2018 › nr 1 (19)

Cena 10 zł
(w tym 5% VAT)

Nakład 2800 egz.

magazyn popularyzujący ﬁlozoﬁę

Piękno pozostaje poza zasięgiem
naszej mocy twórczej
Wywiad z prof. Władysławem Stróżewskim

Piękno w laboratorium,
czyli o estetyce eksperymentalnej
Monika Bokiniec

Cuda i ohydy – dylematy
estetyki przyrody

ISSN 2392-2249

Indeks nr 416851

Mateusz Salwa

ESENCJA
PIĘKNA

Wydawnictwo

filozofuj.eu
redakcja@filozofuj.eu

Academicon

Tytuł artykułu

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,
czy zachwycił Was kiedyś zachód słońca albo jakiś utwór
muzyczny w radio, a może czytaliście wiersz pełni zachwytu? Na pytanie, skąd w Was ten zachwyt, odpowiedzielibyście zapewne, że przecież ten zachód słońca
jest piękny, że ujmuje Was piękno utworu muzycznego,
piękno wiersza. Czym jednak jest piękno? Jak to możliwe, że tak różne w swojej naturze rzeczy, jak pełne
barw i kształtów zjawisko przyrodnicze, pełen sekwencji
dźwięków utwór muzyczny czy ukryty za ciągiem znaków-słów utwór poetycki, dzielą wspólną cechę? Jak ona
wygląda? W jaki sposób jesteśmy zdolni ją dostrzec? Jeśli pytamy o piękno, to i zapytajmy o brzydotę. Na czym
polega brzydota? Jak to się dzieje, że zarówno piękno,
jak i brzydota mają na nas taki wpływ, że jedno powoduje w nas przyjemne doznania, drugie zaś odrazę? Jak
to jest, że jedno wzbudza pragnienie obcowania, drugie
– pragnienie oddalenia się? Czy piękno lub brzydota są
czymś, co istnieje w rzeczach, poza naszymi umysłami?
Czy są one czymś realnym i obiektywnym, jak powiedzieliby niektórzy filozofowie? A może nasze doświadczenie piękna bądź brzydoty jest jedynie iluzją, a zdolność do ich „widzenia” powstała w toku ewolucyjnych
przemian – przetrwała, ponieważ motywowała nas do
podejmowania działań, dzięki którym przetrwaliśmy
jako gatunek?
Z wytwarzaniem pięknych dzieł (takich jak obrazy,
rzeźby, utwory muzyczne, literackie) związana jest sztuka.
Jak jednak oceniać dzieła sztuki? Czy możemy powie-

dzieć, że Sarabanda Bacha jest obiektywnie piękniejsza
od utworu Despacito? A może te utwory przynależą do
różnych dziedzin muzyki, których nie można ze sobą porównywać, bo kierują się odmiennymi i niewspółmiernymi kryteriami piękna? Czy w takim razie istnieją uniwersalne miary piękna? W jaki sposób są one poznawalne?
A może piękne jest po prostu to, co się komu podoba? Są
to wszystko ważne pytania filozoficzne, którymi zajmuje
się dziedzina filozoficzna zwana estetyką.
Tematyce piękna poświęcamy niniejszy numer „Filozofuj!”. Zamieściliśmy w nim sześć artykułów tematycznych,
w których filozofowie zajmujący się estetyką próbują odpowiedzieć na niektóre z powyższych pytań. Problematyce piękna poświęcone są także ankietowe wypowiedzi
filozofów, których zapytaliśmy o to, czym jest piękno oraz
czy istnieje tylko jeden uniwersalny kanon piękna. Głównemu tematowi numeru poświęcone zostały także niektóre z naszych stałych działów: eksperyment myślowy
oraz felietony...
Proponujemy Wam także kolejną część kursu logiki,
sztuki argumentacji, etyki w literaturze. Otwieramy nowy
cykl, autorstwa Wojciecha Żełańca, który będzie poświęcony filozofii języka. W ramach tematyki edukacyjnej publikujemy dwa teksty: rozważania o dialogu autorstwa prof.
Aldony Pobojewskiej i kolejny scenariusz lekcji filozofii.
Jak zwykle znajdziecie także odrobinę filozoficznej rozrywki z krzyżówką i filozoficznym dowcipem.
Życzymy miłej i inspirującej lektury! Filozofujcie!
Redakcja
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MARZEC

Marzec 1818 r. – Artur Schopenhauer
ukończył pracę nad rękopisem swego dzieła
życia: Świat jako wola i przedstawienie, gdzie
m.in. dał wyraz swemu poglądowi na estetyczne doświadczenie świata, z którego – jego
zdaniem – rodzi się filozofia. Uważał także,
iż ukoronowaniem sztuki jest muzyka, która
dzięki „czystemu poznaniu” wypływającemu
z „bezinteresownego upodobania” zapewnia
wyzwolenie od popędów woli.
28 marca 1880 r. – urodził się Edward
Bullough, filozof, psycholog, estetyk. Zasłynął opublikowanym w 1912 r. w „British
Journal of Psychology” esejem Psychical
Distance as a Factor in Art and an Aesthetic
Principle, w którym przedstawił swoją koncepcję przeżycia estetycznego i wprowadził
pojęcie psychologicznego dystansu. W jego
rozumieniu jest to stan umysłu, w którym
wszelkie praktyczne zainteresowania są odsunięte na bok, a który jest istotnym warunkiem estetycznej świadomości, dającym nam
możliwość rozróżnienia doznań jedynie przyjemnych od doświadczeń wartościowych estetycznie. Pojawia się wówczas rodzaj dystansu
między naszym „ja” a uczuciami.

KWIECIEŃ

9 kwietnia 1754 r. – w Halle zmarł Christian Wolff, niemiecki filozof i matematyk,
uczeń G.W. Leibniza i popularyzator jego myśli. Jego prace z zakresu estetyki zmierzały
ku ujednoliceniu pojęcia sztuki. Wolff odrzucił scholastyczne pojęcie piękna jako ponadmaterialnej doskonałości, a sztukę uważał za poznanie oglądowe (pozaracjonalne),
zatem niedokładne. Optował w związku
z tym za tym, aby estetykę traktować jako
wiedzę specjalistyczną.

György Lukács
13 kwietnia 1885 r. – w Budapeszcie przyszedł na świat György Lukács, węgierski
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filozof i krytyk literacki, główny przedstawiciel estetyki marksistowskiej XX w. Jego
prace z lat 50. i 60. były pierwszą próbą usystematyzowania myśli estetycznej tego nurtu.
Skodyfikował on estetykę opartą na kategorii realizmu, budując system uzasadniający
jej fundamentalne znaczenie. Uważał ponadto, że właściwa ideologia jest główną składową wartości całego obszaru artystycznego.

gensteina to m.in. Traktat logiczno-filozoficzny (jedyne wydane za jego życia) i Dociekania filozoficzne.
28 kwietnia 1973 r. – zmarł w Tuluzie Jac-

16 kwietnia 1770 r. – Immanuel Kant
został profesorem na fakultecie filozoficznym uniwersytetu w Królewcu (objął katedrę logiki i metafizyki). Trzecią ze sławnych
Krytyk, Krytykę władzy sądzenia (1791 r.), poświęcił w znacznej części estetyce: badaniu
doświadczenia piękna i wzniosłości. Kant
postawił pytanie o to, jak możliwe są sądy
o pięknie, jeśli nie sposób ich dowieść i sprowadzić do reguł, ponieważ są ściśle powiązane z indywidualnymi upodobaniami podmiotu. Odpowiadając, wskazał na harmonię
między wyobraźnią a intelektem, którą może
odczuwać każda istota rozumna.
25 kwietnia 1805 r. – Friedrich Schiller, niemiecki poeta i filozof – zainteresowany przede wszystkim filozoficzną estetyką,
traktujący impuls estetyczny jako fundamentalny element natury ludzkiej, pozwalający doświadczyć człowiekowi wolności,
autor między innymi tekstu Ody do radości
oraz Kallias, czyli o pięknie – wyraża głęboką nadzieję, że zdrowia i życia wystarczy mu przynajmniej do lat pięćdziesięciu
(miał wtedy lat niespełna czterdzieści sześć).
Był to ostatni list, jaki napisał. W cztery dni
potem, 29 kwietnia, po raz ostatni widział
Schillera Goethe. Niedługo później umarł
złożony chorobą.
26 kwietnia 1711 r. – w Edynburgu urodził się David Hume, znany przede wszystkim jako epistemolog i etyk. Był on jednym
z najważniejszych przedstawicieli brytyjskiego empiryzmu. Jego poglądy zakładały
postulowanie tylko tego, co występuje w doświadczeniu. W efekcie za nieobecne w poznaniu – a więc nieistniejące – Hume uznał
m.in. przedmioty materialne, relacje przyczynowe oraz jaźń. Filozof czynny był również na polu filozofii religii, gdzie jego poglądy sprowadzały na niego częste oskarżenia
o ateizm.
26 kwietnia 1889 r. – w Wiedniu urodził się Ludwig Wittgenstein, uznawany
za najważniejszego filozofia analitycznego
XX wieku. Tematyka jego filozofii była bardzo szeroka, zawierała zagadnienia z zakresu logiki, języka, etyki, religii czy estetyki.
Dorobek filozoficzny austriackiego filozofa
często dzielony jest na dwa etapy – wczesny
i późny, oba istotne i wpływające na filozofię
w kolejnych dekadach. Ważne dzieła Witt-

24

Wywiad
Piękno pozostaje poza zasięgiem
naszej mocy twórczej > Wywiad z prof. Władysławem
Stróżewskim, jednym z najwybitniejszych żyjących współcześnie
filozofów polskich

Jacques Maritain
ques Maritain, jeden z czołowych przedstawicieli neotomizmu i chrześcijańskiego
humanizmu. Uważa się, że właśnie za pośrednictwem tekstów estetycznych, przystępniejszych dla laików, jego myśl rozpowszechniła się wśród intelektualistów katolickich
w pierwszej połowie XX w. (Sztuka i mądrość, 1920, wyd. pol. 1936). Maritain wskazywał na pokrewieństwo aktów twórczych
Boskiego Architekta wszechrzeczy i kreacji
artysty. Akt twórczy postrzegał jako spontaniczny przejaw więzi z Bogiem, a odrodzenia współczesnej sztuki upatrywał w ożywieniu teocentrycznego humanizmu jako
jej fundamentu.
30 kwietnia 1878 r. – w Lubaszowie k. Cieszanowa przyszedł na świat Władysław
Witwicki, filozof, psycholog, tłumacz (m.in.
dialogów Platona), estetyk, teoretyk malarstwa. Był twórcą jednej z wersji tzw. koncepcji
zainteresowania wyglądem (lata 30. XX w.).
Zdaniem Witwickiego postawa estetyczna
polega na gotowości do bezpośredniego zainteresowania się wyglądem przedmiotu i reakcji uczuciowej na ten wygląd.
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Piękno

9

Piękno w laboratorium, czyli o estetyce
eksperymentalnej > Monika Bokiniec

Na czym polega esencja piękna? Do odpowiedzi na to pytanie przybliży nas kilka ważnych obserwacji.

Gdybyście mieli opisać swój wymarzony piękny obraz, jaki miałby rozmiar? Jaki byłby jego
dominujący kolor? Przedstawiałby jakąś scenę realistyczną czy raczej abstrakcję? Kolory
raczej ostre czy rozmyte? Nastrój na obrazie raczej poważny czy radosny? Sądzicie, że nie
można w ten sposób opisać wymarzonego obrazu? Można. Co więcej, jak pokazał jeden
z opisywanych poniżej projektów, zdecydowana większość z nas opisze go podobnie.
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Opracowanie: Karolina Mierczak,
Lubomira Przybylska
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Sztuka, piękno a ewolucja

> Jerzy Luty

Czy sztuka i ludzkie preferencje estetyczne są ekspresją biologicznej natury, czy raczej kulturową
„zasłoną”? Czy pełniły istotną funkcję w naszej ewolucyjnej historii, czy może są serią praktyk, które
wprawdzie dają ludziom satysfakcję, ale pełnią mało istotną rolę w historii naszego gatunku? Czy
możemy mówić o uniwersalnych wyznacznikach estetycznych? Na te i podobne pytania stara się
odpowiedzieć stosunkowo młoda, dynamicznie rozwijająca się dyscyplina – estetyka ewolucyjna.

Jak opowiedzieć taniec?

21

26

Narzędzia filozofa
Warsztat logiczny: #13. Czy maszyna
może rozumować, choć wymaga to inwencji
(a maszyny na nią nie stać)? > Witold Marciszewski

28

Sztuka argumentacji: #15. Jeden obraz wart więcej niż
tysiąc słów > Krzysztof A. Wieczorek

30

Gawędy o języku: #1. Dlaczego zdanie nie jest listą
nazw > Wojciech Żełaniec

32

Eksperyment myślowy: Dzieła sztuki, piękno
i pieniądze? > Artur Szutta

34

> Piotr Kozak

Jest coś niepokojącego w tym, że z jednej strony przypisujemy duże znaczenie obcowaniu ze sztuką,
a z drugiej nie umiemy opisać swojego doświadczenia odbioru sztuki. Doświadczenia sztuki nie da się
przekazać, a jeżeli się daje, to tylko za cenę jego banalizacji – chcąc przekazać treść opowiadania Stary
człowiek i morze, możemy je streścić jako ponadstustronicowy opis łowienia ryb. Kuriozalne? Być może. Opis
jest jednak poprawny. Pytanie brzmi więc, co nam umyka w tym opisie, czego nie potrafimy przekazać.

Percepcja piękna: estetyczne pomieszanie
zmysłów > Anna Chęćka
Neuroestetyka jest jedną z prężnie rozwijających się dzisiaj dziedzin. Pozwala wyjaśniać, jak mózg
kategoryzuje rzeczywistość zmysłową. Spekulujący filozof może do tych objaśnień sięgać, aby
pogłębić rozumienie takich kategorii estetycznych jak piękno, twórczość czy przeżycie estetyczne.
Neuroestetyka korzysta z wyników badań neurobiologii, psychologii poznawczej, kognitywistyki,
opiera się także na faktach, jakich dostarczają jej współczesne techniki neuroobrazowania
(pozytonowa tomografia emisyjna, rezonans magnetyczny). Jednak nawet wobec faktów dotyczących
funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego warto zachować poznawczy dystans. Kontakt ze
sztuką uczy pokory: wobec tajemnicy piękna metoda szkiełka i oka nie jest wystarczająca.

Marta Ratkiewicz-Siłuch; Ilustracje:

W poprzednich trzech numerach
„Filozofuj!” z winy redakcji nie
umieszczono pod kalendarium
nazwiska Marty Ratkiewicz-Siłuch,
która jest ich współautorką. Z to
niedopatrzenie przepraszamy!

> Mirosław Żelazny

Cuda i ohydy – dylematy estetyki przyrody

> Mateusz
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Salwa
Jeleń na rykowisku, Morskie Oko, kormoranów sznur… – zapewne wiele osób zgodziłoby
się, że widoki te są piękne. Jak wiele innych. Zapewne też wiele osób uznałoby, że glista ludzka,
kłębowisko żmij czy bagno są brzydkie, napawają wręcz wstrętem. Bez wątpienia każdy mógłby
wymienić obiekty przyrody, które uznaje za piękne albo brzydkie. Co w takim razie decyduje
o estetycznych preferencjach? I czy każdy rodzaj estetycznej oceny jest równie uprawniony?
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Filozofia w literaturze
Dorian Gray i zgubne skutki amoralizmu
Satyra
Glamour

> Natasza Szutta

> Piotr Bartula

Felieton
Ćwiczenie z kontemplacji

> Jacek Jaśtal

Podchody wokół piękna

> Adam Grobler

Zawiłe dzieje estetyki i sztuk pięknych
Co to znaczy?
Czym jest dialog?

> Jan Woleński

> Aldona Pobojewska

Filozofia w szkole
Piękno w życiu człowieka

> Dorota Monkiewicz-

-Cybulska

Filozofia w filmie
Nowoczesny zawrót głowy

> Iwona Krupecka

Filozofia z przymrużeniem oka
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czasopismo „Filozofuj!” powstaje wysiłkiem osób, którym
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do jak najszerszego kręgu czytelników. Jego przygotowywanie rodzi jednak niemałe koszty (skład i korekty, projektowa-

Chcę wesprzeć „Filozofuj!”
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Esencja piękna

Piękno

Piękno

Na czym polega esencja piękna?
Do odpowiedzi na to pytanie
przybliży nas kilka ważnych
Mirosław
Żelazny obserwacji.
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Słowa kluczowe: piękno, brzydota, sztuka, prawda, upodobanie,
wartości estetyczne, wartości artystyczne

N

a początku należałoby przytoczyć
sentencję wypowiedzianą przeszło dwa i pół tysiąca lat temu
przez chińskiego mędrca Lao-tsy:

Za piękne nie można
uznać czegoś, co podoba
się tylko jednej osobie.

Cóż to oznacza, że coś podoba się
większej liczbie osób? To mianowicie, że na temat tego czegoś można
dyskutować, używając pojęć. Piękna
dziewczyna może mieć na przykład
głowę i twarz zbudowaną zgodnie
z Arystotelesowskim kanonem zło„Piękno” to trudne słowo. W języku tego środka, a ciało zgodnie z kanopotocznym obecne jest zarówno w de- nem złotego cięcia, którego ucieleśklaracji: „jaka piękna dziewczyna!”, nienie można zaobserwować w posągu
jak i w okrzyku mojego znajomego Wenus z Milo i Apolla z Belwederu. Tu
chirurga, który wpadł spóźniony na docieramy do starego, greckiego poswoje przyjęcie urodzinowe, krzy- jęcia piękna, kryjącego się w terminie
cząc: „jakie miałem dziś piękne za- kallos.
palenie otrzewnej!”. To drugie znaczenie zostawmy na boku, zajmijmy
Piękno to harmonia i proporcja.
się pierwszym i wyobraźmy sobie następującą sytuację:
W wyobraźni plastycznej oznacza
Na placu zabaw bawią się dwie to, że materia przedmiotu nazywadziewczynki. Jedna jest prześliczna, nego pięknym przy minimalnej maco potwierdzają wszyscy, a drugą sie wchodzi w stan równowagi z siłą
można byłoby uznać nawet za nieco ciążenia. Właśnie dlatego tak piękny
brzydką. Jej mamusia mówi jednak do jest kłos zboża, choć faktu tego nie domamusi latorośli powszechnie podzi- ceniamy na co dzień, bo jest zbyt powianej: „Bawią się dwie najpiękniejsze spolity. Za piękne zwierzęta uznamy
dziewczyny na całym osiedlu”. Ale jej jaskółkę i antylopę, a nie wróbla i wołu.
sądu nikt tak naprawdę nie podziela, Więcej, mimo że antylopa w sensie
wszyscy podziwiają walory estetyczne fizycznym jest cięższa od wróbla, to
pierwszego dziewczęcia. Oczywiście przecież istnieje konwencja estetyczna
mamusia córeczki mniej pięknej ma pozwalająca nam nazwać wróbla
święte prawo uznawać swoją latorośl zwierzęciem ociężałym, a antylopę
za piękną, lecz jej wypowiedź może lekkim.
mieć wyłącznie charakter deklaracji
Istnieje taka dyscyplina sportowa:
upodobania, a nie sądu estetycznego. skoki z wieży do wody. Dyscypliny tej
W estetyce bowiem, jak stwierdził Kant, nie może uprawiać ani niski g rubasek,

Gdy świat cały uznał piękno
za piękno, wtedy pojawiła się
i szpetota [Tao-te-king, czyli księga drogi i cnoty, przeł. T. Żbikowski, „Literatura na świecie” 1987].
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Ilustracja: Lubomira Przybylska

Profesor zwyczajny,
kierownik Zakładu
Estetyki UMK.
Z przekonania
egzystencjalista,
zajmuje się głównie
estetyką, filozofią
niemiecką, filozofią
i psychologią
egzystencjalną.
Redaktor dzieł
zebranych I. Kanta
(Wyd. UMK). Hobby:
literatura przygodowa,
zwłaszcza robinsonady,
uczenie studentów
języka niemieckiego.
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Piękno

Warto
doczytać

� M. Żelazny, Kant

dla początkujących,
Toruń 2008.
� Tenże, Podpatrzyć
niebo. Esej z filozofii
idei, Toruń 2008.
� Tenże, Estetyka
filozoficzna,
Toruń 2009.
� Tenże, Hegel dla
początkujących,
Toruń 2009.

Esencja piękna

ani dama obficie obdarzona przez
naturę czy wreszcie ktoś z bytnio
w yrośnięty, lecz jedynie osoba o budowie ciała zbliżonej do kanonu złotego cięcia.
Zdaniem Kanta widok przedmiotu,
w którym optymalna masa ciała (często po prostu minimalna) pozostaje
w harmonii z ogromem siły ciężkości,
staje się dla nas źródłem specyficznej
rozkoszy. Mamy tu bowiem do czynienia z precyzją, a w domyśle – mądrością porządku natury.
Kolejna teza związana z filozoficznym pojęciem piękna brzmi:

ocena piękna winna opierać się na wydaniu sądu,
a nie na upodobaniu.
Jakże często zdarza nam się widzieć,
na przykład w telewizji, osoby piękne,
które samym wyglądem wzbudzają
w nas odczucia negatywne! Ale będąc
wierni prawdzie, cechy piękna osobom
takim przecież nie odmówimy. Albo
inny przykład: czy dyrygent na czterdziestej próbie orkiestry wciąż może
odczuwać, jak piękny jest wykonywany utwór? Na pewno nie. A przecież to ten dyrygent najlepiej wie, na
czym polega piękno owego utworu
i jakie braki przejawia jego wykonanie. Stąd kolejna teza:

Komuś, kto wydaje sąd na
temat, czy prawdą jest, że
jakieś zjawisko należy uznać za
piękne, zjawisko to wcale nie
musi się nieustannie podobać.

Pytania do artykułu
1. Dlaczego – zdaniem autora – „za
piękno nie można uważać czegoś, co się
podoba tylko jednej osobie”?
2. Czy – a jeśli tak, to dlaczego –sąd estetyczny powinien być bezstronny?
3. Czy rozumienie piękna w kategoriach
proporcji i harmonii jest jedynym właściwym jego ujęciem? Czy też można mówić o wielu równie uprawnionych ujęciach piękna?
4. Co to znaczy, że jakaś dyscyplina filozoficzna jest autonomiczna? Na czym polega autonomiczność estetyki?
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Dyskusja dwóch entuzjastów piękna
dzieła sztuki będzie więc wyglądała
inaczej niż dyskusja dwóch profesjonalnych artystów. Ci pierwsi będą starali się przedstawić sobie nawzajem
swe odczucia. Ci drudzy zaś nie będą
dyskutować w kategoriach „piękny –
piękniejszy”, lecz „poprawny – niepoprawny”. Pierwsi w swej dyskusji sięgną
po alegorie poetyckie, drudzy użyją
na przykład pojęć proporcji, rytmu
czy perspektywy. Padnie na przykład
stwierdzenie: „ta piosenkarka powinna
popracować nad górnym a”. Pojęcia takie jak piękny, brzydki, wzniosły itd.
to wartości estetyczne, kategorie takie jak proporcja, rytm czy perspektywa to wartości artystyczne. Profesjonalny znawca sztuki powie nam:

o wartościach estetycznych
(jak piękno) można skutecznie
dyskutować tylko za pośrednictwem wartości artystycznych.
Nie wystarczy mu więc na przykład
stwierdzenie, że jakiś obraz nie jest
zbyt piękny – będzie się starał wykazać, jakie jego twórca popełnił błędy,
często czyniąc to w języku dla przeciętnego miłośnika sztuki niezrozumiałym. Na podobnej zasadzie jesteśmy w stanie oceniać walory estetyczne
zjawisk natury. Jeśli mają one stać się
przedmiotem dyskusji, często traktujemy je jako efekt pracy nieznanego
nam artysty, który to – gdy porównamy jego dzieło z naszym idealnym
wyobrażeniem przedmiotu – mimo
wszystko też popełnia błędy.
Ostatnia ważna teza dotycząca istoty
piękna brzmi:

sąd dotyczący piękna powinien być bezinteresowny.
Cóż to oznacza? W otaczającym nas
świecie na każdym kroku dostrzegamy,
jak własność bycia pięknem łączy się
z innymi wartościami, względnie przypisywana jest przedmiotom niekoniecznie pięknym. I tak ze względu
na odczuwany popęd erotyczny za
piękną możemy uznać osobę, która
ten popęd wzbudza, niekoniecznie bę-

dąc przy tym piękną. Nasz sąd o dziele
sztuki obok oceny estetycznej może
zawierać odniesienia do czynników
natury obyczajowej, etycznej, historycznej, zaś w przypadku osobowości patologicznych mogą go zakłócać
na przykład skłonności sadystyczne.
We wszystkich tych wypadkach na sąd
estetyczny wywierają wpływ czynniki
z zakresu władzy pożądania.
Chcąc udowodnić autonomiczność
estetyki, filozofowie poszukiwali przykładów sądów o pięknie, które byłyby
ewidentnie bezinteresowne. Szczególnie wdzięczny obiekt stanowią tu niektóre zjawiska przyrody nieożywionej,
jak Kantowskie rozgwieżdżone niebo.
Innego przykładu zdaniem tego wielkiego filozofa dostarcza obserwacja
płatku śniegu. Cóż łączy te tak odległe od siebie (w sensie wielkości)
zjawiska? Otóż fakt, że trudno sobie
wyobrazić, by mogły one stać się przedmiotem czyjegoś pożądania, dlatego
sąd o ich pięknie łatwo sobie wyobrazić jako bezinteresowny.
Problemem piękna zajmowaliśmy
się tu w znaczeniu greckiego kallos.
Jest to tak zwane piękno pitagorejskie,
którego głównymi wyznacznikami
są harmonia i proporcja. To właśnie
piękno stanowiło cel artystów klasycznych (jeśli można użyć tak szerokiego
terminu), od starożytnych rzeźbiarzy
po twórców wieży Eiffla.
Nie jest to oczywiście jedyny sposób
rozumienia pojęcia piękna, nawet w języku filozoficznym. Współczesne kierunki socjologizujące (postmodernizm,
relatywizm kulturowy) zwracają uwagę,
że ocena i pojmowanie wartości estetycznych zawsze zależne są od realiów
kulturowych. Są to trafne spostrzeżenia, należy je jednak uzupełnić uwagą,
że powszechnie spotykana jest sytuacja,
w której wartości uznawane przez jedną
kulturę mogą zostać zrozumiane i zaakceptowane przez przedstawiciela innej kultury (często po dokonaniu przez
niego intensywnej pracy w zakresie samokształcenia). Wartość bycia człowiekiem jako istotą poznającą zawsze okazuje się więc nadrzędna w stosunku do
wszelkich innych wartości, jakkolwiek
relatywnych.
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Piękno w laboratorium,
czyli o estetyce
eksperymentalnej
Gdybyście mieli opisać swój wymarzony piękny obraz,
jaki miałby rozmiar? Jaki byłby jego dominujący kolor?
Przedstawiałby jakąś scenę realistyczną czy raczej
abstrakcję? Kolory raczej ostre czy rozmyte? Nastrój na
obrazie raczej poważny czy radosny? Sądzicie, że nie można
w ten sposób opisać wymarzonego obrazu? Można. Co
więcej, jak pokazał jeden z opisywanych poniżej projektów,
zdecydowana większość z nas opisze go podobnie.
Słowa kluczowe: estetyka eksperymentalna, kognitywizm

C

zy piękno można zbadać w laboratorium? Potocznie jawi się ono
jako swoista tajemnica, zgłębiana
od dawna przez filozofów. Jego nośnikiem jest sztuka, a medium – artysta,
któremu kulturowo czasem przypisuje się nadprzyrodzone moce. Michał Anioł mówił, że Bóg jedynie odkrywa jego ręką piękno, które ukrył
w kamieniu. Być może aura otaczająca czar dzieła sztuki i artystę, który
je stworzył, niejednokrotnie zniechęca
badaczy do jego opisu przy pomocy
liczb czy wykresów, lecz coraz częściej wybierają właśnie tę drogę do rozumienia fenomenu piękna. Już niektórzy klasycy myśli estetycznej ocierali
się o zagadnienia i metody, które dziś
zaliczylibyśmy raczej do psychologii czy socjologii niż filozofii sensu
stricto. Przypomnijmy choćby Arystotelesa i jego ujęcie katharsis w tragedii, które można uznać za opis zarówno estetyczny, jak i psychologiczny.
Również dziś podejmowane są próby
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odpowiedzi na ważne pytania estetyczne za pomocą nauk empirycznych.
Słowo „estetyka” – nazwa dyscypliny
filozoficznej mającej za swój przedmiot
piękno i sztukę – pochodzi od greckiego
słowa aisthesis, oznaczającego poznanie poprzez zmysły. Dlatego też jednym z kluczowych pojęć estetyki jest
doświadczenie estetyczne rozumiane
właśnie jako doświadczenie piękna
w jego różnych postaciach. Tak ujmowana estetyka aż prosi się o jakąś formę
badań empirycznych – tymczasem jej
historia to w znacznej mierze historia
spekulacji raczej niż eksperymentów,
nawet myślowych. Współcześnie dość
prężnie rozwija się nurt estetyki eksperymentalnej, której obecnemu stanowi
warto się pokrótce przyjrzeć.

