensibilities, different 
value systems, other phenomena may satisfy or irritate us”19. I think it’s worth 
thinking about it and trying to construct some examples similar to those given 
by the author. His remarks regarding marital betrayal, what its essence is, and 
what does not matter, as he writes, have happened and “have passed” are ac-
curate and worth considering”20.

An important relationship with another person who can support the feeling 
of happiness in friendship, but out of wedlock. The author belongs to such 
a group for whom life without friends is considered less happy. In addition to 
many apt decisions about what friendship is or what we can expect from it, he 
emphasises that its foundation is reciprocity and honesty. So “platonic friend-
ship” as opposed to “platonic love” is unsustainable. What is surprising is that 
you can tell who your true friends are in poverty, but the real test for them are 
the successes one of them has. This is, paradoxically, a deeply true statement, 
and it applies especially to those whose lives are not filled with successes: either 
legitimate or quite accidental ones (e.g. a million zloty in a lottery). Despite the 

16 Ibid, p. 63.
17 Ibid, p. 66.
18 Dziemidok borrows this term from Bogdan Wojciszke Ibid, p. 70.
19 Ibid, p. 67.
20 Ibid, p. 70.
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fact that friendship was quite widely appreciated by philosophers, e.g. Aris-
totle, Kant, Nietsche, Henryk Elzenberg, Barbara Skarga, today we are dealing 
with its different generational valorisation. The new generation, according to 
Ewa Woydyłło21, treats friends as a foster family, they become a substitute for 
it. The generation of 50-year-olds, as Magdalena Środa diagnoses, does not 
value friendship, because it is an expression of immature naivety. The genera-
tion represented by the author is deeply convinced that this is one, but not the 
only, condition for leading a happy life.

Another issue that seems crucial from the point of view of happiness is the 
relationship between happiness, pleasure and goodness. The author in the 
“art of living” rightly devotes a lot of space to these issues and presents many 
theoretical solutions and practical indications (recommendations).

The central place in Dziemidok’s considerations of happiness is occupied by 
the issue of the relationship of happiness with hedonism and practical indica-
tions that should be taken into account so as not to make yourself miserable 
and be happy. The basis is to distinguish between extreme hedonism, which 
cannot be defended when confronted with the theory of happiness (because 
happiness is not just pleasure), and moderate hedonism, which considers Epicu-
rus a lack of suffering as happiness. “When I learnt during my studies that [...] 
a break in pain and suffering is a great pleasure, I thought: «What is this wise 
Epicurus talking about?». Now I know. Thanks to old age [...]”22. The second 
distinction is theoretical hedonism in contrast with practical hedonism. Where 
in literature on the subject the first was widely rejected, the second, in mod-
ern times (the consumer society of postmodern culture), has transformed into 
use. Advertising, the causative force of marketing, brings happiness into use, 
providing pleasure. It is one-time, intense and temporary. This is a significant 
difference in contrast to the happiness that we find in permanence. Dziemidok 
aptly indicates that what gives us pleasure runs out quickly, we get used to it 
and we become indifferent to it. One way to maintain pleasure is to intensify 
it in different ways. And this is a trap that is difficult to avoid. So the conclu-
sion is obvious that “the pursuit of pleasure in the long run does not make you 
happy, it can even make you miserable”23. To carry out the art of living sensibly 
in this matter, pleasures should be dosed in moderation and it is worth learning 
to savour them. This is a fairly high bar in a consumer society, where limiting 
oneself and abstinence are attitudes poles apart. Hedonism practised practi-
cally can be one (but not the only) way to feel pleasure, to which happiness is 
reduced. However, Dziemidok does not stop at this rather obvious conclusion. 
For the sense of happiness is not associated with pleasure, but in his opinion 
with the sense of our own lives, where our individual activities form a larger 
whole24. All of these have value not only for us, but also for others. Anyone 
who gives meaning to his own life or is aware that he has managed to give 
meaning to his own life can have a sense of happiness. The foundation for this 

21 See E. Woydyłło, Buty szczęścia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, p. 146.
22 B. Dziemidok, Filozofia…, cit., p. 121.
23 Ibid, p. 82.
24 Ibid, p. 83.
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assumption is that existence precedes the essence. So it is our responsibility 
to make life have sense. It was arranged in an understandable and valorised 
whole with order given to it.

As for happiness in practice, the author, in my opinion, is in a position of 
moderate optimism25. He believes that attempts to increase one’s happiness are 
pointless and fruitless. The only thing we can do about it is to prevent misery. This 
is what the 15 points constructed by the author serve to do, necessary conditions 
which, even so, he considers insufficient to either achieve / or deprive the feeling 
of happiness. It is a set of recommendations (practical indications), whose source 
lies in the careful observation of people and his wealth of accumulated experience. 
Dziemidok is fully aware that compliance with the 15 points does not guarantee 
a feeling of happiness. However, he claims that during the implementation of these 
points we can get an answer to the important question: “How can we live to be 
satisfied with life and avoid or minimise the negative sense of life balance?”26. In 
my opinion, these guidelines follow the principle that we interfere in situations 
we have an influence on – this is a stoic practice. “I suppose, however, that it is 
much easier to make oneself happy – writes Dziemidok – than others [...] Even 
harder to make the community happy – humanity, the nation or society. Several 
attempts of this kind have already been made. They turned out pathetically and 
terribly at the same time”27. Second, the hints point to common mistakes that 
stand in the way of being happy. It can be a mistake to take up a professional 
job, which “is [...] only a way of obtaining a means of subsistence for yourself 
and your loved ones”28. There are also no alternative classes outside of work 
(hobbies / passions) which can be a trap for us. On the one hand, because they 
are “needed to maintain an internal balance and well-being”29, while on the 
other, “they can also at least partially compensate for the lack of professional 
success”30. It is difficult to imagine the entire period of a professional career as 
a continuous string of successes, promotions and awards. As in any activity, there 
better periods (good partners, interesting ideas, new opportunities) and worse 
(a boss who does not value our commitment or ideas, a period of exhaustion or 
discouragement). A passion / hobby is a way of not giving in to such situations, 
to frustration and having an “emergency exit”. You can also make yourself mis-
erable: “You can’t be the best or number 1 in everything you do or participate 
in”31. Sooner rather later, it just doesn’t happen. And experiencing such situations 
even brings about a lack of self-esteem and self-resentment that you didn’t do 
what you should have. According to Dziemidok, the trap in enjoying a happy life 
is also setting a high bar for others. Expecting from them “sainthood, heroism 
and unlimited sacrifice”32 is unjustified. “It should be remembered, however, 
that even decent and fairly honest people can occasionally behave indecently or 

25 Ibid, p. 87.
26 Ibid.
27 Ibid, p. 110.
28 B. Dziemidok, Teoretyczne i praktyczne kłopoty ze szczęściem, cit., p. 68.
29 Ibid, p. 69.
30 Ibid.
31 Ibid, p. 70.
32 Ibid.
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hurt someone. However, if someone did the dirty on us, it does not mean that all 
people are mean”33. Realism, not going to extremes and moderation in formulat-
ing expectations for oneself and those close to us, is the compass that protects 
us from making ourselves miserable. Feelings that we have within us may also 
be mistaken. Without doubt it is envy. It is hard to be happy in such a situation, 
where others are successful, are richer, more famous, have prettier houses, cars 
and wives. “Envy is a self-destructive feeling, poisoning the lives of those who 
experience it”34. It’s hard to be a happy person when at the same time you are 
poisoning your life. Another trap that surprises people is entering into relation-
ships with people who are pathologically ambitious and who have not achieved 
successes in line with their dreams, expectations and aspirations. According to 
Dziemidok, they are people “mostly frustrated, aggressive and dangerous for 
their environment”35. We usually become victims of such people, because each 
of our successes (even an inconspicuous one) is unbearable for them. Not only 
the envy we have in ourselves can be an obstacle to happiness, but the envy of 
others must also be taken into account. Dziemidok advises us “not to provoke 
human envy with our virtues and successes”36. If you have no known vices (e.g. 
you do not cheat on your wife, do not drink too much), then it is high time to 
invent and promote such vices because “relatively innocent weaknesses and vices, 
and all kinds of failures will allow you to win the affection of those around you”37. 
The problem with others is even more complex regarding personal happiness. 
Not only should their envy be taken into account, but in one’s own self-interest, 
they should be shown kindness. According to the author of the “art of living” it 
simply pays off. “If you show kindness to ten people, it is likely that five, or maybe 
six or seven will return the favour”38. You can become unhappy when you expect 
such gratitude from people. The principle that applies here is that you should 
not expect reciprocity: “You don’t deserve anything but your own satisfaction, 
this is the only and fair reward”39. The last tip is about enjoying small joys and 
a sense of humour. Not seeing small joys and enjoying what you have can also 
be an obstacle to happiness. On the other hand, constant reflection on failures, 
disappointments and suffering also stands in the way of achieving it. As a result, 
Dziemidok suggests, that it is worth being able to laugh at yourself and your own 
life. Be the one who “takes life with humour” and not the one who “takes it tragi-
cally”. Humour, as Dziemidok repeats from Władysław Tatarkiewicz, “is the ability 
to not care about anything, not even failures and turn them into a joke. Whoever 
has this ability undoubtedly has more opportunities than others to be happy”40.

A contemplation on freedom and old age completes this reflection on hap-
piness. In the common understanding, it is difficult to feel happy if you are 
not free. Dziemidok, in the “art of living”, encourages you to ask yourself the 

33 Ibid. 
34 Ibid, p. 71.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid, p. 72.
39 Ibid.
40 W. Tatarkiewicz, O szczęściu, cit., p. 114.
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question of what you understand when you use this concept. First, freedom 
is not an absolute value, or at least universal. There are fundamental doubts 
when we want to subordinate freedom, e.g. safety or justice. The author begins 
by presenting the main ways of understanding this concept, before moving 
on to practising the freedom associated with its implementation, the strug-
gle for its autonomy and individual rights. The most attractive, in the eyes of 
Dziemidok, are the proposals which contain existential and personalistic phi-
losophy. The decisions of Martin Heidegger and Jean-Paul Sartre are key. So 
freedom is a choice, and choice defines me. You can and should choose. First, 
as Dziemidok points out, there are no reliable criteria for selection. Secondly, 
the choice entails giving up what I don’t choose. Thirdly, we do not know the 
full and final consequences of our choices, but we bear the responsibility for 
the consequences of these choices. Fourthly, freedom makes us want to escape 
into the “peace of the stone,” as Heidegger writes. This means that freedom 
forces us to constantly transcend ourselves, which is tiring and frustrating. It 
makes us aware of our smallness, powerlessness and limitations. The way out 
from this uncomfortable experience of freedom, as Fromm wrote, is to “escape 
from freedom” by identifying with others, merging with the world of others, 
freeing oneself from individual responsibility41.

The fact that Dziemidok does not recognise freedom as an absolute value 
implies that he recognises it as an instrumental value. This means that it is 
only in relations with other values that it achieves the right proportions. This 
applies to, among others, safety, equality and happiness. Another important 
issue arising from exercising your own freedom is taking responsibility for it. 
Dziemidok is not in favour of indeterminism in this matter, which, according 
to Sartre, is a way of facing the truth. Nor does he choose determinism, which 
transfers our existence to the best world possible. He defines himself as a mod-
erate determinist. This has consequences for happiness. In extreme conditions, 
happiness does not flourish. Cultivated in a world of freedom without borders, 
he struggles with anarchy, while where freedom is memory, he dies under the 
pressure of tyranny. So culture (in the strict sense of the word) requires hap-
piness in both the individual and collective cultivation of order and sense that 
does not go to extremes.

Does old age have anything to do with happiness? First of all, I will share my 
suggestions on this matter (as a young man – sixty years old, from the point 
of view of periodisation of old age proposed by Dziemidok). Secondly, old age 
can be happy, but it concerns spiritual happiness – says the author. Thirdly, 
old age is an increasingly common social phenomenon and is associated with 
ageism. That is a discriminatory and dismissive attitude towards old people. 
We no longer live in the society that valued old age because it was associated 
with experience. The experience that is valued now is based on current scien-
tific, technological and social progress. Old age, therefore, is a break in con-
tact with the constantly accelerating world. Values such as the ability to make 
contact with other people, clarity and precision in translating human affairs 

41 See. B. Dziemidok, Filozofia…, cit., p. 48-49.
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that we have struggled with for generations, or understanding ourselves and 
others is the skill of specific professions. This is offered to us, among others, 
by a psychotherapist, coach, personal trainer or PR specialist. In fact, in these 
cases we are dealing with trained skills, methods and forms that are used in 
various combinations. Into the darkness of history goes what is associated with 
the experience of all life, based on a deep understanding and awareness of the 
diversity of paths that human life travels. Today, in my opinion, we are dealing 
with a service that meets market expectations. It is about the economic effect, 
in contrast to the outgoing model, where the relations were subjective. Ac-
cording to Dziemidok, old age does not ennoble because it is associated with 
suffering, fatigue and “hopelessness”42. The fact that in the twenty-first century 
more than two billion people will live to be over the age of eighty results, in my 
opinion, from them becoming an important segment of the market. Lost keys 
to the house and mailbox or hidden false teeth will soon inform their elderly 
owners of their whereabouts. Products that facilitate and meet the needs of 
this age group are appearing and will appear. The Japanese are systematically 
improving androids and “animal-like” devices that are programmed to fill the 
void associated with old age and loneliness. I believe that these attempts are 
a way out of the important problems that an old person must face. It has, and 
probably will have, the value of a prosthesis, which to a better or worse degree 
replaces (reduces) the absence of something.

In old age, in my opinion, an important problem is the ageing corporeality 
and its progressing dysfunction. It affects intellectual performance and emo-
tional states experienced. It is a process that cannot be stopped and cannot 
be avoided. Therefore, it is natural that the attractiveness of life decreases 
(weakens) along with the deepening of old age. Dziemidok aptly writes about 
this: “It is [old age] that puts us off our lives, so that we weaken the will to live 
so that we will stop being afraid of death, because death will free us from the 
troubles of existence”43.

What, in my opinion, slows down this process is raising / maintaining one’s 
physical fitness and activity, which Dziemidok does not undertake in the “art of 
living”. We should avoid a sedentary lifestyle, which is a distinctive feature of the 
current level of development of our cultural circle. A body that ceases to func-
tion at a satisfactory level needs, at this age, conscious stimuli. Compensating 
for defects in the functioning of the body through professional work, scientific 
work, etc. is not a solution to the problem, but simply remaining on a known 
path, on which sooner or later a sign with the inscription end will appear. Why 
is it difficult to change the way of life we have cultivated for decades? Because 
it was satisfying and delivered many successes, moreover, achieving it was 
associated with authentic work and commitment. In addition, by cultivating 
it for decades, we have checked many solutions and the ones we use work. 
Change involves starting this path from the beginning. On this path (I am talking 
about practising road cycling and MTB) I have suffered injuries (torn a cruciate 

42 Ibid, p. 120.
43 Ibid, p. 125.
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ligament, broken forearm bones and broken a collarbone). These are analogous 
experiences to failures in professional work, but as we know well, there is no 
magic recipe for avoiding them. What do you get in return? A gradual and 
very slow increase in the efficiency of your body, learning the language that 
the body uses to communicate with us, more efficient and reliable use of the 
body, and with this comes better intellectual dexterity44. These activities are 
drainage (improving), as Richard Shusterman describes them. They form part 
of a larger whole, which Shusterman calls somaesthetics. It seems that this is 
an attractive, while at the same time demanding, proposition, which can be 
a way to enter old age. I expect that my happiness during this period of my 
life will not be limited only to a lack of suffering, or maybe it’s anticipating 
something too soon?

Dziemidok’s considerations have an invaluable quality in practical indica-
tions, but they also leave no illusions as to “how things are going”. It does not 
try to arouse naïve optimism in the reader, but rather suggests solutions that 
result from looking “truth in the eye”. He focuses on “spiritual” issues, and 
more specifically on axiological and worldview issues: “On our attitude to our 
lives and those of other people, on the way we respond emotionally, interpret 
and evaluate situations and events in which we are involved in our lives”45. It 
omits, as indicated in the last fragment of this text, several important aspects of 
human life: health and physical fitness. I think that the author is talking about 
transferring the skills to properly shape our own life. Avoiding the pitfalls that 
it brings, among others, through thoughtless pursuit of happiness or lack of 
justification for an optimistic or pessimistic attitude towards oneself and the 
world. The “art of living” can be particularly useful for people entering adult 
life who are looking for answers to questions about such things as: happiness, 
love, friendship and freedom.
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Abstract
Leonardo da Vinci as a researcher of nature

In the paper I pose a question about the philosophical assumptions of the research attitude 
of Leonardo da Vinci. I do not differentiate this attitude to artistic or scientific, because in 
Leonardo’s case both approaches created spiritual and intellectual unity. Scientific activities 
supported his artistic work and were a complementary element of his oeuvre. The answer 
to the basic question of the article does not concern the general conclusion whether his 
views were located in the naturalistic trend prevailing in the Renaissance, because this 
issue does not raise doubts. Leonardo indeed was a naturalist. The subject of the discus-
sion is the answer to the detailed question about what type of naturalism he represented.

Słowa kluczowe: Leonardo da Vinci, malarstwo, badania, nauka, naturalizm

Keywords: Leonardo da Vinci, painting, research, science, naturalism

Leonardo mówił o sobie, że jest „człowiekiem bez akademickiego przygoto-
wania”, a więc człowiekiem bez wykształcenia. Dodawał, że jest „człowiekiem 
nieznającym literatury” – uomo senza lettere2, za to „uczniem doświadczenia” 
– discipolo della sperienza3. W jego czasach było to zrozumiałe, gdyż nieślubne 
dzieci nie miały prawa do edukacji. Otrzymał jednak podstawowe wykształcenie 
w zakresie matematyki, muzyki i gramatyki. Brak akademickiego przygotowania 
w niczym mu nie przeszkodził, być może nawet pomógł, gdyż nie ograniczał 
go zestaw nabytych zasad i prawideł myślenia, rodem ze średniowiecza. Ko-
nieczny indywidualizm pozwalał mu natomiast na niezależność, samodzielność 
i wszechstronność badawczą, dającą w efekcie uomo universale – „człowieka 
uniwersalnego”4. 

1 Artykuł jest zmienioną wersją referatu wygłoszonego na konferencji „Leonardo da Vinci – w pięć-
setlecie śmierci”, Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Narodowe w Krakowie, 9 maja 2019.

2 M. White, Leonardo da Vinci pierwszy uczony, przeł. M. i K. Karaś, Wydawnictwo Amber, War-
szawa 2000, s . 82 .

3 M. J. Gelb, Leonardo da Vinci odkodowany, przekł. J. Moderski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2005, s . 55 .

4 J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976, s. 20.
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Jeśli zaprawdę nie posiadam wiedzy, by cytować autorów, jak robią to inni, to i tak o wiele lepszą 
i bardziej wartościową rzeczą jest odczytywanie znaczeń za pomocą osobistego doświadczenia, 
które służy nauką własnym mistrzom. Uczeni przechodzą obok dumni, nadęci i pompatyczni, 
przyozdobieni w owoce pracy nie swojej, lecz innych, mnie nie pozwalając zebrać owoców 
nawet mej własnej5.

W późnym wieku nauczył się łaciny, by czytać klasyków, co umożliwiło mu 
„dziedziczenie” wcześniejszej wiedzy, ale i pseudowiedzy. Ta pierwsza otwierała 
przed nim obszar interpretacji tekstów oraz późniejszych dyskusji, dotyczących 
np. Arystotelesa i jego krytyki i przejścia do wyników badań natury opartych 
głównie na bezpośredniej obserwacji. Dlatego wzorem w pracy Leonarda był 
Archimedes czy Galen6. Ta druga, pseudowiedza, z kolei łączyła w sobie elementy 
z obszaru alchemii, magii, nekromancji, poezji i religii, nie przedstawiając dla 
Leonarda żadnej wartości.

Brak systematycznego wykształcenia miał dodatkową zaletę, jaką była otwar-
tość Leonarda na wiedzę praktyczną. Chodzi tu i o znaczenie dyskusji między 
samymi badaczami, ale w równie wielkim stopniu o poszerzające rozmowy 
badaczy z tzw. „niewidzialnymi technikami”, czyli chłopami czy rzemieślnika-
mi. To oni mieli wiedzę bezpośrednią, praktyczną, z pierwszej ręki i dostarczali 
badaczom ważne i przydatne elementy informacji. Ciekawostką jest fakt, że 
w mało zbadanej wówczas dziedzinie, jak wiedza o minerałach, najbardziej 
znaczący wkład wnieśli Leonardo i garncarz Bernard Palissy (1510-1589), którzy 
poznawali i identyfikowali skamieniałości jako wynik procesów organicznych 
(geologicznych), a nie abstrakcyjnych cech i zalet. W takich warunkach Leonar-
do dojrzewał intelektualnie i duchowo, wytwarzając i potęgując w sobie cechy 
badacza-artysty i naukowca-filozofa7.

1. Badacz i konstruktor
Leonardo zostawił wiele szkiców i projektów maszyn oraz urządzeń, które 
zebrał w latach 1489-1492. Wiele z nich pozostało w fazie projektowej, nie-
które zostały skonstruowane i poddane testom. Wiek później bibliofil Pompeo 
Leoni zebrał 1750 rysunków w Kodeksie Atlantyckim (Codex Atlanticus). Takich 
notatek, szkiców i projektów jest więcej; zawierają je pozostałe kodeksy np. 
Kodeks Ashburnama, Arundela, Hammera, Manuskrypty paryskie A-M i Trak-
taty. W XXI w. pewna część projektów i wynalazków została sklasyfikowana 
przez zespół włoskich grafików komputerowych Mario Taddei i Edoardo Za-
non8. W 2005 r. wydali oni książkę, która zawiera dokumentację konstrukcyjną 
szkiców z podziałem według następujących kategorii: maszyny i urządzenia, 
maszyny wojenne, maszyny i urządzenia wodne, maszyny robocze, maszyny 

5 M. White, dz. cyt., s. 27-28.
6 Leonardo cenił ponadto Witruwiusza, Celsusa, Awicennę (medycyna), Jordanusa Nemorariusa 

(mechanika), Jana Buridana (teoria impetu), za: M. Wallis, Malarze i miasta. Studia i szkice, WAiF, War-
szawa 1961, s . 35 .

7 W sprawie polemiki dotyczącej Leonarda jako naukowca i rozumienia nauki w ogóle, zob. R. J. Seeger, 
On the Physical Insights of Leonardo da Vinci, [w:] Art, Science and Technology, The Genius of Leonardo, 
D. Reidel Publishing Co, Boston 1974, s. 50-64.

8 Maszyny Leonarda: niezwykłe wynalazki i tajemnice rękopisów Leonarda da Vinci, red. M. Tad-
dei, E. Zanon, tłum. P. Żak, Jedność, Kielce 2019. Zob. J. J. Sobczak, Mistrz Leonardo da Vinci: inżynier 
Renesansu, AGH, Kraków 2015.
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teatralne, instrumenty muzyczne. Wymienione dziedziny badań nie wyczerpują 
wszystkich poszukiwań i dokonań naukowych Leonarda, gdyż mieści się tu 
ponadto architektura, prace ziemne, mineralogia, optyka i anatomia9. W roz-
ważanym kontekście ważne jest to, że te pomysły techniczne, zrealizowane lub 
projektowane, świadczą o tym, że miał on rozległą wiedzę teoretyczną i potrafił 
harmonijnie, twórczo łączyć z nią empirię10.

