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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.
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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.
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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.



94

Piotr Kozak

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 
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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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