Estetyka
eksperymentalna

Monika
Bokiniec
Filozofka, socjolożka,
tłumaczka, pracuje
w Instytucie
Filozofii, Socjologii
i Dziennikarstwa
Uniwersytetu
Gdańskiego. W filozofii
bada relacje między
sztuką a moralnością,
zagadnienia związane
z humorem oraz
płcią kulturową. Jako
pracująca matka trójki
małych dzieci na razie
nie ma wolnych chwil,
ale jak już będzie
je miała, wróci do
śpiewania w chórze.

tuicji filozoficznych – traktowanych
jako hipotezy badawcze – z doświadczeniem. Część badaczy sięga po nowoczesne techniki neuroobrazowania,
budując podwaliny pod nową, prężnie rozwijającą się dziedzinę wiedzy
o pięknie i sztuce – neuroestetykę.
Inni korzystają z narzędzi z obszaru
nauk społecznych, głównie psychologii i socjologii. Jeszcze inni łączą te
narzędzia badawcze z performansem artystycznym, jak na przykład
dwóch pochodzących z Rosji artystów, Komar i Melamid. Stworzyli
oni ogromny projekt badawczo-artystyczny o nazwie „Najbardziej pożądany obraz”.

Czy piękno można wyrazić
w liczbach?

Od narodzin refleksji nad pięknem za
jego istotę bywały uznawane, obliczane
W ramach tej estetyki filozofowie za- matematycznie, harmonia i proporcja.
częli konstruować eksperymenty, któ- Słynny człowiek witruwiański sławi
rych zadaniem jest konfrontacja in- doskonałe proporcje idealnej sylwetki
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Piękno w laboratorium

Ilustracja: Lubomira Przybylska

Esencja piękna

ludzkiej. Włoski mnich Luca Pacioli,
matematyk, a jednocześnie miłośnik
sztuk wszelakich, uprawiający matematykę piękna, opisał je wedle reguły „złotego podziału” – zasady matematycznej, zgodnie z którą długość
dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Do dziś złoty podział
wyznacza idealną kompozycję i proporcje w wielu dziedzinach sztuki: malarstwie, architekturze czy fotografii.
Więcej, wykorzystywany jest on często w grafice użytkowej, wyznacza na
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przykład strukturę identyfikacji wizualnych wielu marek, jak chociażby
logo Pepsi.
Inną wersją ujęcia piękna w liczbach jest wspomniany wyżej projekt
Komara i Melamida. Artyści postanowili zbadać preferencje artystyczne najpierw Amerykanów, a potem innych
narodów. Stworzyli w tym celu drobiazgowy kwestionariusz, w którym
zadali reprezentatywnej grupie respondentów szczegółowe pytania o ich
preferencje estetyczne, a następnie dla
każdego badanego kraju namalowali

obraz statystycznie najbardziej i najmniej pożądany. Rezultaty jednocześnie były i nie były zaskakujące. Całą
galerię obrazów można zobaczyć na
stronie ich projektu, wspomnę tu jedynie, że we wszystkich przebadanych
krajach (z jednym wyjątkiem), w tym
w Polsce i w Kenii, obrazy te są zaskakująco podobne: najbardziej lubimy
nieduże pejzaże, z dominacją koloru
niebieskiego, lubimy, jak jest jakieś
zwierzątko, a jeśli ludzie, to ubrani.
Zwykle najmniej pożądany obraz to
duża abstrakcja. Jaki kraj okazał się
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pod tym względem wyjątkowy? Je- dzieła kogoś innego, a następnie radydynie w Holandii najbardziej pożą- kalnej zmiany oceny dzieła po tym, gdy
danym obrazem okazał się niewielki zostało ono przypisane rzeczywistemu
obraz przedstawiający barwne plamy, autorowi bądź autorce. Taki los spota najmniej – obraz figuratywny.
kał na przykład obrazy Judith Leyster
(Szczęśliwa para, Wesoły pijus), które
Drogie wino lepiej smakuje
były uważane za wybitne, dopóki uwaJak pokazują badania prowadzone w ra- żano je za dzieła Fransa Halsa; gdy jedmach estetyki eksperymentalnej, na do- nak zostały zidentyfikowane jako auświadczenie i poczucie piękna wpływa torstwa Leyster, okazało się, że od razu
wiele czynników. Jednym z nich jest widać „słabość kobiecej ręki”, by przynasze nastawienie, czyli coś, co w este- toczyć jednego z krytyków.
tyce nazywa się postawą estetyczną: czy
aktywnie poszukujemy piękna i nasta- Nie tylko piękno w sztuce
wiamy się na jego doświadczenie, czy Zainteresowanie badaczy estetycznymi
doświadczenie piękna stanowi jedynie aspektami rzeczywistości wykracza
„skutek uboczny”. Nasze doświadczenie poza triadę artysta–dzieło–odbiorca.
piękna zależy też niejednokrotnie od W psychologii dawno już opisano tzw.
tego, czy jesteśmy zaznajomieni z da- efekt aureoli (zwany również z angielnymi typami przedstawień. Do klasycz- ska efektem halo), który wskazuje na
nych badań w tym zakresie należy eks- skłonność ludzi do przypisywania cech
peryment Jamesa Cuttinga, w którym pozytywnych, takich jak życzliwość
pokazuje on, że przyjemność czerpana lub inteligencja, osobom ocenianym
z kontaktu z dziełem uznawanym za jako atrakcyjne fizycznie, czyli – mópiękne wynika z podświadomego roz- wiąc językiem estetyki – jako piękne.
poznania – zjawisko znane jest pod naRównież piękno rzeczy codziennego
zwą „efektu ekspozycji”.
użytku, dla którego wartości estetyczne
Zdarza się również, że mylimy do- wydają się pozornie bez znaczenia, stało
świadczenie piękna ze statusem spo- się przedmiotem dociekań. Okazało
łecznym, można tu wówczas mówić się, że piękno rzeczy użytkowych nie
o „efekcie snobizmu”. Dobrze poka- stanowi jedynie dodatku do ich funkzuje to słynne badanie dotyczące in- cjonalności, lecz ma z nią zasadniczy
nego zmysłu – zmysłu smaku. Badacze związek. Pokazał to na początku lat 90.
z CalTech i Uniwersytetu Stanforda słynny eksperyment dwóch Japończyza pomocą rezonansu magnetycz- ków, Masaakiego Kurosu i Kaoriego
nego wykazali, że osoby degustujące Kashimury, którzy zaprojektowali dwa
to samo wino faktycznie odczuwały bankomaty o identycznej funkcjonalwiększą przyjemność zmysłową, gdy ności, różniące się estetyką interfejsu.
sądziły, że piją wino, które jest droż- Okazało się, że badani przez nich użytsze. Nieprzypadkowo więc za piękne kownicy oceniali ten piękniejszy bankouznajemy te przedmioty, które dają mat jako bardziej funkcjonalny, szybszy,
nam poczucie wyższości, statusu. Na łatwiejszy w użytkowaniu. Eksperytym bazują przecież reklamy przed- ment powtórzono kilkakrotnie w różmiotów luksusowych, np. samocho- nych miejscach na świecie i uzyskano
dów, które powyżej pewnego pułapu podobne wyniki, zarówno replikucenowego nie dają już ani wzrostu jąc eksperyment z bankomatami, jak
komfortu, ani bezpieczeństwa, lecz i innymi przedmiotami codziennego
właśnie odwołują się do estetyki.
użytku. Aureola piękna oświetla więc
Uznanie dzieła za piękne często po- swym blaskiem nie tylko ludzi, lecz
wiązane jest z innego rodzaju przeko- i przedmioty.
naniami, np. że mamy do czynienia
z oryginałem, a nie kopią lub że jego au- Przyszłość estetyki
torem jest np. mężczyzna, a nie kobieta. eksperymentalnej
Historia sztuki zna wiele przypadków W ramach estetyki eksperymentalbłędnej atrybucji – uznania za twórcę nej badacze szukają sposobu, by em-
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pirycznie zweryfikować filozoficzne
twierdzenia dotyczące wartości estetycznych, czynniki, które wpływają na
nasze przekonania i preferencje artystyczne czy też sposób, w jaki używamy
pojęć z dziedziny estetyki. Badają zjawiska powiązane z doświadczeniem,
wyobraźnią czy emocjami estetycznymi. W trakcie jednego z eksperymentów pokazywano uczestnikom ten
sam fragment filmu, informując ich,
że oglądają dokument albo że oglądają fabułę. Okazało się, że ten sam
film wzbudzał większe emocje negatywne i surowszą ocenę zachowania
bohatera, jeśli odbiorcy sądzili, że oglądają dokument.
Estetyka eksperymentalna to dziedzina stosunkowo młoda, wciąż szukająca swojej tożsamości. Pozostaje
otwarta na krytykę, której ostrze
wymierzone jest przede wszystkim
w jej wątpliwą „filozoficzność”. Jeśli estetykę rozumieć będziemy jako
subdyscyplinę filozofii, wówczas
obowiązywać ją będą rygory problemów i metod filozofii, co pociąga
za sobą również skomplikowane relacje z empirią. Wtedy można mieć
słuszne zastrzeżenie, że większość
badań prowadzonych w ramach estetyki eksperymentalnej pozostaje na
poziomie zero czy też – mówiąc językiem bardziej filozoficznym – w nastawieniu naturalnym, które filozofia
przecież próbuje przekroczyć. Innymi słowy, twierdzenia z poziomu
filozofii traktuje się jak hipotezy
do weryfikacji za pomocą narzędzi,
które filozofia właśnie przekracza,
spoglądając na rzeczywistość krytycznie i zapytując: A co, jeśli nam
się tylko tak wydaje? Czy może być
zupełnie inaczej?
Pomyślmy o estetyce jako o zespole
zagadnień czy pytań badawczych dotyczących piękna i sztuki, dla których
można szukać odpowiedzi za pomocą
różnych kanałów poznawczych lub metodologii. Filozofia stanowi wtedy dla
estetyki eksperymentalnej źródło hipotez i pytań, na które być może będzie
ona w stanie, w miarę swego rozwoju,
udzielić niezwykle interesujących odpowiedzi.
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Pytania do
artykułu

1. Czy możemy dowiedzieć się czegoś o pięknie, badając mózgi ludzi
delektujących się
smakiem wina lub
widokiem obrazu
w muzeum?
2. Czy natura
piękna jest jakoś powiązana
z matematyką?
3. Na czym polega „efekt aureoli”
w ocenie piękna?
Czy można się jakoś
przed nim bronić?
4. Czy estetyka
eksperymentalna
jest dyscypliną
filozoficzną?
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Jerzy Luty
Filozof i estetyk,
Akademia Wojsk
Lądowych we
Wrocławiu. Autor
książek: John Cage.
Filozofia muzycznego
przypadku (2011)
i Etyka wybranych
zawodów zaufania
publicznego
(2013), Sztuka jako
adaptacja (2018).
Zajmuje się estetyką
ewolucyjną. Napastnik
w drużynach piłki
amatorskiej: AWL
Kadra, Visionica i No
Mercy. Prywatnie:
tata Bartka.

Sztuka, piękno a ewolucja

Sztuka, piękno
a ewolucja
Czy sztuka i ludzkie preferencje estetyczne
są ekspresją biologicznej natury, czy raczej
kulturową „zasłoną”? Czy pełniły istotną
funkcję w naszej ewolucyjnej historii, czy
może są serią praktyk, które wprawdzie
dają ludziom satysfakcję, ale pełnią mało
istotną rolę w historii naszego gatunku?
Czy możemy mówić o uniwersalnych
wyznacznikach estetycznych? Na te
i podobne pytania stara się odpowiedzieć
stosunkowo młoda, dynamicznie rozwijająca
się dyscyplina – estetyka ewolucyjna.
Słowa kluczowe: sztuka, ewolucja, adaptacja, kicz

Konsiliencja
oznacza tutaj dojście
do uzgodnienia bądź
zharmonizowania
nauk przyrodniczych
i humanistycznych.
Nauki etologiczne –
nauka o zachowaniu
się zwierząt.
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Wywołuje również silne emocje, które
są ewolucyjnymi wskaźnikami, że coś
ma znaczenie dla organizmu.
Wychodząc od tych założeń, a podążając tropem wyznaczonym przez Arystotelesa, Hume’a i Darwina oraz jego
kontynuatorów, estetycy ewolucyjni
odwołują się do dokonań nauk etologicznych i kognitywnych oraz zastanawiają się, czy sztuka jest jedną
z adaptacji ewolucyjnych, które pomogły człowiekowi prehistorycznemu
w przetrwaniu, na równi ze strachem
przed pająkami, instynktem macierzyńskim czy zdolnością do widzenia
głębi. Czy też może stanowi jedynie
produkt uboczny innych adaptacji, takich jak pogoń za statusem, estetyczna
przyjemność doświadczania otoczenia
i zdolność do wytwarzania przedmiotów praktycznego użytku.

Fotografia: mode_list

D

yscyplina ta wpisuje się w szerszy trend obecny w naukach humanistycznych – produktywne
zastosowanie idei ewolucyjnych w naukach szczegółowych. To z kolei wpisuje się w ogólniejszą tendencję „biologizacji” humanistyki, wyłaniania
się „trzeciej kultury” czy realizacji
idei „konsiliencji ” nauk przyrodniczych i humanistycznych.
Estetyka ewolucyjna zakłada, że
sztuka jest czymś uniwersalnym w społecznościach ludzkich, przetrwała kilkadziesiąt tysięcy pokoleń, pomimo
wielkiej różnorodności i kombinacji
zachowań przyjmuje te same główne
formy (muzyka i taniec; manualne
tworzenie wizualnych kompozycji;
opowiadanie historii i poezja), zwykle wiąże się też z wysokimi kosztami
czasu, energii czy rzadkich materiałów.

tus). Poznawcza płynność pojawiła się
u człowieka prawdopodobnie w wyniku ewolucji modularnego umysłu
jego przodków w wyniku łączenia różnych sposobów przetwarzania wiedzy
i użycia narzędzi. Jej efektem mogło
być pojawienie się elementów kultury
wyższej, takich jak sztuka, religia czy
bardziej skomplikowane formy organizacji społecznej.
Wpływ paradygmatu psychologii ewolucyjnej na estetykę najlepiej
ilustruje słynny eksperyment artystyczno-socjologiczny rosyjskich
artystów V. Komara i A. Melamida,
w ramach którego okazało się, że bez
względu na pochodzenie większości
osób badanych podobały się obrazy
przedstawiające przestrzenny widok
aż po horyzont, staw lub jezioro, zwierzęta i ludzi, a także otwarte przestrzenie pokryte niską (lub skoszoną) trawą,
Psychologia ewolucyjna jako na której znajdują się kępy krzewów
paradygmat
i drzew. Tym preferencjom odpowiaKwestia pierwsza sprowadza się przede dają emanujące kiczem krajobrazy, jawszystkim do właściwego zrozumienia kie można zobaczyć na niemal każdym
pojęcia adaptacji (tzw. spór o adapta- ilustrowanym kalendarzu ściennym
cjonizm) oraz problemów metodolo- pod każdą szerokością geograficzną.
gicznych, pojawiających się w obrębie
psychologii ewolucyjnej (z której do- Uniwersalny krajobraz, który
konań, obok neuronauk, czerpie este- zapewnia przetrwanie
tyka ewolucyjna).
W świetle w yjaśnienia ewolucyjTa stosunkowo młoda dyscyplina, nego ludzkie reakcje na pejzaże są
mająca swe źródła w latach 80. ubie- tak uniwersalne, ponieważ wynigłego wieku, w odróżnieniu od psy- kają z utrwalonych ewolucyjnie inchologii poznawczej opiera się na stynktów, ukształtowanych w okrezałożeniu, że ludzki umysł, preferen- sie plejstocenu (200 tys.–20 tys. lat
cje i strategie zachowań powstały już temu), kluczowych w tym okresie
w plestocenie jako biologiczne adapta- dla ludzkiego przetrwania (z drugiej
cje do warunków wymagających roz- strony jedna z konkurencyjnych hiwiązywania problemów życiowych potez głosi, że powszechność gustów
(tzw. modularna teoria umysłu). Bada- jest pochodną globalnej popularności
cze starają się zrozumieć, jakie funk- przemysłu kalendarzowego). Na pocje spełniały wówczas – w kontekście twierdzenie tezy ewolucyjnej można
przetrwania i reprodukcji – różne me- podać wyniki badań przeprowadzochanizmy umysłu.
nych kilka lat wcześniej przez dwoje
W ostatnim czasie sporą popular- biologów, którzy w jednym z testów
ność zyskuje koncepcja podkreślająca przedstawili ludziom z różnych krajów
adaptacyjny walor płynności poznaw- i w różnym wieku kilka klasycznych
czej ludzkiego umysłu. Termin ten rodzajów krajobrazu, m.in.: las liściajest głównie używany do odróżnienia sty, las tropikalny, otwartą sawannę
umysłu współczesnego homo sapiens z drzewami, las iglasty oraz pustynię.
(ok. 50 tys. lat temu) od umysłu jego Wśród ludzi dorosłych żadna z wyewolucyjnych prehistorycznych przod- żej wymienionych kategorii nie zoków (neandertalczyków i homo erec- stała wskazana jako ulubiona (wyjąt-

Nietrudno zauważyć, że perspektywa ewolucyjna w estetyce stoi w opozycji do tych teorii estetycznych, które
posiłkują się wyjaśnieniami historycznymi, socjologicznymi czy kulturowymi, gdyż stara się dowieść, że
ludzkie preferencje estetyczne nie są
(jak twierdzą np. estetycy moderny)
„konstrukcjami społecznymi”, lecz
uniwersalnymi, międzykulturowymi
cechami ewolucyjnymi, ukształtowany mi przez dobór natura lny
i płciowy.
Z punktu widzenia teoretyka i filozofa sztuki najbardziej interesujące
poznawczo są: problem wiarygodności naukowej hipotez ewolucyjnych,
adaptacyjna funkcja kiczu, a także
zachodzące pod wpływem perspektywy ewolucyjnej zmiany w obrębie
samego pojęcia sztuki.
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Psychologia poznawcza zajmuje
się takimi procesami
przetwarzania informacji przez umysł jak
percepcja, uczenie
się, pamięć czy myślenie. Interesuje się
nimi pod kątem ich
funkcjonowania. Autor sugeruje tutaj, że
psychologia poznawcza nie obejmuje
ewolucyjnych wyjaśnień odwołujących
się do ewolucyjnego
pochodzenia tych
procesów i ogranicza
się do badania funkcji
poznawczych, jakie te
procesy spełniają dziś.
Płynność poznawcza
oznacza zdolność do
twórczego rozwiązywania problemów,
otwartość umysłu,
elastyczność intelektualną określaną
też jako umiejętność
wychodzenia poza
utarte schematy.
Modularny umysł to
umysł zbudowany ze
sztywnych modułów,
zdolnych do rozwiązywania określonych
problemów w
określony sposób, ale
mało plastycznych
i niezdolnych do
radzenia sobie w
nowych sytuacjach.
Płynny umysł jest w
stanie za pomocą
świadomej uwagi
zrozumieć nowy
problem i znalazłszy
nowe rozwiązanie,
modyfikować nasze
automatyczne zachowania, być może
nawet „przetapiając”
strukturę naszych
modułów w umyśle
tak, aby obejmowała
ona także rozwiązywanie problemu
nowego rodzaju.
Eksperyment ten został szczegółowo opisany w artykule Moniki Bokiniec na s. 10.
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Fotografia: mode_list

nych socjalizacją i edukacją z zakresu
estetyki.
Jako przysłowiowe „jelenie na rykowisku”, tego typu obrazy są formą –
pogardzanego przez akademików,
elitarnych artystów i znawców kanonów – kiczu, objawu erozji smaku
i zaniku dystansu estetycznego. Kiczu,
który na gruncie psychologii ewolucyjnej jawi się jako pochodna wrodzonego mechanizmu umysłowego,
odpowiadającego nie tylko za dobre
samopoczucie naszych ewolucyjnych
przodków, ale i za ich sukces adaptacyjny i reprodukcyjny.

Habitat =
środowisko
zamieszkiwane przez
daną populację.

Pytania do
artykułu

1. Na czym polega płynność
poznawcza?
2. Dlaczego zdaniem autora preferujemy „sawannopodobne” obrazy
przedstawiające
jeziora, zwierzęta,
roślinność?
3. Jeśli nasze upodobania estetyczne
są uwarunkowane
ewolucyjnie i sprawiają, że preferujemy kiczowate
pejzaże, to w jaki
sposób dochodzimy
do wypracowania
wyższych standardów estetycznych?
4. W jakim sensie
nasze ewolucyjne
mechanizmy mogą
stanowić dla nas
„smycze”, o których
pisze autor?
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kiem był krajobraz pustynny, który
był najniżej w rankingu), natomiast
po przeprowadzeniu eksperymentu
wśród małych dzieci wyraźnie preferowanym krajobrazem okazała się
sawanna z drzewami – a dokładnie
krajobraz ze wschodniej Afryki, gdzie
miała miejsce wczesna ludzka ewolucja. Poza upodobaniem do sawanny
stwierdzono również ogólną preferencję do krajobrazów zawierających
wodę, otwarte i zalesione powierzchnie (sygnalizujące miejsca do ukrywania się oraz do gry w chowanego),
drzewa z rozgałęzieniami usytuowanymi tuż nad ziemią (dające możliwość ucieczki) z owocami rosnącymi
metr lub dwa nad ziemią oraz krajobrazów z bezpośrednią obecnością
zwierząt łownych. Niezwykła zbieżność z efektami eksperymentu rosyjskich artystów.
Na pytanie, dlaczego krajobraz sawanny jest preferowany, odpowiedź
wydaje się prosta – w czasach prehistorycznych taki właśnie habitat był
gwarantem przetrwania: unikania drapieżników i zdobywania pożywienia,
a jako preferowany i pożądany zapisał się w naszej gatunkowej pamięci
ewolucyjnej w postaci adaptacyjnego
odruchu, instynktu: dobrze się kojarzy, wywołuje pozytywne emocje –
zwłaszcza u dzieci, wciąż nieskażo-
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Czy skłonność do kiczu jest
adaptacyjna?