Na podstawie zanotowanych przemyśleń i eksperymentów Leonarda można 
odtworzyć jego metodologię badań. Widać to wyraźnie w wypadku odkryć 
artysty w dziedzinie optyki, hydrologii, akustyki czy aerodynamiki. Jego opisy 
badań pozwalają odtworzyć schemat eksperymentów, który okazuje się bliski 
współczesnym zasadom ich prowadzenia. Często zaczyna notatkę w ten sposób: 
aby zobaczyć / usłyszeć… zrób to / zastosuj to / przyjrzyj się temu… W każdym 
wypadku eksperyment wymaga wykonania kilku uprzednich kroków myślowo-
-empirycznych: przedstawienia pomysłu, wykonania doświadczenia, sformuło-
wania hipotezy, wypracowania reguły oraz powtórzenia eksperymentu, by regułę 
zweryfikować. Reguła jest tutaj teorią, eksperyment (lub eksperymenty) formą 
jej sprawdzenia11. Mamy tu program metody eksperymentalnej. W kodeksach 
Leonardo pointuje swój program: „zanim wysnujesz z tego wypadku prawidło 
ogólne, doświadcz go dwa lub trzy razy, bacząc, czy doświadczenia wywołują 
te same skutki”, zamykając go następującym pouczeniem: „doświadczenie nie 
zwodzi nigdy, błądzą jeno nasze sądy, obiecując sobie po niem wynik taki, jaki 
nie może mieć uzasadnienia w naszych doświadczeniach”12.

W Kodeksie Atlantyckim Leonardo zamieścił ważną uwagę, pisząc, że reguły 
pozwolą „wydać niezależny i prawidłowy wyrok, jako że prawidłowy wyrok 
może zostać wydany jedynie na podstawie dokładnego zrozumienia, dokładne 
zaś zrozumienie wywodzi się z rozsądku, który opiera się na dobrych regułach, 
a dobre reguły są córkami dobrego doświadczenia – które jest jedną wspólną 
matką dla wszystkich nauk ścisłych i dziedzin sztuki”13. Prawdziwe nauki to 
te – dodawał w Traktacie Leonardo – które „posuwają się do przodu według 
ustalonego porządku od pierwszych prawdziwych i ustalonych zasad, poprzez 
kolejne stadia, aż do samego końca”14. W Codex Urbinas Latinus rozszerzał 
tę formułę, pisząc: „Nauki prawdziwe to te, które penetrują zmysły w wyniku 
doświadczeń (…) zawsze przechodzą do kolejnych wniosków, zaczynając od 
prawd podstawowych, formułują zasady według prawidłowego porządku, aż 
w końcu prowadzą do ostatecznego wyniku”15.

9 Zob. zestawienie i omówienie „prac naukowych” artysty w: G. Milanesi, Komentarze do „Żywotów” 
Giorgia Vasariego, cz. III, O pracach naukowych Leonarda da Vinci, przeł. I. Kania, PWN, Warszawa 
1988, s. 17-36.

10 Zob. też: Leonardo da Vinci. Natura i wynalazek, red. P. Boucheron i C. Giorgione, przeł. M. Żu-
rowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017. Książka jako efekt wystawy „Leonardo da Vinci, projekty, rysunki, 
maszyny” (2012) jest unikatową pozycją w bibliografii dorobku artysty.

11 Zob. M. White, dz. cyt., s. 154-171.
12 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, przekł. L. Staff, Czytelnik, Warszawa 1958, s. 32, 30-31.
13 Leonardo da Vinci, Kodeks Atlantycki, folio 119v a; cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 269.
14 Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, przekł. M. Rzepińska, Ossolineum, Wrocław 1984, frg. 1. 

Dalej wszystkie odniesienia do Traktatu według następującego zapisu: (frg. 1).
15 Cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 268.
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Leonardo wyrażał przekonanie o dynamicznej jedności widzialnego i nie-
widzialnego świata, mikrokosmosu i makrokosmosu. Przekonanie to stało 
u podstaw jego poglądu o jedności wiedzy i obserwacji oraz doświadczeń. 
Funkcjonowanie ludzkiego ciała (mikrokosmos) było analogiczne do funkcjo-
nowania świata (makrokosmos), gdyż pierwsze jest modelowym odbiciem 
drugiego16. Jedność światów mikro i makro, widzialnego i niewidzialnego prze-
jawia się w dynamice ruchu, który obowiązuje na obu poziomach i uwidacznia 
się zarówno w ruchu zjawisk materialnych, jak i niematerialnych, istniejących 
w czasie i przestrzeni17. W Kodeksie Atlantyckim, w Traktacie o malarstwie 
Leonardo przedstawił pogłębione rozważania dotyczące problematyki ruchu 
i lotu18. Nie odniósł tu sukcesu, człowiek nie wzbił się w powietrze, lecz jego 
prace badawcze dają dowód jego wielkich zdolności artystycznych i ekspe-
rymentatorskich. Leonardo był tego świadomy, napisał bowiem w Kodeksie 
Madryckim: „Studiuj me prace (…) człowieku, a zobaczysz cuda, jakie moje 
badania odkrywają w przyrodzie”19.

Badacze dorobku Leonarda na ogół ograniczają się do jego dokonań arty-
stycznych i osiągnięć badawczo-konstrukcyjnych. Nie można jednak pominąć 
filozoficznej sfery przemyśleń Leonarda, która traktowana jako oczywista po-
jawia się marginalnie w opracowaniach. Poprzez swoje zapisy, eksperymenty, 
projekty i obrazy wyrażał on konkretną filozofię dotyczącą człowieka i świata. 
Wyrażał też nimi określony pogląd o jedności świata, którego elementem był 
człowiek. To w konsekwencji rzutowało na jego możliwości poznawcze. Dla dal-
szych uwag ważne jest pytanie, wyrazem jakiej metodologii były jego poglądy? 
Innymi słowy, jaką postawę filozoficzną wyrażał Leonardo swoimi badaniami? 

2. Leonardo i sztuka malarska
Nowe idee malarstwa odrodzeniowego oznaczały przejście od poetyki gotyku 
i abstrakcyjności o charakterze hieratycznym do poetyki naturalizmu i rzeczy-
wistego świata. Nowy sposób jego ukazywania łączył się z wprowadzeniem 
nowych rozwiązań formalnych i treściowych. W ich obszarze znalazły się takie 
elementy, jak: precyzyjny rysunek, dbałość o szczegóły i ich bogactwo w przed-
stawieniach, różnicowanie planów przedstawienia, wykorzystanie gry światła, 
tworzenie nowych relacji postaci z otoczeniem, tym dalszym i tym najbliższym. 
A nawet tak szczególnym, jak tkanina sukni, o której Leonardo pisał w Traktacie 
o malarstwie, że tkaninę należy przedstawić w taki sposób, „by nie wydawała 
się niezamieszkana, aby nie zdała się udrapowaniem materii wyzutej wewnątrz 
z człowieka” (frg. 543). Mamy tu ponadto takie elementy, jak: nowe rozumie-
nie przestrzeni, wraz z odkryciem perspektywy i skrótów perspektywicznych, 
głębokie zainteresowanie cielesnością człowieka, co Leonardo rozszerzył do 

16 Leonardo da Vinci, Manuscript A, cyt. za: F. Capra, Learning from Leonardo: Decoding the Note-
books of a Genius, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2013, s. 66.

17 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s. 72-83. Zob. ich omówienie: M. Kemp, Leonardo da Vinci: 
motions of life in the lesser and greater worlds, [w:] Nine Lectures on Leonardo da Vinci, (ed.) F. Ames-
Lewis, with the assistance of A. Bednarek, University of London 1990, s. 12-21.

18 Leonardo da Vinci, Kodeks Atlantycki, 543v, za: M. Kemp, Leonardo da Vinci. The Marvellous 
Works of Nature and Man, Oxford University Press 2006, s. 117-118.

19 Kodeks Madrycki, I, 6r; cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 266.
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badań anatomicznych. Wszystkie te przemiany wynikały z uważnych obserwacji 
natury, postrzeganej w jej przejawach jawnych i odkrywanej w niejawnych.

Cudowna harmonia wiąże między sobą rzeczy stworzone, i oko malarza wydobywa pierwiastki 
swej sztuki z widowiska życia. Bicie skrzydeł ptasich da wam rysunek powieki, fala konająca 
na piasku wskaże odruchy uśmiechu. Znajdowałem na niebie blaski dające się zastosować 
w spojrzeniu, a kwiaty nauczyły mnie póz dla rąk20.

W okresie renesansu sztuka, a zwłaszcza malarstwo, posiadała ambicje naukowe, 
które Leonardo realizował poprzez badawczy powrót do natury. W tym podejściu 
malarstwo było rozumiane jako wiedza o „perspektywie, pozwalającą zgodnie 
z prawami optyki przedstawiać na płaszczyźnie świat trójwymiarowy”21. Zasady 
perspektywy odkryte w owym czasie były przedmiotem rozważań naukowych 
i ćwiczeń praktycznych. Była ona „rozumiana jako wehikuł naukowego, racjo-
nalistycznego podejścia do sztuki”22. Perspektywa wchodziła w zakres szerszej 
wiedzy, jaką było malarstwo. Takie rozumienie sztuki reprezentował Leonardo, 
a podstawą jego naukowego podejścia do niej były szczegółowe zagadnie-
nia, którymi zajmował się w swych badaniach. Były to problemy związane ze 
sprawnością oka, widzeniem i jego zakłóceniami, związanymi ze środowiskiem 
widzenia23. Leonardo nie tylko zaakceptował wcześniejsze stwierdzenie francu-
skiego architekta z 1398 r. Mignota, że „sztuka bez nauki jest niczym (Ars sine 
scientia nihil est)24, lecz także stwierdzał, że malarstwo jest nauką. 

Artysta malarz był uczonym, przed którym stały określone wymagania badaw-
cze, od spełnienia których zależała jakość jego malarstwa. Według Leonardo, 
malarstwo posiada podobne możliwości poznawcze, jak nauka, gdyż „sztuka 
posiada filozofię przyrody” (frg. 19). Jeśli jednak ta druga ogranicza swoje po-
znanie do stosunków ilościowych, to ta pierwsza poznaje również zależności 
jakościowe, jak kształty, barwy, zależności światła i cienia. Te cechy jakościowe 
były dla niego zjawiskami natury, podobnie jak geologiczne czy atmosferyczne. 
Mocnym echem tych poglądów jest późniejsza wypowiedź Johna Constable’a: 
„Malarstwo jest nauką, należy je pojmować jako badanie praw natury. Czemuż 
by więc malarstwa pejzażowego nie uznać za gałąź filozofii przyrody, a malo-
wideł – za naukowe eksperymenty”25.

Na tle przemian epoki przemyślenia i dokonania Leonarda jako badacza, eks-
perymentatora, projektanta, konstruktora, rzemieślnika, rysownika i malarza są 
imponujące. Trudno wyrazić podziw i uznanie dla osiągnięć tego człowieka, który 
jako dwudziestolatek został wpisany do ksiąg cechowych, co pozwalało mu na 
przyjmowanie zleceń i samodzielne ich wykonywanie. Przyjęcie do cechu było 

20 J. Peladan, Ostatni wykład Leonarda da Vinci w jego Akademii Medyolańskiej (1499), przeł. 
Z. „Miriam” Przesmycki, „Chimera”, t. X, z. 28/29/30, 10(1907), s. 22.

21 W. Tatarkiewicz, Estetyka nowożytna, Ossolineum, Wrocław 1967, s. 66.
22 K. Guczalski, Perspektywa. Forma symboliczna czy naturalna?, Wydawnictwo Homini, Kraków 

2012, s . 45 .
23 Leonadro da Vinci, Pisma wybrane, s. 150-154, 215. Trzy ostatnie cyt. zob.: M. Poprzęcka, Inne 

obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 24, 
28, 30-31.

24 M. Wallis, Malarze i miasta…, s . 22 .
25 E. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. J. Zarański, 

PIW, Warszawa 1981, s. 39. Zob. K. Guczalski, Perspektywa…, s . 46 .
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początkiem drogi, którą trzeba nazwać naukową; była to droga samodzielna, 
twórcza i oryginalna. Pewnym jej aspektem była sztuka malarska, co znajduje 
potwierdzenie w szerokim rozumieniu nauki w poglądach Leonarda. Stwierdza 
on, że sztuka „malarska jest wiedzą i (…) wnuczką natury, gdyż natura zrodziła 
wszystkie rzeczy widzialne, a z nich zrodziło się malarstwo” (frg. 12).

3. Zasady metodologiczne
Leonardo głosił pogląd, że „każde poznanie ma źródło w uczuciu”, że nasza 
wiedza wynika z naszej wrażliwości26. Stwierdzenie to nie jest jasne, a szcze-
gólnie trudno zinterpretować ową wrażliwość. W dosłownym ujęciu termin 
ten odsyła nas do psychologii, gdzie łączy się z wysokim na ogół stopniem 
emocjonalności. Nie chcę zlekceważyć tej cechy osobowości Leonarda, ale nie 
o takie – jak sądzę – znaczenie tu chodzi. W innym ujęciu wrażliwość znaczy 
tyle, co bycie nieobojętnym na coś, interesowanie się czymś i wreszcie pozna-
wanie tego czegoś. To znaczenie wyraża określoną postawę poznawczą wobec 
świata, bycie wrażliwym na to, co w nim zachodzi i jak to się dzieje, że tak, a nie 
inaczej zachodzi. Uogólniając więc, wrażliwość poznawcza oznacza patrzenie 
i widzenie, oznacza uważną obserwację, która pytaniami i odpowiedziami ak-
tywnie wkracza w obserwowany świat. Taka postawa oznacza samodzielność 
i niezależność badawczą, co zgodne jest z filozofią Leonarda, głosił on bowiem, 
że nie należy naśladować innych, lecz w poszukiwaniu wiedzy należy się zwracać 
bezpośrednio ku naturze.

Zrozumiałe w tym kontekście jest więc hasło, które Leonardo przyjął za 
swoje: „umieć patrzeć” – saper vedere27, a więc być wrażliwym na świat, chcieć 
go poznać i zrozumieć. Innymi słowy, zadawać pytania i poszukiwać na nie 
odpowiedzi, co jest możliwe tylko w postawie badawczej, w której niczego 
nie przyjmuje się za pewnik, w której człowiek wątpi i poszukuje. Istotnym ele-
mentem takiej postawy jest właściwe ukierunkowanie tych wątpliwości i pytań. 
W czasach Leonarda poszukiwacze mieli kilka punktów odniesienia. Była to 
magia, alchemia, mitologia i religia. Wszystkie te sposoby Leonardo odrzucił, 
uważając, że nic nie wyjaśniają, a jedynie zafałszowują złożony obraz świata28. 
Paradoksalnie wybrał coś, czego jeszcze nie było, nawet w sensie słownikowym, 
nie tylko przedmiotowym. Nie było nauki, bo tę zaczął on tworzyć, kierując się 
bezpośrednio ku naturze, a nie jej różnym ilustracjom lub odbiciom. Korzystał 
z posiadanych narzędzi, jak zmysły i rozum, nie akceptując pośrednictwa ta-
jemnych nauk.

Leonardo był zaprzeczeniem osoby, która „patrzy, nie widząc, słucha, nie 
słysząc, dotyka, nie czując, je, nie doznając smaku, porusza się bez świadomości 
ciała, wdycha, nie czując żadnych zapachów i mówi, nie myśląc”29. Tkwiło za 
tym podejściem przekonanie o głębszej zależności między zmysłami a duszą/
rozumem, gdyż jak uważał, zmysły są „ministrami duszy”. Ta uwaga sugeruje 
relację zależności, gdzie zmysły – zagarniając właściwy sobie obszar kontaktu 

26 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s . 46 .
27 M. J. Gelb, dz. cyt., s. 121.
28 Zob. Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s. 63-64, 68, 69, 71.
29 M. J. Gelb, dz. cyt., s. 119.
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ze światem – są podporządkowane rozumowi, który nimi kieruje. Czasownik 
„umieć”, a więc rozumiany rzeczownikowo jako umiejętność, wiąże się z funkcją 
myślenia, z rozumem. Można by co najwyżej przyjąć za Johnem Lockiem, że 
myślenie jest dodatkowym zmysłem wewnętrznym, różnym jednak jakościowo 
od pozostałych zmysłów. Wszystkie zmysły tworzą całość z rozumem, a więc ich 
umiejętności stanowią – według Leonarda – nieodłączne elementy generalnej 
postawy badawczej wobec świata, charakteryzując postawę empirystyczną.

Leonardo podniósł do rangi zasady metodologicznej konieczność bezpo-
średniej obserwacji i doświadczenia jako źródła formułowanych sądów i wie-
dzy o świecie. To oznaczało odrzucenie autorytetów religijnych i świeckich. 
W Traktacie napisał, że malarz „nie powinien naśladować maniery drugiego, 
ponieważ zostanie nazwany wnukiem, a nie synem natury” (frg. 81). Ta uwaga 
ma szersze odniesienie, dotyczące wszelkich form studiowania natury. Leonardo 
postuluje, by odrzucić pośrednictwo, gdyż „wobec tak wielkiej obfitości two-
rów naturalnych, [każdy] winien raczej się zwrócić do samej natury” (frg. 81). 
Artysta odrzucił również nauki tajemne i ich autorytety, w ten sposób sytuując 
się bezpośrednio wobec świata. Odrzucając naśladowanie innych, podważając 
znaczenie autorytetów Leonardo odrzucił jednocześnie filtry, które zapośred-
niczają kontakt ze światem natury. I co istotne, jego zdaniem, kto „rozprawia 
powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią”30.

Pragnienie poznania świata oznaczało stan wątpienia i zadawania pytań, 
nie tylko tych empirycznych, na które znajdował na ogół odpowiedzi w wyniku 
obserwacji lub eksperymentów. Leonardo zadawał również pytania trudne, 
o charakterze doczesnym i ostatecznym: o przynależność granicy, tajemnice 
lotu w powietrzu, istotę piękna, źródło życia, naturę duszy czy sens śmierci. 
Nie znalazł, bo nie mógł znaleźć, odpowiedzi na wszystkie z nich. Dla dalszych 
uwag szczególnie ważne jest pytanie o charakterze metafizycznym. Czy w swoich 
filozoficznych zapiskach Leonardo postawił pytanie o istnienie Boga? Wiado-
mo, że nie zadał tego pytania wprost, bo ten problem dla niego nie istniał. Był 
przekonany, że Bóg istnieje, czego najlepszym dowodem była sama natura. 
Podsumowując, możemy stwierdzić, że do założeń metodologicznych Leonarda 
należały doświadczenie i matematyka. Artysta głosił, że „bez doświadczenia nie 
poznajemy niczego z pewnością” i uzupełniał je: „żadne dociekanie ludzkie nie 
może się zwać prawdziwą wiedzą, o ile nie przeszło próby dowodu matema-
tycznego” (frg. 1). Pierwsze jest podstawą wiedzy, jednak nie jest nieomylne, 
stąd musi podlegać sprawdzeniu przez drugie. Te zasady obowiązują w obu 
dziedzinach: sztuce i nauce. Jego pogląd o konieczności wykorzystania matema-
tyki w badaniach przyrody wynikał z przekonania, że wszechświat ma strukturę 
matematyczną. Artysta-badacz przeprowadzał doświadczenia empiryczne, co 
zawsze łączy się ze znajomością założeń i przewidywaniem skutków; wymagało 
to więc wiedzy i wyobraźni. Oba te elementy posiadał Leonardo. Artysta-badacz 
był więc również filozofem, który wnikał głęboko w funkcjonowanie natury we 
wszystkich jej manifestacjach31.

30 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s . 59 .
31 F. Ames-Lewis, Introduction, [w:] Nine Lectures…, s . 7 .



172

Leszek Sosnowski

4. Leonardo wobec Boga i natury
Leonardo łączył w swej postawie twórczej działalność artystyczną i badawczą. 
Ta druga była nieodzowna dla doskonalenia warsztatu artystycznego. Stało się 
to dla niego jasne w chwili, gdy zajął się badaniami anatomii człowieka. Stwier-
dził wówczas: „wiedza na temat budowy ciała jest jedynie wstępem do wiedzy 
na temat jego formy”32. Wiemy już z wcześniejszych uwag, że relacja między 
dziedzinami ma charakter równorzędny, a więc jest to relacja uzupełniania się. 
W innym miejscu pisze bowiem Leonardo: „nauki są prostymi żołnierzami sztu-
ki: pomagają jej do wyrażania z całą ścisłością [najbardziej niedostrzeżonych, 
najbardziej nieuchwytnych] rysów ducha”. W ten metaforyczny sposób artysta 
wyraża pogląd o ważności, wręcz niezbędności badań naukowych: „rozległość 
i pewność wiedzy stanowią podstawę każdego zawodu”33.

Bez wątpienia był to nowy program badawczy, w którym zyskiwanie wiedzy 
odnosiło się w równym stopniu do malarstwa i nauki. Program ten oznaczał 
eksponowanie doświadczenia jako źródła pewności uzyskiwanej wiedzy, z czym 
łączył się postulat dokonywania obserwacji, eksperymentów i ich weryfikacji. 
W tym kontekście pojawia się ważne pytanie, czy Leonardo sprowadzał wszyst-
kie formy istnienia do postaci naturalnych, czy też dopuszczał istnienie bytów 
pozanaturalnych, transcendentnych? I ponadto, czy akceptował istnienie wiedzy 
pozaempirycznej? Odpowiedzi na te pytania pozwolą rozstrzygnąć problem 
naturalizmu w poglądach Leonarda.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa typy naturalizmu: ontologiczny 
i metodologiczny34. W pierwszym przyjmuje się pogląd o istnieniu jedynie tego, 
co należy wyłącznie do natury. Stąd w konsekwencji jest broniona teza, że nie 
ma zewnętrznego, transcendentnego bytu, który byłby zarazem racją istnienia 
świata naturalnego. Czy to był pogląd Leonarda? Odpowiedź na to pytanie 
z konieczności prowadzi do wyjaśnienia relacji Leonarda do Boga, a więc jego 
religijności. W drugim jest formułowana teza, że jedyną metodą poznania jest 
metoda badań naukowych, odwołująca się jedynie do przyrody. Stąd w kon-
sekwencji jest broniona teza, że „każde prawdziwe stwierdzenie o świecie jest 
konstatacją na temat natury”35. Tak więc, przedmiotem stwierdzeń jest świat, 
rozumiany jako czasoprzestrzenny ogół bytów (faktów), który jest poznawany 
za pomocą zmysłów i rozumu, a więc posiadanymi przez człowieka władzami 
poznawczymi.

a) naturalizm ontologiczny
Europa w okresie życia Leonarda była poddana całkowitemu panowaniu kościoła 
rzymsko-katolickiego. Wyjaśnia to formuła całkowitego posłuszeństwa ludzi ko-
ściołowi, który potrafił wywoływać u nich absolutny lęk. Siła owej absolutności 
miała swój wymiar świecki, oparty na przymusie fizycznym i wymiar religijny, 
oparty na przymusie o charakterze ostatecznym. Leonardo był wolny od tego 

32 Manuskrypt E, 20r; cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 278.
33 Oba cytaty: J. Peladan, Ostatni wykład…, s . 22 .
34 Zob. J. Woleński, Naturalizm: blaski i cienie, „Nauka” 4/2015, s. 7-30. Zob. też: tenże, Wykłady 

o naturalizmie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 75-143.
35 J. Woleński, W obronie naturalizmu, „filozofuj”, https://filozofuj.eu/jan-wolenski-w-obronie-

naturalizmu/ [dostęp: 12.07.2019].
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typu zależności, wyrażając odmienne i niezależne podejście do wiary i kościoła 
jako instytucji. Wyrażając antyklerykalne nastawienie, formułował krytyczne 
uwagi wobec Kościoła, duchowieństwa, mnichów, żywotów świętych, relikwii, 
ceremonialnej (pustej) obrzędowości, a także powszechnych wówczas praktyk 
kościelnych, jak np. odpusty. W tej ostatniej sprawie pisał w swoich notatkach: 
„Niezliczone mnóstwo sprzedawać będzie publicznie i spokojnie rzeczy najwyższej 
ceny, bez pozwolenia ich pana, nie będące nigdy ich własnością ani w ich mocy 
i temu nie zapobiegnie sprawiedliwość ludzka. (…) Widzę Chrystusa ponownie 
sprzedanego i ukrzyżowanego, a jego świętych – umęczonych”36. Leonardo 
dostrzegał wszystkie wady kościoła i duchowieństwa.

