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Abstract

Cathartic-Compensatory Role of an Artwork

This article raises the problem of catharsis and its role in arts. It is intended first of all to 
present, in brief, the controversy about this term in the history of literature and other 
forms of art and then give a short review of its most important aspects. The article 
intends to look at catharsis, taking into account its various aspects and different posi-
tions as to its role in literature as well as socio-cultural life. It particularly emphasizes 
the role of Bohdan Dziemidok, who was one of the researchers to draw attention to 
the cathartic-compensatory function of art and the role of the recipient’s experience in 
it. The article, following this trail, presents the latest results of contemporary research 
on the cathartic-compensatory function of art. As the author argues, they are not only 
confirmation of Dziemidok’s apt research intuitions but also contribute to the reformula-
tion of our general thinking about art and its role in a contemporary world.
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Dzieje terminu katharsis mają swój usankcjonowany rodowód. Powszechnie 
uważa się, że termin ten wywodzi się z Poetyki Arystotelesa i określa efekt, jaki 
tragedia wywołuje w odbiorcy. Należy mieć jednak świadomość, iż tak okre-
ślane pojęcie katharsis funkcjonuje tylko w zakresie teorii literatury. Zwraca na 
to uwagę Bohdan Dziemidok, kiedy pisze, że: „[…] katartyczne oddziaływanie 
sztuki dostrzegano już wcześniej. Grecy na długo przed nim [Arystotelesem – 
I. Sz.] sądzili, że jedna z głównych form ówczesnej sztuki, choreja, stanowiąca 
połączenie muzyki, tańca i śpiewu, pozwala temu, kto tańczy i śpiewa, wyrazić 
i rozładować uczucia, co przynosi mu ulgę”1. Ta uwaga Dziemidoka jest o tyle 
cenna, o ile nie sprowadza dyskusji na temat katharsis tylko do jej funkcji lite-
rackich. Wręcz przeciwnie, zachęca do spojrzenia na katharsis, uwzględniając 
różne jego aspekty oraz odmienne stanowiska co do roli w życiu społecznym. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki…, s . 220 .
14 Tamże.



129

Katartyczno-kompensacyjna rola dzieła sztuki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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