Co ciekawe, dziś zarówno skłonność
do kiczu, jak i preferencje „sawanniane” w doborze krajobrazu wydają
się nie mieć już wartości adaptacyjnej. Wynika to z prawa tzw. ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, zgodnie
z którym procesy ewolucyjne przebiegają znacznie wolniej niż – dajmy
na to – zmiany kulturowe. Ponieważ
rozwój cywilizacyjny w ostatnich
kilku tysiącach lat znacznie przyspieszył, nasze ewoluujące umysły
zwyczajnie za nimi nie nadążają. Nasze „sawanniane” obwody mózgowe,
ukształtowane jeszcze w czasach plejstocenu, są niedostosowane do warunków, w których obecnie żyjemy.
A zatem to, co kiedyś stanowiło adaptację do środowiska, dziś do niczego nam się nie przydaje, a może
wręcz stanowić przeszkodę w normalnym funkcjonowaniu. O przykłady nietrudno: naturalna ludzka
skłonność do słodkiego i tłustego pokarmu, przydatna w czasach ograniczonych zasobów na afrykańskiej sawannie, dziś odpowiada za epidemię
otyłości i problemy zdrowotne, a instynktowny strach przed pająkami,
który pomagał naszym ewolucyjnym
przodkom uniknąć śmiertelnych ukąszeń, nie służy już niczemu (ponieważ zagrożenie zniknęło), poza wątpliwą przyjemnością robienia z siebie
pośmiewiska.
Podobnie jest z ewolucyjnymi „smyczami” naszych preferencji estetycz-

nych. „Uniwersalne kanony piękna” nie
pełnią już funkcji adaptacyjnej, a jedynie ograniczają naszą twórczą ekspansję w środowiskach przetworzonych sztucznie. Naturalna dziecięca
skłonność do kiczu jest powszechnie
znana, a objawia się choćby w popularności seriali telewizyjnych (które
żerują na naszej ewolucyjnej skłonności do podróży w fikcyjne światy),
kreskówek, programów w rodzaju
„talent show”, romantycznych komedii czy gier komputerowych, przeładowanych kolorami, hipersymetrycznymi twarzami i elementami
„sawannopodobnymi”. Skłonność ta
jest świetną pożywką dla przemysłu
medialnego, sprawnie eksploatującego
nasze „sawanniane” umysły poprzez
zręczne pociąganie za jego ewolucyjne
„smycze”.
Wyniki badań na temat gustów estetycznych dzieci i młodzieży polskiej
w odniesieniu do różnych odmian
malarstwa tylko potęgują to wrażenie. W badaniu przetestowano dzieci
w trzech kategoriach wiekowych: 5–7
lat, 8–13 lat oraz 14–19 lat, pokazując
im różnego rodzaju krajobrazy: od
abstrakcyjnego pejzażu Leona Tarasewicza przez obrazy Gustava Klimta,
El Greca i Vincenta van Gogha aż po
„hiperkiczowate” (jak je określiła badaczka) obrazy Komara i Melamida;
przedstawiano im dzieła sztuki wysokiej (np. obrazy Jacksona Pollocka
i Pabla Picassa), obrazy klasyczne (jak
Narodziny Wenus Botticellego) oraz
kicz obecny w takich obrazach jak Zebra Sophie Harding czy Psy grające
w karty Coolidge’a. Efekt? Skłonność
do kiczu nie przechodzi badanym nawet w liceum, a więc wtedy, gdy młodym ludziom powinny zostać wpojone podstawy sztuki wysokiej. Tylko
nieco więcej licealistów niż przedszkolaków doceniło Pollocka, van
Gogha i El Greca – nie była to jednak różnica znacząca. Nie powinno
więc nikogo dziwić, że po gry komputerowe i inne gadżety popkultury
sięga młodzież właściwie w każdym
wieku. A hasło „być wiecznie młodym”
nabiera nieoczekiwanie nowego wymiaru.
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Jak opowiedzieć
taniec?
Jest coś niepokojącego w tym, że z jednej strony przypisujemy
duże znaczenie obcowaniu ze sztuką, a z drugiej nie umiemy opisać
swojego doświadczenia odbioru sztuki. Doświadczenia sztuki nie
da się przekazać, a jeżeli się daje, to tylko za cenę jego banalizacji –
chcąc przekazać treść opowiadania Stary człowiek i morze, możemy
je streścić jako ponadstustronicowy opis łowienia ryb. Kuriozalne?
Być może. Opis jest jednak poprawny. Pytanie brzmi więc, co
nam umyka w tym opisie, czego nie potrafimy przekazać.

Piotr Kozak
Doktor filozofii,
adiunkt w Instytucie
Socjologii
i Kognitywistyki
na Uniwersytecie
w Białymstoku.
Specjalizuje się
w filozofii umysłu,
epistemologii
i estetyce. Autor m.in.
książek Sztuka i myśl
(Warszawa 2015) oraz
Co to jest myślenie?
(Warszawa 2015).

Słowa kluczowe: piękno, subiektywizm, obiektywizm, komunikowalność

N

a pierwszy rzut oka wydaje się, że
problem komunikowalności nie
musi stanowić wyzwania, jeżeli
dotyczyć ma tylko słownego opisu pewnego doświadczenia sztuki. Wprawdzie
nie wszystko da się ująć w słowa (np.
nie da się opowiedzieć piękna tańca),
lecz odpowiednie aspekty doświadczenia zawsze można pokazać.
Jest to jednak wciąż odpowiedź
niezadowalająca, ponieważ problem
z komunikowalnością doświadczenia sztuki dotyczy banalności samej
treści dzieł sztuki. Daje się on zilustrować następująco: choć wysoko
cenimy obcowanie z pewnymi dziełami sztuki, to nie wynika z tego, że
podobnie wysoko cenimy obcowanie
z przedstawianymi na nich przedmiotami lub zdarzeniami. Buty Vincenta
van Gogha to przykład genialnego
dzieła sztuki, choć same stare buty
van Gogha, które trzymał w szafie,
nie wzbudzają naszej specjalnej uwagi.
Na pytanie: „co przedstawiają Buty
van Gogha?”, poprawna odpowiedź
brzmi: „buty”. Tyle tylko, że ta odpowiedź nie tłumaczy, dlaczego ludzie są
skłonni raczej odwiedzać muzeum van
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Gogha niż oglądać stare buty w jego
szafie. Błędne jest również odwołanie
się do przyjemności płynącej z obcowania ze sztuką. Przyjemne jest jedzenie pączków. Powoływanie się na
jakiś rodzaj wyższej przyjemności zakłada z kolei to, co chcemy wyjaśnić,
czyli to, co sprawia, że obcowanie ze
sztuką jest doświadczeniem szlachetniejszym niż jedzenie pączków. Należałoby zatem znaleźć takie wyjaśnienie, które pozwoliłoby wytłumaczyć,
dlaczego tak dużo wysiłku wkładamy
zarówno w tworzenie, jak i obcowanie
z dziełami sztuki, zamiast po prostu
„zajrzeć do szafy”. Zajrzenie do szafy
jest przecież prostsze i łatwiejsze niż
tworzenie wizerunku tego, co w szafie się znajduje.

Ukryte piękno

Istnieją co najmniej dwie strategie radzenia sobie z problemem niekomunikowalności doświadczenia sztuki.
Z jednej strony możemy argumentować, że sztuka wyraża pewien porządek, który wprawdzie poznajemy, ale
w sposób niejasny. W ten sposób myślał Leibniz, który twierdził, że sztuka

wyraża pewną harmonię lub doskonałość wszechświata. Jednak gdy zapytamy: „jaką harmonię?”, możemy odpowiedzieć wyłącznie: „je ne sais quoi”
(nie wiem co). Podobnie rozumował
Heidegger, gdy przekonywał, że dzięki
sztuce mamy dostęp do pewnej transcendentnej i nietrywialnej prawdy
o świecie, którą jesteśmy w stanie uzyskać wyłącznie za pomocą środków
artystycznych. Analogicznie możemy
twierdzić, że sztuka ma za zadanie
przedstawić pewne niedające się bliżej
opisać piękno lub wzniosłość, które –
choć nie można ich ująć w słowa – wyrażają pewną głębszą prawdę o świecie lub o człowieku.
Zwróćmy uwagę, że powyższa strategia argumentacyjna jest bliska tzw.
platonizmowi w filozofii matematyki, zgodnie z którym twierdzenia
matematyczne, takie jak twierdzenie Pitagorasa, reprezentują pewien
wykraczający poza dostępny nam
w doświadczeniu zmysłowym świat
idei. Stąd twierdzenie Pitagorasa jest
prawdziwe, ponieważ reprezentuje pewien transcendentny stan rzeczy, na
przykład niedostępną gołym okiem
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strukturę wszechświata. Analogicznie dane dzieło sztuki jest piękne lub
prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy
wyraża – choć nie jesteśmy w stanie go adekwatnie opisać – pewną
ukrytą doskonałość świata, transcendentne piękno lub egzystencjalną
prawdę o człowieku. Oba stanowiska,
zarówno w przypadku filozofii matematyki, jak i filozofii sztuki, są oparte
na podobnej motywacji. Matematyka
i sztuka mówią nam coś o świecie,
a jeżeli tak, to muszą wskazywać na
pewne obiektywne własności świata.
Zaletą takiej strategii jest to, że pozwala oddalić problem banalności
sztuki. Wprawdzie – zgodnie z zasadą
je ne sais quoi – nie jesteśmy w stanie
w pełni opisać bogactwa naszego doświadczenia sztuki lub wskazać na
jasne kryteria, za pomocą których
wnioskujemy, że dane dzieło sztuki jest
piękne lub mówi nam coś o świecie;
niemniej istnieje pewien obiektywny
porządek wyrażony w sztuce, który
możemy poznać dzięki estetycznej
intuicji. To, że nie istnieje możliwość
jasnego wyrażenia tej ostatniej i ujęcia jej za pomocą precyzyjnych kryteriów, mówiłoby w tym wypadku więcej
o naturze naszego umysłu niż o samej sztuce. Choć więc pewien obiektywny porządek nie daje się opisać, to daje się poznać za
pomocą pewnego rodzaju doświadczenia estetycznego.
Oznacza to, że nawet jeżeli nie jestem w stanie w pełni przekazać
własnego doświadczenia obcowania ze sztuką, to możemy podzielać
to doświadczenie, ponieważ jest ono
wyrazem pewnego obiektywnego porządku rzeczy.

tyki. Główna kontrowersja nie dotyczy
tego, że nie znamy jasnego kryterium
pozwalającego rozstrzygać, czy coś jest
piękne, czy nie. W wielu przypadkach
posługiwania się pojęciami również
nie posiadamy takiego kryterium, na
przykład trudno nam niekiedy wskazać kryterium różnicujące błękit królewski i błękit paryski, ale jesteśmy
je w stanie rozróżnić, mając je przed
oczami. Problem ma jednak naturę nie
poznawczą, ale metafizyczną. Choć nie
musimy znać kryterium różnicującego
oba rodzaje błękitu, to ważne jest to, że
możemy je poznać i na tej podstawie
rozstrzygać, czy coś jest, czy nie jest
błękitem królewskim. W przypadku
poznania obiektywnego piękna, tak

jak w przypadku poznania transcendentnego porządku matematycznego,
taka możliwość nie istnieje. Jeżeli nie
mamy dostępu do świata idei, to z definicji nie możemy się do niego odwołać,
rozstrzygając, czy poprawne jest twierdzenie Pitagorasa. Analogicznie, jeżeli
nie mamy innych środków do poznania obiektywnego piękna niż pozaintuicyjne, to nie jesteśmy

w stanie rozstrzygnąć, czy nasze intui- sztukę. Jest również prywatne, poniecje nas nie zwodzą.
waż nie mamy bezpośredniego dostępu do doświadczania sztuki przez
Subiektywność i prywatność innego. Rozwiązuje to problem komudoświadczenia sztuki
nikowalności doświadczenia sztuki,
Druga strategia jest odwróceniem stra- ponieważ z samej natury rzeczy nie
tegii pierwszej i polega na zaprzecze- jesteśmy w stanie przekazać naszych
niu obiektywnego charakteru naszych indywidualnych i prywatnych dosądów o sztuce. Innymi słowy, nasze świadczeń. Takie rozwiązanie oparte
doświadczenie sztuki jest subiektywne jest również na trafnym przekonaniu,
i prywatne i nie daje się opisać przez że różnimy się w naszym doświadczaobiektywne kryteria. Jest subiektywne, niu sztuki, tak jak różnimy się co do
ponieważ każdy z nas inaczej odbiera treści naszych stanów umysłowych.

Czego nie możemy
przekazać?

Z co najmniej dwóch względów jest
to jednak strategia mało przekonująca. Po pierwsze, nie jest prawdą, że
nie rozumiemy się w kwestii naszych
sądów o sztuce. Sąd „Mona Lisa jest
piękna” stanowi poprawny i całkowicie
zrozumiały sąd. Nie musimy się z nim
zgadzać, ale rozumiemy jego treść. Natomiast nie moglibyśmy tak twierdzić
przy jednoczesnym założeniu, że nasze doświadczenie sztuki jest subiektywne i prywatne i z samej swej natury niekomunikowalne.
Musielibyśmy wtedy założyć również, że każdorazowy sąd „Mona
Lisa jest piękna” posiada
różną treść nie tylko w zależności od tego, kto go wyraża, ale również od tego, kiedy
jest wyrażony. Przykładowo sąd
„Mona Lisa jest piękna” wyrażony przez
Tadeusza wczoraj i ten sam sąd wyrażony przez Tadeusza dzisiaj byłyby całkowicie różne, ponieważ odnosiłyby
się do jakościowo odrębnych subiektywnych stanów upodobania,
co wydaje się mało przekonujące. Jeżeli chcielibyśmy określić, czy oba sądy
wyrażają tę samą myśl,
musielibyśmy odwołać
się z kolei do innych niż
subiektywne
kr y teria, ale to
właśnie
subiek t ywizm wyklucza.

Problem z opisaną
w yżej strategią
jest jednak analogiczny do tego,
z którym zmagają
się zwolennicy platonizmu w filozofii matema-
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Po drugie, często pragniemy, żeby Warto
nasze sądy były uznawane za po- doczytać
wszechnie obowiązujące. Jeżeli kra- � I. Kant, Krytyka
władzy sądzenia,
wiec wydaje sąd: „to dobrze skrojony Warszawa 2004.
garnitur”, to nie wyraża wyłącznie � N. Goodman,
swojej subiektywnej opinii na temat Languages of Art,
garnituru, ale wyraża roszczenie, że- Indianapolis 1968.
� D. Lopes, Sense
byśmy uznali jego sąd za poprawny. and Sensibility,
Nie byłoby to jednak możliwe, gdy- Oxford 2005.
byśmy założyli, że jedyne, co wyraża
krawiec, to jego subiektywny osąd
bez żadnego znaczenia dla osądów innych. Chcielibyśmy zachować intuicję,
że sąd: „to dobrze skrojony garnitur”
mówi coś o garniturze, a nie wyłącznie o tym, czy podoba się krawcowi.
Niewiele pomaga w tym wypadku
również pogląd odwołujący się do psychologii odbiorców sztuki, wedle którego możemy zgadzać się w naszych
sądach dotyczących sztuki, ponieważ
nasze mechanizmy umysłowe odpowiedzialne za percepcję sztuki działają co
do zasady podobnie. Jest to relatywnie
dobra odpowiedź na pytanie o to, jak
możemy komunikować i dzielić przekonania o sztuce. Nie jest to jednak ta
odpowiedź, którą chcielibyśmy uzyskać na pytanie o to, co nam umyka
w próbie opisu doświadczenia sztuki.
Jeżeli twierdzimy, że dzięki sztuce dowiadujemy się czegoś nietrywialnego
o sobie samym lub o świecie, to nie zadowoli nas odpowiedź, że tym, co poznajemy, jest budowa siatkówki oka.
Pytania do

Nowe horyzonty

Choć opisane przeze mnie strategie wydają się mało przekonujące, to
przynajmniej wiemy, czego należy
unikać. Czy to mało? Zaznaczyliśmy
na mapie mielizny i skały. Każdy żeglarz wie, że bez tego trudno byłoby
nawigować po morzu. Możemy zatem szukać pośrednich dróg wyjścia,
unikając skał obiektywizmu i subiektywizmu w sztuce. Być może wskazana byłaby też całkowita zmiana
kierunku, wytyczenie nowego szlaku
i porzucenie tradycyjnego podziału
na subiektywizm i obiektywizm. Gdy
zaczniemy spoglądać w inną stronę,
dojrzymy nowe horyzonty. Jednak
w tę podróż, Czytelniku, musisz już
wyruszyć sam.
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artykułu

1. Czy doświadczenie sztuki rzeczywiście jest ściśle
prywatne i nieprzekazywalne?
2. Co pięknego
można dojrzeć
w obrazie przedstawiającym stare
buty albo brzydką
twarz?
3. Na jakiej podstawie jedne rzeczy nazywamy
pięknymi, a drugim piękna
odmawiamy?
4. Na czym mogłaby polegać „pośrednia droga”,
o której autor pisze w ostatnim
akapicie?

17

Esencja piękna

Dr hab., profesor
nadzwyczajny, Zakład
Estetyki i Filozofii
Kultury Uniwersytetu
Gdańskiego, badawczo
zajmuje się filozofią
muzyki i estetyką.
Jest także pianistką,
absolwentką Akademii
Muzycznej w Gdańsku
i Konserwatorium
w Paryżu. Gdy nie czyta
książek ani nie gra na
fortepianie, fotografuje,
biega, gotuje albo wącha
perfumy.

Percepcja piękna:
estetyczne
pomieszanie zmysłów
Neuroestetyka jest jedną z prężnie rozwijających się dzisiaj dziedzin. Pozwala wyjaśniać, jak mózg kategoryzuje rzeczywistość
zmysłową. Spekulujący filozof może do tych objaśnień sięgać,
aby pogłębić rozumienie takich kategorii estetycznych jak piękno,
twórczość czy przeżycie estetyczne. Neuroestetyka korzysta z wyników badań neurobiologii, psychologii poznawczej, kognitywistyki, opiera się także na faktach, jakich dostarczają jej współczesne
techniki neuroobrazowania (pozytonowa tomografia emisyjna, rezonans magnetyczny). Jednak nawet wobec faktów dotyczących
funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego warto zachować
poznawczy dystans. Kontakt ze sztuką uczy pokory: wobec tajemnicy piękna metoda szkiełka i oka nie jest wystarczająca.

W

Słowa
kluczowe:
neuroestetyka, doświadczenie, zmysły,
piękno
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Wielomodalność
doświadczenia

spółczesny amerykański filozof Arnold Berleant zauważa,
że nauczono nas kategoryzować doświadczenia zmysłowe: szlachetniejsze płyną ze zmysłów wzroku i słuchu, zaś bardziej prymitywne wiążą
się z doznaniami dotykowymi, smakowymi i zapachowymi. Wędrując
do źródeł tego podziału, docieramy
do metafizyki Platona, bezwzględnie umiejscawiającej to, co fizyczne
i materialne, w niższej sferze. Dotyk,
smak i węch zakładają bliskość, bezpośredni kontakt zmysłowy, więc arystokratyczna kultura grecka traktowała
je ostrożnie. Zbyt jawne powiązanie
zmysłów kontaktu z cielesnością naruszało spokój umysłu kontemplacyjnego. Estetyka długo podążała tropem
wyznaczonym przez Platona w Hippiaszu Większym: doświadczenie piękna
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ograniczono tam do doznań słuchowych i wzrokowych, poddanych kontroli rozumu. W rozważaniach Arnolda
Berleanta rozróżnieniu na zmysły dystansu (wzrok, słuch) i kontaktu (dotyk, węch, smak) odpowiada podział
na to, co sensualne i zmysłowe: „Sensualne dopuszczalne jest jedynie wówczas, gdy jest bezpieczne (czyli postrzegane przez zmysły słuchu oraz
wzroku), podczas gdy zmysł smaku,
węchu, a zwłaszcza dotyku nieodparcie sugeruje to, co zmysłowe. W czasach nowożytnych pogląd ten stał się
w estetyce wiodący dzięki pojęciom
dystansu psychicznego oraz bezinteresowności. […] Jedynie gdy to, co
zmysłowe, zostanie zdepersonalizowane, pozbawione bliskości i uduchowione, można je zaakceptować z estetycznego punktu widzenia”.

Upr o s z c z e n i e , k t óre
słusznie irytuje Berleanta,
dotyczy k lasy fikowania
sztuk na podstawie zmysłu, dzięki któremu dana
sztuka jest postrzegana,
„jak w przypadku nazywania muzyki sztuką dla słuchu, a malarstwa sztuką
wizualną. […] Przedstawiono przekonujące argumenty, że
rzeźba, dziedzina sztuki w założeniu wizualna, nie odwołuje się
w pierwszym rzędzie do wzroku,
ale do dotyku. Do zmysłu dotyku
w znacznym stopniu odwołuje się
także wiele przykładów sztuki graficznej, chociaż nie bezpośrednio,
lecz poprzez zwrócenie uwagi na
takie cechy dzieła jak faktura oraz
powierzchnia”.

filozofuj.eu

redakcja@filozofuj.eu

Ilustracja: Hanna Urbankowska
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Możemy w tym miejscu porzucić spekulacje i przywołać empiryczne przykłady
synestezji. Tę właściwość percepcyjną
nazywa się żartobliwie „estetycznym
pomieszaniem zmysłów”, choć w rzeczywistości może być ona traktowana
jako przywilej i dar. Neurobiolodzy
głoszą, że każdy z nas doświadcza sensual bouillabaisse na etapie niemowlęcym aż do czwartego miesiąca życia.
Odpowiada za to nie do końca rozwinięta kora mózgowa. Dopiero później,
kiedy mózg się rozwija, a kora specjalizuje, doznania zmysłowe stają się odrębne. Być może u części ludzi ten proces specjalizacji nie zostaje ukończony
i dlatego zachowują zdolności do barwnego słyszenia lub pachnącego postrzegania. Jeżeli synestezja dotyczy
artysty, może przyczyniać się do wzbogacenia twórczości. Kompozytor wiąże
wtedy dźwięki z kolorami czy zapachami, pisarz widzi wielobarwne słowa,
a malarz kojarzy barwę z dźwiękiem
instrumentów. Dla Kandinsky’ego
cynober brzmiał jak tuba, w wyobraźni Nabokova litery pachniały i mieniły się kolorami, zaś
Skriabin skomponował poemat
symfoniczny, do wykonania którego niezbędny był fortepian emitujący kolory. Synestezja dotyczy około
trzech procent populacji, najczęściej występuje w postaci powiązania znaku graficznego z kolorem (litera, cyfra wywołują
wrażenia barwne), choć pojawia się także jako dużo bardziej
złożone, wielomodalne doświadczenie (dźwięki wiążą się z zapachem,
kolorem, wyobrażeniami dotykowymi).
Lecz poza świadectwami synestetyków, którzy spontanicznie wiążą brzmienie dźwięku z kolorem czy smakiem –
albo, jak Kandinsky, widząc kolor, słyszą
dźwięki – można mnożyć przykłady
szczególnej, niejako wyuczonej „wielomodalności” doświadczenia. Mam
tutaj na myśli powszechną w praktyce
sytuację, w której muzyk opisuje brzmienie jako świetliste, kuliste albo ciemne,
chropowate albo aksamitne, mówi
o odległości między dźwiękami, o ich
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Warto
doczytać

� A. Berleant, Prze-

myśleć estetykę.
Niepokorne eseje
o estetyce i sztuce,
przeł. M. Korusiewicz,
T. Markiewka, Kraków
2007.
� Z. Kozłowska,
Synestezyjna poezja
Haliny Poświatowskiej
oraz J. Ganczarek,
Synestezja
w malarstwie jako
doświadczenie
protomentalne, [w:]
Synestezja a sztuka,
A. Rogowska
i J. Kaleńska-Rodzaj
(red.), Kraków 2016.

Pytania do
artykułu

1. Czy sztuczna inteligencja obdarzona całą wiedzą
naukową ludzkości byłaby w stanie powiedzieć coś
istotnego na temat
piękna? Czy wiedza naukowa dawałaby możliwość
formułowania
wszelkich sensownych odpowiedzi
na temat piękna?
2. Czego możemy
się dowiedzieć o
pięknie i innych
wartościach estetycznych, analizując
to, w jaki sposób
nasze organizmy
reagują na kontakt
z dziełami sztuki?
3. Czy zgodzisz
się, że rzeźba (w
tym „wiele przykładów sztuki grafiki”)
nie odwołują się w
pierwszym rzędzie
do wzroku, ale do
dotyku?
4. Na co zwracamy uwagę, oceniając określone
dzieło sztuki? Czy
ocena estetyczna
powinna wychodzić poza osobiste
odczucia?
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temperaturze (chłodne/ciepłe brzmienie).
Claude Debussy jest wyrazistym, choć
nieodosobnionym przykładem kompozytora, który kieruje do wykonawcy
uwagi mające taki właśnie, wielomodalny i synestezyjny, charakter i sugeruje na przykład, by grając w dynamice
pianissimo, uzyskać brzmienie podobne
do „fioletowej mgły”. Halina Poświatowska staje się mistrzynią wielozmysłowej
poezji, gdy w erotyku O tobie pisze: „jesteś wieczorem brązowy/ jesteś wieczorem zielony/ […] pachniesz cierpko/ jak
roztarty liść akacji/ wokół jest miękko/
od liści szałwii i liści rumianka”. Jak pisze badaczka tej liryki, Zuzanna Kozłowska, zakorzenione w dźwiękach metafory u Poświatowskiej angażują dotyk
(„dłoń ucisz”) czy wizję („promyk wiosenny/ w liściach zaszeleścił”), zaś zapachy są często przedstawiane przestrzennie („pustynia z kwitnącego zapachu”).
Zapewne każdy pilny uczeń liceum przypomni sobie w tym kontekście Melodię
mgieł nocnych Tetmajera, która pozwala
poczuć zapach Czarnego Stawu Gąsienicowego, a czytelnik Nabokova przywoła „kasztanową, brązową woń” włosów bohaterki Lolity i Czarodzieja. Te
wszystkie przypadki zakładają jednak
szczególną wrażliwość twórców, których imaginarium było samo w sobie
synestezyjne.
A co z nami, zwykłymi zjadaczami
chleba?