Inaczej przedstawiała się sprawa z kwestią Boga, którego Leonardo nie łączył 
z kościołem. Uważał, że Bóg istnieje, choć skrywa się za zasłoną natury. Stąd 
też badacz, odkrywając i poznając naturę i jej porządek, poznaje Boga, który 
w żaden inny sposób nie jest poznawalny. Żaden traktat nie zbliża człowieka do 
jego poznania. Leonardo wyrażał przekonanie, że „boski umysł obejmuje cały 
wszechświat”. Boskość – w jego opinii – uobecnia się w przyrodzie, stąd jest 
ona doskonała i godna czci. W notatkach zapisał, że „choć ludzka pomysłowość 
może wynaleźć rozmaite maszyny, które posłużą podobnym celom, nigdy nie 
wymyśli czegoś równie pięknego i prostego co natura; bo w jej wynalazkach 
nie brakuje niczego i nic nie jest zbędne”37.

W czasach Leonarda istnienie Boga było faktem równie naturalnym i oczy-
wistym, jak istnienie własne czy istnienie przyrody. Istnienia te potwierdzały 
Jego obecność, niewyobrażalne bowiem było przyjęcie innego ich początku. 
Bóg był stwórcą tego świata i pogląd ten bynajmniej nie wynikał u Leonarda 
z lęku przed inkwizycją, której pozycja była wówczas stosunkowo słaba. Jednak 
przyjmując istnienie Boga jako stwórcy natury, Leonardo przyjmował zarazem 
możliwość poznania natury bez odwoływania się do Niego. I to było niewątpliwie 
oryginalną myślą w epoce, w której przyszło mu żyć. Człowiek mocą własnego 
rozumu, boskiego przecież, mógł poznać świat przyrody, wewnętrzne relacje 
między jego elementami, rządzące nim prawa. Tylko tyle i aż tyle, głosił Leonar-
do. Praktyczna realizacja tych poglądów potwierdzała te możliwości rozumu, 
potwierdzając zarazem jego boskie pochodzenie.

Leonardo wyrażał przekonanie, że dostrzegalny ład i porządek w przyrodzie 
ma swoje wewnętrzne umocowanie. W celu wyjaśnienia istniejących w niej praw 
nie trzeba odwoływać się do nadprzyrodzonych źródeł, wystarczą tu wyjaśnienia 
fizykalne. Natomiast pochodzenie tych praw jest kwestią odrębną, te bowiem 
powstały w wyniku interwencji stwórcy. Stąd też, poznawanie tajemnic natury 
było oddawaniem czci Bogu, a nie herezją. Dlatego nie można poważnie trak-
tować opinii Vasariego, jakoby Leonardo był heretykiem, gdyż był filozofem38.

Warto dodać na koniec tego paragrafu, że inaczej zupełnie przedstawiała 
się kwestia stosunku Leonarda do wiary, w rozumieniu dogmatów. Odrzucał 
dosłowne rozumienie wydarzeń opisanych w Biblii, a dobrym przykładem może 

36 M. J. Gelb, dz. cyt., s. 45.
37 Tamże, s. 71-72.
38 M. Jourdan, Leonardo Da Vinci, „Monist”, Vol. 30, No. 2 (April, 1920), s. 288.
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być sprawa potopu, który rozważał racjonalnie39. Natomiast wiara w rozumieniu 
duchowości była dla niego ważna, gdyż miała istotny udział w powstawaniu 
dzieł sztuki. Tak rozumiana duchowość znajdowała swój wyraz szczególnie 
w malarstwie, gdyż jej wyrazem były świadomość, percepcja i doświadczenie. 
Duchowość pozwalała na dotarcie do istoty zjawisk i świata w poczuciu jedności 
z myślą primo motore – Najwyższego Stwórcy. Duchowość była aspektem owej 
wrażliwości, która – jako podstawa poznania – jest źródłem „całej naszej wiedzy”.

b) naturalizm metodologiczny
Boskie pochodzenie rozumu nie wystarcza jednak – zdaniem Leonarda – do 
uzyskania pewności poznawczej. Pisał o tym wprost w Traktacie: „Jeśli powiesz, 
że nauki poczynające się i kończące w umyśle zawierają prawdę, nie można 
się na to zgodzić, (…) przede wszystkim dlatego, że w takich roztrząsaniach 
umysłowych brak jest doświadczenia, bez którego nie poznajemy niczego 
z pewnością” (frg. 1) i dodawał, że źródłem prawdziwej wiedzy jest natura. 
Wynika to z faktu, że sama „natura rządzona jest rozumem jako prawem w niej 
zawartym. Rozum jest mistrzem i opiekunem natury, jej wędzidłem i wieczystą 
normą”40. Pewność poznania i wiedzy płynie z doświadczenia, które oparte jest 
na zmysłach. W trzydziestej trzeciej kwestii Traktatu o malarstwie Leonardo 
stwierdził to jednoznacznie: „mniemam, że płonne i pełne błędów są te nauki, 
które nie zrodziły się z doświadczenia, macierzy wszelkiej pewności, i które nie 
prowadzą [w końcu] do znanych już doświadczeń, tzn. takie, które ani w swym 
początku, ani w środku, ani na końcu nie przeszły przez żaden z pięciu zmy-
słów” (frg. 33). Takie stanowisko wyklucza inne sposoby poznania, potwierdza 
to jednoznacznie: „nie próbuję nawet pisać, czy przekazywać swoich poglądów 
na temat rzeczy, które pozostają poza zasięgiem ludzkiego umysłu, i których nie 
można wyjaśnić za pomocą zjawisk występujących w naturze”41. Jeśli wszystko 
można wyjaśnić za pomocą zjawisk natury, to wszystkie zjawiska są „częścią 
nauki”, stwierdza w Traktacie Leonardo.

Z powyższych cytatów wynika ważny wniosek, w którym wskazuje on źródło 
prawdziwości nauk. Potwierdza to, pisząc, że prawdziwe „są te nauki, które 
doświadczenie wpoiło nam przez zmysły, nakazując milczenie językowi kłótni-
ków” (frg. 33). Doświadczenie staje się więc kryterium ucinającym próżne spory. 
Ponadto, nie pozwala na łudzenie się i bujanie w paranaukowych fantazjach, 
gdyż „doświadczenie nie karmi badaczy sennymi urojeniami” (frg. 33). Wy-
musza ono na badaczu oparcie się na uporządkowanym myśleniu i działaniu, 
poddanych regułom postępowania badawczego, gdyż „zawsze w oparciu 
o prawdziwe i znane zasady prowadzi stopniowo i w należytym porządku aż 
do końca, jak to widać w podstawach matematyki” (frg. 33). Różnica między 
naukami opartymi na doświadczeniu, a odwołującymi się tylko do intelektu, 
jest różnicą prawdy i fałszu, gdyż te pierwsze „mogą w spokoju cieszyć swych 
wyznawców, czego nie dokażą kłamliwe nauki spekulatywne” (frg. 33), a więc 

39 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s. 88-100.
40 Leonardo da Vinci, Codex Trivulzio, 36B, cyt. za: J. Białostocki, Pojęcie natury w teorii sztuki 

renesansu, „Estetyka”, R. III, 1962, s. 210. 
41 Leonardo da Vinci, Codex Leicester 1984 r., cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 225.
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te drugie. Za pointę może posłużyć stwierdzenie artysty, że na „pewno, [jeśli 
chodzi] o sprawdzian rzeczy, wyrokować by powinno doświadczenie” (frg. 
19), gdyż pomiędzy „wyobrażeniem a rzeczywistością jest taki stosunek, jak 
pomiędzy cieniem a ciałem rzucającym cień” (frg. 2).

Badanie zjawisk naturalnych musi postępować zgodnie z zasadą non ratio-
ne, sed sensu, a więc „nie przez rozum, lecz przez zmysł”42. Zmysł(y) bowiem 
ujawniają, że przyczyną zjawisk nie są przyczyny ostateczne, ale są one (zjawi-
ska) wynikiem „sił”, rozumianych jako przyczyny mechaniczne. Tu leży istota 
naturalizmu metodologicznego, bowiem głosi ona, że wszelkie zjawiska należy 
wyjaśniać przyczynami naturalnymi, a nie uciekać się do przyczyn poza natural-
nych. Jak napisał Władysław Tatarkiewicz „Genialny artysta trzeźwiej pojmował 
badanie przyrody niż zawodowi uczeni jego czasów”43. Leonardo stał na sta-
nowisku empirystycznym, uważając, że jedynie nauki przyrodnicze dostarczają 
prawdziwej wiedzy. Był też jednym z głównych renesansowych przedstawicieli 
tego stanowiska. Dzisiaj widać to wyraźnie, jeśli się bierze pod uwagę znacze-
nie konstruowanych, planowanych eksperymentów, a więc obecność myślenia 
(ratio) i doświadczenia (empeira) w jego postawie naukowej.

5. Renesans – uwagi zamykające
W charakterystyce renesansowej filozofii przyrody łatwo jest ulec pokusie 
uproszczeń, poprzez jej redukcję do związków bądź z nauką średniowieczną, 
bądź z teleologią naukową XVII wieku. W pierwszym ujęciu podkreśla się jej 
konserwatyzm i ugruntowanie w metafizyce i teologii, w których główną rolę 
odgrywał corpus aristotelicum. W drugim ujęciu podkreśla się jej nowatorstwo 
i odejście od paranauk, jak magia, astrologia czy fizjognomia. Nie można jednak 
zapominać, że paradoksalnie arystotelizm stanowił siłę napędową renesansowej 
filozofii przyrody. Jedną przyczyną były polemiki z jego tezami, co przejawiało 
się wielością podejść i wewnętrznych debat; drugą, że służył jako cel polemiczny 
dla tych, którzy kwestionowali tradycyjny paradygmat nauczania uniwersytec-
kiego. Ale wpływ na rozwój filozofii naturalnej miały również inne czynniki 
o charakterze niespekulacyjnym, jak innowacje techniczne (np. wynalazek 
druku, teleskopu), ponadto odkrycia geograficzne a wraz z nimi biologiczne 
i botaniczne, i wreszcie rozwój uniwersytetów, który podążał za tymi ostatnimi 
(np. powstanie ogrodów botanicznych).

Jakościowo nowym faktem, przed którym stanęli badacze renesansowi, była 
bezpośredniość, wielkość i jednolitość świata naturalnego. Równie ważne, może 
nawet ważniejsze, było nowe ujęcie tego faktu, jego nowe zinterpretowanie. 
W średniowieczu wszechświat był hierarchiczny, organiczny i ustanowiony przez 
Boga. Badacze tego okresu myśleli w kategoriach boskich celów i intencji. Dla 
badaczy renesansowych wszechświat stał się całością uporządkowaną plura-
listycznie, mechanistycznie i matematycznie. Stąd też, badacze ci dyskutowali 
o siłach, czynnikach mechanicznych i przyczynach fizycznych. Zmiany te nastąpiły 

42 Zob. J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976, s. 21.
43 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, PWN, Warszawa 1970, s. 9. 
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już w końcu piętnastego stulecia. Leonardo należał do największych stronników 
tych zmian, będąc także ich sprawcą.

W Paragone, pierwszej części Traktatu, poświęconej porównaniu sztuk, 
Leonardo sformułował założenia swojej postawy badawczej. Stwierdził tu po 
pierwsze, że doświadczenie jest mistrzynią wszystkiego, co bliskie jest prawdzie. 
Zadeklarował, że staje się ono jego nauczycielem i rozjemcą w kwestiach wąt-
pliwych. Po drugie, nauka mechanistyczna jest najszlachetniejsza i najbardziej 
użyteczna ze wszystkich nauk. Uzasadnieniem był dla niego fakt, że ożywione 
ciała poruszają się i wykonują wszystkie swoje działania zgodnie z jej zasadami. 
I po trzecie, matematyka jest wzorcem pewności i prawdziwości poznawczej 
i jako element metody badawczej wspiera doświadczenie. Leonardo wyraził tu 
trzy ważne dla późniejszych czasów poglądy, dotyczące empiryzmu, mechaniki 
i matematyki. Następne wieki rozwinęły je, niewiele wiedząc o swoim wielkim 
poprzedniku, gdyż jego zapiski zostały zebrane i udostępnione dopiero w XIX 
wieku. Na czym więc polega jego oryginalny wkład do wiedzy o świecie? Traf-
nie odpowiada na to pytanie historyk nauki William Dampier, którego słowa 
pointują działania Leonarda jako badacza natury:

Bez względu na to, jak wspaniałe były osiągnięcia Leonarda, muszą być uznane za niewielkie 
w porównaniu do nowych dróg, które otworzył, zasięgu fundamentalnych zasad, które przed-
stawił, a także do intuicji, z  jaką pojmował prawdziwe metody badań w każdej z dziedzin 
swoich poszukiwań. Leonardo intuicyjnie odczuwał i z dobrymi efektami stosował prawidłową 
metodę eksperymentalną całe sto lat przedtem, zanim zajął się nią Francis Bacon, a Galileusz 
zaczął stosować ją w praktyce44.
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Abstract
Pleasure – enemy of the medieval Church?

The subject of this article is how pleasures of both flesh and spirit were perceived by 
prominent representatives of the medieval Catholic Church. Particularly harshly treated 
was any pleasure accompanying the sphere of sex life, and the justifications for this 
rigorous position were sought primarily in the Bible. John Cassian and Pope Gregory 
I were particularly active on that matter. A rich source of knowledge about the percep-
tion by the medieval Church of the behaviours that constitute a source of pleasure are 
the so-called libri poenitentiales, penitential books that were to answer the question of 
how a man who commits sin after baptism can be reconciled with God. The negation 
of the anti-hedonism of the then Christianity is undoubtedly the work of Hil-degard of 
Bingen, one of the most significant Christian mystics and visionaries, which deals with 
pleasure, especially sexual and carnal pleasure in medical magazines (Causae et Curae.). 
In this text the force of sexual desire separated from the moral conditions is subjected 
to rational analysis, in which the central place falls to human physiology situated by 
Hildegarde in the an-thropology and religious history of creation.

Słowa kluczowe: przyjemność, przyjemność duchowa, przyjemność cielesna, 
antyhedonizm, contemptus mundi

Keywords: pleasure, spiritual pleasure, bodily pleasure, anti-hedonism, con-

temptus mundi

W średniowiecznych pismach filozoficznych, literaturze pięknej oraz różnorakich 
pismach kościelnych wbrew stosunkowo powszechnym przekonaniom, proble-
matyka przyjemności nie jest problematyką marginalną. Poważna refleksja na ten 
temat pojawia się w pismach św. Augustyna, który a priori nie potępia hedonizmu 
i wyznaje, iż od przyjęcia hedonizmu Epikura powstrzymała go jedynie obawa 
przed karą po śmierci. Św. Augustyn nie wszystkie przyjemności uważa jednak 
za godne pożądania. Na pewno takimi nie są te, które odrywają człowieka od 
Boga. Zabiegać natomiast możemy o przyjemności, które nie stają na drodze ku 
Bogu, ale i takie należy przeżywać z umiarem. Augustyn na wieki, a właściwie 
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po dziś wyznaczył zasady życia seksualnego w małżeństwie, bo oczywiście tylko 
w takim związku jest ono możliwe. Fundamentalnym dobrem małżeństwa jest 
prokreacja i tylko w trakcie aktu poczęcia możliwe jest doznawanie przyjemno-
ści. Jeżeli w życiu seksualnym szukamy jedynie przyjemności, to czynimy gwałt 
na ludzkiej naturze. Kontynuatorem tej doktryny św. Augustyna był Boecjusz 
potępiający przyjemności cielesne i dopuszczający jedynie przyjemność będącą 
dążeniem do dobra i szczęśliwości.

Zgoła odmienny stosunek do przyjemności w myśli chrześcijańskiej wyznaczył 
św. Tomasz z Akwinu, który twierdził, iż przyjemność nie jest złem, nie potępiał 
ludzkiego dążenia do przyjemności, uważając je za coś naturalnego i dlatego 
nie znalazł żadnych przesłanek, by je odrzucić. Dzielił je na przyjemności du-
chowe i cielesne, zmysłowe. W przeciwieństwie do Augustyna nie potępiał jako 
grzeszne ze swej istoty przyjemności płynące z życia płciowego, traktując je jako 
pożądane i służące dobru jednostki i gatunkowi ludzkiemu. 

Na postrzeganie roli sfery życia seksualnego w średniowieczu duży wpływ 
wywarł Kościół, dla którego przykazanie „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” 
stało się naczelnym przykazaniem postępowania zgodnie z naturą. Do końca 
trudno jest z owego przykazania bezdyskusyjnie wyprowadzić tezę, iż procesowi 
„rozmnażania się” nie ma towarzyszyć przyjemność. Potępienia dla rozkoszy 
seksualnych, a szerzej dla przyjemności w ogóle, próbowano szukać głównie 
w Biblii, ale działania te przypominają próby odnalezienia argumentów dla 
wcześniej przyjętej tezy. W tym względzie najczęściej przywołuje się słowa 
z Ewangelii według św. Jana „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda” 
(J, 6:63) oraz z Listu do Rzymian: „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do 
tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce 
Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia 
i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje 
się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją 
według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha” (Rz, 8:5-9). Słowa te bywały interpretowane w duchu pry-
matu duchowości, przeżyć duchowych czy wartości nad wszystkim, co się łączy 
z cielesnością, a potwierdzać to zdają się słowa św. Pawła: „On to zesłał Syna 
swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał 
w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło 
się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. Ci bowiem, 
którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją 
według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi 
do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju” (Dz, 8:3-6).

Z krytyką przyjemności wystąpił św. Piotr, mówiąc, iż fałszywi prorocy „za 
przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią 
się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole” (2P, 2:12). Ale jest w Biblii 
odrobina miejsca dla przyjemności cielesnej: „Mało bowiem wartości ma picie 
samego wina, a tak samo również wody, natomiast wino zmieszane z wodą jest 
miłe i sprawia wielką przyjemność. Tak samo sposób, w jaki opowiadanie jest 
ułożone, służy do uradowania tych, do których uszu ono dojdzie. Tutaj niech 
będzie koniec” (2Mach, 15:39). To niewinne przyzwolenie na przyjemności 
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cielesne zdecydowanie jest podważone w liście św. Pawła do Galatów, kiedy 
pisze, że ciało i duch podążają w różne strony: „postępujcie według ducha, 
a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, 
a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 
czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie 
znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą 
się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, cza-
ry, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, 
niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne” (Ga, 5:16-21).

Można przypuszczać, że dla średniowiecznych przedstawicieli Kościoła 
szukających w Biblii potwierdzenia swojej wrogości wobec przeżywania przy-
jemności, a szczególnie przyjemności towarzyszących życiu seksualnemu treść 
Listu do Galatów była wyjątkowo użyteczna. Zdecydowane rozdzielenie sfery 
ducha i ciała podążających w różnych kierunkach i nakaz, by postępować we-
dług ducha a nie ciała, gdyż to jest źródłem odrażających grzechów, na długie 
wieki zdeterminowało życie bogobojnych chrześcijan.

Biblia nie zawiera jedynie potępienia przyjemności. Na szczęście jest Pieśń nad 
Pieśniami, którą co prawda mędrcy żydowscy postrzegali jako alegorię miłości 
Boga do Izraela i ludu bożego do Boga. Z kolei wcześni myśliciele chrześcijańscy 
widzieli w niej alegorię zaślubin Chrystusa z Kościołem. Jak się jednak wydaje, 
Pieśń na Pieśniami winna być przede wszystkim interpretowana jako piękny 
utwór miłosny czy – jak chce św. Bernard – jako utwór o miłości duchowej. 
Trudno się dziwić, że w wieku XII, wieku rozwoju miłosnej literatury dworskiej 
Pieśń nad Pieśniami stanowiła jedną z najchętniej czytanych i komentowanych 
ksiąg Starego Testamentu. Wysublimowane strofy miłosne stanowić mogą 
piękny przykład nie tylko duchowej przyjemności:

Jak piękne są twe stopy w sandałach, 

księżniczko! 

Linia twych bioder jak kolia, 

dzieło rąk mistrza. 

Łono twe, czasza okrągła: 

niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego! 

Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna 

okolony wiankiem lilii. 

   (PnP, 7:2-3)

O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, 

umiłowana, pełna rozkoszy! 

Postać twoja wysmukła jak palma, 

a piersi twe jak grona winne. 
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Rzekłem: wespnę się na palmę, 

pochwycę gałązki jej owocem brzemienne. 

Tak! Piersi twe niech mi będą jako grona winne, 

a tchnienie twe jak zapach jabłek. 

Usta twoje jak wino wyborne, 

które spływa mi po podniebieniu, 

zwilżając wargi i zęby. 

   (PnP, 7:7-10)

Co prawda, średniowieczna literatura piękna, tu mam na myśli m.in. Powieść 
o Róży, dopuszcza czerpanie przyjemności z małżeńskich gier miłosnych, o ile 
przede wszystkim służą prokreacji, ale niektórzy przedstawiciele Kościoła traktują 
nie tyle samą przyjemność, ile sam seks małżeński jako grzech nieczystości. Chyba 
najdalej w tej kwestii posunął się św. Hieronim, autor głośnego w średniowie-
czu traktatu przeciwko małżeństwu, który – w ślad za Sekstusem Empirykiem 
– twierdził, iż wielka miłość do żony jest cudzołóstwem. „Mąż winien kochać swą 
żonę rozważnie, a nie namiętnie. Niechaj zapanuje nad pożądaniem i nie dąży 
niecierpliwie ku zbliżeniu. Nic nie jest tak podłe, jak traktowanie żony niczym 
kochanki”1. Małżeństwo według św. Hieronima na pewno nie jest związkiem, 
w którym mogłoby dochodzić do przeżywania przyjemności płynącej z kontak-
tów seksualnych. Instytucję małżeństwa postrzegał jako stan, który jest domeną 
ludzi słabych i służy głównie zaspokajaniu żądzy seksualnej. Był orędownikiem 
tezy o przewadze dziewictwa nad małżeństwem. Przemysław Nehring pisze, że 
według Hieronima „[…] małżeństwo nie jest obiektywnym dobrem, bo odciąga 
ono od obiektywnego dobra, jakim jest modlitwa”. Ponadto w przekonaniu Hie-
ronima „[…] małżeństwa nie tylko nie można uznawać za bezwzględne dobro, 
ale można mu nawet pod pewnymi względami przypisać kwalifikację «zła» […]”2. 
Oczywiście, owo skrajne stanowisko w kwestii małżeństwa w dużym stopniu 
wynikało z jego przekonań ascetycznych hołdujących powściągliwości i opa-
nowaniu rozkoszy cielesnej. Co prawda, współcześni interpretatorzy3 łagodzą 
skrajne stanowisko św. Hieronima, ale z naszego punktu widzenia ważny jest 
jego wpływ na kształtowanie się potępienia dla przyjemności w średniowieczu.

