
39

55 – 2019

DOI: 10.14394/sztfil.2019.0011
Robert Rogoziecki

Koncepcja przedmiotu estetycznego u Romana Ingardena 
oraz Clarence Irvinga Lewisa w świetle krytyki estetyki 
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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.



51

Koncepcja przedmiotu estetycznego u Romana Ingardena oraz Clarence Irvinga Lewisa…

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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