Przekroczenie estetyki

Neuroestetyka i psychologia proponują
nam kuszącą hipotezę, sugerując wielozmysłowość doświadczenia piękna:
zamyka się ona w koncepcji doświadczenia protomentalnego. Dotyczy ono
każdego odbiorcy sztuki, choć zapewne
niewielu z nas wie o tym, że mu ulega.
Vezio Ruggieri opisuje protomentalne
doświadczenie malarstwa, ale ta sama
kategoria doskonale sprawdza się w odniesieniu do muzyki czy literatury. Zdaniem włoskiego badacza, gdy patrzymy
na obraz, nasz mózg rejestruje szereg
reakcji cielesnych na to, co widzimy,
zanim zaczniemy zdawać sobie sprawę
z treści czy urody przedstawień. Rytm,
harmonia i kompozycja obrazu pobudzają nieświadomą odpowiedź naszego
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ciała, a ściślej, zmysłu propriocepcji,
który odpowiada za napięcie mięśniowe
i czucie głębokie. Zmiany w napięciu
mięśniowym płyną do mózgu jako informacja zwrotna, która przyczynia
się do emocjonalnego zabarwienia się
bodźca. Tak powstaje osobista konotacja wzrokowa, która określa indywidualną, emocjonalną odpowiedź patrzącego na obraz malarski czy fotografię.
Można zatem w ogromnym uproszczeniu powiedzieć, że obraz podoba nam
się, zanim zdamy sobie z tego sprawę,
bo to nasze ciało reaguje wcześniej, niż
powstaje refleksja estetyczna w naszym
umyśle. Malarzem, którego obrazy pobudzają nasz zmysł propriocepcji, jest
zdaniem badaczy Piet Mondrian. Choć
sam nie był synestetykiem, to jednak
świadomie dążył do przekroczenia statyczności dzieła malarskiego poprzez
„rytmizowanie” jego struktury. Przykładem obrazu, który nawiązuje do
muzycznego rytmu (i pobudza ciało
do tańca), może być Broadway Boogie
Woogie (1943). Niesłusznie byłoby jednak ograniczać koncepcję doświadczenia protomentalnego do percepcji wzrokowej. Gdy słuchamy muzyki, nasze
ciała zostają w dosłownym sensie poruszone przez rytm, melodię, harmonię. Nie tylko u muzyków uruchamia
się wówczas doświadczanie wielomodalne: dźwięki mają swoją strukturę,
kształt, kolor, pojawiają się na pierwszym planie, są figurą główną bądź
tłem. Wykonawcy muzyki klasycznej
porozumiewają się ze sobą, używając kategorii przestrzennych, odwołując się do kształtów, kolorów, faktury dźwięku. Literatura maluje obrazy,
rzeźbi kształty, ale czyni to nie tylko poprzez graficzne znaki, w których koduje
opowieść o zmyślonym bądź rzeczywistym świecie wizualnym. Korzysta
także z warstwy brzmień tworów językowych, jak powiedziałby Roman Ingarden. I na tym brzmieniowym poziomie
literatura, a zwłaszcza poezja, zbliża się
do muzyki i „gra”. A my jako odbiorcy
doznajemy zupełnie niegroźnego „pomieszania zmysłów”. W takich sytuacjach unieważniamy albo przynajmniej
bierzemy w nawias podział na zmysły
kontaktu i dystansu.

Takim tropem podąża Arnold Berleant, gdy traktuje koncepcje dystansu
i izolacji jako sztuczne, anachroniczne
i oderwane od zaangażowanego doświadczenia sztuki. Diagnozuje zawężenie estetycznego pola widzenia,
niepokoi go intelektualizowanie, skupianie się na problemach konceptualnych, ogólnych pytaniach o naturę
sztuki i kryteriach sądu estetycznego.
„Wiele z tych spraw to interesujące,
a nawet ważne zagadnienia – przyznaje
Berleant – ale jeśli tracą zakorzenienie
w doświadczeniu, które jest podstawą
estetycznej teorii, zaczyna im brakować treści i w rezultacie stają się pustymi pajęczynami logiki. […] Z tego
właśnie powodu własności poszczególnych sztuk są tak istotne. Wiodą nas
z powrotem ku doświadczeniu w całej jego nieprzewidywalności, specyfice i efemeryczności. Praktyka artystyczna i estetyczna percepcja nie są
jedynie niezbędnym równoważnikiem
filozoficznego uogólnienia, lecz – w co
głęboko wierzę – jego właściwym źródłem. Dla estetyki jednakowo ważne są
dzieje sztuki i jej najnowsze odkrycia”.
Neuroestetyka jako młodsza – bo
rozwijająca się dopiero od 2000 roku –
siostra estetyki, demokratycznie interesując się i twórcą, i odbiorcą sztuki,
próbuje też odkrywać, czym różni się
odpowiedź naszego umysłu na sztukę
od jego odpowiedzi na codzienną rzeczywistość. Wydaje się, że realizuje
tym samym jeden z postulatów Arnolda Berleanta, który „przekraczając”
estetykę, powraca do jej XVIII-wiecznych postulatów. Ojciec estetyki, Baumgarten, poszukując wiedzy na temat
zmysłowego postrzegania (aisthesis),
traktował sztukę jako synonim wyrafinowanej, sensorycznej świadomości.
Lecz poza sztuką interesowało go szeroko rozumiane doświadczenie percepcyjne. To doświadczenie zajmuje
dzisiaj estetyków zorientowanych fenomenologicznie, lecz pozostaje zasadniczo poza zasięgiem zainteresowań
estetyki analitycznej. Tymczasem neuroestetyka zaprasza filozofów do wejścia na neurobiologiczną i ewolucyjną
ścieżkę wyjaśniania, aby pogłębić rozumienie świata i samych siebie. 
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Cuda i ohydy –
dylematy estetyki
przyrody
Jeleń na rykowisku, Morskie Oko, kormoranów sznur… – zapewne
wiele osób zgodziłoby się, że widoki te są piękne. Jak wiele innych.
Zapewne też wiele osób uznałoby, że glista ludzka, kłębowisko żmij
czy bagno są brzydkie, napawają wręcz wstrętem. Bez wątpienia
każdy mógłby wymienić obiekty przyrody, które uznaje za piękne albo
brzydkie. Co w takim razie decyduje o estetycznych preferencjach?
I czy każdy rodzaj estetycznej oceny jest równie uprawniony?
słowa kluczowe: estetyka, piękno przyrody, sztuko-centryzm, naturo-centryzm

J

edni powodów takich, a nie innych
gustów estetycznych, zwłaszcza tych
o rzekomo uniwersalnym charakterze, upatrują w ewolucyjnej historii
człowieka. Drudzy, zdecydowanie liczniejsi, wskazują z kolei na kulturowe
zależności, przede wszystkim na rolę
sztuki w kształtowaniu ocen estetycznych przyrody. Z tego punktu widzenia wymienione wyżej widoki uchodzą za piękne, bo patrzy się na nie
przez pryzmat lubianych landszaftów,
młodopolskich pejzaży (lub albumów
fotograficznych) czy znanej piosenki
śpiewanej przez Piotra Szczepanika. To
usankcjonowane tradycją stanowisko,
zwane czasem „sztuko-centrycznym”,
bywa jednak krytykowane, czemu towarzyszy postulat wypracowania estetyki „naturo-centrycznej”.

sztuki, i odpowiednio do tego ją się
ocenia. Patrzy się zatem na nią przez
pryzmat kategorii estetycznych wypracowanych na gruncie sztuki i refleksji o niej. To w tym sensie, jak ponad
pół wieku temu pisał polski estetyk
Mieczysław Wallis w swej najważniejszej książce Przeżycie i wartość, „patrzymy przeważnie na naturę tak, jak
[malarze i poeci] nas tego uczą, niejako »ich oczyma«”. Choć w ten sposób można odnosić się do poszczególnych obiektów (np. jelenia czy glisty),
to najwyraźniej postawa ta daje o sobie znać, ilekroć estetycznie oceniamy
krajobrazy (np. Morskie Oko, bagno).
Sama idea krajobrazu, która w kulturze Zachodu narodziła się u progu
nowożytności, jest wyrazem estetycznego sztuko-centryzmu. To bowiem
tradycja malarstwa pejzażowego przyJeśli piękno, to artystyczne
czyniła się do tego, że Europejczycy
Estetyczny sztuko-centryzm przeja- docenili walory estetyczne przyrody,
wia się w traktowaniu przyrody na po- nie tylko tej sielskiej, ale również dzidobieństwo sztuki, tzn. przyrody do- kiej i groźnej. Dość przypomnieć, że
świadcza się, jak gdyby była dziełem przymiotnik „malowniczy”, tak po-
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pularny w XVIII wieku, oznaczał, że
widok jest godny pędzla, a jest taki,
ponieważ przypomina malowany pejzaż. Spadkiem po idei malowniczości,
która rządziła rodzącą się ówcześnie
turystyką, jest współczesne poszukiwanie spektakularnych widoków,
wyrażające się w wytyczaniu turystycznych tras widokowych i wskazywaniu punktów widokowych (punktem odniesienia, co prawda, nie jest
już dziś sztuka, lecz raczej masowa
fotografia). Sztuko-centryzm można
zatem streścić znanym aforyzmem
Oscara Wilde’a: życie w znacznie wyższym stopniu naśladuje sztukę, aniżeli
sztuka życie. Sztuko-centryczne estetyczne doświadczanie przyrody zatem
polega na ujmowaniu jej w struktury
„para-artystyczne”, o których pisała
polska filozof ka Maria Gołaszewska, na traktowaniu natury niczym
tworu rąk ludzkich, który o tyle może
być piękny, o ile przypomina piękne
dzieła sztuki. „Estetyka przyrody naśladuje estetykę sztuki” – stwierdzał
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Esencja piękna

Cuda i ohydy – dylematy estetyki przyrody

Natura to nie sztuka

Pytania do
artykułu

1. Dlaczego idąc
górskim szlakiem,
podziwiamy przyrodę? Co pięknego
w niej dostrzegamy? A może niektórzy z czytelników wcale tak jej nie
postrzegają?
2. Czy glista może
być równie piękna
jak górski krajobraz?
3. Czy wystarczającą podstawą do
rzetelnej oceny
estetycznej jakiegoś
przedmiotu lub zjawiska (w tym np. zachodu słońca) może
być samo zmysłowe
doświadczenie, czy
też potrzebna do
tego jest adekwatna
wiedza na temat danego przedmiotu?
4. Jakie są pozytywne i negatywne
strony podejścia
sztuko-centrycznego do przyrody?
A jakie podejścia naturo-centrycznego?

22

Tradycyjnemu ujęciu zarzucono przede
wszystkim to, że nie jest w stanie adekwatnie ocenić estetycznie przyrody.
Powodów wskazano kilka. Przede
wszystkim uznano, że projektuje na
przyrodę kategorie wypracowane na
gruncie jej obcym, wręcz przeciwstawnym. Stwierdzono także, że wyrasta ono z błędnej wizji relacji człowiek–przyroda. Rzeczywisty krajobraz
(środowisko) to bowiem nie malowany
pejzaż: przede wszystkim jest trójwymiarowy i dynamiczny. Co więcej, nie
jest prostym zestawieniem elementów,
lecz organiczną całością, w skład której
wchodzi człowiek. Ujęcie sztuko-centryczne tymczasem zakłada, że człowiek jest odseparowanym od przyrody
obserwatorem, który ocenia ją przede
wszystkim pod kątem formalnym (wizualnym), nie uwzględniając zachodzących w niej procesów i zależności.
By uwolnić się od tych usterek, podejście naturo-centryczne (reprezentowane np. przez Allena Carlsona) postuluje, by ocena estetyczna przyrody
wyrastała z wiedzy na temat przyrody.
Aby bowiem coś adekwatnie ocenić,
należy wpierw zrozumieć, czym to
jest (notabene, wedle zwolenników
tego poglądu nie dotyczy to wyłącznie
przyrody, ale także sztuki). W przypadku przyrody taką wiedzę oferują
nauki przyrodnicze. Wiedza na temat
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środowiska przyrodniczego oraz jego
elementów pozwala dostrzec, że panują w nim na przykład równowaga,
jedność i harmonia, czyli własności,
które – także w sztuce – są oceniane
dodatnio. Jedną z możliwych konsekwencji takiego podejścia jest przekonanie, że w przyrodzie wszystko ma
dodatnią wartość estetyczną, słowem,
że wszystko jest piękne (brzydota zaś
bierze się z zakłócenia naturalnego porządku, do czego przyczynia się działalność człowieka).
Tak zdefiniowaną estetykę naturo-centryczną poddaje się rozmaitej krytyce. Wskazuje się między innymi na
to, że pomija ona liczne czynniki, które
mają udział w doświadczeniu estetycznym i wpływają na oceny: emocje, wyobrażenia, tradycje i konwencje kulturowe. Podkreśla się także, że silne
położenie nacisku na wiedzę może
prowadzić do konsekwencji sprzecznych z intuicjami, pozwala bowiem
uznać, że sama wiedza wystarcza do
oceny estetycznej, zaś bezpośredni,
zmysłowy kontakt okazuje się niekonieczny, podczas gdy o doświadczeniu
estetycznym zwykło się myśleć jako
o doświadczeniu zmysłowym. Co więcej, oznacza to, że osoby pozbawione
wiedzy pozbawione są również możliwości oceny estetycznej, co w równym
stopniu wydaje się niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Wskazuje się też na
to, że nawet jeśli uznać, iż w pewnych
sytuacjach do oceny estetycznej wiedza jest konieczna, to są i takie sytuacje, w których wiedza jest zbędna (np.
zachód słońca nad zatoką, rzadki minerał). Odrębnym zagadnieniem zostaje, czy aby na pewno można mówić o adekwatnych i nieadekwatnych
doświadczeniach estetycznych i ocenie estetycznej.

nie dostrzega się jej naturalnego
charakteru, przeciwnie – niejednokrotnie sztuka pozwala
dostrzec w przyrodzie to, co
inaczej mogłoby pozostać niezauważone. Z drugiej zaś, niewątpliwie wiedza o przyrodzie
pozwala uczynić doświadczenie
estetyczne bogatszym, a przez
to zmodyfikować ocenę estetyczną, czyniąc
ją mniej pow ierzchow ną.
Choć można mieć
wątpliwości, czy zdobyta wiedza na temat zjawiska, które napawa wstrętem, pozwala natychmiast
zmienić naszą reakcję, to
bezsprzecznie pozwala zdystansować się od niej, co
z czasem może zaowocować
modyfikacją naszych odczuć i oceny estetycznej. Tak samo zresztą
dzieje się w przypadku
dzieł sztuki, które uczymy
się doceniać – na tym przecież polega kształtowanie gustu.

Eko-est-etyka

Zagadnienie pięk na
przyrody to kwestia
niebagatelna. Nie
tylko dlatego, że
ludzie potrzebują
i sz u k ają pięk na
przyrody, o czym zdawali się zapominać filozofowie skoncentrowani na
sztuce, ale także dlatego, że
sposób, w jaki pojmujemy piękno
naturalne, wpływa na nasz stosunek
do przyrody. Parafrazując cytowane
wyżej słowa Ossowskiego, można poSztuko-naturo-centryzm
wiedzieć, że etyka środowiskowa naWydaje się, że najrozsądniejszym roz- śladuje estetykę. Warto pamiętać, że
wiązaniem jest ostrożny estetyczny idea parku narodowego narodziła się
eklektyzm, tzn. uznanie, że zarówno w połowie XIX wieku w Stanach Zjedpodejście sztuko-centryczne, jak i na- noczonych, w czym swój udział miało
turo-centryczne są do przyjęcia, choć odkrycie piękna i wzniosłości tamtejoba mają swoje ograniczenia. Z jednej szej dzikiej przyrody, którą kontemstrony, patrzenie na przyrodę przez plowano bezinteresownie, tzn. nie rozpryzmat sztuki wcale nie oznacza, że patrując jej pod kątem użyteczności.
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Ilustracja: Lubomira Przybylska

Stanisław Ossowski, autor książki
U podstaw estetyki.
O dominacji myślenia sztuko-centrycznego świadczy fakt, że choć estetyka jako osobna dziedzina filozoficzna
zrodziła się w połowie XVIII wieku
jako dziedzina zajmująca się pięknem
sztuki na równi z pięknem przyrody,
to już na początku następnego stulecia przekształciła się niemal całkowicie w filozofię sztuki. Na szersze i bardziej systematyczne zainteresowanie
pięknem przyrody ze strony filozofów trzeba było czekać aż do drugiej
połowy XX wieku. To właśnie wtedy
sformułowano postulat wypracowania
estetyki naturo-centrycznej. Szczególnie wiele uwagi tej kwestii poświęciła
anglosaska estetyka środowiskowa.

Nie ulega wątpliwości,
są o wiele cenniejsze. Łatwiej chronić
że chętniej troszczymy się
sikorki niż krety „rujnujące” swymi
o to, co nam się podoba. Z tego
kopcami nasz przystrzyżony trawnik.
względu łacniej ochroną obejmuTakie podejście jest w dużej miejemy te gatunki zwierząt i roślin oraz te rze wynikiem stanowiska sztukoekosystemy, które uznajemy za piękne. -centrycznego, czego wyrazem jest
Prościej jest też przekonać ogół ludzi fakt, że w powszechnym odczuciu
do ochrony spektakularnych krajobra- termin „krajobraz” oznacza wyłączzów w rodzaju Morskiego Oka niż do nie miejsce odznaczające się wyjątochrony na przykład bagien, nawet je- kowymi walorami wizualnymi i jeśli te z ekologicznego punktu widzenia śli jakiś krajobraz warto chronić, to
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dlatego, że jest atrakcyjny. Ujęcie naturo-centryczne pozwala z kolei poszerzyć spektrum zjawisk, które ludzie mogą uznać za godne ochrony,
ponieważ jest zdolne pokazać im, jak
odkryć w nich piękno, nawet jeśli nie
pasuje ono w żadnej mierze do tego kanonu, do którego przywykli w świecie
sztuki i kultury. Czyż glista nie może
być równie piękna jak jeleń, a bagno
jak Morskie Oko?
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Piękno pozostaje poza zasięgiem naszej mocy twórczej

Piękno pozostaje
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C

zym jest piękno? Czy jest to coś
obiektywnego, czy też coś subiektywnego? Coś, co odkrywamy, czy też coś, co projektujemy?
Mógłbym całkiem serio odpowiedzieć
za Albrechtem Dürerem: „nie wiem”.
A najogólniej: jest najważniejszą wartością estetyczną i jedną z najważniejszych wartości w ogóle. Piękno może
być czymś subiektywnym, jeśli je utożsamimy z tym, co się podoba. Istnieją
jednak przeżycia estetyczne, których
przedmiot doświadczamy jako coś,
co zachodzi niezależnie od nas, więcej – co przekracza nas, zaskakuje,
a w każdym przypadku zachwyca czy
olśniewa. Piękno tak odkrywane, czy
wręcz „objawione”, pozostaje poza zasięgiem naszej mocy twórczej. Nigdy
nie możemy stworzyć czy wywołać go
wprost; możemy jedynie przygotować
(projektować) jego warunki: układ
słów, form, barw, dźwięków i czekać
w nadziei, że się pojawi.

dają się ująć za pomocą jakiegoś ogólnego kryterium?
Sądzę, że istnieje wiele rodzajów, a więc
i kanonów piękna, jak choćby klasyczne, romantyczne, secesyjne itd.
Każde ma swą własną, niepowtarzalną
i niesprowadzalną do innych istotę. Być
może jednak dałoby się w wyniku rzetelnej analizy (np. fenomenologicznej
redukcji esencjalnej) uzyskać istotowy
moment piękna jako takiego, który
byłby wspólny (a zarazem konstytutywny?) dla wszystkich jego odmian.

pię obrazu, który uznaje za piękny (bo
mu się podoba).
Jaka jest granica między pięknem
a kiczem?
Kicz chyba zawsze wiąże się z jakimś niepotrzebnym nadmiarem, piękno nigdy.
Czy dzięki obcowaniu z pięknem możemy stać się lepsi?
Nie ma takiej konieczności. Ale bywa,
że tak.

Czy poprzez piękno można manipulować ludźmi?
Czy piękno jest ważne? Dlaczego?
Jest ważne choćby dlatego, że stanowi Niekiedy można. Jeśli na przykład uznać,
jedną z najważniejszych wartości kon- że piękna jest sztuka propagowana przez
nazistów albo sztuka socrealizmu. Wielu
stytuujących ludzką kulturę.
ludzi dawało się nim uwieść. Do czasu!
Co jest w sztuce ważniejsze: piękno
czy oryginalność?
Co Profesor sądzi o popularyzowaJedno i drugie. Czasem wartości te niu filozofii?
idą z sobą w parze, ale bywa, że ory- Uważam, że należy jej uczyć możliwie
ginalność wyklucza się z pięknem najwcześniej – by poprzez nią ukazy(bo artyście na nim w ogóle nie za- wać jak najszersze horyzonty myśli
Czy istnieje jeden uniwersalny ka- leży), a piękno z oryginalnością: gdy i kształtować wrażliwość na wartonon piękna, czy też jest ich wiele i nie na przykład ktoś pragnie uzyskać ko- ści – z wartością prawdy na czele.
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Próbując odpowiedzieć na postawione pytania, muszę je uprzednio opatrzeć pewnym znaczącym – w mej opinii – zastrzeżeniem. Otóż będąc filozofem, zajmuję się problemami z zakresu niektórych działów filozofii, lecz do nich nie mogę
zaliczyć estetyki – choć jej zagadnienia wydają mi się interesujące i na pewnej płaszczyźnie ważne, zaś dorobek estetyki
polskiej, nie tylko analitycznej, cenię wysoko. Tym niemniej sam nie mogę uznać się za osobę, która czyniła problematykę
estetyczną przedmiotem swych prac badawczych czy co najmniej czyniła ją przedmiotem bardziej systematycznego namysłu. W efekcie muszę uznać się za laika w tej dziedzinie. I przyznając się do braku profesjonalnych kompetencji, mogę
teraz udzielić odpowiedzi na pytania zadane przez redakcję magazynu „Filozofuj!”.
Czym jest piękno? Czy istnieje jeden uniwersalny kanon piękna?
Moje metodologiczne nastawienie kazałoby mi pytać raczej, w pierwszym rzędzie, o znaczenie terminu piękno, a dopiero wtórnie o jego status bytowy (ontologiczny). Nadto zaś trzeba odróżniać płaszczyznę deskryptywną od normatywnej, a więc pytanie, czy istnieje jedno czy wiele znaczeń terminu piękno, przy jego użyciu estetycznym, i pytanie, czy jest
jakieś wyróżnione najwłaściwsze jego użycie. Podobnie przy pytaniu o istnienie jednego, uniwersalnego kanonu piękna.
Znowu możemy pytać o to na płaszczyźnie faktów, czy współcześnie lub historycznie uznaje się/uznawano jeden kanon,
zaś na płaszczyźnie normatywnej o to, czy winno się uznawać lub nie jakiś jeden kanon czy wiele kanonów. Gdyby uznać,
że jeden, to musiałby on być bardziej trafny niż jego potencjalni konkurenci. Krótko powiedzieć można, że termin piękno
rozumiano na rozmaite sposoby, choć pewne były dominujące w jednych epokach, a inne w innych. Kwestia istnienia jednego uniwersalnego kanonu piękna, gdy patrzymy poprzez epoki, wydaje się wątpliwa.

Fot. w tle: Leonid Tit

Co jest w sztuce ważniejsze: piękno czy oryginalność?
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W tej kwestii odpowiedź, jakiej mógłbym udzielić prima facie, byłaby następująca. W sferze faktów historycznych przez
wiele wieków ważniejsza była kategoria piękna, a dziś ta kategoria jest skazywana na banicję. Często bardziej liczy się oryginalność. Co do mnie samego rzekłbym, że liczy się jedno i drugie, choć w rozmaitych proporcjach, zależnych od sytuacji.
Osobiście nie rezygnuję z kategorii piękna, a oryginalność (nie zawsze, choć niekiedy) jest dla mnie ważniejsza od innych
kategorii estetycznie istotnych, w tym od piękna.
Ryszard Kleszcz
Uniwersytet Łódzki
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Warsztat logiczny

Profesor dr hab. nauk
humanistycznych
w zakresie logiki.
Wykładał na UW,
w Collegium Civitas,
Uniwersytecie
w Salzburgu i in. Jego
najbardziej znana
książka to Logic from
a Rhetorical Point of
View (Wyd. de Gruyter).
Prowadzi blog:
marciszewski.eu. Ulubione
zajęcie: rozmowy z żoną
na wszelkie tematy.

#13. Czy maszyna
może rozumować,

§1.

Rozumowanie, czyli poszukiwanie interesującego nas wniosku,
wymaga pomysłowości, trzeba
bowiem znaleźć przesłanki, z których
wynikałby logicznie wniosek. Z repertuaru reguł wnioskowania należy zręcznie wybrać te, które potrzebne są, żeby
przebyć drogę od przesłanek do wniosku. Zobaczymy to niżej w §2 na pewnym przykładzie rozumowania. Jest on
tak łatwy, że wymaga minimum pomysłowości, ale nawet na tym skrajnie
prostym przykładzie da się dostrzec, na
czym ów rys inwencyjny polega.
Przedtem jednak spróbujmy sobie
wyobrazić, jak niesamowitej pomysłowości wymagałby dowód wypełniający
książkę o objętości ok. 200 stron, gdy
w chwili przystąpienia do pracy autor
nie wie nawet tego, w jakiej teorii matematycznej da się znaleźć przesłanki.
Gdy się już zdecyduje na wybór takiej,
a nie innej, droga do konkluzji będzie
prowadzić przez tysiące i tysiące wierszy, a dla każdego wiersza trzeba wynaleźć przesłanki. Taka sensacyjna
historia zdarzyła się naprawdę przed
ćwierćwieczem. Zagadnienie, na które
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§3.

choć wymaga to inwencji
(a maszyny na nią nie stać)?