W Biblii inspiracji szukał także Jan Kasjan (ok. 365-435, jeden z najwięk-
szych autorytetów i popularyzatorów monastyzmu wschodniego i ascetyzmu 
w Kościele zachodnim). W najbardziej znanym dziele zatytułowanym Rozmowy 
z ojcami podejmuje m.in. problem relacji między ciałem a duchem. Przy czym 
przez „ciało” rozumie nie tyle pojedynczego konkretnego człowieka, ile „złe 

1 Cyt. za: J. Verdon, Przyjemności średniowiecza, przeł. J. M. Kłoczowski, Oficyna Wydawnicza 
Volumen, Warszawa 1998, s. 60.

2 P. Nehring, Dlaczego dziewictwo jest lepsze od małżeństwa?, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2005, s. 138, 184.

3 A. Gburek, Hieronim syn Euzebiusza i  kobiety, cz. 3, http://www.kosciol.pl/article.
php/20090121153355217, [dostęp: 15.01.2019].
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skłonności i pragnienia ciała”. Z kolei „duch” to nie jakaś rzecz samoistna, ale 
„dobre i duchowe pragnienie duszy”4. Zarówno potrzeby cielesne, jak i duchowe 
współwystępują w jednym człowieku i z tego powodu w każdym z nas odbywa 
się wewnętrzna walka. „Pragnienia ciała, rwące się gwałtownie ku występkom, 
mają bowiem upodobanie w przyjemnościach, połączonych z doczesnym zado-
woleniem. Rozkoszom tym sprzeciwiają się jednak pragnienia ducha, zatroskane 
do tego stopnia o to, co duchowe, że pozbyłyby się najchętniej wszelkiego sta-
rania o potrzeby i słabości naszego ciała. Ciało rozkoszuje się więc w zbytkach 
i rozpuście, duch nie chce przyzwolić nawet na potrzeby naturalne”5.

W przekonaniu Kasjana przyjemności przynależą jedynie ciału. Myliłby się 
jednak ten, kto wyprowadziłby stąd tezę o jednoznacznym potępieniu dla po-
rządku cielesnego człowieka. Nasze skłonności do doznawania przyjemności, 
do ulegania pokusom cielesnym pełnią istotną rolę, nazwijmy to terapeutyczną, 
gdyż – jak podkreśla Kasjan – „[…] gdyby nie pokusy cielesne, nie byłoby dla 
nas lekarstwa przeciw oziębłości, bo w naszym ciele i w naszym sumieniu nie 
mielibyśmy wskaźnika naszego niedbalstwa. Nie dbalibyśmy też o to, czy doj-
dziemy kiedyś do żarliwości ludzi doskonałych, ba, nawet zwyczajnej prostoty 
i umiarkowania w jedzeniu nie przestrzegalibyśmy tak surowo, gdyby ciało nie 
drażniło nas coraz bardziej, nie upokarzało i nie poskramiało, dodając nam 
jednak przez to sił i gorliwości w walce przeciwko naszym wadom duchowym”6.

Ciało jest więc skutecznym narzędziem w naszej codziennej walce o dosko-
nalenie się duchowe. Ludzie, którzy wyzbyli się słabości cielesnych, zdaniem 
Kasjana, łatwo popadają w duchową oziębłość, zapominając o „powściągliwości 
i skrusze serca”. Tego typu jednostkami są, według niego, eunuchowie. 

Inny wielki mąż Kościoła średniowiecznego św. Grzegorz Wielki (ok. 540-
604), który wywarł duży wpływ na kształtowanie się umysłowości ówczesnych 
chrześcijan, co prawda a priori nie potępiał małżeństwa jako takiego, gdyż jest 
ono dobre, bo zostało ustanowione przez Bożą Opatrzność dla zapewnienia 
prokreacji, i tylko w tym celu. Kimże dla Grzegorza jest żona – ano „przyjem-
nością ciała”. Oczywiście, nie dla wszystkich małżeństwo służy jedynie „krze-
wieniu potomstwa”, gdyż są też tacy „[…] co poszukują w nim nie wydawania 
na świat potomków, ale zaspokojenia pragnień rozkoszy – i dlatego właśnie 
rzecz prawa może być trafnym znakiem rzeczy nieprawej”7. Św. Grzegorz Wielki 
odrzuca nie tylko przyjemności płynące z życia małżeńskiego, lecz także wszel-
kie przyjemności cielesne. Życie doczesne jest dla niego jedynie drogą do, jak 
to określa, „ojczyzny”, „skarbu niebiańskich pragnień”. Aby dotrzeć do kresu 
drogi, należy zachować „dyscyplinę w niebiańskich dążeniach”. „Rolę zaś ową, 
sprzedawszy wszystko, kupuje ten, kto odrzekając się cielesnych przyjemności, 
przez przestrzeganie dyscypliny niebiańskiej depce wszystkie swoje ziemskie 
pragnienia – by duch nie znajdował już upodobania w niczym, co mami ciało; 
by nie przerażało go nic, co wyniszcza cielesne życie”8.

4 J. Kasjan, Rozmowy z ojcami, t. 1, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2002, IV, 11, 1.
5 Tamże, IV, 12, 2.
6 Tamże, IV, 16.
7 Św. Grzegorz Wielki, Homilie na ewangelie, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 1998, XXXVI, 5.
8 Tamże, XI, 1.
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W przekonaniu Grzegorza przyjemność odgrywa istotną rolę jako jeden 
z trzech sposobów przejawiania się w życiu grzeszników pokusy. Dwa pozostałe 
sposoby to przedłożenie i przyzwolenie. „Kiedy jesteśmy kuszeni, najczęściej 
popadamy w przyjemność […]”9. W potępieniu przyjemności św. Grzegorz Wielki 
idzie jeszcze dalej, twierdząc, iż zaspokajając przyjemności cielesne, przeciwsta-
wiamy się nakazom Pańskim, które zostały nam dane w Dekalogu. Mało tego, 
przyjemność sprawia, że jesteśmy we władaniu „księcia tego świata”, szatana. 
Oczywiście, spod władzy zła możemy zostać wyzwoleni przez Chrystusa. „Jest 
bowiem pewne, że u wszystkich, którzy poczęci zostali z przyjemności cielesnej, 
książę tego świata bez wątpienia posiadł coś swojego czy to przez czyn, czy 
to przez mowę, czy to przez myślenie. Ale nie mógł ich ani potem porwać, ani 
przedtem utrzymać, dlatego właśnie, że wyciągnął ich z ich długów. Ten, co Sam 
niezadłużony, dług śmierci za nas spłacił – tak, że długi nasze nie trzymają nas 
pod prawem naszego wroga dzięki temu właśnie, że Pośrednik między Bogiem 
i ludźmi Człowiek Jezus Chrystus z łaski Swojej oddał to, czego winien nie był”10.

Zatem w nauczaniu średniowiecznego Kościoła odrzucenie wszelkich przy-
jemności cielesnych staje się nakazem wiary w życie pozagrobowe. Nie jest 
możliwe jednoczesne otwarcie perspektywy na Boga i radość z doznawania 
przyjemności w życiu doczesnym.

Bogatym źródłem wiedzy na temat postrzegania przez średniowieczny Kościół, 
głównie między V a XII w., m.in. zachowań stanowiących źródło przyjemności 
są tzw. libri poenitentiales, księgi pokutne, potocznie zwane penitencjałami. 
Najogólniej rzecz ujmując, miały one odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
człowiek dopuszczający się grzechu po przyjęciu chrztu może się pojednać z Bo-
giem. Był to szczegółowy wykaz grzesznych postępków i form zadośćuczynienia 
za nie w postaci pokuty. Pierwsze księgi pokutne powstały w wieku V w Irlandii, 
Anglii i Szkocji. Na teren Europy kontynentalnej księgi te zostały przeniesione 
przez mnichów. Pod ich wpływem zaczęto w VIII w. tworzyć penitencjały w Galii 
i północnych Włoszech, a następnie w Hiszpanii. Lektura ksiąg pokutnych daje 
wyobrażenie, jakie zachowania grzeszników stanowiły problem dla Kościoła. 

Z naszego punktu widzenia, najbardziej obszernie regulowane są zachowania 
związane z szeroko rozumianym życiem seksualnym będącym istotnym źródłem 
przyjemności. Księgi pokutne w oczywisty sposób za jedyne dopuszczalne 
stosunki seksualne uznają stosunki małżeńskie, ale małżonkom nie pozosta-
wiają w tym względzie dowolności. Przede wszystkim jasno są wskazane dni, 
w których współżycie jest zabronione. Rozdział 32 „O okresach wstrzemięź-
liwości dla małżonków” nakazuje wstrzemięźliwość w następujących dniach 
roku: „W czasach trzech postów czterdziestodniowych w roku, w niedziele, 
w środy i piątki, małżonkowie winni się od siebie powstrzymywać. Nie wolno 
im współżyć, gdy niewiasta jest brzemienna, to znaczy od dnia, w którym 
poczuje ruchy dziecka aż do porodu, od porodu przez 33 dni, jeśli syn, a 56, 
jeśli córka”11. Księgi pokutne wyznaczały też sposób, w jaki może dochodzić 
do stosunków między małżonkami, wyraźnie zabraniając np. miłości od tyłu 

9 Tamże, XVI, 1.
10 Tamże, XXXIX, 9.
11 Libri poenitentiales. Księgi pokutne, oprac. A. Baron, H. Pietras SJ, WAM, Kraków 2011, s. 173*.
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czy analnej. „Gdyby ktoś współżył z żoną od tyłu, niech pokutuje tak samo jak 
w [przypadku spółkowania] ze zwierzętami. To znaczy, jeśli często, to 3 lata. 
Gdyby natomiast współżył analnie i to często, niech pokutuje 7 lat”12.

Szczególnie dużo regulacji dotyczy nierządu, przy czym przez nierząd rozumie 
się wszelkie pozamałżeńskie czynności seksualne. Przyjemności nie można było 
czerpać nawet z zakochania się, pocałunków czy pieszczot. „Kto ukochał kobietę, 
ale nie popełnił żadnego zła, nie licząc jakiś plotek, niech pokutuje 40 dni. Za 
pocałunki i pieszczoty jeden rok, zwłaszcza 3 razy 40 dni”13. Oczywistym jest, 
że nie można było czerpać jakiejkolwiek przyjemności z seksualnych kontaktów 
kazirodczych, zoofilii, masturbacji czy stosunków homoseksualnych. Jednym 
z pierwszych uregulowań w tym względzie był Synod w Lucus Victoriae, który 
odbył się ok. 569 roku. „Ten, kto cudzołoży z matką, trzy lata i wygnanie na 
zawsze. Ten, kto zgrzeszyłby z psem lub jakimkolwiek zwierzęciem, dwa i pół 
roku. Ten, kto dopuszcza się przestępstwa homoseksualnego, jak sodomici, 
4 lata; między udami, 3 lata; [czyni to] swoją lub cudzą ręką, 2 lata”14. Zakaz 
miłości homoseksualnej dotyczy również kobiet, ale okres pokuty wynosi 7 lat. 
Pokuta przewidziana była nie tylko za popełnione czyny grzeszne, lecz także 
za same myśli i sny: „Kto przez długi okres czasu przemyśliwuje o nierządzie, 
jak długo tak żyje rozmyślając po nocach, tak długo niech pokutuje o chlebie 
i wodzie. […] Jeśli ktoś grzeszy czasie snu, czy też skalał się niechcący, niech 
odśpiewa 15 psalmów i na końcu każdego odmówi 3 razy wezwanie: Pani, 
przybądź mi z pomocą i następne”15.

Poza sferą życia seksualnego księgi pokutne regulowały również zachowania 
konsumpcyjne średniowiecznych chrześcijan, a w szczególności te, które od-
biegały od skromności i umiaru, nazywając je grzechem obżarstwa. Obżarstwo 
podobnie, jak lubieżność zaliczane jest do ośmiu grzechów głównych gdyż 
jest źródłem zła. „Z obżarstwa wywodzi się czcza radość, swawola, lekkość 
obyczajów, próżne gadanie, nieczystość ciała, niestałość umysłu, pijaństwo, 
pożądliwość, osłabienie zmysłów”16. W księgach nie ma sformułowanej jasnej 
i precyzyjnej definicji obżarstwa. Można przypuszczać, że mamy z nim do czy-
nienia wówczas, gdy jemy i pijemy więcej niż jest to konieczne, a za takie dzia-
łanie przewiduje się 10 dni pokuty o chlebie i wodzie17. Księgi pokutne kreują 
wyjątkowo odrażający obraz żarłoka, obraz, który zapewne ma odstraszać tych 
wszystkich, którym zapragnęłoby się przeżywanie przyjemności płynącej ze spo-
żywania posiłków w ilości większej niż to konieczne do życia: „Żarłok podobny 
jest do grobu pełnego rozkładających się ciał. Obżarstwo jest obłudą brzucha. 
Będąc nasycony, woła, że mu mało, i obciążony, zmusza do odczuwania głodu. 
Obżarstwo jest oszukiwaniem oczu. Określamy i w tym przypadku płakać 30 
dni, tydzień spożywać suche pokarmy po godzinie dziewiątej, codziennie czynić 
80 metanii (forma okazywania szacunku i adoracji modlitewnej polegająca na 

12 Tamże, s. 283*.
13 Tamże, s. 74*.
14 Tamże, s. 25*.
15 Tamże, s. 446*.
16 Tamże.
17 Por. tamże, s. 383*.
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padnięciu do stóp i ucałowaniu ziemi przyp. L. H.), ponieważ wieczny ogień 
posyła tych, którzy mu ulegają”18.

Pozostające w bliskiej relacji z obżarstwem pijaństwo jest czynem, za który 
księgi pokutne przewidują odpowiednie sankcje. Od momentu pojawienia się 
w życiu człowieka napojów alkoholowych stanowiły one niewątpliwie źródło 
przyjemności. Średniowieczne potępienie dla spożywających alkohol odnosi 
się przede wszystkim do sytuacji, gdy zostaje przekroczona określona norma. 
W księgach pokutnych ową normą jest „wymiotowanie z powodu pijaństwa”. 
W zależności od tego, kto przekroczy ową granicę. Jeżeli byłby to prezbiter 
lub diakon, powinien pokutować 40 dni, a wierny świecki 15 dni. Pokutować 
winni o chlebie i wodzie19. Próżno szukać w księgach pokutnych potępienia 
spożywania alkoholu, jeżeli nie przekracza się wspomnianej wcześniej granicy. 
Czyżbyśmy mieli do czynienia z cichym przyzwoleniem do czerpania przyjem-
ności ze spożywania ograniczonej ilości alkoholu?

Księgi pokutne niewątpliwie stanowią istotne źródło wiedzy, jak w praktyce 
codziennego życia chrześcijańskiego rozumiano grzech i jaki rodzaj pokuty mógł 
nieść ulgę grzesznikowi. Z naszego punktu widzenia uświadamiają nam, jakim 
grzesznym występkiem było doznawanie przyjemności, szczególnie przyjemności 
płynącej z szeroko rozumianych zachowań seksualnych.

Obraz przyjemności w średniowiecznym Kościele na pewno byłby uboższy 
bez, przynajmniej przybliżonego, przedstawienia doktryny contemptus mundi, 
„pogardy świata”. Najpełniej ową doktrynę opisuje Robert Bultot w kilkutomo-
wej monografii pt. Christianisme et les valeurs humaines. La doctrine du mépris 
du monde20. Źródeł idei „pogardy świata” można się doszukiwać, jak zauważa 
Juliusz Domański, w popularnym w wieku IV i V poglądzie chrześcijańskim „[…] 
o zastępczym niejako charakterze i celu stworzenia człowieka”21. Próbowano 
również szukać uzasadnienia dla tego stanowiska m.in. u św. Augustyna, 
w szczególności w jego Podręczniku dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei 
i miłości czy w platońskiej koncepcji człowieka, a także w Biblii. W rezultacie 
zwolennicy „pogardy świata” doszli do przekonania, że co prawda natura i świat 
są dziełem Boga, ale nie ma żadnych przesłanek, by uznawać je za godne ja-
kiegoś wyjątkowego szacunku ze strony człowieka, który, jak sądzono, poprzez 
akt stworzenia stał się kimś nadnaturalnym. Wspomniany Domański pisze: 
„Sam człowiek pojmowany był w obrębie tych tendencji nie tylko dualistycznie 
i zarazem, żeby tak rzec, gradualistycznie (jak złożenie z dwu nierównowar-
tościowych części), ale również jako twór niespójny, pomiędzy te dwie części 
rozdarty, a jednocześnie też rozdarty pomiędzy wyższe wartości autentyczne 
i niższe pozorne. Co więcej, sądzono, że wskutek własnej słabości, będącej, 
podobnie jak samo owo rozdarcie, rezultatem grzechu pierworodnego, człowiek 
skazany jest na to, że wybiera raczej gorszy niż lepszy człon alternatywy. Otóż 

18 Tamże, s. 488*.
19 Por. tamże, s. 88*.
20 R. Bultot, Christianisme et les valeurs humaines. La doctrine du mépris du monde, Nauwelaerts, 

Louvain 1963. 
21 J. Domański, Uwagi o średniowiecznej i renesansowej „pogardzie świata” i „nędzy człowieka”, 

„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. XXXVI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, 
Kraków 1992, s. 5.
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od takiego wyboru chroni go w pewnej mierze – i zresztą w sposób stosun-
kowo najskuteczniejszy, jaki jest mu na świecie dostępny – porzucenie świata 
i schronienie się przed utrapieniami i zagrożeniami w klasztorze, w pustelni. 
Od własnej natury, rozdartej i skłóconej wewnętrznie, chronić go może jednak 
tylko specjalna pomoc Boża”22.

Przyjęcie takiej postawy w konsekwencji prowadziło do ugruntowania się 
wiary, że życie doczesne jest tylko, co prawda koniecznym, ale tylko etapem do 
osiągnięcia życia wiecznego. By to osiągnąć, winno się dbać tylko o zbawienie 
i wyrzec się wszelkich przyjemności życia doczesnego. Roger z Caen, któremu 
przypisuje się autorstwo poematu Carmen de mundi contemptu przyjmuje w tej 
kwestii absolutnie jednoznaczne stanowisko potępiające wszelkie odmiany 
przyjemności. „Nie kochajcie niczego, co podoba się zmysłom, to bowiem, co 
schlebia ciału, niszczy ducha; przyjemności tego świata są powodem wiecznych 
cierpień; krótkie życie oddala nas od życia wiecznego”23. Roger potępia nie tylko 
przyjemności zmysłowe, co nie jest w średniowieczu czymś szczególnym, lecz 
także nakazuje wykluczyć z życia chrześcijańskiego przyjemności duchowe, które 
uznawane były za dozwolone. Verdon analizując stanowisko Rogera z Caen, 
pisze: „Czym jest chwała, bogactwo, sława i młodość? Piękno, szlachetność, 
siła, kobieta, rozległe posiadłości, bogate domy, drogocenne, kamienie, złoto 
lub pieniądz? Czym jest potęga, cała nauka, zgubne zachcianki, samo życie? 
Czego nie zabierze zaraza, złodziej lub wróg – zabierze śmierć. Roger obnaża 
nicość tego wszystkiego, co może sprawiać przyjemność”24. Skoro świat jest 
pełen zagrożeń zewsząd czyhających na człowieka, to jedynym bezpiecznym 
schronieniem wydaje się klasztor, zacisze życia zakonnego.

Roger z Caen nie był ani jedynym, ani najbardziej gorliwym wyznawcą reguły 
„pogardy dla świata”. Chociaż owa doktryna zwrócona była głównie przeciwko 
przyjemnościom zmysłowym, to nie znaczy, że nie była rozszerzana na przyjem-
ności duchowe. Do przedstawicieli tej radykalnej formuły zaliczyć należy m.in. 
Piotra Damiani, który życie duchowe utożsamiał z całkowitą ascezą. „W liście 
do pewnego prawnika – pisze Verdon – z miasta Romagne radzi, by zachować 
obojętność, a nawet pogardę wobec wszelkich rzeczy świeckich. Mężczyzna ma 
dwie żony: cnotę i przyjemność. Rozkosz ciągnie go ku temu życiu, cnota zaś – 
ku życiu wiecznemu. Pierwszą miłujemy dla jej uroków, druga wydaje się nam 
odrażająca, wymaga bowiem od ludzi rzeczy trudnych i przykrych. Bóg jednak 
powierzył nam skarb cnoty; przyjemność czerpiemy więc z naszego zepsucia”25.

Doktryna contemptus mundi nie była doktryną powszechnie przyjętą i prak-
tykowaną przez cały świat chrześcijański. Często była łączona z zachętą ucieczki 
od świata zmysłowego w zacisze życia zakonnego. Juliusz Domański twierdzi, 
iż miała ona jeszcze szersze oddziaływanie, gdyż postulowała odrzucenie 
dziedzictwa kulturowego antyku, dóbr antycznych, by w ten sposób zapobiec 
tworzeniu analogicznych dóbr w świecie chrześcijańskim. Postulat ucieczki 
od „świata” dotyczył, werbalnie i rzeczowo, także owej kultury, przekazanej 

22 Tamże, s. 8.
23 Cyt. za: J. Verdon, dz. cyt., s. 71-72.
24 Tamże, s. 72.
25 Tamże, s. 73-74.
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przede wszystkim w piśmiennictwie antycznym, określanym za pomocą niemal 
stereotypowej nazwy właśnie „świeckiego”, czyli „światowego”, saeculares 
litterae. Tworzyło ono ważny, choć zapewne marginalny, problem doktryny 
chrześcijańskiej i chrześcijańskiego życia26.

Co prawda, znacząca większość przedstawicieli średniowiecznego Kościoła 
zajmowała stanowisko jawnie wrogie wszelkim doznaniom przyjemności, ale 
nie była to jedyna opcja. Zaprzeczeniem antyhedonizmu ówczesnego chrześci-
jaństwa jest niewątpliwie twórczość Hildegardy z Bingen (1098-1179), jednej 
z najbardziej znaczących mistyczek i wizjonerek chrześcijańskich. Problematyka 
przyjemności, szczególnie przyjemności cielesnej, pojawia się nie w jej pismach 
mistycznych, ale medycznych (Causae et Curae. O przyczynach i leczeniu cho-
rób). Aby uzyskać pełniejszy obraz przyjemności doznawanej przez człowieka, 
należy wspomnieć o kondycji człowieka pojmowanego przez św. Hildegardę 
jako opus Dei27.

Hildegarda pisze, że Bóg stwarzając Adama, zesłał na niego głęboki sen, 
w którym Adam „doznał wielkiej miłości” (Dilectionem magnam (…) habebat). 
Dilectio oznacza nie tylko miłość, lecz także przyjemność, pożądanie. Nie będzie 
zatem nadużyciem, jak sądzę, interpretacja, że „przyjemność” i „pożądanie” są 
w ujęciu Hildegardy dziełem Boga, a jeżeli tak, to byłoby to najdalej idące, gdyż 
boskie wskazanie ich genezy. Dalej, mistyczka z Bingen pisze: „A gdy została 
uformowana kobieta, wówczas Bóg dał mężczyźnie siłę stwarzania, by płodził 
dzieci kobiecie, która jest jego miłością. Gdy Adam zobaczył Ewę, zdobył zara-
zem mądrość, ponieważ ujrzał matkę, z którą miał płodzić swych synów. A gdy 
Ewa zobaczyła Adama, spostrzegła go jakby przebywał w niebie (tak jak dusza, 
która pragnąc rzeczy niebiańskich, kieruje się ku górze), ponieważ w mężczyź-
nie była jej nadzieja. I dlatego jedna tylko będzie miłość, i jedna tylko powinna 
istnieć: kobiety i mężczyzny, a nie żadna inna”28. Kiedy Adam, ujrzawszy Ewę, 
„zdobył mądrość”, jednocześnie stracił „wielką przyjemność” – która mu po-
została tylko we wspomnieniu. Z kolei, gdy Ewa zobaczyła Adama, zobaczyła 
go jakby był w niebie, czyli ona patrzy na niego, a on na Boga. Z powyższych 
słów można chyba jeszcze wnosić, że kobieta jest jak dusza, a mężczyzna jak 
„rzecz niebiańska”.