Weźmiemy dziś na warsztat zagadnienie z dziedziny
informatyki, z którym można sobie poradzić dopiero
wtedy, gdy weszło się w zażyłość z różnorodnymi
metodami logiki. Będzie tu mowa o dwóch meto
dach, z których jedna jest tak pomysłowa, że potrafi
zrekompensować maszynie jej notoryczny brak
pomysłowości. W ten sposób naturalna ludzka
inteligencja podnosi na wyżyny sztuczną.
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rii mających tę własność, że w uzasadnianiu twierdzeń nie odwołujemy
się do doświadczeń zmysłowych, lecz
do oczywistości intelektualnej. Mają
to do siebie teorie matematyczne
i log iczne.
Gdy sąd Z jest uzasadniany przez
Y, zaś ten przez X itd., nie da się tego
ciągnąć w nieskończoność. Żeby uzasadnić Z, trzeba wreszcie dojść do
jakiegoś sądu A, który nie wymaga
uzasadnienia, będąc oczywistym.
Ma zaś przy tym treść na tyle bogatą, że dzięki niej da się udowodnić
wiele sądów. Taki sąd podstawowy
naz ywamy aksjomatem teorii. Staramy się o taki układ aksjomatów,
żeby wszystkie prawdy danej teorii
dały się na ich gruncie udowodnić.
Nie zawsze jest to wyk onalne, ale
jeśli będziemy dołączać aksjomaty,
które chwytają jakieś nowe oczywistości, liczba prawd dowodliwych
w danej teorii będzie rosła.

przyniosła odpowiedź, pojawiło się
przed trzema wiekami, a głowiły się nad
nim przez ten czas bezskutecznie najtęższe głowy matematyczne. Kto chce
poznać tę historię, niech od wszechwiedzącego Google’a zażąda wiadomości:
Wielkie Twierdzenie Fermata.
Przykład inwencyjnego sposobu
rozumowania, przeciwstawnego metodzie mechanicznej, zacznijmy od
refleksji nad słowem „oczywistość”.
Każde bowiem uzasadnienie sprowadza się ostatecznie do powołania
się na jakąś oczywistość. Ta jest bądź
Niech twierdzeniem do
udowodnienia będzie forzmysłowa („teraz pada tutaj śnieg”),
bądź intelektualna, jak w zdaniach:
muła OE (o tym, że ze zda„dla każdej liczby całkowitej istnieje nia Ogólnego wynika Egzystencjalne).
liczba od niej większa” albo „nie jest
OE: ∀xQx → ∃xQx
możliwe, wydawszy ostatn ie pieniądze, mieć je nadal”. Niemożliwości
stanu rzeczy nie da się dostrzec zmySzukając potrzebnych do dowodu
słami, nawet wtedy, gdy sam ten stan przesłanek, sięgamy do logiki Davida
podpada pod zmysły (np. dotykiem Hilberta zawierającej aksjomaty:
poznajemy pustość kieszeni). Liczba,
A1: ∀xQx → Qa
możliwość, kon ieczność itd. to absA2: Qa → ∃xQx.
trakcje dostępne tylko dla rozumu.
Pojęcia oczywistości intelektualnej
Nie trzeba dużej pomysłowości, żeby
potrzebujemy do zdefiniowania teo- na podstawie A1 i A2 udowodnić OC.

§2.

filozofuj.eu

Niezbędne tu minimum polega na ten przygotowuje do obecnych i natym, żeby połączyć A1 i A2 w koniunk- stępnych (#14) rozważań.
		
cję i zauważyć, że można jej elementy
podstawić pod zmienne w formule loDowodem nie wprost nazygiki zdań zwanej prawem sylogizmu
wają logicy taki przewrotny
(Syl):
sposób argumentacji, że
dowód prawdziwości twierdzenia
[(p → q) ∧ (q → r)] → (p → r);
T polega na udowodnieniu fałszywości nie-T. Ponieważ fałszywość nieZ podstawień p / ∀xQx, q / Qa, r / ∃xQx -T jest równoważna prawdziwości T,
otrzymujemy implikację (Imp):
tą okrężną drogą dostajemy pożądany wynik. Po co tak okrążać za[(∀xQx → Qa) ∧ (Qa → ∃xQx)] →
gadnienie zamiast atakować je
frontalnie? Kto praktykował
[∀xQx → ∃xQx]
tę metodę, ten wie, że częOstatni krok to dostrzeżenie, że po- sto szybciej i łatwiej prowaprzednik formuły Imp jest identyczny dzi ona do uzyskania wyz koniunkcją aksjomatów A1 ∧ A2, zaś niku. Czemu tak się dzieje,
jej następnik z dowodzoną formułą zaczynamy coraz lepiej rozuOE. Zauważamy jednocześnie, że do mieć w miarę praktykowania
tej struktury stosuje się kluczowa dla tej strategii. Jej próbki w wersji
logiki reguła odrywania: jeśli praw przyjaznej dla ludzi i maszyn znajdą
dziwa jest implikacja i jej poprzednik, się w #14.
Tę wersję nazwiemy analitycznym
to prawdą jest też następnik. Wolno
więc odłączyć go od implikacji i dołą- dowodem nie wprost. Jest to algorytm,
czyć do teorii jako samodzielne twier- który analizuje strukturę kolejnych
dzenie. Takie odłączenie można też formuł, poczynając od wyjściowej, tj.
nazwać oderwaniem, stąd nazwa „re- od nie-T, czyli od zaprzeczenia formuły T. Analiza polega na rozkładaguła odrywania”.
Poszukując przesłanek i reguł, żeby niu struktur złożonych na coraz prost
na gruncie posiadanych aksjomatów sze – aż do najprostszych, czyli formuł
udowodnić określone twierdzenie, za- elementarnych.
stanawiamy się, które aksjomaty i które
Taka analiza posuwa się czasem
reguły wybrać do tego celu. Umożli- jedną ścieżką, czasem rozgałęzia się na
wia nam to zdolność, w swym zalążku więcej. Jeśli na każdej ścieżce pojawi
wrodzona, a przez praktykowanie ro się para formuł elementarnych mięzumowań rozwinięta, jaką jest intui- dzy sobą sprzecznych, to formuła nie-T,
cja logiczna.
skutkująca w każdym przypadku
Staje się ona zbędna przy takiej me- sprzecznością, nie może być
todzie dowodzenia, która zwalnia od prawdą. Musi więc być prawdą
wyboru aksjomatów i korzysta z takich T – co było do dowiedzenia.
reguł dowodzenia, które czynią ten
Analityczny dowód nie wprost
proces automat ycznym. Jak sobie ra- zawdzięcza algory tmiczność
dzić bez aksjomatów, zobaczymy w #14. temu, że każdej strukturze jest przy
Owe reguły automatyzujące dowo porządkowana jednoznacznie reguła
dzenie zwalniają od namysłu, którą rozkładu na główne składniki. Wykoregułę zastosować w danym miejscu: nawca dowodu, czy to człowiek, czy
jednoznacznie o tym decyduje ana maszyna, widząc tę strukturę „gołym
liza struktury logicznej znajdującej okiem”, nie musi się zastanawiać, jaka
się w tym miejscu przesłanki.
do niej stosuje się reguła. Wyczytuje
Struktura zaś całego rozumowania to z jej fizycznego kształtu.
rządzi się prawem dowodu nie wprost.
Potrafi to zarówno człowiek, jak
Jest mu poświęcony odcinek #12 – i maszyna, bez pot rzeby jakiejkolo sprowadzaniu do sprzeczności (zob. wiek inwencji. Człowiek ją ma, ale
„Filozofuj!” 2017 nr 6, s. 26–27). Tekst opłaca mu się dzięki takiej automaty-
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zacji oszczędzać czas i energię. A maszyna zasługuje na pochwałę, że choć
na inwencję jej nie stać, to dorównuje
człowiekowi w rozwiązywaniu licz
nych problemów, gdy się ją wyposaży
w odpowiedni algorytm. W szczególności gdy jest to algorytm tak efektywny i efektowny jak metoda analitycznego dowodu nie wprost. Więcej
na jej temat w następnym odcinku
naszego „serialu”.


Ilustracja: phonlamaiphoto

Witold
Marciszewski

Czy maszyna może rozumować?
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Narzędzia filozofa – teoria argumentacji

Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów

#15. Jeden obraz wart

Adiunkt
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje go
przede wszystkim tzw.
logika nieformalna,
teoria argumentacji
i perswazji, związki
między logiką a psychologią. Prywatnie
jest miłośnikiem zwierząt (ale tylko żywych,
nie na talerzu). Amatorsko uprawia biegi
długodystansowe.
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A. Pratkanis,
E. Aronson, Wiek
propagandy.
Używanie
i nadużywanie
perswazji na co dzień,
Warszawa 2013,
rozdział 19: „Gołe”
strychy i bohaterowie
wojenni z naszego
sąsiedztwa: o żywości
i obrazowości
komunikatów.
R. Cialdini,
Pre-swazja. Jak
w pełni wykorzystać
techniki wpływu
społecznego, Sopot
2017, szczególnie
fragment: Metafora
jako metadrzwi (do
zmiany), s. 142–146.

więcej niż tysiąc słów
– porównania i metafory w argumentacji

Dyskusja jest jak pojedynek bokserski. Podobnie jak walkę nie zawsze
wygrywa pięściarz potrafiący silniej uderzyć, tak w dyskusji nie
zawsze górą jest ten, kto dysponuje mocniejszymi argumentami.
Na ringu kluczowy dla zwycięstwa może okazać się spryt,
w dyskusji – umiejętność przemówienia do wyobraźni słuchaczy.
Słowa kluczowe: perswazja, obrazowy język, analogia, metafora

A

by nasze argumenty były przekonujące dla osób, którym je przedstawiamy, powinny być one dla
tych osób możliwie najbardziej zrozumiałe. Dobrze również, aby głęboko
zapadały im w pamięć i jednocześnie
łatwo dawały się z tej pamięci wydobyć (można powiedzieć: aby same przychodziły do głowy), gdy osoby te będą
później same o danej sprawie myślały.
W tworzeniu takich argumentów bardzo pomocne są obrazowe porównania i metafory. Wypowiedzi, które są
w stanie wywołać w umyśle odbiorcy
żywe, plastyczne obrazy, bywają często bardzo skuteczne perswazyjnie,
nawet gdy merytoryczna wartość towarzyszących im argumentów pozostawia wiele do życzenia.

kańskie władze próbowały wówczas
nakłonić jak największą liczbę obywateli do oszczędzania energii, m.in.
poprzez uczynienie ich mieszkań bardziej energooszczędnymi. W tym celu
wyspecjalizowani inspektorzy odwiedzali właścicieli domów i po przeprowadzeniu fachowej kontroli radzili, co
należy zrobić, aby wyeliminować niepotrzebne straty energii. Efekty starań
inspektorów były jednak dość marne –
jedynie ok. 15% osób stosowało się do
zaleceń, dzięki którym mogli przecież
zaoszczędzić sporo pieniędzy. Psychologowie poradzili wówczas inspektorom, aby zmienili techniczny język,
jakiego dotychczas używali w rozmowach z właścicielami domów, na bardziej obrazowy – aby zamiast wyliczać, ile można zyskać, uszczelniając
Problem staje się zrozumiały okna i drzwi, mówili coś w rodzaju:
Dzięki użyciu trafnego porównania Te wszystkie małe szpary wokół drzwi
można przybliżyć odbiorcy problem, mogą wydawać się panu nieistotne, ale
sprawić, że coś, co było dla niego obce, gdyby je wszystkie połączyć razem, bynieznane albo abstrakcyjne, trudne łyby one równoważne dziurze o średnicy
do pojęcia, nagle wyda mu się proste piłki do koszykówki. Proszę pomyśleć,
i zrozumiałe. Dwaj psychologowie ile ciepła uciekałoby przez taką dziurę.
A. Pratkanis i E. Aronson w książce Gdyby ktoś wybił panu w ścianie saWiek propagandy, poświęconej róż- lonu dziurę wielkości piłki do koszynym technikom perswazji, opisują kówki, to na pewno chciałby pan taką
ciekawą historię, jaka miała miejsce dziurę jak najszybciej załatać, prawda?
w USA w latach 70. XX w. Amery- Pana strych, który jest zupełnie bez izo-
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lacji, my – fachowcy – nazywamy „gołym strychem”. To jest tak, jakby pański dom pozostał na zimę nie tylko bez
płaszcza, ale zupełnie bez ubrania! Nie
pozwoliłby pan na pewno, aby pańskie
małe dzieci biegały zimą po dworze bez
ubrania, prawda?
Okazało się, że po takiej zmianie języka skuteczność inspektorów wzrosła czterokrotnie – ponad 60% odwiedzonych przez nich właścicieli domów
wprowadzało w życie ich zalecenia.
Obrazowe porównania okazały się
o wiele efektywniejsze od rzeczowych
argumentów. Stało się tak zapewne dlatego, że dziurę wielkości piłki łatwiej
sobie wyobrazić niż procenty ciepła,
jakie dom traci przez trudne do zauważenia szpary przy drzwiach, a obraz
dziecka bawiącego się bez ubrania na
mrozie jest w stanie niemal każdego
poruszyć i skłonić do działania.

Metafory kierunkują nasze
myśli

Użycie odpowiedniego porównania
może sprawić, że będziemy o danej
sprawie myśleć w taki sposób, jaki to
porównanie nam narzuca. Przekonuje
o tym ciekawy eksperyment opisany
przez innego znawcę perswazji – Roberta Cialdiniego. W eksperymen-
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Fotografia: Ezio Gutzemberg

Krzysztof
A. Wieczorek

Warto
doczytać:

cie tym badani zapoznawali się z informacjami o przestępczości będącej
utrapieniem mieszkańców pewnego
miasta. Ich zadaniem było zadecydowanie, czy z opisanymi problemami
lepiej jest walczyć poprzez surowe
karanie przestępców (metoda „łapać
i zamknąć”), czy też poprzez zlikwidowanie społecznych przyczyn sprowadzających ludzi na złą drogę, takich
jak bezrobocie, brak edukacji itp. (metoda „wyeliminować niezdrowe warunki”). Kluczowe dla eksperymentu
było to, że opisy przestępczości, jakie
dostawali podzieleni na dwie grupy badani, różniły się jednym małym szczegółem – w jednej grupie przestępczość
była porównana do szalejącej po ulicach miasta dzikiej bestii, a w drugiej do wirusa rozprzestrzeniającego
się w organizmie. Okazało się, że to,
jaka metafora została użyta, było najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór strategii, którą badani
uznawali za właściwą do radzenia sobie z problemem przestępczości. Ci,
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którzy przeczytali o szalejącej bestii,
o wiele częściej wybierali metodę „łapać i zamknąć”, natomiast ci, którym
podsunięto obraz toczącego organizm
wirusa, częściej decydowali się na „eliminowanie niezdrowych warunków”.
Nietrudno się domyślić, jak wnioski
z powyższego eksperymentu można
wykorzystać w praktyce. Gdy ktoś
chce, abyśmy pewien problem widzieli
w taki, a nie inny sposób, może podsuwać nam takie porównania, jakie
są dla niego wygodne. Gdy w naszych
umysłach powstaną wywołane przez
daną metaforę obrazy, trudno nam
będzie o danej sprawie myśleć w innych kategoriach.

O czym powinniśmy
pamiętać

Z opisanych tu zjawisk płyną ważne
lekcje zarówno dla tych, którzy pragną
skutecznie przekonywać innych, jak
i tych, którzy nie chcą bezrefleksyjnie
ulegać niechcianemu wpływowi. Ci
pierwsi powinni pamiętać, że w wielu

sytuacjach kluczem do skutecznej perswazji jest używanie żywego języka,
stosowanie obrazowych porównań,
w szczególności takich, w których coś,
co jest dla odbiorcy nieznane albo
trudne do zrozumienia, porównywane
jest do czegoś dla niego znajomego i łatwego do wyobrażenia. Z kolei osoby,
do których ktoś inny skierował komunikat zawierający żywą, przemawiającą do wyobraźni analogię, powinny
zastanowić się nad dwiema sprawami.
Po pierwsze – czy użyte porównanie
jest uprawnione? Czy faktycznie pozwala ono lepiej zrozumieć problem,
czy też może służy ono tylko przykryciu słabości innych argumentów? Po
drugie – czy używając danego porównania, nadawca komunikatu nie próbuje ukierunkować naszego myślenia,
abyśmy widzieli daną sprawę w taki
sposób, który jest dla niego wygodny?
Czy problemu, którego porównanie
dotyczy, nie można skojarzyć również
z czymś innym, co pozwoli spojrzeć
na niego z innej perspektywy? 
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Gawędy o języku

Filozof generalista
i filozof społeczny,
stypendysta
Humboldta (Würzburg
1995–1997), kierownik
Zakładu Etyki
i Filozofii Społecznej
w Instytucie
Filozofii, Socjologii
i Dziennikarstwa
Wydziału Nauk
Społecznych
Uniwersytetu
Gdańskiego (wnswz.
strony.ug.edu.pl).
Ostatnia publikacja:
Universality of
punishment, Antonio
Incampo and Wojciech
Żełaniec (eds.), Bari
2015 (jako współautor
i współredaktor).
Hobby: czytanie
i recytowanie poezji.

#1. Dlaczego
zdanie nie
jest listą
nazw
Język to system
znaków, zwykło się
mówić. Ale jeśli za
znaki można uznać
poszczególne słowa, to
gdzie jest ich system?
Słowa kluczowe: język, znak,
zdanie, gramatyka, regres Bradleya,
gramatyka

C

zy system to to samo co słownik?
Słownik to przede wszystkim lista, a listę trudno uznać za system,
choćby była i bardzo uporządkowana,
np. alfabetyczna. A zdanie? Czy jest
ono także listą? Ciekawe, że nie brak
filozofów (zarówno amatorskich, jak
i profesjonalnych), którzy i zdanie
uznają – a przynajmniej zmuszeni są
uznać – za listę nazw rzeczy. Słowa
są wszak nazwami rzeczy, a ustawienie słowa obok słowa daje w efekcie
tylko zestawienie nazw, czyli samych
rzeczy reprezentowanych przez swoje
nazwy. Pogląd ten może się wydawać
niewiarygodnie naiwny – wyśmiał go
już Jonathan Swift w swoich Podróżach Guliwera.
Filozofowie zdołali go jednak przetworzyć i uszlachetnić, wykorzystując
tzw. (ontologiczny) regres Bradleya: je-
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żeli zdanie „Jan kocha Marię” nie jest
listą słów oznaczającą mechaniczne
zestawienie trzech „rzeczy” (Jana, kochania i Marii), ale całością bardziej
ścisłą, to co (tj. jaka rzecz) łączy te
rzeczy i dlaczego nie nazywa jej jakieś nowe słowo? Bez względu na to,
czym ta (czwarta) rzecz jest, powstaje
pytanie, co właściwie (tj. jaka kolejna
rzecz) scala te cztery rzeczy i dlaczego
tej piątej rzeczy nie nazywa jakieś piąte
z kolei słowo? I tak dalej… Gramatyk wie, że nie każde zdanie jest listą

Ilustracja: okalinichenko

Wojciech
Żełaniec

Dlaczego zdanie nie jest listą nazw

filozofuj.eu

redakcja@filozofuj.eu

filozofuj.eu

redakcja@filozofuj.eu

nazw rzeczy (a raczej: żadne nią nie
jest). Wie on także, bo to przedmiot
jego badań, że zdania i inne całości językowe spaja nie samo mechaniczne
zestawienie i nie żadne dodatkowe
słowo, ale właśnie gramatyka.
Ale chwileczkę: czy od legendarnych
wypowiedzi typu: „ty Jane, ja Tarzan”
nie zaczęła się wszelka ludzka mowa?
A takie wypowiedzi były właśnie, jak
się przynajmniej wydaje, prostymi listami nazw, bo nawet zaimki „ja” czy
„ty” są nazwami, jak wiemy z filmu
The sound of music, gdzie w słynnej
piosence Do-Re-Mi Julie Andrews
śpiewa: „Mi – a name I call myself ”
(uwaga! – przykład wbrew pozorom
trochę podchwytliwy – zostanie wyjaśniony w jednym z dalszych odcinków tego cyklu). „Ja Tarzan” to zdanie,
ale i lista – lista nazw, a odpowiadające jej zestawienie rzeczy, które te nazwy oznaczają, składa się z Tarzana
i Tarzana, czyli samego Tarzana, co
bardzo upraszcza sprawę… Ale jest
to prostota pozorna, bo ciąg sylab „ja
Tarzan”, jaki jest użyty w scenie wzajemnej prezentacji Jane i Tarzana, nie
jest po prostu dłuższą nazwą Tarzana,
tylko nazwą pewnego stanu rzeczy, polegającego na tym, że ten, kto mówi
właśnie „ja Tarzan”, ma na imię Tarzan. W wypowiedzi Tarzana ta nazwa nie była użyta w celu bezinteresownej kontemplacji tego stanu rzeczy
jako pewnej – być może czysto myślowej – niezrealizowanej możliwości, ale w celu wyrażenia myśli, że ten
stan rzeczy właśnie zachodzi. Tego rodzaju myśli nazywa się czasem asercjami. Asercyjne nazywanie pewnego
stanu rzeczy jest najczęściej (s)twierdzeniem, że taki stan rzeczy zachodzi,
a wyrażenie, przez wypowiedzenie
którego takiego stwierdzenia się dokonuje, nazywa się zwykle nie nazwą,
ale zdaniem (twierdzącym).
Zdanie takie jak „ja Tarzan” może
więc wyglądać na listę nazw, ale być
czymś więcej. Jest ono swego rodzaju
nazwą nie szeregu przedmiotów, których nazwami są jego części składowe,
ale pewnego ontologicznego kompleksu, zwanego stanem rzeczy. Może
on polegać na tym, że to, czego nazwą

jest jedna część zdania, odznacza się
cechą, której (lub której części) nazwą jest inna jego część. Jest to coś
więcej niż para składająca się z rzeczy i cechy, bo dochodzi to „odznaczanie się” drugiej przez pierwszą. Ten
trzeci element nie jest w ogóle oznaczony w przypadku zdania wyglądającego na zestawienie nazwy rzeczy
i nazwy cechy; to, co sprawia, że takie zdanie nie jest listą nazw, to właśnie samo „nagie” zestawienie składających się na to zdanie elementów.
Gramatyka może polegać na braku
jakichkolwiek elementów gramatycznych, oprócz może (najczęściej) porządku, w jakim jego części zostały
zestawione.
Często jednak gramatyka polega na
czym innym. W tym cyklu chcemy
przyjrzeć się kilkunastu sposobom, czasem zaskakującym, w jakie ta sama
(z punktu widzenia filozofa) myśl może
być wyrażana w różnych systemach gramatycznych. Pożytek z tego obiecujemy
sobie nie tylko lingwistyczny: spodziewamy się również zaostrzenia epistemologicznej spostrzegawczości co do tożsamości myśli, jaką danymi środkami
językowymi chcemy wyrazić. 
A

n

k

i

e

t

a

Czym jest piękno? Czy istnieje jeden uniwersalny kanon piękna?
Bliski jest mi Platoński ideał piękna jako czegoś, co ludzie
odkrywają, choć w sposób indywidualny i twórczy (o czym
dalej). Jednak nie sądzę, by istniał jeden uniwersalny kanon
piękna. Ma ono wiele postaci – chyba że potraktujemy różnorakie postacie jako odmiany jednego Piękna.
Co jest w sztuce ważniejsze: piękno czy oryginalność?
Historia sztuki pobieżnie odczytana zdaje się mówić, że rozumienie sztuki ewaluowało od „naśladowania” do „oryginalności”, od wierności kanonowi w stronę coraz to większej
swobodnej ekspresji. Kategoria piękna odsyła do obiektywnej Platońskiej idei, kategoria oryginalności kojarzy się
z twórczością i subiektywnością, sprawą indywidualnego gustu. Jednak taka opozycja (podobnie jak opozycja technika –
artyzm) jest zbytnim uproszczeniem: jest oczywiste, że oryginalność nie musi oznaczać przekreślenia wartości piękna,
a dochowanie wierności ideałowi (a raczej ideałom) piękna
nie oznacza tylko bierności i kopiowania, ale też kreatywny
rozwój. Zresztą znajomy artysta kategorycznie nie zgodził się
z przeciwstawieniem piękna i oryginalności, podkreślając, że
istoty sztuki nie wyraża żadne z tych pojęć, jest ona bowiem
szczególnym językiem poznania, a zarazem przekształcenia
rzeczywistości. Taki punkt widzenia wywołuje kolejne pytania dotyczące natury języka, jednak wydaje się, że w dyskusji
na temat tego, co w sztuce jest najważniejsze, nie można ignorować głosu praktyków, widzących sztukę „od wewnątrz”.
Teresa Obolevich
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
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Narzędzia filozofa – eksperyment myślowy

Filozof, pracownik
Uniwersytetu
Gdańskiego,
specjalizuje
się w filozofii
społecznej, etyce
i metaetyce. Jego
pasje to przyrządzanie
smacznych potraw,
nauka języków obcych
(obecnie węgierskiego
i chińskiego),
chodzenie po górach
i gra w piłkę nożną.