Kiedy podejmujemy się analizy przyjemności w pismach myślicieli średnio-
wiecznych, trzeba mieć na uwadze ówczesną koncepcję człowieka i jego prze-
miany z powodu grzechu pierworodnego. Wielka miłość, której Adam dozna-
wał w czasie snu, opuściła go w momencie, kiedy Ewa zaczęła być odrębną 
osobą – już nie „we śnie” Adama, ale obok niego. Gdy nastąpiło rozdzielenie 
androgyna. Dla Adama i Ewy przed popełnieniem grzechu spożycia zakaza-
nego owocu z drzewa poznania dobra i zła wszelkie przyjemności, których 
zaznawali w Raju miały czystą i doskonałą naturę, były to przyjemności czysto 

26 J. Domański, dz. cyt., s. 10.
27 Wnikliwą analizę człowieka jako opus Dei w ujęciu Hildegardy z Bingen przedstawia Małgorzata 

Kowalewska w monografii Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2007, s. 196-206.

28 Causae et curae, Lib. II, ed. P. Kaiser, 136, 12-41 (tłum. M. Kowalewska). Istnieje polski przekład 
Causae et curae. O przyczynach i leczeniu chorób, tłum. E. Panek, Polskie Centrum św. Hildegardy, Legnica 
2014, ale korzystam z tłumaczenia M. Kowalewskiej.
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duchowe. Po popełnieniu grzechu dokonała się istotna przemiana w naturze 
przyjemności. „Słodycz głębokiego snu”, jaki śnił Adam, „zamieniła się w swoje 
przeciwieństwo”, w gorycz. Przy tej okazji należy pamiętać o – zapewne zna-
nym Hildegardzie – powiedzeniu wywodzącym się z Zagadnień przyrodniczych 
Arystotelesa post coitum omne animal triste (każde stworzenie jest smutne po 
obcowaniu). Słodycz przestała być czysta, gdyż zyskała domieszkę o ile nie zła, 
to czegoś niepożądanego, tracąc walor czysto duchowy i stając się po części 
cielesną. M.in. dlatego Hildegarda używa kategorii „delectatio” w znaczeniu 
nie tylko przyjemność, lecz także pożądanie, żądza, rozkosz. Chociaż mężczyzna 
w wyniku popełnienia grzechu utracił wielką słodycz obcowania z kobietą, to 
jednak „[…] biegnie do kobiety – szybko, niczym jeleń do źródła – a kobieta do 
niego. I przypominają klepisko gumna, na którym młócą ziarna i które rozgrzewa 
się smagane uderzeniami”29.

W ten sposób schodzimy wraz z Hildegardą z nieba, z poziomu niebiańskiej 
miłości i przyjemności na poziom „klepiska” rozgrzewającego się od uderzeń 
cepa. Przy takim porównaniu trudno jest sobie wyobrazić, że mężczyzna i kobieta 
przypominający „klepisko gumna” oddają się miłości li tylko duchowej i takiej 
doznają przyjemności. W świecie ziemskim przede wszystkim wpadamy we 
władanie zmysłów, młócąc cepem ziarna, że odwołam się do wyjątkowo natu-
ralistycznego porównania XII-wiecznej mistyczki. Z poziomu klepiska na pewno 
jest bliżej do fizjologii przyjemności niż ze sfer rajskich do gumna. Ponieważ De 
causae et curae nie jest dziełem mistycznym, ale klasztornym pismem medycz-
nym, to i analizy w nim zawarte odwołują się do języka fizjologii. Hildegarda 
starając się dociec źródeł przyjemności, żądzy, chuci cielesnej u mężczyzn, pisze: 
„Żyły, które znajdują się w wątrobie i w żołądku mężczyzny, zbiegają się w jego 
genitaliach. A wiatr żądzy, który powstaje w rdzeniu mężczyzny, dociera do jego 
lędźwi i porusza we krwi smak przyjemności. Ponieważ zaś miejsce, w którym 
znajdują się lędźwie jest wąskie, ciasne i zamknięte, wiatr nie może się w nich 
bardzo rozprzestrzenić, lecz płonie tam silną żądzą tak, że w tej żądzy zapomi-
na się on i nie potrafi się powstrzymać, ale wydziela pianę nasienia, ponieważ 
z powodu zamknięcia lędźwi ogień żądzy płonie w nim silniej, aczkolwiek rza-
dziej, niż w kobiecie. Bowiem tak jak wśród wielkich bałwanów, które powstają 
na rzekach na skutek silnych wiatrów i wirów powietrza trudno jest uchronić 
statek przed grożącym mu niebezpieczeństwem i utrzymać go, tak też trudno 
jest powściągnąć i powstrzymać naturę mężczyzny ogarniętego pożądaniem. 
Ale na falach, które powstają wskutek lekkiego wiatru i wśród niewielkich wirów 
stateczek, przy pewnym wysiłku, utrzyma się, a tak przejawia się w pożądaniu 
natura kobiety, którą można łatwiej utrzymać w ryzach, niż naturę mężczyzny. 
Bowiem żądza w mężczyźnie jest podobna do ognia, który niekiedy się rozpala, 
a kiedy indziej przygasa, ponieważ ogień, który by nieustannie płonął, wiele 
spaliłby, dlatego więc żądza w mężczyźnie czasem wzrasta, a czasem opada, 
ponieważ jeśliby wciąż w nim płonęła, mężczyzna mógłby jej nie znieść”30. 
Warto było in extenso przytoczyć jej wywód, gdyż w średniowiecznej literaturze 

29 Tamże.
30 Tamże, s. 69-70.
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przedmiotu jest to tekst odosobniony i daleko wykraczający poza przyjętą 
wówczas konwencję pisania o przyjemności.

Św. Hildegarda jest autorką niezwykle interesującego podziału temperamen-
tów. Tym, co wyróżnia ów podział jest aspekt przyrodniczo-naukowy, a aspekt 
teologiczny jest w jej ujęciu wtórny. Hildegarda przyjęła średniowieczne ujęcie 
„teorii humoralnej”, ale ją „umoralniła”. Chodzi o to, że źródło tzw. humorów, 
typów temperamentu, poza sangwinicznym, tkwi w przemianie ludzkiego ciała 
po popełnieniu grzechu przez Adama. Barwnie portretując poszczególne typy, 
zarówno męskie, jak i żeńskie, czyni to, przede wszystkim odwołując się do 
perspektywy życia seksualnego i towarzyszącej mu przyjemności. Jak podkreślają 
R. Klibansky, E. Panofsky i F. Saxl w monografii pt. Saturn i melancholia rozprawa 
Causae et curae była pierwszą i przez wiele lat jedyną, w której zostały od siebie 
oddzielone typy temperamentów męskie i żeńskie31. U Hildegardy mamy do 
czynienia nie tyle z typologią temperamentów, ile raczej z typami seksualnymi 
rozróżnionymi na podstawie temperamentu. 

Według św. Hildegardy pierwszy typ temperamentu stanowią cholerycy, 
bardzo męscy osobnicy mający silne i gęste mózgi, o czerwonym kolorze twa-
rzy, silne oraz gęste żyły, w których płynie gorąca krew, mocne klatki piersiowe 
i ramiona. Mężczyźni tego typu są zdatni seksualnie: „Wiatr, który znajduje się 
w ich lędźwiach jest bardziej ognisty niż wietrzny, posiada poddane mu dwa 
pomieszczenia, w które dmie jak w miech. Te pomieszczenia otaczają pień 
wszystkich sił człowieka i są mu do pomocy, niczym małe budowle usytuowane 
pod wieżą, które jej bronią. A są dwa, dlatego, aby tym mocniej przyjmowały 
wspomniany wiatr i przyciągały do siebie, i by równomiernie wypuszczały go, 
niczym dwa miechy, które równomiernie dmą w ogień. A gdy następnie swą 
siłą wyprostują wspomniany pień, mocno go trzymają, i tak ten pień zakwi-
ta w potomstwie”32. Mężczyźni ci są nie tylko sprawni seksualnie, lecz także 
odznaczają się mądrością oraz są szanowani przez innych. Ich orientacja jest 
heteroseksualna i w związku z tym unikają kontaktów intymnych z innymi męż-
czyznami. „Uwielbiają kobiece kształty podczas spółkowania tak bardzo, że nie 
potrafią się powstrzymać, gdy widzą lub słyszą kobietę lub gdy przywołują ją 
w swoich myślach, ponieważ ich krew płonie wielkim żarem”33.

Każdy mężczyzna tego typu, zaspokajając potrzeby seksualne z kobietą, 
jest zdrowy i wesoły. Kiedy potrzeby te nie są zaspokojone, kiedy nie doznają 
przyjemności seksualnej, stają się nieszczęśliwi, chodzą niczym umierający. 
„Ogarnia ich tak wielki żar pożądania, że czasami nawet zwracają się w stronę 
pozbawionej czucia rzeczy, która nie jest żywa, tak się w nią «wkręcają», żeby 
niejako odpędzić od siebie i złagodzić ten żar, i wylewają pianę swego nasienia, 
wyczerpani żądzą i męką żaru, który w nich jest, bowiem wstrzemięźliwość przy-
chodzi im z trudem”34. Niezaspokojenie seksualne może powodować zatem, iż 
nie stronią od seksu z artefaktami. A co z tymi, którzy z różnych powodów, np. 

31 Por. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, 
medycyny, religii oraz sztuki, Universitas, Kraków 2009, s. 130-131.

32 Causae et curae, Lib. II, ed. P. Kaiser, 136, 70.
33 Tamże.
34 Tamże.
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miłości do Boga czy wstydu lub strachu, postanawiają unikać kontaktów z ko-
bietami? Według Hildegardy, powinni oni unikać kobiet „jak trucizny” i uciekać 
jak najdalej. Niewątpliwą zaletą choleryków jest ich płodność, są „kowalami 
urodzajności” i gwarantami, że kobiety, z którymi obcują, staną się brzemienne.

Spośród opisywanych przez św. Hildegardę typów seksualnych najbardziej 
pożądany wydaje się umiarkowany i pogodny sangwinik mający w sobie „roz-
koszny sok” stanowiący swoiste antidotum na smutek i gorycz. Pożądanie 
sangwiników, „[…] które drzemie w udach, jest bardziej wietrzne niż ogniste. 
Dlatego mogą ćwiczyć wstrzemięźliwość, bowiem bardzo silny wiatr, który kryje 
się w ich udach, tłumi i łagodzi w nich ogień. A jeśli ten wiatr i ogień czasami 
wpadną do ich dwóch izb, wypełniają swoje obowiązki godnie i w czystej miło-
ści, dzięki czemu przyzwoicie kwitnie także ich pień”35. Ten pełen jakże śmiałych 
odniesień erotycznych opis sprawności seksualnej sangwiników jest de facto 
szczerym uznaniem i pochwałą męskich przedstawicieli tego typu. Ponadto 
z kobietami „mogą żyć w przyzwoitości i płodności”. „Poza tym łatwiej niż inni 
uwalniają się od żaru pożądania dzięki samym sobie lub innym rzeczom”36. 
Sangwinicy mogą zatem, zdaniem św. Hildegardy, zaspokajać swoje potrzeby 
seksualne i doznawać przy tym przyjemności także poprzez masturbację czy 
stosując różne artefakty.

Łagodniejszym temperamentem seksualnym wyróżniają się, w przekonaniu 
Hildegardy, flegmatycy, których wyróżniają „duże, tępo patrzące oczy i kobieca 
cera”, a w relacjach interpersonalnych zamiary przewyższają czyny. Ich życie 
seksualne nie jest źródłem radości i przyjemności, gdyż „wiatr w ich lędźwiach 
jest umiarkowanie ognisty, a w efekcie umiarkowanie ciepły, jak ledwie ciepła 
woda. Zaś jego dwie izby, które powinny być jak dwa miechy, są słabe i nie 
mają sił, by wyprostować pień, bowiem nie zawierają w sobie pełnego ognia”37. 
Flegmatycy mogą być biseksualistami, ponieważ potrafią współżyć zarówno 
z kobietami, jak i mężczyznami. Mogą być kochani „w objęciach” tzn. jako 
pasywni w relacjach homoseksualnych. Hildegarda nie potępia tego typu sto-
sunków seksualnych, ale wręcz przeciwnie, uważa, iż flegmatycy „[…] w swoich 
ciałach doświadczają wyważonej przyjemności pierwszego stworzenia, gdy 
Adam i Ewa zrodzili się bez fizycznego uścisku, nawet jeśli zawodzą podczas 
jednego czy drugiego aktu płciowego”38.

Przyczynę dotykających ich kłopotów w pożyciu płciowym upatrywać należy 
w kłopotach z erekcją, gdy „[…] nie posiadają oni pełnej siły pługa, aby zaorać 
ziemię, i nie mogą połączyć się z kobietami tak, jak płodni mężczyźni, lecz 
pozostają bezpłodni. Ale w swoim wnętrzu nie cierpią z powodu pożądania 
i niekiedy żywią je jedynie w myślach i wyobrażeniach”39. Zatem skoro nie od-
czuwają silnego pożądania seksualnego, to brak aktywności w tej sferze życia 
nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

35 Tamże, s. 72.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 74.
38 Tamże.
39 Tamże.
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Na jednym końcu skali temperamentów Hildegarda umieszcza łagodnego 
i umiarkowanego sangwinika, a na drugim demonicznego, niemal z piekła rodem 
sadystę, jakim jest melancholik. Melancholicy są wobec kobiet „nieopanowani 
jak zwierzęta i jak węże”. Nikogo nie są w stanie obdarzyć prawdziwą miłością, 
są niepohamowani w zaspokajaniu swojej chorej żądzy wobec kobiet. Niezaspo-
kojenie popędu seksualnego skutkuje u nich obłędem. Kochają i jednocześnie 
nienawidzą, bez kobiet nie są w stanie żyć, ale traktują je jak obiekty służące 
zaspokajaniu swoich sadystycznych potrzeb, z których najwyraźniej czerpią chorą 
przyjemność. Są niczym „drapieżne wilki” gotowe nawet zabijać, by zaspokoić 
swoje pożądanie, a „[…] wiatr żądzy, który wpada do dwóch pomieszczeń tych 
mężczyzn, przychodzi z tak wielkim nieumiarkowaniem, i tak nagłym ruchem 
jak wichura, która nagle i gwałtownie trzęsie całym domem, prostując pień 
z taką siłą, że ten pień, który powinien być pokryty kwiatem, zwija się niczym, 
ohydna żmija i okazuje swą złośliwość jak śmiercionośny i zabójczy wąż w swo-
im potomstwie. Bowiem podszept szatana szaleje w żądzy tych mężczyzn, że 
oni, gdyby mogli, zabiliby kobietę podczas obcowania, bowiem nie ma w nich 
żadnych uczynków miłości i przychylności”40.

Hildegarda nieco mniej uwagi niż analizie męskich typów temperamentu 
poświęciła typom kobiecym. Hildegarda była pierwszą i przez wiele lat jedyną, 
która dokonała rozgraniczenia żeńskich i męskich temperamentów. Tym, co różni 
temperamenty męskie i żeńskie, jest to, że kobiece pożądanie seksualne jest 
w porównaniu z męskim o wiele bardziej łagodne. Gdyby kobiety znajdowały 
się stale pod wpływem silnego pożądania, miałyby problemy z urodzeniem 
potomstwa.

Kobiety typu sangwinicznego mają jasną i bladą twarz, są czułe, przyjazne, 
a przede wszystkim „płodne i mogą przyjmować męskie nasiona”. Jeżeli nie 
zaspokajają potrzeb seksualnych, często cierpią fizycznie i zapadają na choroby, 
ale jeżeli potrzeby te są zaspokojone, to nie mają problemów zdrowotnych.

Z kolei flegmatyczki to kobiety o poważnych, lekko ciemnych twarzach, 
pilne i sumienne. „Przyciągają do siebie mężczyzn i prowadzą ich za siebie, 
toteż mężczyźni je kochają. Jeśli chcą one zachować wstrzemięźliwość, mogą 
się powstrzymać od stosunków z mężczyznami, i nie stają się przez to zbytnio 
osłabione, lecz tylko trochę. Ale jeśli unikają całkiem obcowania z mężczyznami, 
wówczas stają się uciążliwe i trudne w obejściu. Jeśli jednak przebywają razem 
z mężczyznami, i nie chcą powstrzymywać się od stosunków z nimi, stają się 
nieopanowane, a w swej żądzy pozbawione umiaru, tak jak mężczyźni”41. Trud-
no jest jednoznacznie zinterpretować nieco zagadkowe określenie „prowadzą 
ich za siebie” (eos post se ducunt). Być może jest to określenie jakiejś „sztuczki 
uwodzenia” albo po prostu aluzja do pozycji a tergo. Jakby tego nie interpre-
tować, takie słowa wychodzące spod pióra XII-wiecznej bogobojnej zakonnicy 
budzić mogą zdziwienie.

Kobiety choleryczki są lubiane przez ludzi, którzy okazują im szacunek. Co 
prawda, mężczyźni kochają ich charakter, ale „[…] mimo to nieco ich unikają, 

40 Tamże, s. 73.
41 Tamże, s. 87.
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bowiem podczas zalotów, kobiety te nie ciągną ich za siebie. Gdy jednak żyją 
w związku z małżonkami, są cnotliwe, dotrzymują wierności i dzięki stosunkom 
cieszą się fizycznym zdrowiem. Jeśli zaś brakuje im małżonków, wówczas cierpią 
z powodu fizycznego bólu i słabną, bowiem nie wiedzą, komu mają dotrzymać 
fizycznej wierności”42. Brak zaspokojenia seksualnego i wynikający stąd m.in. 
deficyt przyjemności staje się nie tylko źródłem cierpienia, lecz także ryzykiem 
utraty zdrowia. Co prawda, Causae et curae nie jest tekstem moralizatorskim, 
a tym bardziej poradnikiem życia seksualnego, to płynące z treści tego medycz-
nego traktatu przesłanie wydaje się jednoznaczne: jeżeli pragniemy zachować 
zdrowie, nie powinniśmy unikać kontaktów seksualnych i towarzyszącej im 
przyjemności.

Męski typ melancholiczny to owładnięty piekielnymi żądzami sadysta, a ko-
biecy nie jest aż tak demoniczny. Twarze melancholiczek są szarawe lub ciemne, 
są one niestałe i często błądzą oraz ulegają złemu humorowi. Nie są dobrymi 
partnerkami w życiu seksualnym, gdyż „[…] nie potrafią przyjąć, zachować ani 
rozgrzać nasienia mężczyzny i dlatego też są zdrowsze, silniejsze i weselsze bez 
małżonków, niż z nimi, ponieważ słabną od przebywania z małżonkami”43. Nie 
są więc zdolne do realizacji podstawowej powinności kobiety – bycia płodną 
i wydającą na świat potomstwo.

Św. Hildegarda swoim tekstem wpisuje się w XII-wieczną dyskusję na temat 
recepcji późnoantycznych teorii temperamentów, szczególnie melancholików, 
którym przypisywano cechy możliwie najbardziej niekorzystne. Mistyczka 
z Bingen nie poszła jednak w klimaty moralizatorskie, ale analizę typów seksu-
alnych ograniczyła do rozważań naukowo-przyrodniczych wolnych niemal od 
jakiegokolwiek wartościowania moralnego. Jej traktat bardziej przypomina, 
szczególnie w odniesieniu do męskiego typu melancholika, rozprawę o zespo-
łach objawowych z zakresu patologii klinicznej, a nie tekstu moralizatorskiego. 
Causae et curae chociaż jest XII-wiecznym klasztornym traktatem medycznym, 
to i tak na tle innych średniowiecznych pism zajmuje miejsce szczególne. 
Śmiało, otwarcie, bez pruderii, bez uprzedzeń i z dużą znajomością przedmio-
tu podejmuje problem ludzkiej seksualności i towarzyszącej jej przyjemności, 
wiążąc ją bezpośrednio z typami temperamentów. Erotyzm w średniowiecznej 
literaturze pięknej, dworskiej czy religijnej poezji maryjnej nie był zjawiskiem 
odosobnionym, ale Causae et curae na tym tle jest tekstem szczególnym. To 
w tym tekście siła pożądania seksualnego oddzielona od uwarunkowań mo-
ralnych jest poddana racjonalnej analizie, w której miejsce centralne przypada 
ludzkiej fizjologii usytuowanej przez Hildegardę w antropologii i religijnej historii 
stworzenia. Tak obrazowego opisu seksualnej ekstazy z powodzeniem szukać 
we współczesnych, odważnych poradnikach życia erotycznego. Pytaniem bez 
w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi pozostanie, czy Hildegarda swoją bogatą 
wiedzę na ten temat czerpała li tylko ze źródeł teoretycznych, czy też był w tym 
jakiś udział praktyki.

42 Tamże, s. 89.
43 Tamże, s. 98.
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Jednoznaczna, niebudząca zastrzeżeń odpowiedź na pytanie postawione 
w tytule artykułu nie jest możliwa. Z jednej strony, przyjemność nie tylko, że 
nie była postrzegana przez ludzi Kościoła jako wartość dodatnia, a wręcz jako 
zło, którego należy się wystrzegać. Przyjemności, szczególnie przyjemności 
cielesne były czymś grzesznym, z czym należy podejmować nieustanną walkę. 
Etyka chrześcijańska tego okresu niewątpliwie była rygorystyczna i nie liczyła 
się generalnie z realiami życia człowieka. Z drugiej jednak strony, jak to np. ma 
miejsce u Hildegardy z Bingen, przyjemność, a w szczególności przyjemność 
seksualna oddzielona jest od uwarunkowań moralnych i jest przedmiotem racjo-
nalnej analizy. Chociaż od czasów średniowiecza, czasów, w których z drobnymi 
wyjątkami przyjemność w Kościele chrześcijańskim nie była postrzegana jako 
wartość dodatnia, minęły wieki, to nadal szczególnie w Kościele katolickim 
przyjemność nie jest traktowana jako coś, o co warto zabiegać.
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Abstract
Two Philosophies of Art by José Ortega y Gasset

The article is an attempt to present the subsequent stages of aesthetic views of Jose 
Ortega y Gasset and to justify that we deal not with one, but with two different phi-
losophies of art. The only aspect that joins these two philosophies is a clear objection 
to the claim that art should be consistent with the theory of mimesis.

Słowa kluczowe: filozofia hiszpańska, filozofia sztuki, José Ortega y Gasset, 
estetyka
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Uwagi wstępne

W polskich opracowaniach dotyczących poglądów Ortegi y Gasseta – dość już 
w tym momencie licznych – jego poglądy estetyczne traktowane są zazwyczaj 
w sposób dość marginalny. Z najwcześniejszych analiz na uwagę zasługuje 
obszerna rozprawa Sława Krzemień-Ojaka Estetyka konserwatyzmu: Ortega y 
Gasset1. W tym, znakomitym skądinąd, tekście same poglądy estetyczne służą 
raczej jako tło do wyjaśnienia pewnych tez o charakterze społecznym hiszpań-
skiego filozofa, co zresztą znajduje swoje uzasadnienie, ale głównie w ostatniej, 
najbardziej dojrzałej postaci jego rozumienia zjawiska sztuki, na której zresztą 
autor rozprawy koncentruje swoją uwagę. Podobny charakter ma także nie-
wielki podrozdział w pierwszej książce w języku polskim poświęconej poglądom 
filozoficznym i socjologicznym José Ortegi y Gasseta, która wyszła spod pióra 
Eugeniusza Górskiego i w którym sam autor stwierdza, że jego celem nie jest 
„analiza poglądów estetycznych hiszpańskiego myśliciela, sądzimy jednak, że 

1 S. Krzemień-Ojak, Estetyka konserwatyzmu: Ortega y Gasset, „Studia Estetyczne”, t. VIII (1971), 
s. 209-221.
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niektóre jego eseje o tematyce artystycznej pozwalają lepiej wniknąć w jego myśl 
społeczną”2. Takie instrumentalne traktowanie estetyki ma swoje uzasadnienie 
i wytłumaczenie pewnymi uwarunkowaniami ideologicznymi, o których w chwili 
obecnej możemy zapomnieć, ale z którymi w okresie, w którym powstawały 
oba teksty, nie sposób było się nie liczyć. Szczególnie podczas lektury rozprawy 
Krzemień-Ojaka wyraźnie widać, że wykorzystuje on łamy specjalistycznego, 
a zatem o wąskim zasięgu, czasopisma do tego, by zapoznać polskiego czytelnika 
z elitarystyczną – czy może lepiej – arystokratyczną koncepcją społeczeństwa 
hiszpańskiego konserwatysty.

Osobiście mogę w pełni docenić ten trud pierwszych, powojennych badaczy 
myśli ortegiańskiej, gdyż kiedy w pierwszej dekadzie XXI w. pisałem swoją pracę 
habilitacyjną pt. Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta3, byłem 
od tego typu uwarunkowań całkowicie wolny, co bynajmniej nie wpłynęło na 
głębsze studia nad myślą estetyczną głównego bohatera książki, która zawiera 
jedynie luźne uwagi problematyki estetycznej dotyczące. Książka Ryszarda Gaja 
Ortega y Gasset4 także niewiele miejsca poświęca tym zagadnieniom. W krótkim 
rozdziale Etyka i estetyka autor koncentruje się przede wszystkim na proble-
matyce etycznej, a kilka stron traktujących o estetyce to głównie analiza treści, 
jakie zawiera Dehumanizacja sztuki5. Ze znanych mi opracowań6 jedynie Dorota 
Leszczyna w książce José Ortega y Gasset. Dziedzictwo Kanta i neokantyzmu 
marburskiego7 w miarę szczegółowo przeanalizowała wpływ neokantyzmu 
na jego wczesne, jak słusznie zaznacza, koncepcje estetyczne, ale tutaj z ko-
lei ramy i tytuł książki zobligowały autorkę do poświęcenia uwagi jednemu 
tylko okresowi ortegiańskiej refleksji nad zjawiskiem sztuki, który najbardziej 
obszerny wyraz znalazł w eseju zatytułowanym Adam w Raju. Esej ten ukazał 
się w polskim tłumaczeniu w niezwykle udanym wyborze tekstów hiszpań-
skiego myśliciela dotyczących jego filozofii sztuki i estetyki, a zatytułowanym 
Dehumanizacja sztuki i  inne eseje8. Wybór określam jako „niezwykle udany” 
nie bez powodu, gdyż z najważniejszych esejów Ortegi o charakterze stricte 
estetycznym brakuje tu jedynie Ensayo de estética a manera de prólogo z roku 
19149, a dobór tekstów pozwala na prześledzenie całego procesu kształtowania 
się ortegiańskiej estetyki i filozofii sztuki praktycznie bez sięgania do tekstów 
oryginalnych – z wyjątkiem wspomnianego Ensayo de estética – pomimo że 
hiszpański myśliciel swoje idee dotyczące estetyki umieszczał często w wielu 

2 E. Górski, José Ortega y Gasset i kryzys ideologii hiszpańskiej, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 119.
3 K. Polit, Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
4 R. Gaj, Ortega y Gasset, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007.
5 Tamże, s. 136-141.
6 Ponieważ polscy badacze, szczególnie młodego pokolenia, wykazują coraz większe zainteresowanie 

filozofią hiszpańską w ogóle, a poglądami Ortegi y Gasseta w szczególności, nie wykluczam, że jakieś 
opracowanie dotyczące jego poglądów estetycznych mogło umknąć mojej uwadze. Tak jak w swoim 
czasie nie udało mi się dotrzeć do artykułu Józefa Kelery Czyżby „dehumanizacja sztuki?” zamieszczo-
nego w „Odrze” 1958, nr 12, którego istnienie należy jednak przynajmniej zasygnalizować w tekście 
poświęconym ortegiańskiej estetyce.

7 D. Leszczyna, José Ortega y Gasset. Dziedzictwo Kanta i neokantyzmu marburskiego, Arboretum, 
Wrocław 2011.

8 J. Ortega y Gasset (dalej: JOG), Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, wybór i wstęp 
S. Cichowicz, Czytelnik, Warszawa 1980.

9 Tłumaczenie tego eseju znajdzie czytelnik we wspomnianej tu książce R. Gaja na stronach 220-239.
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artykułach niekoniecznie sensu stricto estetycznych10. Celem niniejszej analizy 
jest, po pierwsze, chronologiczne uporządkowanie poglądów Ortegi y Gasseta 
dotyczących sztuki, po drugie wskazanie i uzasadnienie, że hiszpański myśliciel, 
począwszy od lat dwudziestych XX stulecia próbuje traktować zjawisko sztuki 
utylitarnie, podporządkowując je swojej arystokratycznej teorii społecznej, co 
powoduje pewną sprzeczność pomiędzy jego filozofią sztuki a pozostałymi 
poglądami filozoficznymi, określanymi zazwyczaj mianem „witalizmu”11. Może 
zresztą właśnie dlatego duża część opracowań dotyczących jego poglądów 
estetycznych zajmuje się albo wyłącznie wcześniejszą ich fazą, tak jak robi to 
w polskiej literaturze przedmiotu Dorota Leszczyna, albo też koncentruje swoje 
rozważania na najpóźniejszej ich postaci, związanej z esejem Dehumanizacja 
sztuki z roku 1925, tak jak robi to Antonio Gutiérrez Pozo w artykule Desreali-
zación y diferencia: conceptos fundamentales de la estética de Ortega y Gas-
set12 czy w polskiej literaturze Ryszard Gaj. Problem ten zasługuje natomiast, 
moim zdaniem, na dokładniejszą analizę, chociażby dlatego, że sam Ortega 
nigdy się do niego nie ustosunkował, a nawet jeśli już zbliżył się doń w swoich 
rozważaniach zawartych w Dehumanizacji sztuki, to postawił jedynie pewne 
pytania, które sam nazwał „zbyt zuchwałymi” i jako takie pozostawił „na razie 
bez odpowiedzi”13. Nie jest tutaj moją ambicją udzielenie odpowiedzi na te 
pytanie, jeśli już, to pragnę raczej zastanowić się, dlaczego sam Ortega poczuł 
się zmuszony zadać je w pewnym momencie swoich estetycznych refleksji?

Okres pierwszy, czyli pełna zgodność sztuki z życiem i przewaga w niej elemen-
tów treściowych nad formalnymi

Dla potrzeb niniejszego artykułu nie ma potrzeby zagłębiania się w szczegółowe 
rozważania dotyczące poglądów ontologicznych i gnoseologicznych Ortegi y 
Gasseta, a tym bardziej w jego, niekiedy dość swoiste, interpretacje poszcze-
gólnych stanowisk filozoficznych, ale podstawowe informacje będą nam tutaj 
niezbędne. Najbardziej skrótowo wyłożył hiszpański filozof te poglądy w tek-
ście ¿Qué es filosofía?14. Sprowadzają się one do poszukiwania „radykalnej 
danej wszechświata”, czyli podstawy bytu lub inaczej rodzaju bytu, którego 
istnienie narzuca się z nieodpartą oczywistością. Na pytanie o podstawę bytu 
różnie odpowiadały poszczególne epoki filozoficzne. Realistyczna faza rozwoju 
refleksji metafizycznej cechowała się swoistą deprecjacją sfery podmiotowej, 
która w najbardziej wyraźny sposób przejawiała się w epistemologii antycznej, 
uznającej za stronę czynną w akcie poznawczym nie sferę podmiotu, lecz sferę 

10 Na przykład Meditaciones del Quijote z roku 1914 (Obras completas – dalej: OC, t. 1, Madrid 
1966, s. 309-365) i Meditación del marco (OC, t. 2, s. 307-319).

11 Problem ten sygnalizowałem już w swojej monografii Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José 
Ortegi y Gasseta (wyd. cyt., s. 264 i nn.). W niniejszym artykule chciałbym dokładniej wyjaśnić moje 
ówczesne wątpliwości, które bynajmniej nie minęły podczas dokładniejszych studiów nad ortegiańską 
estetyką i filozofią sztuki.

12 A. Gutiérrez Pozo, Desrealización y diferencia: conceptos fundamentales de la estética de Ortega 
y Gasset, „Revista de Filosofía. Aurora”, v. 24, n. 35 (2012), s. 639-659.

13 JOG, Dehumanizacja sztuki…, s . 301 .
14 JOG, ¿Qué es filosofía?, OC, t. 7, s. 275-441.
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przedmiotową15. Kartezjański idealizm odwrócił wprawdzie te relacje, ale usta-
nawiając myśl jako fundament bytu, wyizolował ją jednocześnie z otaczającej 
rzeczywistości, redukując do czystego aktu myślenia. Ortega uważa, że oba te 
stanowiska robiły niewłaściwe założenie, które polegało na próbie odpowiedzi 
na pytanie o prymat bądź to rzeczywistości przedmiotowej, bądź też jaźni. I to 
właśnie uniemożliwiło im właściwe zrozumienie relacji podmiot – przedmiot. 
Błędem zasadniczym było w jednym i drugim wypadku samo oddzielenie 
przedmiotu od podmiotu, przy jednoczesnym odsunięciu na plan drugi relacji, 
w jaką ze sobą wchodzą, gdy tymczasem to ona pełni tutaj rolę zasadniczą. 
„Jeśli istnieje myśl, istnieję ipso facto ja, który myślę i świat, w którym myślę i nie 
można oddzielić jednego od drugiego. Ale ani ja, ani świat nie jesteśmy bytem 
substancjalnym, gdyż ten stanowi nasza wzajemna, aktywna korelacja: ja jestem 
tym, który postrzega świat, a świat tym, co jest przeze mnie postrzegane. Ja 
jestem dla świata, a świat jest dla mnie. Gdyby nie istniały rzeczy, które widzę, 
o których myślę i które sobie wyobrażam, nie widziałbym, nie myślałbym i nie 
wyobrażałbym sobie, czyli nie istniałbym”16.

Należy zatem oczyścić myślenie z substancjalistycznego nawyku, zlikwido-
wać podział na podmiot i przedmiot wraz założeniem, że najpierw istnieją 
one niezależnie od siebie, a dopiero potem wchodzą ze sobą w związek. Ani 
podmiot nie jest pierwotny, ani przedmiot, ale człowiek i świat istnieją razem 
w pewnej ontologicznej prerealności, która stanowi sumę ich wzajemnych od-
działywań. Zgodnie z najbardziej chyba znanym określeniem Ortegi, które po raz 
pierwszy pojawiło się Meditaciones del Quijote – „ja to ja i moje okoliczności”. 
A te okoliczności to nic innego tylko zespół pobudzeń, które oddziałując na 
nasz organizm i na wszystkie organizmy żywe, powodują pewien dynamiczny 
proces, czyli życie i to właśnie ten proces, wzajemne relacje, w które wchodzą 
ze sobą organizmy stanowi w ortegizmie ową poszukiwaną „radykalną daną 
wszechświata”. „Otoczenie (medio) nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do 
biologicznego organizmu, lecz stanowi jego organ o funkcji pobudzającej. Tak 
rozumiane życie jawi się jako dialog z otoczeniem, dialog, którego uczestnikiem 
jest nasza osoba i osoby jej podobne”17. Życie rozumiane jako dynamiczne relacje 
człowieka z otoczeniem oraz takież relacje rzeczy między sobą jest rzeczywisto-
ścią fundamentalną i stanowi przedmiot dociekań naukowych i filozoficznych, 
powinno być także centralnym punktem odniesienia każdego dzieła sztuki.

Niemniej jednak, kategoria życia, o której Ortega wspomina w kontekście 
sztuki we wczesnych swoich tekstach, wydaje się tu rozumiana bardziej w sposób 
potoczny aniżeli filozoficzny. Mam tu na myśli dwa eseje z roku 1906: Krytyka 
barbarzyńska oraz Poezja nowa, poezja stara. Nie dowiadujemy się z nich, co 
prawda, niczego oryginalnego i zapewne dlatego większość analiz dotyczących 
estetyki ortegiańskiej po prostu je pomija, ale – moim zdaniem – są one interesu-
jące, a szczególnie pierwszy z nich, w kontekście tego, co na temat sztuki Ortega 
będzie pisał później, chociażby w słynnej już Dehumanizacji sztuki. Podstawową 
tezę stanowi tu twierdzenie, że w sztuce najbardziej istotna jest treść, a nie 

15 Por. J. Gowin, Ortegiańska filozofia życia, „Znak” (8-9) 1967, s. 25.
16 JOG, ¿Qué es filosofía?, s. 402-403.
17 JOG, Epílogo al libro „De Francesca a Beatrice”, OC, t. 3, s. 325.
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forma, gdyż ta ostatnia jest jedynie środkiem do przekazania tego, co artysta 
ma do powiedzenia i od wagi oraz głębi tego przekazu zależy wartość dzieła. 
Kiedy twórca takim istotnym przekazem nie dysponuje, zaczyna popadać w ma-
nieryzm, bawić się formą, czyli mylić z celem to, co powinny stanowić jedynie 
środek do jego osiągnięcia. „Taka jest właśnie literatura okresów dekadenckich, 
oderwana od spraw ludzi i narodu, skupiająca całe swoje zainteresowanie na 
wirtuozerii technicznej, ocenianej przez wąską grupę wprowadzonych w jej 
tajniki znawców oraz kolegów – literatów”18.

Podobny pogląd powtórzy w Poezji nowej, poezji starej. „Tak samo obecni 
poeci czynią z instrumentu tworzenia materiał twórczości, podczas gdy we 
wszystkich dziedzinach sztuki materiałem może być tylko i nieodmiennie życie, 
jedyne drzewo rodzące owoce estetyki”19. W tym tekście należy już jednak od-
różnić dwa aspekty; pierwszy, dotyczący przeżycia estetycznego, który osadzony 
jest jeszcze w tradycyjnych poglądach i drugi, dotyczący rozumienia kategorii 
życia. Sztuka jest tu rozumiana jako „szlachetny substytut życia”, czyli coś, dla 
czego życie stanowi wprawdzie inspirację, ale co samo stanowi z kolei lekar-
stwo na jego nudę i monotonię. Przy czym nie może się tu Ortega zdecydować, 
czy ta ucieczka od codzienności polegająca na „sięgnięciu po wino z cudzych 
winnic” ma koncentrować się na poszukiwaniu „ulgi w cienistych gajach” czy 
może raczej na „zanurzaniu się w tragicznych scenach”, a może na jednym 
i drugim. Ale akurat nie negatywny czy pozytywny charakter przeżyć przez 
sztukę dostarczanych jest tu najbardziej istotny. To, co ważne i co prowadzi nas 
prosto do następnego etapu refleksji estetycznych hiszpańskiego filozofa, to 
stwierdzenie, że sztuka nie może być zwykłym odzwierciedleniem rzeczywisto-
ści, lecz, o ile pragnie być sztuką sensu stricto, musi sięgać głębiej, do korzeni, 
z której ta rzeczywistość wyrasta, a zatem do życia, które jest już tu rozumiane 
nie w sposób potoczny czy biologiczny, lecz filozoficzny, chociaż może jeszcze 
nie tak, jak to przedstawił w omawianym wcześniej eseju ¿Qué es filosofía?. 
„Ta rzeczywistość codzienna wyrasta, jak gałąź z pnia drzewa, z rzeczywistości 
odwiecznej, to znaczy z problemów i niepokojów uniwersalnych, z ogarniającej 
cały wszechświat pasji życia. Do tej właśnie rzeczywistości odwiecznej należy 
sztuka, w niej nurza się, topiąc się nieledwie, prawdziwy artysta, czyniąc z niej 
ośrodek energii potrafi skondensować powszedniość i nadać życiu sens”20.

Trudno doszukać się w tych poglądach jakiejś szczególnej oryginalności, ale 
w tym czasie powtarzali je za Nietzschem przecież prawie wszyscy, naszych 
młodopolskich myślicieli nie wyłączając. To, co ważne z punktu widzenia niniej-
szego tekstu, to fakt, że filozofia sztuki Ortegi pozostaje tu w pełnej zgodności 
z innymi jego filozoficznymi koncepcjami, tworząc system – jeśli nawet nie no-
watorski, to na pewno spójny. Jeśli życie stanowi rzeczywistość radykalną, czyli 
w tym wypadku nie jedyną wprawdzie, ale taką, w jakiej zakorzeniają się wszyst-
kie inne rzeczywistości21, to zadaniem sztuki jest dotarcie do tej rzeczywistości, 

18 JOG, Krytyka barbarzyńska, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki…, s . 37 .
19 JOG, Poezja nowa, poezja stara, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 40 .
20 Tamże, s. 42.
21 Termin „realidad radical” tłumaczę, podobnie jak wszystkie inne przekłady tekstów Ortegi, jako 

„rzeczywistość radykalna”, ale należy pamiętać, że ten polski przekład, aczkolwiek oddaje intencje 
hiszpańskiego filozofa, pod względem semantycznym nie jest tak bardzo udany, jak hiszpański wyraz 
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ale dotarcie w sposób swoisty, jeżeli ma się ona różnić od innych typów ludzkiej 
aktywności, które się zjawiskiem życia interesują, czyli od nauki i filozofii. Myśl 
ta wyrażona jest tu jeszcze implicite, ale prowadzi nas ona prosto do okresu, 
w którym Ortega, podczas swych podróży do Niemiec, zapoznaje się z ideami 
neokantyzmu marburskiego, których wpływ widoczny jest w eseju Adam w raju 
(1910), gdzie napotkamy już pełne wyjaśnienia i analizy dotyczące tak samej 
sztuki, jak i jej relacji z życiem.

Okres drugi, czyli filozofia sztuki Ortegi y Gasseta a wpływ neokantyzmu i feno-
menologii

Ortega odbył trzy podróże do Niemiec; pierwszą, siedmiomiesięczną w roku 
1906 do Lipska, drugą, trwającą blisko rok, w latach 1906-1907 do Marburga, 
i trzecią, prawdopodobnie najkrótszą, na początku roku 1911. Trudno mi z całą 
pewnością stwierdzić, że podczas wizyty drugiej „stał się całkowicie neokanty-
stą”, jak utrzymują hiszpańscy badacze, za którymi podaję te dane22. Nie ulega 
natomiast wątpliwości, że studiował pisma Kanta i pozostawał w kontakcie 
z Natorpem i Cohenem. Zdaniem Doroty Leszczyny, szczególnie ten drugi wywarł 
duży wpływ na poglądy estetyczne hiszpańskiego filozofa23.

Teza, że sztuka nie jest naśladowaniem rzeczywistości, obowiązuje tu w dal-
szym ciągu i nie ma potrzeby dokonywać jej głębszej analizy, gdyż uzasadnienia, 
jakie Ortega podaje, nie różnią się w zasadzie od tych, jakie w tym i późniejszym 
czasie możemy znaleźć u innych estetyków i filozofów sztuki. Tak czy inaczej 
„namalować dobrze jakąś rzecz nie jest więc, jak to dawniej myśleliśmy, sprawą 
równie prostą, co ją skopiować”24. Bardziej interesujący, a jednocześnie bardziej 
swoisty, wydaje się natomiast pogląd, że sztuka nie jest wyrazem tego, co dzieje 
się w człowieku, nie jest odzwierciedleniem przeżyć, które zachodzą gdzieś 
w głębi naszej psychiki, poza granicą tego, co świadome. „Nic bardziej fałszy-
wego, niż traktowanie sztuki jako wyrazu tego, co dzieje się pod powierzchnią 
naszego życia wewnętrznego, jako metody komunikowania innym [treści] naszej 
najgłębszej duchowości. Temu celowi służy język (idioma), który zresztą także 
nie oferuje nam ludzkiej intymności w sposób bezpośredni, a jedynie odnosi 
się do niej w sposób aluzyjny”25.

I tutaj pojawia się jeden z najtrudniejszych w estetyce i filozofii sztuki proble-
mów – podporządkowanie jednemu pojęciu dziedzin tak różnych, jak literatura, 

„radical”, który związany jest ściśle z wyrazem „raíz”, czyli „korzeń”. A zatem „realidad radical” to ta, 
w której, jak sama nazwa wskazuje „zakorzeniają się” wszystkie inne rzeczywistości. „Życie to radykalny 
sposób istnienia (ser), w którym napotykam każdą inną rzecz i każdy inny sposób istnienia wewnątrz 
niego, jako jego część, która się doń odnosi. Zawiera się w nim wszystko pozostałe i to w taki sposób, 
w jaki się doń odnosi, czyli w jaki jest przeżywane. Najtrudniejsze równanie matematyczne, najbardziej 
sformalizowane i abstrakcyjne pojęcie filozoficzne, sam Wszechświat, a nawet sam Bóg są tym, co na-
potykam w moim życiu i co przeżywam” (JOG, ¿Qué es filosofía?, s. 405).

22 R. Sánchez Muñoz, R. A. Chávez Báez, S. García Pérez, Ideas sobre la estética y el arte desde el 
neocantismo de Ortega y Gasset, „Elementos” 109 (2018), s. 13-14.

23 D. Leszczyna, dz. cyt., s. 162.
24 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 47 .
25 JOG, Ensayo de estética, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 255 .
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z jednej strony, a sztuki plastyczne z drugiej, dziedzin, które nie tylko posługują 
się odmienną formą przekazu, lecz także wymagają różnych form percepcji. 
Ortega nie ułatwia tutaj zadania badaczowi, posługując się terminem „idioma”, 
który – w przeciwieństwie do „lengua” – oznacza nie język jako formę komuni-
kacji w ogóle, lecz język jako formę komunikacji określonej grupy etnicznej lub 
narodowej czy społecznej, co mogłoby sugerować, że chodzi tu o indywidualny 
styl wypowiedzi artysty lub artystów, a taka interpretacja wprowadzałaby pe-
wien zamęt, gdyż w tym samym eseju Ensayo de estética a manera de prólogo 
stwierdza w omawianym kontekście, że „narracja (narración) czyni wszystko 
widmem samego siebie, oddala, przenosi daleko poza horyzont tego, co aktualne. 
To, co opowiedziane, to to, co już było. A to, co już było stanowi [w słownej 
wypowiedzi – K. P.] jedynie schematyczną pozostałość w teraźniejszości tego, 
co jest już w niej nieobecne, obecność (ser) tego, czego już nie ma”26.