Głosząc, że jakieś
własności A superweniują na własnościach
B, filozofowie mają na
myśli to, że własności
B konstytuują własności A w taki sposób,
że gdy dwa różne
obiekty są nieodróżnialne pod kątem ich
własności B, są one
również nierozróżnialne pod względem
posiadanych własności A. Na przykład jeśli
mamy dwa mózgi,
które niczym co do
najmniejszego szczegółu się między sobą
nie różnią fizycznie,
to jeśli jeden z tych
mózgów właśnie
śni sen o lataniu na
grzbiecie smoka nad
Ziemiami Westeros,
to drugi mózg
również musi śnić o
lataniu na grzbiecie
takiego samego
smoka i podziwiać
te same krajobrazy.
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Dzieła sztuki, piękno
i pieniądze?
Intuicyjnie wydaje się, że jeśli dwa przedmioty są identyczne pod
względem ich fizycznej budowy, to muszą być takie same pod
każdym innym względem. Na przykład jeśli dwa mózgi są idealnie
takie same pod względem ich struktury i biologicznego materiału,
to ich wewnętrzne myśli, pamięć, osobowość itd. również muszą być
identyczne. Czy to samo możemy powiedzieć o dziełach sztuki?
Słowa kluczowe: eksperyment myślowy, superweniencja, piękno, wartość

Frank

nia pieniędzy, być może powstałą pod
wpływem szkodliwego promieniowania kosmicznego, gdy przez długie lata tułał się pozbawiony energii
w kosmicznych przestworzach. Mógłby ktoś zapytać, co w takim razie stałoby mu na przeszkodzie w realizacji
tego „pragnienia” (piszę to słowo w cudzysłowie, ponieważ nikt nie przebadał natury potrzeby Franka, zatem nie
wiemy, czy to rzeczywiście było pragnienie, czy tylko pewien instynkt technologiczny albo jeszcze inna fizyczna
determinacja), przecież mógłby sobie
kopiować pieniądze do woli, tak jak
ciasteczka i inne przedmioty. Otóż
nie mógł! Jego twórcy, kimkolwiek
byli (sam Frank tego nie pamiętał),
wprowadzili do jego oprogramowania kilka twardych (czyli niedających
się ani modyfikować, ani wyeliminować) praw, z których jedno zabraniało
Frankowi dokonywania jakichkolwiek
oszustw, a drukowanie pieniędzy bez
autoryzacji władz byłoby oszustwem.
Ostatecznie udało mu się zbić wielką
fortunę jako specjaliście od kopiowania niezwykle drogich (bo trudnych
do wytworzenia) przedmiotów w skali
nano wykorzystywanych w medycyPragnienie fortuny
nie, technologiach kosmicznych czy
Frank nie jadał jednak ciastek, ale elektronice kwantowej. Początki jedmiał nieodpartą potrzebę gromadze- nak nie były łatwe.
Pewnego dnia, przez gwiezdne wiatry z kosmicznych czeluści odległych
galaktyk przygnany, przywędrował
na Ziemię kosmiczny rozbitek. Miał
imię, ale dla nas, ludzi, jest ono nie
do wypowiedzenia, wymaga bowiem
wytwarzania dźwięków o takich częstotliwościach i w tak krótkim czasie, że ani nasze aparaty głosowe nie
są go w stanie wypowiedzieć, ani
nasze uszy usłyszeć. Dlatego nazwę
go tutaj znajomo brzmiącym imieniem „Frank”.
Frank był robotem obdarzonym
zarówno sztuczną inteligencją, jak
i pewną umiejętnością, która wciąż
pozostaje poza zasięgiem ludzkich
technologii. Potrafił idealnie kopiować dowolne przedmioty. Wystarczyło, że „spojrzał” swoimi sensorami,
powiedzmy, na ciastko sąsiada w restauracji, a za chwilę między jego kończynami, podobnymi do rąk orangutana, materializował się smakołyk taki
sam pod każdym względem: budowy
atomowej, zapachu, jak i cudownego
smaku (pod warunkiem, że oryginał
rzeczywiście cudownie smakował).
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Skopiowane piękno

Jednym z pierwszych pomysłów
Franka na zdobycie fortuny było wytwarzanie, a raczej kopiowanie najznamienitszych dzieł sztuki. Frank odkrył, że na aukcjach niektóre obrazy
największych mistrzów były sprzedawane za miliony dolarów. Pomyślał
sobie – przecież potrafię odtworzyć
takie dzieło sztuki w najmniejszym
detalu, nawet na poziomie subatomowym. Jeśli te sprzedawane na aukcji
obrazy są takie drogie, to zgodnie
z zasadą superweniencji (o której
przeczytał w jednej z filozoficznych
ksiąg Ziemian) każdy inny przedmiot,
który jest od tych dzieł fizycznie nieodróżnialny, musi również być niezwykle cenny. Wprawdzie przeszła
mu przez jego kosmiczne neurony
myśl, że gdy zamiast jednego dzieła
sztuki będą dwa takie same, zgodnie
z zasadami ekonomii wartość oryginału spadnie, a tym samym wartość
kopii nie będzie tak duża. Jednak
nawet gdyby wartość ta spadła o połowę, to i tak byłaby to spora suma,
warta zachodu.
Niestety, kiedy ludzie pytali, czy
sprzedawany im obraz jest oryginalny,
Frank zgodnie z prawdą odpowiadał,
że jest to rezultat doskonałej metody
kopiowania. Wówczas jego rozmówcy

filozofuj.eu

redakcja@filozofuj.eu

Warto
doczytać

Fotografia: Ruslan Gilmanshin

Artur Szutta

Dzieła sztuki, piękno i pieniądze?

� J. Kim,

już nie byli chętni do płacenia tak wielkich kwot. – Przecież te „kopie” są tak
samo piękne jak „oryginał”! – przekonywał. – Czy nie zasługują na taką
samą wartość pieniężną? Czyżby ludzie nie czytali dzieł swoich własnych
mędrców i nie wiedzieli, co głosi zasada superweniencji?
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Czy tylko piękno?

Pewnego razu, próbując sprzedać kopię Narodzin Wenus Sandro Botticellego jakiemuś koneserowi sztuki, zapytał wprost: – Czyż to nie za piękno
cenimy obrazy? I jeśli mamy dwa nieodróżnialne malowidła pod względem
faktury i składu, i wszelkich struktur

materii, to gdy jeden jest piękny, czyż
drugi z nich nie jest równie piękny?
I gdy jeden jest wart milion, to czy
i drugiemu nie przysługuje taka sama
wartość? – Owszem – odparł z uśmiechem koneser. – Są równie piękne!
Ale kto powiedział, że liczy się tylko
piękno?
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Superweniencja jako
pojęcie filozoficzne,
tłum. R. Poczobut,
„Roczniki Filozoficzne”
49 (2001), s. 195–227.
� D. Davidson,
Mental Events
[w:] tenże, Essays
on Actions and
Events, Oxford
2002 (dostępny
w formacie PDF pod
adresem: https://
bibliotecamathom.
files.wordpress.
com/2012/10/essayson-actions-andevents.pdf)
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Filozofia w literaturze

Filozof, pracownik
Uniwersytetu
Gdańskiego, specjalizuje
się w etyce, metaetyce
i psychologii moralności.
Pasje: literatura,
muzyka, góry i nade
wszystko swoje
dzieci.

Dorian Gray i zgubne
skutki amoralizmu
Jedna z najbardziej znanych powieści Oscara Wilde’a pt.
Portret Doriana Graya ukazuje negatywne konsekwencje
amoralizmu – stanowiska, według którego różnica
pomiędzy dobrem a złem moralnym nie istnieje.
Słowa kluczowe: Portret Doriana Graya, amoralizm, hedonizm, egoizm

Dorian Gray

tny bogacz, powoli zawładnie umysłem Doriana. Rozpoczyna od wyjawienia mu tajemnicy potęgi piękna
i młodości, które – jego zdaniem –
pozwalają osiągnąć wszystko, czego
tylko dusza zapragnie. Wedle filozofii
życia Wottona jedynym celem człowieka jest rozwój swojej indywidualności, zaś największym obowiązkiem – obowiązek wobec samego
siebie, polegający na realizowaniu
swoich pragnień i namiętności. Motto
życiowe lorda Wottona brzmi: Żyj pełnią życia, poszukuj nowych wrażeń
i nie bój się niczego! Szkoda marnować
każdą chwilę, bo młodość zbyt krótko
trwa. Dorian dość szybko przejmuje
Mentorzy Doriana
filozofię przyjaciela: pomieszanie heJako pierwszy odkrywa Doriana Ba- donizmu (dążenia do maksymalizasil Hallward, utalentowany i nieco cji przyjemności), egoizmu (myśleintrowertyczny malarz. Docenia nie nia wyłącznie o sobie) i amoralizmu
tylko jego walory fizyczne, ale też głę- (przekonania, że dobro i zło moralne
boką wrażliwość, i szczerze pragnie nie istnieją).
jego dobra. Dorian staje się dla niego
prawdziwym natchnieniem. Czuje, Równia pochyła
że dzięki niemu potrafi coraz pięk- Postępowanie Doriana Graya można
niej malować. Największym dziełem zilustrować, odwołując się do symBasila jest naturalnej wielkości por- boliki równi pochyłej. Podobnie jak
tret przyjaciela i dopiero w tym por- przedmiot pozostawiony na nachylotrecie Dorian odkrywa swoje piękno, nej pod pewnym kątem równi zaczyna
a wkrótce zapragnie ponad wszystko z niej z przyspieszoną prędkością spaje zatrzymać.
dać, tak człowiek podejmujący ryzyko
W pracowni Basila Dorian poznaje moralnie złego działania, pozbywszy
człowieka, który odciśnie w jego du- się jakichkolwiek hamulców w postaci
szy największe piętno. Lord Henry etycznych zasad, nieuchronnie zmieWotton, cyniczny i szalenie inteligen- rza do degradacji moralnej.
Głównego bohatera powieści Oscara
Wilde’a poznajemy w wieku młodzieńczym, gdy wchodzi w świat londyńskiego towarzystwa. Jest ujmująco
niewinny, nieśmiały i bardzo wrażliwy. Wyróżnia go niezwykła, wręcz
zniewalająca uroda, odziedziczona
po matce, która osierociła go, gdy był
jeszcze bardzo małym chłopcem. Po
śmierci matki Dorian pozostał pod
opieką nieczułego i apodyktycznego
dziadka. Zdaje się, że w dzieciństwie
nie zaznał takich uczuć jak miłość i akceptacja, dlatego długo był nieświadomy swojej atrakcyjności.
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Upadek moralny Doriana zaczyna
się bardzo niewinnie: od fascynacji
młodą i ubogą aktorką – Sybil Vane.
Dorian urzeczony jej talentem zakochuje się i szybko się oświadcza. Sybil odwzajemnia jego uczucie, widzi
w Dorianie „księcia z bajki”, ma nadzieję, że zabierze ją do lepszego świata.
Zakochany Dorian zaprasza swoich
przyjaciół – Basila i Henry’ego – na
jej spektakl, który kończy się wielką
klapą. Chłopak nie kryje rozczarowania i w brutalny sposób porzuca narzeczoną. Głęboko zraniona Sybil popełnia samobójstwo. Z początku Dorian
ma poczucie winy z powodu jej śmierci,
szybko jednak rozgrzesza się, a lord
Wotton pomaga mu pozbyć się wszelkich wyrzutów sumienia.
Dorian bez ograniczeń używa życia, nawiązuje liczne relacje z młodymi ludźmi. Wielu z nich deprawuje
i doprowadza do utraty reputacji. Nie
stroni od używek, pojawia się w podejrzanych miejscach, korzystając
ze wszelkich uciech życia. Przekracza kolejne bariery moralne. Z zimną
krwią morduje Basila Hallwarda, gdy
ten przychodzi go upomnieć i zawrócić z obranej drogi. Szantażem zmusza byłego przyjaciela, Alana Campbella, który dawno już zerwał z nim
stosunki, do zniszczenia dowodów
swojej zbrodni. Dorian ze zdumieniem odkrywa, że zło, którego dokonuje, nie robi na nim większego wra-
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żenia – d
 alej normalnie funkcjonuje,
zaspokajając wszelkie swoje pragnienia. Mimo niemal 40 lat wciąż wygląda pięknie i świeżo, jak gdyby czas
się dla niego zatrzymał. Kryje się za
tym pewna tajemnica.

strzega w portrecie poważną zmianę,
odtąd skrywa go w niedostępnym dla
obcych miejscu. Każdy kolejny występek wyraźnie zaznacza się na jego namalowanym obliczu. Dorian uważnie
to obserwuje. Cały czas wydaje mu się,
że jest jeszcze w stanie ten proces odTajemnica portretu Doriana
wrócić. Raz jeden powstrzymuje się
Graya
przed uwiedzeniem młodej dziewczyny,
Tak jak upływ czasu nie odciska się sądząc, że czyni to ze względu na jej
na pięknej twarzy Doriana Graya, tak dobro. Jednak pojawienie się kolejnej
też jego odrażające postępki nie doty- rysy na portrecie uświadamia mu, że
kają jego sumienia. Dorian wciąż wy- jedynym powodem takiego zachowagląda jak nastolatek, nie ma też więk- nia jest jego miłość własna.
szych problemów z poczuciem winy.
Jeśli nawet na krótko pojawiają się ja- Poza dobrem i złem
kieś wątpliwości, szybko potrafi je roz- Portret Doriana Graya jest historią
wiać. Tajemnica komfortowego życia człowieka, który próbuje postawić
Doriana Graya jest ukryta w portre- siebie poza dobrem i złem moralnym.
cie, namalowanym niegdyś przez Ba- Nieustannie poszukuje nowych dosila Hallwarda. Obraz posiada niezwy- znań i dąży do ich spełnienia. Ciekakłą zdolność przejmowania na siebie wość popycha go do przekraczania
nieprzyjemnych skutków przemija- kolejnych barier i ograniczeń, jakie
nia – Dorian Gray się nie starzeje, sta- funkcjonują w społeczeństwie w porzeje się jedynie jego portret. Zdaje się staci zasad i norm moralnych. Gray,
także przejmować wszelkie negatywne przyjmując filozofię życia swojego
skutki jego odrażających postępków. mentora – Henry’ego Wottona – z nieKażdy moralnie zły czyn coś nieod- winnego i wrażliwego młodzieńca
wracalnie zmienia w jego artystycz- stopniowo zamienia się w cynicznego
nym alter ego.
gracza, który wszystko uczyni dla zaDorian doskonale o tym wie. Zaraz spokojenia swoich egoistycznych przypo okrutnym zerwaniu zaręczyn do- jemności. Nie waha się krzywdzić in-

nych, nie powstrzymuje się nawet przed
morderstwem i szantażem ludzi, którzy niegdyś darzyli go przyjaźnią. Nie
ma sentymentu dla nikogo. Liczy się
tylko on sam.
Powieść Oscara Wilde’a w bardzo
interesujący sposób pokazuje zgubne
konsekwencje hedonistycznych i egoistycznych postaw, którym towarzyszy zanegowanie istnienia norm moralnych i obyczajowych.


Oscar Wilde
(1854–1900) –
irlandzki poeta, prozaik, dramatopisarz
i filolog klasyczny.
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Glamour

Niech was smukłość mego ciała
nie zwodzi ani tkliwa biel szyi, ani
jasność otwartego czoła, ani puch
nad słodką wargą, ani śmiech
cherubinowy, ani krok elastyczny.
Słowa kluczowe: estetyka, piękno, dobro, zło, moralność

N

iech was moja niewinność nie
wzrusza ani moja czystość, kruchość i prostota, ni krój marynarki, spodni i skarpetek Hugo Bossa.
Niech was blask moich fosforycznych
oczu nie poraża, gdy bije z nich blask,
czar, piękno, przepych, splendor, świetność, wspaniałość, prestiż, magia i gnostyczna pewność dobrej roboty.
To ja dokonałem zdrady, dla której
nie ma żadnych okoliczności łagodzących, żadnego usprawiedliwienia.
Nie miałem ani rodziców, ani genów,
ani złych doświadczeń z dzieciństwa;
nie jestem Rosjaninem, Czeczeńcem,
Ukraińcem, Niemcem, Polakiem,
Chińczykiem, Tybetańczykiem, Serbem, Chorwatem, sunnitą ani szyitą,
kobietą ani mężczyzną; tubylcem ani
przybyszem, czarnym ani białym. Nie
ima się mnie socjobiologia, psychologia behawioralna i psychoanaliza,
gdy bez nóg kroczę ponad kulturami,
narodami, rasami, nie licząc się z niczyim kolorem skóry, wzrostem, muskulaturą, bystrością wzroku i wydajnością mózgu.
Wasza literatura, poezja, teatr i film
kochają obrazy zbrodni, których malarzem jestem ja. Estetyka przemocy,
donosu i śmierci to specjalność na
moim uniwersytecie. To dla was snuję
opowieści tyczące demonizmu, zemsty, chciwości, perwersji, nienawiści i wojny. Wolicie słuchać o hazar-
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dzistach, alkoholikach, narkomanach,
samobójcach, włóczęgach, nomadach
i uwodzicielach niż o dobrych obywatelach i ojcach rodziny.
Zabierzcie mnie światu, a znikną
bary, zamtuzy, domy hazardu i galerie handlowe. To dla mnie pracują
najlepsi projektanci mody, bo wolicie
splendor szat papieży, królów i książąt, a nie zgrzebne odzienie żebraków,
mnichów, pustelników i apostołów. To
ja sprawiam, że okrutnikom wolno
więcej, jeśli noszą szykowne mundury i śpiewają magnetyzujące pieśni.
To ja jestem apostołem waszych pięknych katastrof: czarującym Austriakiem, gruzińskim ministrantem, petersburskim zabójcą lichwiarek. Dzięki
mnie natura ludzka jest dzika, nieprzewidywalna, okrutna i piękna. Mój
portret Doriana Graya pokazuje, że
młodość i estetyczne piękno warte
jest grzechu zbrodni, która jest symbolem ludzkiej wolności.
Przeze mnie nie możecie ufać nikomu, a musicie podejrzewać wszystkich. To dla mnie zabezpieczacie mienie, deponując je w bankach, chowając
w skarpetach lub pod klepką parkietu.
Niechaj każdy zważy, że się ubezpiecza, idąc na spotkanie z bliźnimi. Niechaj rozważy, co myśli o innych, gdy
w pociągu, w sklepie, na spacerze wygląda policji; co o swoich dzieciach,
gdy kryje przed nimi swój portfel;

Ilustracja: Lubomira Przybylska
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o żonach i mężach, gdy sprawdza ich
mejle; o sobie samym, gdy proszony
o „grosz wdowi” odpowiada: nie mam,
nie mam, nie mam.
To dla mnie zakładacie zamki
w drzwiach, szkolicie bulteriery, kratujecie okna i grodzicie posesje, budujecie zamki warowne i więzienia,
wdziewacie korony, toczycie działa,
nosicie muszkiety, podnosicie lance
i sztandary, wszczynacie bitwy, rzucacie klątwy i anatemy. Cała wielkość
władzy, dyscyplina społeczna są stworzone tylko dla mnie i przeze mnie.
To dla mnie powołujecie policję, zbroicie młodych chłopców, ćwicząc ich
w strzelaniu, podstępach, interwencjach. Każecie im pięknie maszerować, a z całych społeczeństw układacie żywe obrazy.
Beze mnie nie ma mundurów, pagonów, rang i dyscypliny. Dla mnie
oliwicie gilotynę, naprawiacie zapadnie i krzesła elektryczne, sterylizujecie strzykawkę śmierci. Czapkę kata
uszyto ze strachu przed moim skrytobójstwem; miecz sprawiedliwości wykuto z obawy przed moim zdobnym
sztyletem. Na moje życzenie przysyłacie sędziego, generała i księdza, dla
których istnienia jedynym uzasadnieniem jest moje przestępstwo, mój dobry zły smak. Mój glamour.
Mówię do was Ja: poprzecznie skierowany, przeciwstawny, tworzący
chaos, zwodziciel, potwarca, kusiciel,
zabójca, oskarżyciel, rządca tego świata,
anioł ciemności, poróżniciel, Asmodeusz, Azazel, Belial, Abaddon, Mastema, Sammael, Lilith, Szedim.
Węszą za mną filozoficzne psy, religioznawcy, księża i uczeni teologowie.
Jednak nic nie wywęszą, albowiem
mylę tropy perfumami Calvina Kleina, Prady, Armaniego, Dolce Gabbana,
Glamour. Jestem zły moralnie, szkodliwy ekonomicznie i piękny estetycznie.
Przekazuję wam teraz (przez Piotra
Bartulę) kolejny pocałunek Almanzora:
„Pocałowaniem wszczepiłem w duszę
/ Jad, co was będzie pożerać, / Pójdźcie i patrzcie na me katusze: / Wy tak
musicie umierać”. Podążajcie za mną,
gdy kroczę w masce piękna.
Glamour, Glamour, Glamour…
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Felieton

Jacek Jaśtal

Ćwiczenie
z kontemplacji

kolejną uwagę lub prośbę. Pamiętam,
że dopiero po chwili zrozumiałem, że
owa kobieta to rzeźba. Trzeba było kolejnych kilkudziesięciu lat, bym – stojąc w jednej z sal Villa Borghese w Rzymie – uświadomił sobie, że ta mgliście
pamiętana z dzieciństwa fotografia powstała tu właśnie, przed rzeźbą przedstawiającą Paolinę Borghese, siostrę
Napoleona. Starszy pan pozostawał
dla mnie anonimowy aż do momentu,
kiedy ponownie przypomniałem sobie ową fotografię, szukając rozpaczliwie jakiejś soczystej historii, która
mogłaby zilustrować poglądy Schopenhauera na temat zbawczej siły kontemplacji piękna. Zasoby Internetu ujawniły tajemnicę: to Bernard Berenson,
wielki znawca sztuki włoskiego renesansu, marchand i kolekcjoner. Dwadzieścia lat temu współredagowałem

Jak pomedytować nad esencją piękna?
Mam pewną propozycję.
Słowa kluczowe: Bernard Berenson, Artur Schopenhauer,
kontemplacja, piękno

Estetyczna radość z piękna polega w znacznej mierze na tym,
że wchodząc w stan czystej kontemplacji, pozbawieni na chwilę
wszelkiego chcenia, tj. wszelkich
pragnień i trosk, wyzbywamy
się niejako siebie samych, że nie
jesteśmy już jednostką, która
poznaje na potrzeby swego
nieustannego chcenia […], lecz
wolnym od woli, wiecznym podmiotem poznania, korelatem
idei; i wiemy, że chwile, kiedy
wyzwoleni od okrutnego parcia
woli wydobywamy się niejako
z ciężkiej atmosfery ziemskiej,
są najszczęśliwsze, jakie znamy.
A. Schopenhauer, Świat jako
wola i przedstawienie, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1994, s. 589.

Chcę niniejszym przedstawić na
piśmie może życzenia dotyczące
instytucji I Tatti oraz całego mojego majątku po moim odejściu.
Nasz współczesny zachodni
świat jest znękany, zabiegany
i hałaśliwy. Wyzbył się niespiesznych chwil, spokoju, przyzwolenia na prozaiczne zajęcia, brak
w nim kontemplacji, powolnego
dojrzewania pomysłów, doskonalenia indywidualnego stylu.
Dlatego też moim pierwszym
i głównym życzeniem jest
ustanowienie kolegium, które
zapewni dużo swobodnego
czasu i spokoju dla szesnastu lub
więcej obiecujących studentów.
[…] Chciałbym życzyć im, by zaznali całkowitego spokoju w cią-

gu tych czterech lat [studiów]
i osiągnęli w tym czasie dojrzałość jako pisarze i nauczyciele
interpretacji sztuki wszelkiego
rodzaju […]. Ośmielam się wyznać, iż chciałbym, by członkowie I Tatti kontynuowali to, co ja
sam starałem się robić przez całe
życie, a co udało mi się osiągnąć
jedynie w niewielkim stopniu.
B. Berenson, O przyszłości
I Tatti, 18 sierpnia 1956 r.

o nim książkę, ale z „moją” fotografią go nie kojarzyłem. Okazało się, że
zdobi ona okładkę niedawno wydanej biografii Berensona. Historia domknęła się, gdy na stronie Villa I Tatti
przeczytałem jego testament.
Pewnie powinienem teraz napisać
coś o Berensonie, jego życiowej drodze,
pasjach, wpływie na międzynarodowy
rynek sztuki i skłonności do estetyzacji życia. Być może warto by też przypomnieć koncepcję Schopenhauera,
podkreślającą znaczenie kontemplacji
piękna jako sposobu na uwolnienie się

od pragnień i roszczeń wszechwładnej woli. Jeśli zechcesz, znajdziesz to,
Drogi Czytelniku, bez trudu na przykład w Wikipedii. O samym pięknie
jest cały numer „Filozofuj!”, pisać już
nie muszę. Ale mam propozycję: te
parę minut, które ewentualnie byłbyś skłonny poświęcić na przeczytanie o tych wszystkich kwestiach w niniejszym felietonie, poświęć proszę,
na przypomnienie sobie swojej magicznej fotografii, obrazu lub rzeźby.
I przez chwilę nie rób nic więcej, a już
na pewno się przy tym nie spiesz.

G

dy miałem może osiem lat, chyba
w czasopiśmie „Ameryka”, widziałem taką oto fotografię: niezwykle elegancki starszy pan siedzi
przed piękną kobietą leżącą na sofie.
Sprawia wrażenie, jakby z nią niespiesznie konwersował, czekał na jej

Ilustracja: scarface
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Podchody wokół piękna

Podchody wokół
piękna
„I nagle mu się cud odsłania: piękno samo w sobie, ono samo
w swojej istocie… niezmienne i wieczne, a wszystkie inne przedmioty
piękne uczestniczą w nim jakoś w ten sposób, że podczas gdy same
powstają i giną, ono ani się pełniejszym nie staje, ani uboższym,
ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka” [Platon, Uczta].