Kluczem do rozwiązania tego dylematu może być tu z kolei termin „narración” 
i wcześniej użyty „expresión idiomática”. Sugerują one, a sugestia ta byłaby 
zgodna z jego tezą o intymności osób27, że Ortedze chodzi tu o to, iż w proce-
sie bezpośredniej, indywidualnej komunikacji nie docieramy do istoty rzeczy. 
Jeśli informuję kogoś o tym, że odczuwam ból lub że myślę o czymś, druga 
strona rozumie wprawdzie mój przekaz, ale przecież ani nie odczuwa mojego 
bólu, ani nie uczestniczy w procesie myślenia. Podobnie sprawy mają się także 
w innych dziedzinach związanych z życiem, czyli w nauce i filozofii. „W nauce 
i moralności królują pojęcia, są one prawem i one to tworzą rzeczy”28. Wcześniej 
wspomniałem o tym, że każdy element otaczającej nas rzeczywistości wchodzi 
w relacje z innymi elementami do tej rzeczywistości należącymi. Zadaniem nauki 
jest stopniowe odkrywanie tych relacji, ale ponieważ jest ich nieskończenie wiele, 
potrzebowałaby ona nieskończonej ilości czasu po to, by wyodrębnić je wszystkie. 
Nawet gdyby to było możliwe, to i tak naukowy obraz rzeczywistości nie byłby 
jej obrazem witalnym, gdyż świat natury tworzony przez naukę jest światem 
przedstawionym w postaci ogólnych pojęć, a te stanowią antytezę witalności. 
„Nie możemy niczego uczynić przedmiotem naszego zrozumienia, [...] o ile nie 
przekształcimy tego czegoś w pojęcie, w ideę, czyli o ile nie przestanie istnieć 
to, co jest i nie przekształci się w schematyczny cień samego siebie”29. Dlatego 
też zapewne i idee ogólne nie należą do dziedziny sztuki, „obraz nie może być 
trampoliną, która by nas nagle wyrzucała w dziedzinę filozofii”30.

W tym momencie wiemy już, czym sztuka być nie powinna, jeśli ma realizo-
wać swój podstawowy i specyficzny cel, jakim jest uchwycenie rzeczywistości 
radykalnej, czyli życia. Widzieliśmy przed chwilą, że zarówno nauka, jak i filo-
zofia starają się wprawdzie do tej rzeczywistości docierać, ale metody, którymi 
dysponują, są niewystarczające, zbliżają się do niej, ale nie docierają w pełni, 
gdyż zjawisko życia jest zbyt złożone i ilościowo, i jakościowo, żeby można je 

26 Tamże, s. 256.
27 Najdokładniej wyjaśnia Ortega pojęcie „intymności” w wydanym pośmiertnie zbiorze esejów 

Człowiek i ludzie, [w:] JOG, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, przeł. P. Niklewicz i H. Woźniakowski, 
PWN, Warszawa 1982, s. 362 i nn.

28 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 51 .
29 JOG, Ensayo de estética, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 254 .
30 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s. 69-70.
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było całkowicie zbadać przy pomocy zwykłej obserwacji, indukcji czy dedukcji. 
Z drugiej strony natomiast, jest ono zbyt istotne, żeby można było je zignoro-
wać. „Życie rzeczy to jej byt, a jej życie czyli byt, to zbiór relacji i wzajemnych 
oddziaływań ze wszystkimi pozostałymi rzeczami”31. Granica pomiędzy sztuką 
a dziedzinami pokrewnymi lub tym, co tylko sztukę udaje, staje się coraz wyraź-
niejsza, a teza, że nie może ona mieć charakteru mimetycznego, coraz bardziej 
oczywista. Istnieją różne rodzaje rzeczywistości, rzeczywistość naukowa, która 
wymaga uporządkowania przy pomocy pojęć, rzeczywistość dnia powszednie-
go, która rządzi się zasadami pragmatyzmu wystarczającymi do codziennego 
funkcjonowania, ale te i inne rzeczywistości są odmienne od witalnej, tak jak 
ją rozumie Ortega. Można próbować w ten czy inny sposób odzwierciedlać 
i te odmienne rzeczywistości, ale ilustracja w podręczniku historii czy schemat 
w podręczniku fizyki nie będą dziełami sztuki. Sztuka jest odmiennym środkiem 
przekazu, jej zadaniem nie jest opowiadanie nam o rzeczach, ale „prezentowanie 
ich w ich pełnej, bytowej aktywności (como ejecutándose)”32.

Sformułowanie to jest na razie dość niejasne, ale niezwykle istotne, gdyż 
odzwierciedla ono wyraźny kierunek, w którym podąża myśl Ortegi, a który, 
w tym okresie, będzie koncentrował się na rzeczach, a nie poza nimi. Sięganie 
do życia, do dziejącej się rzeczywistości, to nie sięganie do absolutu czy rzeczy 
samych w sobie. „Prawdziwy idealista nie kopiuje chodzących mu po głowie 
mętnych myśli, lecz z zapałem zagłębia się w chaos rzekomej rzeczywistości, 
poszukując kierujących nią zasad”33. A zatem nic w stylu malarstwa abstrak-
cjonistycznego czy form tworzonych przez konstruktywistów. Chciałoby się tu 
zacytować powiedzenie Husserla „z powrotem do rzeczy samych” i może dla-
tego sporo racji mają autorzy cytowanego już artykułu, twierdząc, że podczas 
swojego trzeciego pobytu w Niemczech w roku 1911 Ortega odszedł całkowicie 
od neokantyzmu i pod wpływem Schelera i Hartmana, których poznał osobiście, 
przeszedł na pozycje fenomenologiczne34. Nie należy przy tym zapominać, że, 
moim przynajmniej zdaniem, Ortega inspiruje się jedynie dominującymi prądami 
filozoficznymi, pozostaje pod większym lub mniejszym ich wpływem, ale raczej 
nie staje się ich wyznawcą.

Nieuniknioną konsekwencją założenia, że „nie należy malować idei ogólnych” 
i że „obraz nie może być trampoliną, która by nas nagle wyrzucała w sferę 
filozofii”35 jest powrót do rzeczywistości, a dokładniej do dziejącej się rzeczywi-
stości, do życia. Tylko tutaj pojawia się problem, bo życie to czysty dynamizm, 
wymiana, nieskończona ilość pojawiających się i zanikających relacji. Kiedy 
patrzymy na rzeczy, widzimy wprawdzie ich dynamikę, gdyż przyroda nie jest 
niezmienna, drzewa poruszają się pod wpływem wiatru, kwiaty przekwitają, 
a nawet zwykły kamień w miarę upływu czasu „wrasta” w ziemię. Sztuka może 
oczywiście próbować odwzorowania tej dynamiki, a nawet robiła to, chociażby 
w okresie baroku, ale to nie o takie odwzorowanie Ortedze chodzi. To byłoby 

31 R. Sánchez Muñoz, R. A. Chávez Báez, S. García Pérez, dz. cyt., s. 15.
32 JOG, Ensayo de estética, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 256 .
33 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 63 .
34 R. Sánchez Muñoz, R. A. Chávez Báez, S. García Pérez, dz. cyt., s. 14.
35 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s. 69 i 70.
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zbyt proste. Historycznie, owszem, mogło wystarczać, ale każda epoka stawia 
przed kolejnymi pokoleniami, także przed pokoleniami artystów, nowe wyzwania 
i sztuka XX w. nie może być zwykłym powtórzeniem tego, co uchodziło za nią 
w wiekach minionych.

Nie oznacza to, że sztuce dawnej nie udawało się niekiedy wypełnić zadania, 
które Ortega uważa za jej cel nadrzędny, czyli przedstawienia przy pomocy 
dostępnych jej środków istoty jakiegoś aspektu życia. W Ensayo de estética 
dokonuje analizy takiego wypadku na przykładzie rzeźby z nagrobka Lorenzo 
de Medici znanej jako Il Pensieroso. Nie od rzeczy będzie tutaj dokładniejsze 
przyjrzenie się tej analizie, gdyż pomoże nam ona w odpowiedzi na postawio-
ne wyżej pytanie. Co właściwie oznacza „przedstawianie rzeczy w ich bytowej 
aktywności?”. Stoimy oto przed rzeźbą Michała Anioła przedstawiającą zamy-
ślonego człowieka, ale marmurowa rzeźba odwzorowująca ludzkie ciało nie jest 
tym, co bezpośrednio wywołuje w nas przyjemność (fruición) natury estetycznej. 
Stanowi jedynie nośnik, dzięki któremu intuicyjnie odczuwamy obecność czysto 
imaginacyjnego przedmiotu czystej wyobraźni. Tak naprawdę bowiem rzeźba 
zaczyna się tam, gdzie kończy się to, co sobą przedstawia. „To nie białość mar-
muru, nie linie i kształty, ale to, do czego wszystko to się odnosi (alude) i co 
nagle obecne jest przed nami i to obecnością tak pełną, że bylibyśmy w stanie 
opisać ją jedynie jako obecność absolutną (absoluta presencia)”36.

Rzeźba zamyślonego człowieka jest w tym wypadku opowiadaniem (narración) 
o nas samych, twierdzi dalej Ortega, ale niestety nie wyjaśnia, czym dokładnie 
różni się ta narración od tej, która opowiada o tym, co już było, ale czego już 
nie ma. W każdym bądź razie w tym wypadku istnieje dystans pomiędzy tym, 
co rzeźba przedstawia, a do czego się odnosi (refiere). Więcej, mamy tu właśnie 
do czynienia z czynnością myślenia, która się dzieje (el acto mismo de pensar 
ejecutándose). Uobecnia się tutaj to, co nie mogłoby się uobecnić w jakikolwiek 
inny sposób. I to właśnie jest ten szczególny przekaz obecny jedynie w sztuce, 
który różni się od wszystkich innych, takich jak chociażby naukowy, który robi 
wrażenie jakby był jedynie schematem, odległą aluzją życia, cieniem i symbolem 
dziejącej się rzeczywistości. Niewątpliwie mamy tu zatem do czynienia z dwoma 
poziomami bytu, pierwszy rzeczywisty, drugi można na razie określić jako „poza-
rzeczywisty”, gdyż nie jest on jeszcze na razie tej rzeczywistości zaprzeczeniem. 
Tylko pierwszy z nich dostępny nam jest w sposób naturalny i taki, który nie 
wymaga od nas żadnej poznawczej inicjatywy, z drugim rzecz ma się zupełnie 
odwrotnie. Istnieje „rzeczywistość, która prezentuje się nam bez większego 
[z naszej strony] wysiłku, gdyż wystarczy mieć oczy i uszy otwarte – to świat 
czystych wrażeń. Ale poza nim istnieje inny świat (trasmundo), utworzony [wła-
śnie] z tych wrażeń, który, aczkolwiek pozornie nie związany z tym pierwszym, 
nie jest poprzez to mniej rzeczywisty. […]. Ten drugi, głębszy świat jest tak samo 
oczywisty (claro), jak ten powierzchowny, a jedynie wymaga od nas więcej”37.

I ponownie mielibyśmy tu ochotę pomyśleć o rzeczach samych w sobie, 
o absolucie czy w ogóle o świecie transcendentnym w klasycznym rozumieniu, 

36 JOG, Ensayo de estética, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 255 .
37 JOG, Meditaciones del Quijote, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 335 .
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ale nawet z dotychczasowych wyjaśnień wynika, że o ile jeszcze w pierwszym 
okresie analizowanych tu poglądów teza taka byłaby tu do przyjęcia, to po 
zbliżeniu się Ortegi do fenomenologii, zakładać jej raczej nie można. Sztuka 
sięga do istoty rzeczywistości, ale poprzez formy zmysłowo dostępne, czyli 
innymi słowy „sztuka to indywidualizacja”38 i tym właśnie jej dyskurs różni się 
od dyskursu, który dominuje w nauce czy w filozofii. Sztuka wkracza tam, gdzie 
zaczynają nas zawodzić metody naukowe, czyli abstrakcja i generalizacja, nauka 
docieka praw, jakimi kieruje się przyroda, sztuka wprost przeciwnie, interesuje 
się tym, co witalne, czyli konkretne i  jedyne. A zatem sztuka jest jak okno, 
poprzez które w zmysłowo nam dostępnej rzeczywistości możemy dostrzec 
to, co przy zwykłej, nieestetycznej percepcji jest dla nas niedostępne. Ale też 
tylko ta zmysłowa rzeczywistość tego rodzaju percepcję nam umożliwia, a to 
oznacza, że ta ostatnia może mieć tylko aposterioryczny charakter i nigdy nie 
może zachodzić poza naszym doświadczaniem świata. „Obraz, tak jak poezja 
czy muzyka, tak jak każde dzieło sztuki jest przejściem do tego co nierzeczy-
wiste, które w magiczny sposób otwiera się w naszym realnym otoczeniu”39.

Sztuka zatem posługuje się formami naturalnymi i stanowią one dla malarza 
takie samo narzędzie, jak farby, płótno czy pędzel. Można by powiedzieć, że 
te formy naturalne są dla artysty narzędziem drugiego stopnia i trzeba bardzo 
uważać, żeby w tym wypadku nie pomylić tego środka z celem, co wszak zdarza 
się aż nazbyt często w sztuce opartej na mimesis. Istnieją bowiem malarze, którzy 
malują rzeczy, i ci, którzy posługują się namalowanymi przez siebie rzeczami, 
tworząc obrazy. Dochodzimy tutaj do bardzo trudnego momentu niniejszej 
analizy, bo należałoby w tym miejscu postawić pytanie o granice pomiędzy 
sztuką prawdziwą, a tym, co tylko sztukę udaje, pomiędzy kopią rzeczywistości 
a obrazem, pomiędzy artystą a rzemieślnikiem. Ponieważ, o ile mi wiadomo, 
estetycy dotychczas nie rozstrzygnęli jednoznacznie tego problemu, a i nic nie 
wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości taka powszechna zgoda na granice 
jednoznacznie oddzielające sztukę od nie-sztuki się pojawiła, nie możemy ocze-
kiwać od tekstów napisanych w drugiej dekadzie XX w. jakichś szczególnych 
rewelacji. Niemniej pewien zarys próby rozwiązania tego zagadnienia w anali-
zowanej koncepcji jest tu niezbędny.

Jeśli pozostaniemy w obrębie sztuk przedstawiających, to bez wątpienia nasz 
pierwszy kontakt to kontakt z malowidłem, czyli pociągnięciami pędzla, które 
przenoszą nam na płótno elementy świata zewnętrznego. Ale o ile obraz nie 
jest jedynie zwykłą kopią, co dla teorii mimetycznych byłoby już warunkiem 
wystarczającym dzieła sztuki, to „nad fakturą dzieła unosi się lekko jakby świat 
jednostek idealnych, który się na niej opiera, a którym zarazem jest ona przepo-
jona”40. Czyli tu właśnie mamy do czynienia z „oknem” na inną rzeczywistość, 
ale to akurat nic nowego. Bardziej istotne jest u Ortegi to, że w dziele sztuki nie 
„prześwituje” świat transcendentny w jego klasycznym rozumieniu. Dzieło jest 
światem zamkniętym, ograniczonym do samego siebie, światem jednostkowym, 
w którym udało się zawrzeć pewną niedostępną nam w zwykłej, codziennej 

38 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 63 .
39 JOG, Meditación del marco, OC, t. 2, s. 310-311.
40 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 46 .
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percepcji otaczającego nas świata cechę rzeczywistości – jej witalny charakter: 
„nic z zewnątrz nie nadaje tym obrazom ich wewnętrznej żywotności, rodzi się 
ona w obrazie, w nim tylko żyje, ona właśnie jest obrazem”41. Obraz skompo-
nowany jest zatem z rzeczy, ale to, co stanowi o jego istocie, czyli o tym, że jest 
właśnie obrazem, jest już poza rzeczami, jest pozarzeczywiste, jest elementem 
irrealnym, niemającym żadnego odpowiednika w przyrodzie. Ortega nazywa ten 
element – decydujący o granicy pomiędzy malowidłem a obrazem – „jednością”. 
Nie bardzo rozumiem jego wyjaśnienia dotyczące tej kategorii. Wynika z nich, 
że nie tworzą jej ani kolor, ani linia, co jest jeszcze zrozumiałe. Dalej dowiadu-
jemy się, że „łączy ona poszczególne elementy malowidła”42, co jest już mniej 
zrozumiałe, zwłaszcza w odniesieniu do podstawowej tezy, że dzieło sztuki ma 
sięgać i odzwierciedlać witalną rzeczywistość. Ta rzeczywistość cechuje się m.in. 
tym, że wszystko jest w niej połączone ze wszystkim, że „istnienie przydroż-
nego kamienia wymaga istnienia całego wszechświata”, jak obrazowo określił 
to hiszpański myśliciel w innym miejscu. Skoro zatem świat z punktu widzenia 
witalizmu jest jednością, to może właśnie sztuka miałaby odzwierciedlać tę 
jedność, aczkolwiek tenże świat na poziomie zmysłowej percepcji jawi się jako 
różnorodny? Może tak właśnie należy rozumieć stwierdzenie, że – żeby dobrze 
namalować jakąś rzecz – „konieczne jest uprzednie określenie jej relacji z innymi 
rzeczami”43? Nie pomagają w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania znane mi 
opracowania estetyki Ortegi dotyczące, gdyż te bądź to traktują ją jako jedną, 
spójną całość44, a moim zdaniem jest to niemożliwe, co zaraz postaram się 
uzasadnić, bądź uznają, że jedyne prawdziwe poglądy estetyczne hiszpańskiego 
filozofa zawierają się w Dehumanizacji sztuki i tekstach jej pokrewnych45. Nie 
pomaga to jednak przy wątpliwościach dotyczących tekstów wcześniejszych, 
takich jak chociażby Adam w raju, który stanowi podstawę do odtworzenia 
estetycznych poglądów Ortegi z okresu jego zainteresowań i kontaktów z fi-
lozofią niemiecką46.

Okres trzeci, czyli problem z „dehumanizacją sztuki”

Kiedy kilkanaście lat temu pisałem swoją rozprawę habilitacyjną dotyczącą myśli 
filozoficzno-społecznej Ortegi, popełniłem ten sam błąd, co część wymienio-
nych wyżej badaczy i wszelkie uwagi dotyczące jego koncepcji sztuki odnosiłem 
właśnie do Dehumanizacji sztuki, która zresztą już wówczas wydała mi się 

41 Tamże.
42 Tamże, s. 47.
43 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 47 .
44 Tak ma się rzecz chociażby w wypadku cytowanego już kilkakrotnie artykułu Ideas sobre la estéti-

ca…, gdzie m.in. czytamy, że malarz powinien malować „odwieczne warunki witalności. Namalować coś, 
to znaczy obdarzyć to wiecznym życiem”. Zdanie „namalować coś, to znaczy obdarzyć to możliwością 
życia wiecznego” faktycznie znajduje się w Adamie w raju (s. 70 polskiego wydania), ale właśnie ono 
robi na mnie wrażenie niepasującego do całości kontekstu eseju i do głównych tez w nim zawartych – 
indywidualizacja i koncentracja na poszczególnych rzeczach.

45 A. Gutiérrez Pozo, dz. cyt.
46 Tak właśnie traktuje ten esej D. Leszczyna w książce José Ortega y Gasset. Dziedzictwo Kanta 

i neokantyzmu marburskiego .
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niezgodna z jego filozoficzną koncepcją witalizmu47. Błąd mój polegał na tym 
właśnie, że potraktowałem ostatnią fazę poglądów hiszpańskiego filozofa na 
istotę sztuki jako ich całość, ignorując to, co pisał w tekstach wcześniejszych, 
a to doprowadziło do stwierdzenia, że między estetyką Ortegi jako taką a jego 
pozostałymi poglądami filozoficznymi pojawia się poważny dysonans, co akurat 
nie jest do końca prawdą. Na swoje usprawiedliwienie mogę jedynie dodać, że 
estetyka i filozofia sztuki nie stanowiły zasadniczego tematu rozprawy, a uwa-
gi ich dotyczące mają w niej charakter marginalny. Z drugiej jednak strony, 
dokładniejsza lektura tych tekstów Ortegi y Gasseta, które traktują o estetyce 
i filozofii sztuki, potwierdziła w pełni ówczesne podejrzenia, że podporządko-
wanie przezeń filozofii sztuki jego teorii społecznej, bo właśnie do tego zmierza 
on w Dehumanizacji sztuki, nie wyszło na dobre jego poglądom filozoficznym 
ujmowanym jako całość.

Nie znaczy to bynajmniej, że należy deprecjonować wartość poglądów wy-
rażonych w Dehumanizacji sztuki. Raczej wprost przeciwnie, esej ten stanowi 
całkowicie koherentny, sugestywny, świetnie napisany traktat i trudno się nawet 
dziwić, że wielu badaczy myśli ortegiańskiej, omawiając jego poglądy estetyczne, 
koncentruje się wyłącznie lub prawie wyłącznie na nim. Szkoda tylko, że sam 
Ortega jak gdyby nie zauważa, że tworzy oto już odmienną w swojej istocie 
estetykę i filozofię sztuki, które niekoniecznie są zgodne z jego poglądami 
dotychczasowymi.

Pierwsze echa tego nowego podejścia możemy zauważyć w napisanym w roku 
1921 eseju Muzykalia. To, co przede wszystkim zwraca uwagę w tym tekście, to 
większa niż dotychczas koncentracja na odbiorcy dzieła i postawie estetycznej. 
Ortega już w tym momencie dostrzega i docenia w sztuce te prądy i tendencje, 
które coraz bardziej odchodzą od form rzeczywistych, tych, z którymi mamy 
do czynienia w codziennym życiu, co bynajmniej nie niepokoi go jako witalisty, 
ale wprost przeciwnie, napawa entuzjazmem. Entuzjazm ten w pełni można 
zrozumieć, gdyż ta nowa, czy jak ją często nazywa „młoda” sztuka znakomicie 
wyjaśnia jego antyegalitarystyczną koncepcję społeczeństwa. Rzecz w tym, że 
szuka dotychczasowa – ma tu na myśli głównie te jej kierunki, które pojawiły się 
w wieku XIX – była w istocie swojej zgodna z oświeceniowymi, demokratycz-
nymi hasłami wolności, równości i braterstwa i stanowiła wyraz tych przemian 
społecznych, z którymi Ortega akurat się nie zgadza i które uważa za zgubne 
dla przyszłości całej zachodniej cywilizacji. Niejednokrotnie wszak powtarza, 
że społeczeństwo przyszłości albo będzie arystokratyczne, albo nie będzie go 
wcale. Tymczasem sztuka oparta na mimesis powoduje, że uczestnictwo w jej 
świecie staje się dostępne dla wszystkich, a masy ludzkie, które i tak zaczynają 
dominować w coraz to większej ilości obszarów życia społecznego, wdzierają 
się nawet tam, gdzie zdecydowanie pojawiać się nie powinny, co oczywiście 
powoduje, że w życiu społecznym zanikają te wszystkie wartości, które mogą 
być pielęgnowane jedynie przez duchową arystokrację.