O

wo piękno przez duże P nie jest
pięknem żadnej konkretnej rzeczy albo jest jednakowo pięknem każdej rzeczy pięknej. Nie ma
zatem żadnej postaci, którą można byłoby postrzec zmysłowo lub sobie nijak wyobrazić. Nieskazitelne, niewyobrażalne, a więc najwyższe piękno.
Żeby jednak zachwycić się pięknem,
trzeba je najpierw uchwycić. Jeśli nie
w postrzeżeniu lub wyobraźni, to jak?
Platon sądził, że można je ująć pojęciowo, poprzez abstrakcję postępującą – niczym po drabinie – od pięknych ciał przez piękne uczynki, piękne
nauki aż do samej idei piękna, którą
poznaje się dopiero „u końca drogi
miłości”. Dotrzeć tam to tyle co przeskoczyć od konkretu do abstraktu, od
wyobrażenia do przedstawienia pojęciowego. Cel majaczy na horyzoncie,
lecz jak zachowuje się horyzont, gdy
iść w jego stronę, niestety wiadomo.
To karkołomne zadanie Stanisław
Lem w jednym ze swoich utworów powierzył superkomputerowi nakarmionemu cyfrowymi kopiami najsłynniejszych dzieł sztuki. Po żmudnej analizie
maszyna wyekstrahowała z nich istotę
piękna: idealne koło. Wszak widzialne
piękno ściśle wiąże się z symetrią, zaś
koło jest figurą o nieskończonej liczbie
symetrii własnych. Mimo to rezultat
rozczarowuje. Nawet miłośnicy mate-
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matycznego piękna, które uwodzi ich
i pociąga do nauki o niefortunnej i fałszywej reputacji przedmiotu niedostępnego profanom, przyznają, że uroda koła,
choć formalnie rzecz biorąc doskonała,
jest zbyt banalna, by się nią wzruszyć.
Rzecz nie w tym, że wizerunek koła
w wysokiej rozdzielczości nie przekracza
granicy między sferą wyobrażeń a domeną przedstawień czysto pojęciowych.
Nie przez to pozostaje on w tyle za celem
dążeń platońskiego miłośnika. Koło nie
jest powabne w swej idealnej formie dlatego właśnie, że jest bez skazy. Nasuwa
mi się porównanie z przesłaniem Teodycei (1710) Gottfrieda W. Leibniza. On to,
usprawiedliwiając Boga za dopuszczenie zła w świecie, ogłosił, że nasz świat

jest najlepszy z możliwych. Domieszka
zła jest zatem niezbędna do tego, by
świat był najlepszy czy skromniej – dobry. Podobnie z urodą. Czy można zakochać się w doskonałej piękności? Cóż
w niej może wywołać porywy serca? Odstępstwa od niedościgłego, acz nudnego
wzorca ożywiają uczucia, jak przyprawy
pobudzające trawienną pracę jelit. Delikatny zez Penelopy Cruz, pikantne piegi
Mii Farrow, nieproporcjonalne usta Julii
Roberts, okrągłe brzuszki modelek Rubensa kuszą, nęcą, cieszą oko konesera.
Z drugiej strony, wyrównywanie domniemanych defektów botoksem daje
efekt przeciwny do oczekiwanego: odbiera
indywidualny wyraz, glajszachtuje, niepowtarzalne czyni nijakim, jak podlanie

Równanie: 3x + 4x = 5x (x > 0)
Równanie jest nie do rozwiązania standardowymi metodami. Jednak miłośnik matematycznych proporcji zauważy, że 3, 4 i 5 jest trójką liczb pitagorejskich. Tzn. trójkąt
o bokach, których długości mają się do siebie jak 3:4:5, jest prostokątny, ponieważ spełnia
twierdzenie Pitagorasa. Zatem rozwiązaniem równania jest x = 2. Należy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy równanie, o którym mowa, ma jakieś inne rozwiązania. W tym
celu dzielimy je stronami przez 5x. Otrzymujemy:

ketchupem popisowego dzieła światowego
mistrza kuchni. Uczuciami Małego Księcia do Róży zachwiało przecież odkrycie
pola jednakich róż (Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, 1943). Że wyjątkowość
jest nieodłączną towarzyszką piękna, łatwo pojąć amatorom intelektualnych rozkoszy. Urok szachowej kombinacji tkwi
w jej kontraście do utartych schematów.
Matematyka uwodzi nie samą symetrią –
tę odkrywa się na każdym kroku, wspinając się, niczym po drabinie Platona, na
kolejne poziomy abstrakcji. Poruszającym
naruszeniem matematycznego stereotypu
może być natomiast rozwiązanie pozornie prostego równania: 3x + 4x = 5x (x > 0) .
Paradoksalnie, nieszablonowe atrakcje
są pociągające tylko dzięki oswojeniu tła,
na którym okazują się tyleż oryginalne,
co nieodległe od pospolitości. Czar łamigłówek szachowych i matematycznych
działa wszak tylko na wtajemniczonych
w zwykłe, podstawowe metody postępowania z nimi. Nawet rzeczy budzące powszechnie odrazę, na przykład wątroba
czy inne wnętrzności, zdaniem Hanny
Arendt (Myślenie, 1971) mogą zachwycać
profesjonalistów, w tym przypadku chirurgów i rzeźników. Różnice w odbiorze zaznaczają się także w odniesieniu
do spotykanych na co dzień nośników
piękna: kobiet, krajobrazów czy dzieł
sztuki. Wynikają one z przemian tła:
obiegowych wzorców funkcjonujących
A

n

k

i

e

t

Ilustracja: Łukasz Szostak
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w kulturze. Przedmioty westchnień naszych ojców czy japońska opera nie muszą nam się podobać. Bo podoba się to,
co podobne do tego, co znamy. Ułomne

a

Czym jest piękno? Czy istnieje jeden uniwersalny kanon piękna?
Piękno jest tym, co się podoba. Jest więc wzorcem odzwierciedlającym ludzkie upodobania estetyczne. To jednak nie wystarczy. Właściwą odpowiedzią jest, że piękno jest tym, co podoba się zmysłom,
kierowanym przez umysł, ukształtowany przez kulturę artystyczną.
Wynika stąd, że jeden kanon piękna nie istnieje – jest ich wiele, ponieważ istnieje wiele odmiennych, społecznie ukształtowanych kultur artystycznych. Kanony piękna nie są dowolnie tworzone przez jednostki
wedle ich idiosynkratycznych upodobań – są one współtworzone
w społecznym dialogu o tym, co piękne, toczącym się w różnych
wspólnotach. Powstają jednak na bazie rudymentarnych upodobań,
które są być może wspólne wszystkim ludziom jako zwierzętom. To
powód, dla którego pewne rzeczy wydają się podobać niemal wszystkim istotom ludzkim pod każdą szerokością geograficzną.
Co jest w sztuce ważniejsze: piękno czy oryginalność?

(3/5)x + (4/5)x = 1
Po lewej stronie mamy sumę dwóch malejących – bo podstawa obu potęg jest mniejsza
od 1 – funkcji wykładniczych, które przyjmują wyłącznie wartości dodatnie. Dlatego ich
suma jest również funkcją malejącą. Dla x = 2 przyjmuje ona wartość 1. Skoro jest funkcją
malejącą, to dla x > 2 przyjmuje ona wartości mniejsze od 1, a dla 0 < x < 1 wartości większe od 1. Zatem dla 0 < x ≠ 2 lewa strona równania przyjmuje wartości różne od 1. Czyli
x = 2 jest jedynym rozwiązaniem tego równania.
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Odruch intelektualny każe nam pojmować piękno jako sztywny, powszechny wzorzec, oryginalność zaś jako odstępstwo od niego. Nie
można jednak pięknu przeciwstawiać takich przymiotów jak oryginalność, harmonia, proporcjonalność, symetria czy innych przymiotów
stanowiących kategorie estetyczne. One są bowiem naszymi utrwalonymi próbami uchwycenia w karby intelektualne owej nieuchwytnej własności, którą nazywamy pięknem. Innymi słowy, są elementami
stanowiącymi integralną treść tego, co chcemy rozumieć przez piękno.
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w swojej doskonałości i znormalizowane
w swojej nietuzinkowości. Bardziej arystotelesowski umiar między skrajnościami niż platoński ideał.
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Na pytanie o relację między pięknem a oryginalnością można więc jedynie odpowiedzieć w sposób, który ukaże integralny związek między tymi kategoriami. Na przykład tak, jak to uczynił Darwin: gdyby
wszyscy mężczyźni byli tak piękni jak David Michała Anioła, wszyscy
bylibyśmy przez jakiś czas oczarowani. Lecz rychło zatęsknilibyśmy
za odmiennością, różnicą i oryginalnością, uzyskawszy zaś rozmaitość,
zapragnęlibyśmy, aby niektóre cechy pierwotnego ideału uległy dalszym odmianom. Oryginalność jest treścią tego, co się nam podoba,
a więc piękna, jest odpowiedzialna za zmienność kanonów piękna i za
to, że piękno nieustannie umyka naszemu rozumieniu.
Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski
Henryk Elzenberg uważał, choć chyba nigdy tego nie powiedział lapidarnie, że piękno panuje nad naszymi zmysłami, a dobro tylko stara
się zapanować nad naszą wolą. Pierwsze zadanie jest zawsze spełnione, drugie z trudem i nieczęsto. Piękno zachwyca, oszałamia, przykuwa uwagę, zniewala, onieśmiela, hipnotyzuje i odbiera zdolność
mówienia. Dobro świeci z oddali.
Oryginalność jest ciekawa, ale nie ma żadnej wartości estetycznej –
jak sądzę. To tylko nowość lub rzadkość. Oryginalność to dziesięć kolorów w pasmach włosów na głowie, czyli niezwykłe pomieszanie, ale
chyba niepotrzebne. Tęczy na niebie nie przebije.
Jacek Hołówka
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
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Zawiłe dzieje estetyki
i sztuk pięknych
Przypuśćmy, że ktoś zainteresowany estetyką
i nieco obznajomiony z terminologią filozoficzną
otworzy Krytykę czystego rozumu Kanta i zobaczy,
że spora część tego dzieła jest poświęcona estetyce
transcendentalnej. Może pomyśli, że znajdzie tam jakąś
transcendentalną teorię piękna. Nic podobnego.

Z

drugiej strony, ta sama osoba,
nauczona poprzednim doświadczeniem, zapewne zignoruje inne
dzieło tego samego autora, mianowicie
Krytykę władzy sądzenia, mniemając,
że dotyczy ona np. logiki. Jakoż Kant
kierował się w Krytyce czystego rozumu
terminologią Baumgartnera, swego poprzednika, który ukuł słowo „estetyka”
od greckiego aisthetikos (to, co dotyczy poznania zmysłowego) i traktował
estetykę jako część epistemologii. Kant
zaś w drugim ze wspomnianych dzieł
zajmował się estetyką w sensie współczesnym, tj. jako rozważaniami o wartościach estetycznych. Wszelako Tomasz z Akwinu powiadał pulchrum est
quod visum placet (piękne jest to, co
podoba się patrzącemu), co wskazuje
na ścisły związek piękna z poznaniem
zmysłowym. Empiryści brytyjscy natomiast (Hobbes, Locke, Hume, Hutcheson, Shaftesbury) wprowadzili kategorię smaku. I tak, chociaż poznanie
zmysłowe jest niezbędne dla uchwycenia wartości estetycznych, to drugim warunkiem jest udział smaku
w tym procesie.
Łatwo zauważyć, że powyższe, z konieczności bardzo skrótowe, uwagi
tłumaczą, dlaczego pojawiły się dwie
pary interpretacji poznania (być może
trzeba by nawet użyć cudzysłowu i pisać „poznania”, a nie – poznania) este-
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Ilustracja: Wikipedia, Zeus, Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy
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tycznego, mianowicie, z jednej strony,
subiektywistyczna i obiektywistyczna,
a z drugiej strony – relatywistyczna
i absolutystyczna. W konsekwencji
powiedzenie Akwinaty wcale nie jest
jednoznaczne.
Jeszcze sto lat temu wiele uniwersytetów miało wydziały filozoficzne,
na których było wszystko poza medycyną, prawem i teologią. Gdy zaczynałem studia filozoficzne w Krakowie
(w 1960 r.), mawiało się, że studiujemy
filozofię ścisłą, nie w sensie np. ścisłości matematycznej, ale jako coś odrębnego od matematyki. Był to relikt
czasów, gdy doktorat z filozofii mógł
dotyczyć np. fizyki. Fakultet filozoficzny powstał z tzw. wydziału sztuk
wyzwolonych. Artes liberales, bo taka
była nazwa łacińska, obejmowały gramatykę, retorykę i logikę (tzw. trivium)
oraz geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę (sfer niebieskich, czyli
dzisiaj powiedzielibyśmy – kosmologię). Filozof powinien z pewną pokorą
przyjąć do wiadomości, że filozofia –
aczkolwiek tradycyjnie była traktowana jako miłość mądrości – nie należała do sztuk wyzwolonych.
Łacińskie ars było tłumaczeniem
techne. Jeśli powiadamy, że słowo
„sztuka” znaczy tyle, co wymienione
terminy antyczne, to trzeba pamiętać, że dotyczyły one umiejętności,
a więc działań podległych regułom.
W związku z tym artystą był ten, kto
umiejętnie wytwarzał określone przedmioty, np. rzeźby, obrazy, wazy, budynki itd. Fidiasz był artystą, czyli
rzemieślnikiem w tym właśnie sensie.
Platon nie uważał poetów za artystów,
bo kierowali się uczuciem, a nie rozumem. Dlatego też nie było dla nich
miejsca w idealnym (czyli racjonalnym) państwie. Ciekawe jest może to,
iż wszelkie rządy autorytarne (także
współczesne) podejrzliwie traktują
twórców, którzy nie kierują się regułami uznanymi za właściwe przez
tych, którzy sądzą, że to właśnie oni są
władni do formułowania powszechnie
obowiązujących kryteriów artystycznych. Tak czy inaczej, antyczna koncepcja techne była na tyle nieokreślona, że
pojawiły się rozmaite koncepcje piękna,
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np. taka, że to, co piękne, musi być podobne do natury i zachowywać jej proporcje (to tłumaczy pewne charakterystyczne cechy rzeźby), ale i taka, że
piękno polega na blasku, jaki oddziałuje na człowieka. Łatwo zauważyć, że
mamy tutaj źródło dla rozmaitych interpretacji powiedzenia pulchrum est
quo visum placet.
Ludzie średniowiecza rozumieli, że
to, co podpada pod kategorię sztuki,
nie jest jednolite. Artes liberales miały
być umiejętnościami rozumu. Z drugiej strony mówiono o sztukach mechanicznych, militarnych czy pospolitych. Z grubsza rzecz biorąc,
kształtował się wyraźny podział na
umiejętności technologiczne i teoretyczne. Wszelako stare znaczenie
słowa „sztuka” przetrwało w takich
nazwach i kontekstach jak „sztukmistrz”, „sztuka kulinarna” (wszak
cieszy smak, tj. jeden ze zmysłów), „on
jest artystą w swoim fachu” itp. Odrodzenie przyniosło wielką zmianę
z powodu rozwoju sztuk pięknych
(w naszym rozumieniu). I od tego
czasu rozpoczęło się kształtowanie
nowego pojęcia sztuki. Nie miało ono
nazwania łacińskiego, ale francuskie
beaux-arts, czyli sztuki piękne. Wprowadził je Charles Batteux w połowie
XVIII w., a więc stosunkowo późno.
Sztuki piękne obejmowały malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę,
wymowę, poezję, taniec i teatr. Dalszy rozwój wyeliminował wymowę
i dodał np. prozę. Powstało wyższe
szkolnictwo artystyczne, np. akademie
sztuk pięknych (w Krakowie w 1818 r.)
czy konserwatoria. Nie wszystko jednak było (lub nadal jest) klarowne, np.
Wielka encyklopedia francuska była
słownikiem nauk, sztuk i rzemiosł,
a więc rozmait ych umiejętności. Polska Akademia Umiejętności posiada
także Wydział Nauk Technicznych
i Wydział Artystyczny. Architektura
została ulokowana na politechnikach,
ale ciągle są spory, czy jest to specjalność artystyczna, czy inżynierska.
O tych zawiłościach terminologicznych warto pamiętać, gdy rozważa się,
czym jest piękno czy też jakie są jego
kryteria i granice.


Ilustracja: Wikipedia, Głowa Meduzy – fragment rzeźby w Partenonie
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Co to znaczy?
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Jesteśmy jak chorągiewki na wietrze
czy możemy kierować swoimi
decyzjami i kształtować charakter
moralny?

Czym jest dialog?
Termin „dialog” stał się obecnie niezmiernie
modny i chętnie używany. Powstaje pytanie,
czy niekiedy nie stosuje się go zbyt swobodnie.

N

a wstępie zauważę, że słowo
„dialog” jest wieloznaczne i ma
odmienny sens w zależności
od obszaru, na którym funkcjonuje.
W codziennym życiu nazywamy tak
rozmowę dwojga ludzi. W naukach
o literaturze określa się nim zarówno
wypowiedź dwu lub więcej osób, jak
i formę literacką, w której treść przedstawiona jest w postaci dyskursu pary
lub kilku rozmówców. Niemniej, mówiąc czy pisząc o dialogu międzykulturowym, religijnym, społecznym,
edukacyjnym, politycznym itp., chodzi nam o coś więcej, a może nawet
o coś innego niż po prostu o rozmowę.
Nawiązujemy wtedy do pierwotnego
znaczenia terminu „dialog”, jakie posiada on w filozofii. Poniżej krótko
przedstawię jeden z jego typów: dialog intelektualny.

Pochodzenie dialogu

Kolebką dialogu jest filozofia. Od swoich początków do dzisiaj oba te fenomeny pozostają w ścisłym związku.
Powstały one w starożytnej Grecji.
„Filozofia” to „umiłowanie mądrości”
(philein – miłować, sophia – mądrość),
a „dialog” to „przez rozumne słowo”
(dia – przez, logos – rozumne słowo,
mowa, rozum, sens, porządek). Dialog staje się narzędziem filozofii, czyli
przez rozumne słowo umożliwia zmierzanie ku mądrości. Sztukę posługiwania się nim, zwaną w antyku dialektyką, rozumiano jako stawianie
sensownych pytań i udzielanie na nie
sensownych odpowiedzi.

interesuje człowiek, jego szczęście, a w
związku z tym i wychowanie młodzieży.
Sokrates nie wierzy przy tym w edukacyjną moc słowa pisanego. Uważa bowiem, że oczytanie daje uczniowi tylko
„pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą”. Opowiada się za zastosowaniem
w nauczaniu słowa mówionego. Rezygnuje jednak z długiego monologu, skierowanego do grupy słuchaczy (dzisiaj
nazywamy go wykładem). Wszak w takiej mowie „musi być dużo rzeczy nie na
serio”, bo korzysta się w niej z uproszczeń i nie uwzględnia różnic odbioru
jej treści przez poszczególne osoby. Sam
posługuje się „mową krótką”, w której
zwraca się z pytaniem bezpośrednio
do jednego, konkretnego ucznia i od
niego oczekuje odpowiedzi. Porzuca
zatem – używając współczesnej terminologii – podawcze (transmisyjne)
metody dydaktyczne na rzecz metod
interaktywnych.

Cel dialogu sokratejskiego

Sokrates nie stosuje tak powszechnego
w edukacji odpytywania, sprawdzającego stopień przyswojenia wiadomości przez ucznia. Stawia pytania dotyczące problemów, o których rozmówca
wcześniej nie słyszał. Ponadto zachęca
go do samodzielnego poszukiwania
ich rozwiązania i pomaga mu w tym
dalszymi pytaniami. Doraźnym celem takiej rozmowy jest wiedza. Jednak długofalowy, ukryty dla ucznia cel
ma charakter wychowawczy. Jest nim
zachęcenie podopiecznego do porzucenia bezkrytycznego przyjmowania
obiegowych odpowiedzi i do podjęPierwowzór dialogu – dialog cia samodzielnego dążenia do prawdy.
sokratejski
Rola nauczyciela polega tu na przebuPrototyp dialogu znajdziemy już w dia- dzeniu ucznia z poznawczego letargu,
logach Sokratesa (V w. p.n.e.), którego wywołanie u niego wątpliwości oraz
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skłonienie go do refleksji. Wysiłek
nakierowany na myślenie ma zaowocować zmianą stylu życia ucznia. Poznawanie splata się tu ściśle z wychowaniem (obrazuje to poniższy schemat).
Proces dialogowania
Wychowanie –
cel nadrzędny,
zarazem
pośredni
i długofalowy
dialogowania

Prawda –
cel bezpośredni
i doraźny każdej
rozmowy

Aldona
Pobojewska
Profesor filozofii
w Katedrze Etyki
UŁ, zajmuje się
epistemologią, filozofią
edukacji i wychowania,
uprawia turystykę
pieszą, narciarską,
rowerową i konną.

Asymetryczność w dialogu
sokratejskim

Dialog sokratejski toczy się między mistrzem i uczniem. Relację tę cechuje zatem asymetryczność. Przede wszystkim
nie ma między nimi równości w kwestii
umiejętności prowadzenia dialogu. Sokrates jest, jak sam mówi, „akuszerem”
i zna arkana tej sztuki. Dysponuje wiedzą psychologiczną, pozwalającą mu
rozpoznać, kim jest uczeń, co sobą reprezentuje i jaką formę wypowiedzi w stosunku do niego zastosować. Ponadto
mistrz doskonale orientuje się w poruszanej problematyce, co wykorzystuje do
nadawania kierunku k onwersacji. Ma
również w danej kwestii jakieś stanowisko, choć wie, że nie jest ono ostateczne
(sokratejskie „wiem, że nic nie wiem”).
Mimo tego, że uczeń nie dysponuje wymienionymi kompetencjami
nauczyciela, w dialogu sokratejskim
można znaleźć elementy ich równouprawnienia. Obaj dążą do prawdy i nie
mają żadnego wpływu na jej kształt.
Poza tym każdy z nich dobrowolnie
podejmuje decyzję prowadzenia tej rozmowy z wiarą, że ma ona sens, gdyż
stanowi drogę do prawdy.
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Co to znaczy?

Czym jest dialog?

Dialog sokratejski przebiega na płaszczyźnie intelektualnej. Przesądza o tym
specyfika jego bezpośredniego celu –
obiektywnej wiedzy oraz używanych
w dążeniu do jej zdobycia narzędzi: języka (rozumnego słowa) i kryteriów
oceny wypowiedzi (zasad logiki). Są
one racjonalne, a więc powszechnie
rozumiane i akceptowane. Subiektywne są natomiast wyjściowe prze-

46
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świadczenia rozmówców, a dialog służy
ich ujawnieniu.

Niektórzy uważają, że rozmowa sokratejska posiada tylko zewnętrzną postać dialogu, a w istocie nim nie jest.
Brakuje jej bowiem konstytutywnej cechy jego dojrzałej formy, czyli dialogu
intelektualnego. Jego niezbywalną cechą jest to, że rozwija się on nie w ob-

kie konsekwencje. Przede wszystkim
zrównuje status poglądów obu stron.
Tworzy to podstawę do równouprawnienia głoszących je osób, gdyż
żadna z nich nie ma podstaw,
aby czuć się mądrzejsza
albo głupsza od swojego partnera. Takie
przekonanie idzie
w parze z poczuciem własnej wartości u każdego

rębie jednej, lecz
przynajmniej dwu
racji. W punkcie wyjścia (inaczej niż w przypadku dyskusji) każdy rozmówca zakłada, że nie tylko
on może mieć rację, ale potencjalnie ma ją również jego
rozmówca. Myśli więc: z pewnością nie całkiem mam rację
ja, także ty masz ileś racji, lecz
żadne z nas nie wie, w którym
miejscu się mylimy (Tischner).
Ta przesłanka intelektualnej
pokory pociąga za sobą waż-

z wchodzących w dialog, a zarazem z szacunkiem do zdania
oponenta.
Rezygnacji z niezachwianego
przekonania o wyłączności własnej
racji winno towarzyszyć otwarcie na
inność oraz odwaga przyznania się
do błędu i korekty własnej koncepcji.
Wymaga to gotowości wyjścia z kręgu
swoich poglądów i podjęcia próby zrozumienia drugiego stanowiska, co wynika z tego, że w dialogu nieodzowne
jest mówienie i słuchanie.
Intelektualny dialog wymaga pełnej równości oraz wzajemności między jego uczestnikami. Z tego powodu
niezbędna jest także symetria pozycji
dialogujących. Ich zawodowy i społeczny status winny być równoważne.
Inna sytuacja utrudnia/uniemożliwia
przestrzeganie reguł dialogu i w efekcie prowadzi do odejścia od niego. (Czy
daje się respektować zasadę szczerości
w rozmowie podwładnego z wysoko
postawionym przełożonym?)

Symetria w dialogu
intelektualnym
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ma być jedyną motywacją przystąpienia do dialogu, co wyklucza realizację w jego toku wszelkich innych zamiarów (np. interesów grupowych czy
indywidualnych, łącznie z podkreślaniem własnego prestiżu itp.). W rezultacie dialogujący zobowiązują
się do przestrzegania zasady autentyczności zachowań, tj. szczerości zarówno w mówieniu, jak
też słuchaniu. Winni więc wygłaszać sądy, co do których
są (choćby ze świadomością, że tymczasowo) przekonani, a odstępować od popisów erudycyjnych czy
erystycznych. Eliminuje
to z dialogu wszelką grę,
pozę oraz współzawodnic

two, co splata się z postulatem zaufania do partnera.

Podsumowanie

Żadna z wymienionych cech dialogu
intelektualnego nie stanowi jego differentia specyfica. Dążenie do prawdy
cechuje również inne niż dialog działania werbalne, np. pewne odmiany
monologu. Odmienność stanowisk/
prawd występuje w dyskusji. Z równouprawnieniem racji i symetrią osób,
jak też ze wskazanymi znamionami
postawy koniecznej w dialogu możemy mieć do czynienia w swobodnej
rozmowie towarzyskiej. Zatem żadna
z tych cech nie rozstrzyga o dialogiczności dyskursu – decyduje o tym wyłącznie cały ich zbiór.


Konsekwencje
radykalnego
dążenia do prawdy

Konieczną i jedyną motywacją
uczestnictwa w dialogu ma być dążenie do prawdy. Winno mu towarzyszyć przekonanie o skuteczności
dialogu jako drogi do niej. Spełnienie tych warunków pociąga określone
następstwa. Primo – przystąpienie do
dialogu nie może nastąpić inaczej niż
na mocy dobrowolnej decyzji. Przeto
nie da się nikogo zmusić do wzięcia w nim udziału. Secundo – wiara
w sens dialogu pociąga za sobą skrupulatność w respektowaniu wszystkich
warunków i reguł jego prowadzenia
(powyżej była mowa o równouprawnieniu rozmówców, intelektualnej
pokorze, otwarciu na inność oraz
gotowości weryfikacji własnego stanowiska). Tertio – dążenie do prawdy
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Ilustracja: Lubomira Przybylska

Intelektualny charakter
dialogu
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Filozofia w szkole

Dorota
Monkiewicz-Cybulska
Absolwentka filozofii teoretycznej KUL
oraz historii UMCS,
nauczycielka etyki
w Szkole Podstawowej
im. B. Chrobrego w Lublinie. Zainteresowania
naukowe: dydaktyka filozofii, etyka środowiskowa i bioetyka. Poza
filozofią pasjonuje ją taniec współczesny, który
w wolnych chwilach intensywnie uprawia.

Piękno w życiu
człowieka

Wspólnie z uczniami interpretujemy
cytat i szukamy przykładów dostrzegania piękna tam, gdzie inni widzą
brzydotę (np. przez pryzmat miłości).

Przykłady

Scenariusz lekcji dla klas IV–VIII szkoły podstawowej
Cele

U

czniowie poznają podstawowe
poglądy filozoficzne dotyczące
istnienia piękna.
Uczniowie potrafią zająć własne stanowisko w kwestii piękna jako idei niezależnej od podmiotu lub jako stanu
umysłu osoby, która piękno odbiera.
Uczniowie dostrzegają związek między
oceną czegoś jako piękne a poziomem
wrażliwości i dojrzałości oceniającego.
Uczniowie rozumieją, że piękno jest
ważną wartością w życiu człowieka.
Uczniowie wiedzą, jak rozwijać
wrażliwość na otaczające ich walory
estetyczne.
Uczniowie potrafią odnaleźć aspekty
piękna w sytuacjach nieoczywistych,
np. w starości, chorobie.
Uczniowie dostrzegają związek między pięknem a prawdą.