Subtelny świat sztuki i przeżyć estetycznych jest szczególnie wrażliwy na „ataki” 
ze strony człowieka pospolitego, który aspirując do uczestniczenia w tym świecie, 

47 Por. K. Polit, dz. cyt., s. 264 i nn.



207

Dwie filozofie sztuki José Ortegi y Gasseta

powoduje, że przeżycia z nim związane także, siłą rzeczy, stają się płaskie i pospolite. 
Tak naprawdę nie są to przeżycia estetyczne, gdyż nie dotyczą samego dzieła sztuki, 
ale właśnie tego, że to ostatnie jako związane z rzeczywistością wywołuje reakcje 
tożsame z tymi, jakie wywołują formy naturalne. „W Szóstej Symfonii [Beethovena] 
zarówno spokojny kupiec, jak i znakomity profesor, prosty robotnik czy panienka 
ze sklepu rozpoznają, ze wzruszeniem odbicie własnych uczuć”48. Sztuka oparta 
na mimesis prowokuje wręcz powstawanie reakcji, które są charakterystyczne dla 
naszych kontaktów z wieloma innymi przedmiotami leżącymi poza jej obrębem. 
Tak naprawdę odbiorca nie koncentruje się na dziele, ale na reakcjach, które 
ono w nim wywołuje, nie cieszy się samym dziełem, ale skutkami jego istnienia, 
zazwyczaj całkowicie przypadkowymi. „Każdy kierunek artystyczny bazujący na 
wywoływaniu mechanicznych reakcji uczuciowych w duszy słuchacza czy widza 
reprezentuje oczywiście podrzędniejszy rodzaj sztuki. Melodramat, felieton i powieść 
pornograficzna to krańcowe przykłady produkcji artystycznej zawdzięczającej swą 
żywotność mechanicznym reakcjom wywoływanym u czytelników”49.

Tezy te w pełni rozwinie Ortega w pięć lat później w Dehumanizacji sztuki 
i ma zapewne sporo racji Antonio Gutiérrez Pozo – autor jednych z najlepszych 
artykułów dotyczących estetycznych poglądów Ortegi, z jakimi zapoznałem się 
podczas pisania tego tekstu – że „to, co robi [Ortega] stanowi swoistą feno-
menologię młodej sztuki: zbliża się do faktu (istnieje nowy sposób tworzenia 
i pojmowania sztuki) po to, by intuicyjnie uchwycić jej eidos”. Mam jedynie 
wątpliwości, co do tego, czy podstawowym celem całego przedsięwzięcia jest 
tutaj faktycznie uchwycenie istoty zjawiska nowej sztuki, czy też cel ten leży 
w jakimś innym, pozaestetycznym obszarze rozważań autora Buntu mas.

W Dehumanizacji sztuki mamy do czynienia z bardziej już wyraźną i szerszą 
krytyką sztuki wieku XIX, która redukowała do minimum elementy stricte es-
tetyczne i podporządkowywała to, co artystyczne rzeczywistości przeżywanej 
przez człowieka, stając się tym samym w pewnym sensie kontynuacją ludzkiego 
życia. Nie pretendowała do stworzenia odmiennej ontologicznie rzeczywistości, 
czyli świata artystycznej fikcji, a ograniczała się jedynie do przyjęcia roli fikcji 
świata realnego. Stanowiła powielenie tego, co naprawdę zachodzi w życiu 
ludzkim. „Zamiast być sztuką autonomiczną, realistyczna sztuka wieku XIX 
potraktowała instrumentalnie to, co artystyczne”50. Nieuniknionym następ-
stwem realizmu było powielenie w sztuce procesu zwykłego, codziennego 
życia. Sztuka miała być tworzona pod wpływem zwykłych emocji, miała je 
sobą wyrażać i, co najbardziej istotne, a jednocześnie nieuniknione, miała je 
wywoływać u odbiorcy. Przeżycie estetyczne nie różniło się w istocie od innych 
przyjemności, jakich człowiek może doznawać także poza sztuką, co najwyżej 
miało może mniej utylitarny charakter, By doznać go w tej jego ograniczonej, 
czy może wręcz upośledzonej formie, wystarczyła zwykła ludzka wrażliwość na 
sprawy życia codziennego. A tymczasem „smutek lub radość z ludzkich losów, 
o których opowiada sztuka nie ma nic wspólnego z prawdziwą przyjemnością 
estetyczną. Co więcej zaabsorbowanie ludzką treścią dzieła jest zasadniczo 

48 JOG, Muzykalia, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki…, s . 98 .
49 Tamże, s. 108.
50 A. Gutiérrez Pozo, dz. cyt., s. 646.
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niezgodne z właściwym zadowoleniem estetycznym”51. Sztuka nie może być 
jakimś instynktownym zarażaniem się cudzymi stanami psychicznymi ani nie 
może być spowodowana czynnikami pozostającymi poza obrębem samej sztuki. 
Przyjemność z niej czerpana nie może mieć nic wspólnego z przyjemnością, jakiej 
człowiek doznaje po spożyciu alkoholu lub w wyniku wygranej na loterii. Prze-
życie estetyczne powinno być uosobieniem jasności i stanowić apogeum pracy 
intelektu. „Z punktu widzenia estetyki łzy lub śmiech są zwykłym oszustwem”52.

I przyjmijmy ten właśnie cytat jako początkowy punkt odniesienia w pro-
cesie uzasadnienia, że mamy tu do czynienia nie z kontynuacją poglądów es-
tetycznych, ale z nową estetyką i filozofią sztuki, a może nawet antyestetyką, 
jeśli weźmiemy pod uwagę etymologię tego pojęcia. Może zresztą ta ostatnia 
sugestia idzie zbyt daleko, bo wszak, jak to się zaraz okaże, podstawą kontaktu 
z dziełem sztuki są cały czas wrażenia zmysłowe, bo i inaczej być przecież nie 
może. Zmysły zatem zapoczątkowują kontakt odbiorcy z dziełem, bo nie jest 
ono, rzecz jasna, czystą, aprioryczną formą, ale już samo przeżycie estetyczne 
ma charakter czysto intelektualny, podczas gdy jeszcze w Adamie w raju nie 
sposób było „w pojęciu uwięzić poczucia piękna”, a sztuka była „królestwem 
uczucia”53. Jakie są źródła tak radykalnej zmiany? Żeby udzielić odpowiedzi na 
to pytanie, musimy przyjrzeć się dokładniej, czym jest teraz sztuka dla hisz-
pańskiego filozofa, sztuka, w której „zaabsorbowanie ludzką treścią dzieła jest 
zasadniczo niezgodne z właściwym zadowoleniem estetycznym”54.

Przypomnijmy, że dotychczas sztuka miała za zadanie uchwycić radykalną 
rzeczywistość, czyli życie, poprzez wykorzystanie w sposób specyficzny form 
z tą rzeczywistością związanych. Chodziło tu przede wszystkim o uchwycenie 
dynamiki i całościowego charakteru życia – wszystko jest powiązane ze wszystkim 
poprzez nieskończoną ilość dynamicznych relacji. I to właśnie miało odróżniać 
ją od nauki, która docierając do sedna rzeczywistości, zmuszona jest unieru-
chomić ją w wiedzy pojęciowej, a zatem automatycznie zafałszować. Dlatego 
właśnie sztuka wyrastała z bezsilności nauki i rozpoczynała się tam, gdzie nauka 
napotykała swoje naturalne ograniczenia. Teraz prawie wszystko – prawie, bo 
w dalszym ciągu mamy do czynienia z zanegowaniem mimetycznego charakteru 
sztuki55 – ulega zmianie. „Istotą sztuki jest tworzenie nowego rodzaju rzeczywi-
stości obiektywnej, która niszczy obiektywność dotychczasową” – pisze jeden 
z badaczy ortegiańskiej estetyki56. I w tym miejscu natrafiamy na drugą zasad-
niczą różnicę w rozumieniu sztuki w stosunku do tego, jak rozumiana ona była 
w esejach wcześniejszych. Dotychczas zadaniem jej było dotarcie i uchwycenie 
rzeczywistości radykalnej, teraz ma ona tworzyć rzeczywistość alternatywną 
w stosunku do tej, jaka składa się na człowieka i jego okoliczności. Ale nawet 

51 JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 284 .
52 Tamże, s. 299.
53 JOG, Adam w raju, [w:] JOG, Dehumanizacja sztuki..., s . 51 .
54 JOG, Dehumanizacja sztuki…, s . 284 .
55 Może należałoby tu podkreślić, że dzieła sztuki przestawiającej też do świata sztuki należały, ale 

ze względu na uwikłanie ich treści w sprawy życia powodowały zamieszanie i zacieranie granic pomiędzy 
sztuką a naśladownictwem. Sztuka nowa, prostując wszelkie nieporozumienia, wypełnia swoje zadania, 
jako sztuka właśnie, o wiele lepiej.

56 G. Tudori, Ideas estéticas de Ortega y Gasset, „Revista Cubana de Filosofía”, vol. 4, 13/1956, s. 29.
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nie to jest tutaj najważniejsze, gdyż bardziej istotny jest w tym wypadku sposób, 
w jaki ta nowa rzeczywistość powstaje, gdyż droga do jej zaistnienia nie zna 
alternatywy i wiedzie poprzez symboliczne zniszczenie rzeczywistości dotych-
czasowej. I tylko tak rozumieć można terminy „odrealnienie” (irrealización) 
i „derealizacja” (desrealización), które pojawiają się w tym kontekście w tekstach 
tak samego Ortegi, jak i pisanych do nich komentarzach.

„Widzimy, że artysta nie tylko nie stara się mniej lub bardziej nieudolnie 
naśladować rzeczywistości, lecz wręcz zwraca się przeciwko niej. Decyduje się 
na deformację rzeczywistości. Na zniszczenie jej aspektów ludzkich, czyli innymi 
słowy na jej dehumanizację. […] Z rzeczami przedstawionymi przez nowe ma-
larstwo nie sposób obcować; pozbawiając je związków z żywą rzeczywistością 
artysta wysadził w powietrze mosty i spalił okręty, które mogłyby przewieźć nas 
z powrotem do naszego, codziennego świata. Zostajemy uwięzieni w skompli-
kowanym wszechświecie, otoczeni rzeczami, z którymi ludzkie obcowanie nie 
jest możliwe”57. A zatem ta, wymyślona zresztą przez Ortegę, „dehumanizacja 
sztuki” jest jedną z form jej odrealnienia, a dokładniej najbardziej istotną formą 
symbolicznego niszczenia rzeczy. Tym bardziej że w tej „destrukcji” chodzi ra-
czej o formę która jest niszczona, aniżeli o tę, która jest tworzona, czyli, innymi 
słowy rzecz ujmując, stworzenie takiej transformacji elementu rzeczywistego, 
który by w jak najmniejszym stopniu przypominał punkt wyjściowy, a pomimo 
to przemawiał do odbiorcy, już zapewne nie do jego uczuć czy wyobraźni, ale 
do intelektu. Miarą artyzmu jest tu natomiast głębokość tej transformacji, im 
bardziej oddala się ona od form rzeczywistych w kierunku sztuki czystej, tym 
lepiej wypełnia swoje zadanie, gdyż „stworzenie czegoś, co nie jest naślado-
waniem natury, a mimo to posiada pewną treść, może być jedynie dziełem 
talentu”58. W tym kontekście staje się jasne stwierdzenie, że „dla Ortegi sztuka 
posiada irrealny charakter w podwójnym znaczeniu; po pierwsze ponieważ 
jest sztuką, po drugie ponieważ przedmiot estetyczny prowadzi do destrukcji 
(deshace) rzeczywistości”59.

Jak daleko ta destrukcja musi być posunięta, żebyśmy uzyskali pewność, że 
mamy oto do czynienia z działem sztuki, tego oczywiście Ortega nie wyjaśnia, 
ale jak już wyżej wspomniałem, problem ten nie został rozwiązany jednoznacz-
nie przez myślicieli zajmujących w filozoficznym panteonie miejsce wyższe 
aniżeli to, które zajmuje bohater tego artykułu. W każdym razie myśl zawarta 
w Dehumanizacji sztuki jest jasna: sztuka współczesna jest świadectwem ten-
dencji zmierzających do odchodzenia jej od mimesis – i w tym sensie esej ten 
faktycznie stanowi kontynuację poglądów wcześniejszych – a tym samym do 
uzyskania przez nią coraz większej autonomii. Miarą wartości dzieła, a tym 
samym talentu jego twórcy, jest stworzenie takiej wypowiedzi, która nie ma 
charakteru przedstawiającego, a mimo to wypowiedzią być nie przestaje, nawet 
jeśli jest bardziej „rzeczywistością fikcji, aniżeli fikcją rzeczywistości”60. I nawet 

57 JOG, Dehumanizacja sztuki…, s . 294 .
58 Tamże, s. 295.
59 G. Tudori, dz. cyt., s. 29.
60 J. L. Molinuevo, Estudio introductorio. El sentimiento estético de la vida. Antología, Tecnos, 

Madryt 1995, s. 35.
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jeśli pełne osiągnięcie tego celu w praktyce nie jest możliwe, to same tendencje 
i ich zgodność z prawdziwą naturą sztuki nie ulegają wątpliwości. To, co Ortegę 
interesuje tutaj najbardziej, to raczej sama tendencja do dehumanizacji poprzez 
eliminowanie ze sztuki aspektów czysto ludzkich, aniżeli cel, do którego ona 
zmierza. „Ta tak istotna operacja dehumanizacji czy derealizacji sztuki opiera 
się na nadawaniu rzeczywistości charakteru metaforycznego, a poprzez to 
przekształcanie jej w rzeczywistość dzieła sztuki”61.

Uwagi końcowe

W podsumowaniu należałoby dokonać próby odpowiedzi na pytanie, co spo-
wodowało, że hiszpański filozof, którego filozoficzne stanowisko określa się 
powszechnie „witalizmem” albo dokładniej „racjowitalizmem”, zainteresował 
się tak bardzo tymi kierunkami w sztuce współczesnej, w których, jak sam pisze, 
„zauważyć można oczywistą odrazę do form i istnień tworzonych przez samo 
życie”?62. Odpowiedź na to pytanie jest o tyle interesująca, że entuzjazm ten 
wywodzi się paradoksalnie z jego opartej na konserwatyzmie filozofii społe-
czeństwa. W największym skrócie konserwatyzm ten sprowadza się do – jak to 
już wspomniałem wyżej – sprzeciwu wobec zmian, jakie do struktury społecz-
nej wprowadziły hasła filozofii francuskiego oświecenia i do głębokiej wiary 
w arystokratyczną naturę ludzkiego społeczeństwa. Należałoby tu jeszcze raz 
powtórzyć, że w „buncie mas” – to kolejny termin ukuty przez hiszpańskiego 
filozofa – dostrzega on zagrożenie dla istnienia całej zachodniej cywilizacji, a już 
na pewno zachodniej kultury, która oddana w ręce człowieka pospolitego i pod-
dana jego potrzebom, preferencjom i oczekiwaniom przestanie już być kulturą 
sensu stricto. Świat uobecnianych w niej wartości ulegnie spłaszczeniu, a jej 
wytwory będą służyć czysto hedonicznym zachciankom ludu, gdyż ten ostatni 
z natury swojej dąży do doznawania przeżyć lekkich, łatwych i przyjemnych 

61 A. Gutiérrez, Obra de arte y metáfora en la estética de la razón vital, „Ágora: Papeles de Filosofía”, 
v. 19, nr 1/2000, s. 140. Ortega dość obszernie opisuje środki, jakimi posługuje się nowa sztuka w celu 
derealizacji rzeczy, ale dla potrzeb tego artykułu nie będziemy analizować szczegółowo tego aspektu jego 
poglądów. Można na marginesie nadmienić, że metafora stanowi dlań podstawowy środek przekształcania 
tego, co rzeczywiste w to, co artystyczne. Philip Silver, jeden z badaczy poglądów estetycznych Ortegi, 
określa metaforę jako „przedmiot mikroestetyczny”. Punktem wyjścia tworzenia metafory jest w dalszym 
ciągu rzeczywistość zmysłowa, gdyż jak dotychczas inaczej być raczej nie może. Artysta uchwytuje ana-
logię pomiędzy dwoma przedmiotami bytowo różnymi, ale, jak twierdzi Silver, „podobnymi” (similares). 
Nie jestem pewny, czy to tradycyjne podobieństwo ma tu jakiekolwiek znaczenie, gdyż nawet z dalszej 
analizy tekstu samego Silvera wynika, że chodzi w tym procesie o „powołanie do istnienia nowego wy-
obrażenia (imagen), które odnosi się (que apunta) do nowego przedmiotu, który nie ma już charakteru 
rzeczywistego. Ten nowy przedmiot wywołuje już przeżycie stricte estetyczne, gdyż jest postrzegany 
w całej swej bytowej złożoności i aktywności, ale to nowe przeżycie jest nadbudowane na przeżyciu 
pierwotnym, tym, które wywołały obydwa przedmioty rzeczywiste, ale które nie mogło być uchwycone, 
dopóki obydwa te przedmioty posiadały realny charakter. „Oznacza to – pisze Silver – że rzeczywiste 
przeżycia nie mogą być wyrażane poprzez sztukę, a zatem że są one jedynie sposobem wyrażania a nie 
tym, co zostaje wyrażone. A zatem kreacja artystyczna opiera się na destrukcji wrażeń wywodzących się 
z przedmiotów rzeczywistych, przy jednoczesnym zachowaniu przeżyć związanych z tymi przedmiotami, 
zobiektywizowanych teraz w przedmiocie nowym” (P. Silver, La estética de Ortega, „Nueva Revista de 
Filología Hispánica”, vol. 22, nr 2(1973), s. 303).

62 JOG, Dehumanizacja sztuki…, s . 310 .
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i dlatego właśnie tak szybko zadomowił się w salonach, na których ścianach 
wisiały obrazy przypominające mu to, co oglądał podczas niedzielnych wycieczek 
za miasto i w salach koncertowych, w których wykonywano utwory powielające 
wzruszenia, jakich doznawał w życiu codziennym.

Ortega zaniepokojony, jeśli nie przerażony tymi tendencjami, które wszak za-
chodziły nie tylko w sztuce, lecz także w większości obszarów życia społecznego, 
od polityki poczynając, gorączkowo poszukuje jakiegoś punktu zaczepienia, który 
pozwoliłby mu na odrobinę optymizmu, jakiegoś zjawiska, które mogłoby świad-
czyć o tym, że wywodzące się z demokratycznego systemu społecznego procesy 
umasowienia nie są nieodwracalne, a determinizm w historii nie obowiązuje. 
Mógłby oczywiście takie jasne, klarowne i antydemokratyczne podziały odnaleźć 
w świecie nauki, która wyraźnie przecież dzieli ludzi w zależności od poziomu 
ich intelektu, ale zdaje sobie sprawę, że oddziaływanie hermetycznego świata 
nauki na strukturę społeczną jest, po pierwsze, znikome, po drugie, masy ani 
nie interesują się za bardzo tym, co się w tym świecie dzieje, ani też nie aspirują 
do tego, by w nim uczestniczyć. To, czym są zainteresowane, to raczej wytwory 
rozwoju naukowo-technicznego, gdyż te ułatwiają im ścieranie się z życiowymi 
okolicznościami. Nie ma zatem sensu wypędzać ich ze świata nauki, gdyż są 
w nim nieobecne. W świecie sztuki natomiast jest odwrotnie. Człowiek z gminu 
nie tylko wlazł doń z przysłowiowymi butami, ale jeszcze domaga się, by świat 
ten funkcjonował zgodnie z jego oczekiwaniami, dostarczając mu przyjemnej 
rozrywki, która niczym już teraz nie różni się od tych przyjemności, których 
mogą dostarczyć zwykłe „łaskotki i alkohol”. A gdyby i tego jeszcze było mało, 
sam świat sztuki ugina się przed tymi oczekiwaniami, podporządkowując się 
na przestrzeni prawie całego wieku XIX kategorii mimesis.

W tej sytuacji nie może zatem dziwić, że wszystkie te tendencje w sztuce, 
które od tej kategorii odchodzą, będą cieszyły się sympatią, ze strony hiszpań-
skiego konserwatysty i to tym większą, im dalej będą od niej odchodziły. Nowa 
sztuka „dzieli publiczność na dwie grupy: tych, którzy ją rozumieją, i tych, którzy 
jej nie rozumieją. Wynika z tego, że jedni posiadają pewien organ pozwalający 
im tę sztukę zrozumieć, a inni są go pozbawieni, a zatem mamy do czynienia 
z dwiema różnymi odmianami gatunku ludzkiego. Widocznie nowa sztuka nie jest 
przeznaczona dla każdego, jak Romantyzm, lecz jedynie dla specjalnie wybranej 
mniejszości”63. Uściślijmy może, że kiedy Ortega mówi o człowieku masowym 
czy o ludzie (pueblo), ma na myśli nie stan trzeci bynajmniej, a mieszczaństwo. 
Włościanie nie są zagrożeniem dla kultury, ponieważ nie pretendują do tego, 
by decydować o jej kształcie i rozwoju. Zagrożeniem jest natomiast zamożny 
filister, który ufny w zawartość swojego portfela ma pretensje do odgrywania 
roli, do której się bynajmniej nie nadaje. Ortega zdaje się tu zatem bronić jedynie 
określonego porządku społecznego, w tym wypadku związanego z zasadą, że 
pozycja ekonomiczna nie ma związku z wyrafinowanym charakterem ducha. 
Logika, zgodnie z którą rozwijana jest jego koncepcja, wskazuje zresztą na 
to, że zasada ta dotyczy wszystkich klas społecznych, w tym także tradycyjnej 
arystokracji, gdyż społeczeństwo dzieli się na gmin skoncentrowany na swoich 

63 Tamże, s. 280-281.
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prawach i arystokrację ducha skupioną na poczuciu obowiązku, ale tutaj Ortega 
nie zawsze wypowiada się jasno i zdecydowanie, tak jak to robi w wypadku 
przysłowiowego filistra, którego darzy szczególną niechęcią. W każdym razie 
nie ulega wątpliwości, że nowa sztuka „zmusiła masy do uświadomienia sobie, 
kim właściwie są […] bezwładną masą kształtowaną w trakcie procesu histo-
rycznego, podrzędnym czynnikiem w kosmosie życia duchowego”. Z drugiej 
zaś trony „pozwala ona wybranym rozpoznawać się w szarej masie i uczy ich, 
że będąc mniejszością, walczyć muszą przeciwko większości”64.

Czy to podporządkowanie estetyki filozofii społecznej nie spowodowało 
utraty autentyczności prezentowanych przez Ortegę poglądów to już kwestia 
zupełnie odmienna i wymagająca odrębnej analizy. W moim odczuciu, biorąc 
pod uwagę, że z założenia nie są to poglądy autonomiczne, a podporządkowane 
pewnemu teoretycznemu celowi, który znajduje się poza światem sztuki, udało 
się Ortedze skonstruować dość spójną i bardzo sugestywną filozofię nowej sztuki. 
Nie zmienia to jednak faktu, że w dużej mierze pozostaje ona w sprzeczności 
nie tylko z jego filozofią witalizmu, co niejednokrotnie już podkreślałem, lecz 
także z poglądami estetycznymi głoszonymi wcześniej. Niewykluczone, że sam 
Ortega zdawał sobie z tego sprawę, pytając w Dehumanizacji sztuki: „co oznacza 
ten wstręt do elementu ludzkiego w sztuce? Czy jest to niechęć do wszystkiego 
co ludzkie, do rzeczywistości, do życia? – czy może wręcz odwrotnie, jest to 
dowód szacunku dla życia i niechęć do mieszania go ze sztuką, rzeczą o tyle 
przecież podrzędniejszą? Ale co to znaczy, że sztuka jest czymś pośledniejszym 
– owa boska sztuka, chwała cywilizacji, najwspanialszy wykwit kultury, itd., itd.? 
Jak już mówiłem pytania te są nazbyt zuchwałe. Pozostawmy ja na razie bez 
odpowiedzi”65. Nie znam jednak żadnego tekstu tego hiszpańskiego filozofa, 
który udzielałby odpowiedzi na te „zuchwałe” pytania.
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Jeżeli w tekście pojawia się motto, to powinno być ono również opatrzone przypi-
sem bibliograficznym.
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publication only upon its Author’s declaration of the authenticity and originality of 
the article. The declaration form can be downloaded from our website and should 
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