Materiały

Bajka Naturalnie, naturalnie ze zbioru
Bajek filozoficznych Michela Piquemala

Metody i formy pracy

Słowa
kluczowe:
piękno,
wrażliwość,
moralność,
estetyka

Z półki filozofa...

Czytanie tekstu
Wgląd (introspekcja)
Interpretacja cytatu filozoficznego
Dyskusja

Przebieg lekcji

Jako materiał bazowy przedstawiamy
bajkę o dwóch turystach, którzy zwiedzali miasteczko wysoko w górach.
W połowie drogi do tej miejscowości mieszkał starzec. Pierwszy turysta, schodząc z gór, wstąpił do niego
na herbatę i rozczarowany powiedział,
że miasteczko to nic ciekawego, bo
chaty są z gliny, dzieci biegają na bosaka, wszędzie pełno kurzu, kobiety
piorą w rzece w zimnej wodzie, a po
ulicy chodzą krowy i kury. Starzec odpowiedział – naturalnie, naturalnie.
Po jakimś czasie do staruszka wstąpił
drugi turysta, zachwycony miasteczkiem. Powiedział, że mieścina to wspaniałe miejsce, bo chaty są z gliny, dzieci
biegają na bosaka i bawią się w piasku,
kobiety tak pięknie wyglądają, piorąc w rzece, a po ulicy chodzą krowy
i kury. Starzec odpowiedział – naturalnie, naturalnie. Wnuczek przysłuchiwał się zdziwiony identycznej reakcji dziadka na obie opinie turystów.
Wtedy ten mu wyjaśnił, że każdy patrzy na świat przez pryzmat tego, co
ma w sercu.
(Wersja skrócona, można posłużyć
się tekstem oryginalnym lub samemu
wzbogacić formę).

Przykładowe pytania do tekstu

Pytamy uczniów, czy spotkali się z taką sytuacją, gdy ta sama rzecz kogoś zachwyciła,
a dla innego była brzydka lub obojętna?
Z czego wynika różnica w ocenie
wioski przez turystów?
Co oznacza wyjaśnienie starca, że
każdy patrzy na świat przez pryzmat
tego, co ma w sercu?

Ćwiczenie

Prosimy uczniów, by przypomnieli
sobie, co było dla nich piękne, kiedy
byli mali. Może było to np. szkiełko,
muszelka, zabawka, bajka czy coś innego, co dziś by już ich nie zachwyciło.
Pytamy uczniów, co obecnie jest dla
nich najpiękniejsze?
Co dorośli uznają za piękne?
Dlaczego dzieci zachwycają się drobiazgami, a dorośli często już nie?
Następnie zapisujemy na tablicy cytat z pism Davida Hume’a:

Piękno nie jest właściwością
przedmiotów samych przez
się; istnieje jedynie w umyśle,
który je ogląda, a każdy umysł
dostrzega inne piękno. Niektórzy nawet widzą brzydotę
tam, gdzie inni widzą piękno.

Ilustracja: Bashkatov

Warto
doczytać

M. Piquemal,
Jak żyć na Ziemi?,
Warszawa 2015
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Stary, niedołężny pies, na którego patrzy jego właściciel.
Pomarszczona babcia, która piecze
dla nas pierniczki i opowiada piękne
bajki.
Upośledzone dziecko, na które patrzą kochający rodzice.
Dla ułatwienia można zaprezentować galerię zdjęć dzieci z zespołem
Downa w sesji ukazujących ich wdzięk:
https://parenting.pl/niezwykla-sesja-dzieci-z-zespolem-downa.
Następnie inicjujemy dyskusję.

Przykładowe pytania

Czy piękno istnieje niezależnie, czy
tylko w umyśle odbierającego?
Czy gdyby nie było ludzi, to czy
piękno by istniało?
Czy zwierzęta postrzegają piękno?
Czy piękno może istnieć bez brzydoty?
Czy piękno jest potrzebne człowiekowi?
Jak piękne otoczenie wpływa na
człowieka, a jak brzydkie?
Czy osoba pełna gniewu dostrzeże
piękno ogrodu, do którego wejdzie?
Czy piękno jest potrzebne w życiu?
Dlaczego coś nazywamy pięknym?
Skąd wiemy, że coś jest piękne?
Czy istnieje rzecz piękna dla wszystkich?
Czy tylko zmysłami odczuwamy
piękno?
Czy człowiek z pięknym ciałem postępujący niegodziwie nadal budzi
nasz zachwyt?
Czy człowiek zachwycający się dziełami sztuki, a będący ślepym na cierpienie ludzi i zwierząt naprawdę jest
wrażliwy na piękno?
Czy piękno ma coś wspólnego z zachowaniem dobrym moralnie?
Czy z zasady to, co piękne, jest dobre, a to, co brzydkie, jest złe?
Czy można pięknie umrzeć lub chorować?
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Podręcznik do antropologii

„Z

rozumieć wszystko bez zrozumienia siebie –
to śmieszne!” – pisał, nie bez sarkazmu wobec
pewnych systemów filozoficznych, duński myśliciel, Søren Kierkegaard. Człowiek stanowił wyzwanie dla filozofii w zasadzie od samych jej helleńskich
początków, a Immanuel Kant sprowadzał wszystkie
jej najważniejsze problemy do pytania, czym jest
człowiek. Jednak to dopiero w wieku XX powstała
antropologia filozoficzna jako dyscyplina mająca
za zadanie prowadzenie badań
nad człowiekiem i jego życiem.
I choć wiele innych typów antropologii, przede wszystkim
kulturowa i biologiczna, próbowało ostatecznie wyprzeć filozofię człowieka z tych rejonów,
to jednak rozwija się ona nieustannie i zdaje się, że wypracowała już własne – niezależne
od nauk społecznych i przyrodniczych – miejsce na mapie badań nad człowiekiem.
Obok monografii drążących
konkretny problem związany
z człowiekiem i jego egzystencją mamy bardzo wiele opracowań o charakterze wprowadzającym, często podręcznikowym,
będących mniej lub bardziej
udanymi próbami syntetycznego przedstawienia
całokształtu zagadnień z zakresu antropologii filozoficznej. Warto zauważyć, jak niewiele zostało
wydanych po polsku rzetelnych podręczników do
antropologii filozoficznej, napisanych jasnym językiem i mogących służyć nie tylko zawodowym filozofom, ale przede wszystkim szerszym rzeszom
czytelników.
Ten deficyt zmniejsza propozycja książkowa, której autorem jest Jan Galarowicz. Autor już w podtytule pracy określa swoje stanowisko antropologiczne,
wskazując na perspektywę fenomenologiczno-personalistyczną. Powtarzając to we wstępie, dodaje, że
jego praca ma charakter eseistyczny, a jego własną
koncepcję antropologiczną dobrze oddaje sformułowanie „agatologiczno-etyczny personalizm komunijny”. Tym samym wpisuje swe opracowanie
w kategorię wprowadzeń napisanych w określonym
nurcie filozofii i z określonej pozycji. Nie jest to zatem typ klasycznego podręcznika, który referuje
poszczególne zagadnienia poprzez pryzmat siatki
możliwych stanowisk wypracowanych w dziejach
filozofii człowieka. Metodę swych analiz Galarowicz charakteryzuje poprzez wskazanie na jej trzy
filary: osadzenie w doświadczeniu (zgodnie z zasadą realistycznej fenomenologii), posiłkowanie
się ewangeliczną zasadą ziarna pszenicznego i interpretowanie doświadczenia antropologicznego
w świetle antropodramatyki. Można zapytać, czy
rzeczywiście jest to określenie metody badawczej,
czy też wskazanie na wątki metodologiczne i własne

merytoryczne inspiracje. Adresatami swego opracowania autor czyni filozofów, studentów, psychologów, pedagogów, duszpasterzy, lekarzy i „wszystkich, którym zależy na głębszym rozumieniu siebie
i swoich egzystencjalnych problemów”.
Książka składa się z siedmiu części. W kolejności porusza następujące zagadnienia: co to jest antropologia filozoficzna, oryginalność człowieka,
zakorzenienie człowieka w przyrodzie, centrum
osobowe człowieka jako jego
podmiotowość, relacyjny wymiar osobowy, agatologiczno-etyczny wymiar osobowy, eschatologia. Układ książki jest
logiczny i zasadny pod względem realizacji zamysłu autora.
Nie wszystkie zagadnienia
związane z filozofią człowieka są
obecne w książce – najbardziej
mi zabrakło szerszej prezentacji problemu człowieka w społeczeństwie, państwie, narodzie –
zresztą autor jest tych braków
świadomy i w zakończeniu je
usprawiedliwia. Pominięty zostaje problem genezy człowieka
i choć w sposób przekonujący
zostaje to uzasadnione w zakończeniu, to jednak uwidaczniają
się tu nie tylko ograniczenia szeroko nawet rozumianej metody fenomenologicznej, ale i lekceważenie genezy fenomenów jako takiej. To oczywiście
temat na wielką dyskusję, tu tylko mimochodem
wspomniany. Można się też spierać o proporcje
i zakres omawianych zagadnień. Ale takie są decyzje autora, do których ma on prawo, a są one zawsze obarczone pewną dowolnością i subiektywnymi preferencjami. Tym bardziej w opracowaniu,
które deklaratywnie sytuuje się w paradygmacie
fenomenologiczno-personalistycznym. W każdym
razie najważniejsze kwestie związane z antropologią filozoficzną zostały w opiniowanej książce poruszone i omówione lub choćby interesująco i frapująco zasygnalizowane. Na podkreślenie zasługują
uwagi bibliograficzne, dzięki którym czytelnik będzie mógł sięgnąć po literaturę pogłębiającą jego
wiedzę. Autor nie pominął prawie żadnej publikacji w języku polskim poświęconej antropologii
filozoficznej, przynajmniej w nurcie szeroko rozumianej fenomenologii (obejmującej także wszystkie kierunki wyrastające z fenomenologii).
Jan Galarowicz nierzadko mówi słowami wielkich filozofów czy teologów, jakby własne stanowisko
ujawniał poprzez przywoływane teksty klasyków humanistyki. To cenne i ważne w tego typu opracowaniach wprowadzających, zachęca bowiem do kontynuowania lektury i sięgania po przywoływane prace.
Krzysztof Stachewicz
Jan Galarowicz, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej.
Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne, Kęty 2017, 447 s.
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Wydawnictwo

Tytuł artykułu

Filozofia w filmie

Academicon

Nowości wydawnicze
Marcin Poręba
Wolność
i metafizyka. Eseje
z filozofii pierwszej
Wydawnictwo
Naukowe PWN

czyli nadesłane do redakcji we listopadzie i grudniu 2017

Red. Natasza
Szutta i Artur
Szutta

W poszukiwaniu
moralnego
charakteru

Jan Kłos
Kryzys cywilizacji
europejskiej
wobec
chrześcijaństwa
w myśli Juana
Donoso Cortésa
Wydawnictwo
Academicon
Oprawa miękka, 316 s.
ISBN 978-83-62475-27-8

Rafał
A. Lizut

Technika
a wartości

Książka poświęcona poglądom hiszpańskiego filozofa, dyplomaty, polityka, płomiennego mówcy
i wizjonera, zwanego „Kasandrą epoki”. W jego
myśli i na jej tle poruszane są wielkie i uniwersalne zagadnienia filozofii polityki: indywidualnej
wolności i wspólnotowości, władzy i posłuszeństwa, rewolucji i reformy, świeckości i wyznaniowości, pozytywności i naturalności prawa itd.
Całość myśli Cortésa ukazana i porównana
jest z plejadą nazwisk najznakomitszych myślicieli występujących aż po dzisiejszy dzień.

Rafał
Urbaniak

Lekko
nieodpowiedzialne
i stronnicze
wprowadzenie do
filozofii
analitycznej

Robert
T. Ptaszek

Autopromocja

Nowa era
religii?
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Red. nauk. Jacek
Hołówka, Bogdan
Dziobkowski
Marksizm.
Nadzieje
i rozczarowania
Wydawnictwo
Naukowe PWN

Oprawa miękka, 348 s.
ISBN 978-83-01-19654-7

Książka stanowi zbiór tekstów, które powstawały na przestrzeni ponad dwudziestu lat. Zebrane przez Autora prace dotyczą niekiedy dość
odległych od siebie zagadnień z zakresu historii filozofii oraz takich dziedzin filozofii jak
epistemologia, metafizyka i filozofia umysłu.
Racją współistnienia tak różnych tematycznie tekstów w jednym tomie jest zaprezentowanie pewnego sposobu rozumienia filozofii
jako dziedziny, która może i powinna podlegać ciągłej interpretacji i reinterpretacji, ponieważ jej naturą jest dialog, a racją bytu wkład we
współcześnie toczone dyskusje filozoficzne. To
właśnie one są dla Marcina Poręby najważniejszym układem odniesienia dla interpretacji zakurzonych już niekiedy koncepcji i sporów, co
pozwala mu na włączenie ich w dyskurs współczesny. W konfrontacji tej historia filozofii ma
zaistnieć jako myśl żywa, która swą tożsamość
zyskuje dopiero w rozmowie z inną żywą myślą.
Autor wykracza w swoim rozumieniu filozofii poza utarty podział na filozofię analityczną
i kontynentalną, który uważa za jedną z głównych przeszkód dla nieskrępowanego żadnymi
zastanymi schematami pojęciowymi rozwoju.

Bernard Stiegler
Wstrząsy. Głupota
i wiedza w XXI
wieku
Wydawnictwo
Naukowe PWN

Oprawa twarda, 534 s.
ISBN 978-83-01-19665-3

Jest to publikacja, która ma poprowadzić czytelnika przez gąszcz recepcji czy też ocen filozofii Marksa i ważnych dla kultury współczesnej tematów związanych z marksizmem.
Na publikacje składają się różne teksty, i to
zarówno pod względem ujęcia tematu przewodniego, jak i warsztatu. Zamiarem redaktorów naukowych tomu było bowiem oddanie burzliwości i różnorodności toczącej się
dyskusji na temat marksizmu oraz zaprezentowanie wielości jej wątków. Książka ta
tworzy pewną spiętą tematem całość, ale ma
również służyć jako zbiór samodzielnych artykułów dotyczących konkretnych zagadnień.
Tom zawiera artykuły dość odmiennie oceniające marksizm, co było świadomą intencją redaktorów.
Konfrontacja różnych ujęć skłania do podjęcia samodzielnej lektury dzieł Marksa i refleksji nad nimi. W przypadku Karola Marksa mamy bowiem do czynienia z niezwykle
rzadko spotykaną w świecie nauki polaryzacją stanowisk.

Oprawa miękka, 408 s.
ISBN 978-83-01-19582-3

Jeśli wierzyć Stieglerowi, a po lekturze tej
książki nie sposób postąpić inaczej, cyfryzacja
prowadzi do radykalnego przewrotu w polu
wytwarzania, przekazywania i odbioru wiedzy, a jej nieredukowalnie farmakologiczny
charakter stanowi główną stawkę polityczną
naszych czasów. Wstrząsy. Głupota i wiedza
w XXI wieku to pierwsza przetłumaczona
na język polski książka francuskiego filozofa,
która jest doniosłą próbą filozoficznej krytyki
ekonomii politycznej w warunkach świata zaawansowanych technologii i w obliczu panowania bezmyślności na skalę planetarną. To
swoista „mapa drogowa”, która precyzyjnie
kreśli scenariusz pokojowej walki z głupotą
prowadzonej za pomocą narzędzi cyfrowych
oraz przy wykorzystaniu na nowo odczytanej
francuskiej i niemieckiej filozofii.

Iwona
Krupecka

Kadr z filmu Wielki Gatsby

Nowoczesny zawrót
głowy

Nowy Jork lat 20. – miasto stworzone z modernistycznych snów
o pędzie, zmianie, „płynnej nowoczesności”. Miasto-potwór,
nienasycone i tym nienasyceniem zarażające swych mieszkańców,
niby jakąś nową chorobą, nieznaną ludzkości sprzed okresu rewolucji
przemysłowej. Wielki Gatsby z 2013 roku, w reżyserii Baza Luhrmanna,
jest opowieścią o tym rwącym naprzód świecie, który w nieustannym
kołowrocie zmian staje się bezustanną maskaradą, grą pozorów
i zasłon. A dla tych, którzy nie potrafią się z tym pogodzić – tragedią.

O

powieść – kanwy fabularnej dostarcza powieść Francisa Scotta
Fitzgeralda z 1925 roku – jest
w gruncie rzeczy prosta: ubogi Jay
Gatsby (a raczej: ukrywający się pod
tym pseudonimem/przebraniem James Gatz) zakochuje się w należącej
do klasy wyższej Daisy, ona natomiast

wychodzi za innego – bogatego Buchanana. Mimo że Gatsby zdobywa
majątek i oszałamiającymi, starannie wyreżyserowanymi spektaklami
i sceneriami uwodzi ją, Daisy ostatecznie wybiera próżnego, bezmyślnego, ale społecznie uprzywilejowanego męża. Prosta historia o pustej

laleczce niegodnej prawdziwej miłości? Wokulski i Izabela bis? Niezupełnie. Bo i sceneria już nie dziewiętnastowieczna, i sedno sprawy inne.
W Wielkim Gatsbym wszyscy są już
zarażeni nowoczesnością, niewinność
epoki pozytywistycznej została już
utracona. „Być nowoczesnym – pisze

Maciej
B. Stępień

Okultyzm

filozofuj.eu

redakcja@filozofuj.eu

Doktor filozofii,
adiunkt w Zakładzie
Historii Filozofii
w IFSiD UG; zajmuje
się historią filozofii
nowożytnej,
ze szczególnym
uwzględnieniem
filozofii hiszpańskiej;
autorka książki Don
Kichote w krainie
filozofów (2012),
tłumaczka, m.in.
Dysputy w Valladolid
(1550/1551) (2014).
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czas: 2 godz. 22 min.
reżyseria: Baz
Luhrmann
scenariusz:
Baz Luhrmann, Craig
Pearce
gatunek:
melodramat
produkcja: Australia, USA
premiera: 1 maja
2013 r. (świat)
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Filozofia w filmie

Nowoczesny zawrót głowy

Kadr z filmu Wielki Gatsby

Marshall Berman – to żyć życiem pełnym paradoksów i sprzeczności. […]
To być równocześnie rewolucjonistą
i konserwatystą: pozostawać otwartym na nowe doświadczenia i przygody przy świadomości, że wiele nowoczesnych przygód prowadzi w otchłań
nihilizmu; to tęsknić za stworzeniem ‒
i uchwyceniem się ‒ czegoś rzeczywistego, kiedy wszystko rozpływa się
w powietrzu”. Powiedzieć więc, że
Daisy czy Tom Buchanan żyją w świecie pozorów – pozornych wartości,
ułudy, ulotnych przyjemności, gonitwy
wrażeń – a Gatsby jest od tego wolny,
wydaje się niemożliwe. Być może to
w warstwie estetycznej filmu Luhr
mann najlepiej pokazał, iż świat bez
pozorów czy „poza” pozorami, w swej
mitycznej, upragnionej i nagiej istocie,
nie jest już dostępny nikomu. Nawarstwienie wyrazistych barw, korowód
sztukmistrzów, a wreszcie wszędobylskie zjawiskowe zasłony – uznać je
trzeba za symboliczne – budują atmosferę natłoku doznań, błyskawicznego
zastępowania jednych silnych wrażeń
innymi, jeszcze mocniejszymi, a także
ulotności wszelkiego piękna.
Podstawowym zabiegiem w warstwie
obrazowania jest odróżnienie centrum
miasta od jego części przemysłowej,
zwanej „doliną popiołów”, i od luksu-
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sowej Long Island z jej dodatkowym
wewnętrznym zróżnicowaniem (o charakterze klasowym) na East Egg i West
Egg. Miasto jest domeną nowoczesności: „niezmierzona różnorodność życia”,
„dzika obietnica”, „całe piękno świata”,
„wszystko jest możliwe” – takich określeń
używa narrator opowieści, a zarazem
jeden z jej bohaterów, Nick Carraway.
W centrum jest głośno, szybko, ruchliwie, zmiennie; to rzeczywiście obietnica, ale nie do spełnienia, gdyż miasto obiecuje urzeczywistnienie piękna
poprzez zróżnicowanie i zwielokrotnienie doznań. Słusznie więc sceny w mie-

ście przedstawione zostały w konwencji niemal orgiastycznej – tutaj rządzi
nienasycenie. Nowoczesne pragnienie ujawnia więc swoją naturę: nigdy
nie da się go zaspokoić. Więcej nawet,
gdyż obietnica, o której mówi Nick, prowadzi do przedłożenia rozległości czy
różnorodności przeżyć nad ich głębię
czy intensywność. Owa intensywność
jawi się wręcz jako efekt różnorodności. „Dolina popiołów” to tymczasem
„śmietnik” – szaro, brudno, brzydko.
W takiej scenerii nic pięknego/prawdziwego/dobrego nie może się wydarzyć… a jednak. Również tutaj dociera

Kadr z filmu Wielki Gatsby
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pęd miasta: żona właściciela warsztatu,
kochanka Buchanana, jest uosobieniem
życia w fikcji: i w fikcji groteskowych
masek, i w fikcji natychmiastowego
spełnienia, i w fikcji podwójnego życia. Mąż zaś, no właśnie, w swoim tępym uporze niedostrzegania prawdy,
w swojej zwierzęcej miłości – bezrefleksyjnej, brutalnej, zachłannej i prostej –
jest jednak prawdziwy i na swój sposób
piękny. Paradoksalnie, piękny w brzydocie swoich „prymitywnych” reakcji.
Daisy nie jest laleczką – ona wie, że
zasłony nie skrywają już niczego. „Musi
się samemu pragnąć iluzji ‒ na tym
polega tragiczność” – pisał Nietzsche,
ujawniając, iż poza pozorem nie ma nic,
że rzeczywistość jest w pewnym sensie pusta. Tę pustkę ujawnia ulotność
wszystkiego, co piękne, a jedynym lekarstwem staje się zwielokrotnianie Kadr z filmu Wielki Gatsby

Kadr z filmu Wielki Gatsby

pozoru, pozostawanie pośród zasłon.
„Wszystko, co w życiu ładne, blaknie
i nie odzyskuje już barw” – mówi Daisy Nickowi, gdy w chwili wyjątkowej
szczerości opisuje swoje życie w kategoriach przesytu, nadmiaru doznań,
które stapiają się w jedną masę. Można
by rzec, że Daisy rzeczywiście grzeszy –
wiedząc, iż wszelkie piękno jest pozorem, rozpoczyna grę w zrywanie zasłon, grę w piękno samo w sobie, grę
w piękno czystej miłości. A jednocześnie to, za czym goni, to nadal tylko pozory. Daisy kocha Gatsby’ego w masce,
w karnawałowym korowodzie, utkanego z luksusu i z jej wyobrażeń o idealnym kochanku-gentlemanie. Gdy
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tylko okazuje się prawdziwym człowiekiem, miłość znika jak mgła. Tak
jakby Daisy musiała się sama przekonać, iż owa „rzeczywistość”, za którą
tęskniła, w gruncie rzeczy niewarta
jest trudu, gdyż zasłony nie tyle skrywają, co przesłaniają okropieństwo życia jako takiego w jego mięsistej, krwistej postaci i umożliwiają życie ludzkie,
które pędzimy w niezbędnym do tego
życia pozorze.
Jeśli teraz przyjrzymy się samemu
Gatsby’emu, to z pewnością nie będzie
on naiwnym idealistą. On wie. Wie, że
„nagie życie” nie jest piękne; że w „dolinie popiołów” zachowanie człowieczeństwa jest heroizmem, więcej: że

to człowieczeństwo jest jakby stopniowalne i zależy od uczestniczenia w sferze pozorów par excellence, w kulturze
utkanej z metafor, symboli, wyśnionych obrazów i wymyślonych pojęć.
Dlatego tworzy iluzje, nie oczekując
przy tym od Daisy, że zrezygnuje z tego,
co sam uznawał za swoją istotną zdobycz. A mimo to i on wpada w pułapkę
„głębi”: Gatsby podtrzymuje, a nawet
wprowadza do nowoczesnego świata
Long Island różnicę pozoru i prawdy.
W towarzystwie zadowalającym się
pozorami potęguje je, by w ten sposób ukazać ich nicość, brak sensu, brak
podstawy. Tak jakby chciał powiedzieć:
Bawcie się! Chodzi tylko o iluzje! Wszyscy jesteśmy z nich zrobieni. Wówczas
jednak siebie samego sytuuje poza tą
grą, jako jej mistrza czy reżysera, jako
tego, kto może łamać reguły, bo wie lepiej, bo jest lepszy, bo jest prawdziwszy.
Dlatego żąda od Daisy wyznania, że nigdy nie kochała męża – ich miłość musi
być tym, co stałe, tym, co bezwzględnie piękne i wolne od wszelkich zniekształceń i przebrań. Tak jakby pod
spienioną powierzchnią morza skrywać się miała nieruchoma głębia, dostępna tylko dla wybrańców. Tyle że
jedyną drogą do urzeczywistnienia
marzenia o sobie samym okazuje się
dla Gatsby’ego właśnie ta gra. 
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P R E N U M E R A T A

Filozofia z przymrużeniem oka

Anegdoty i żarty
czyli filozofia na wesoło

Pewien artysta zapytał właściciela galerii, w
której wystawiał swoje obrazy, czy cieszą się
one dużym zainteresowaniem.
– Hm… – odpowiedział zapytany – mam
dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że
pewien dżentelmen wczoraj pytał, czy pańskie obrazy osiągną dużą wartość po pańskiej śmierci. Gdy mu powiedziałem, że tak,
zakupił wszystkie piętnaście dzieł.
– To wspaniale – krzyknął artysta – a jaka
jest ta zła wiadomość?
– Tym dżentelmenem był pański lekarz.

licja aresztowała matkę przełożoną z pobliskiego klasztoru, ministra finansów, pralkę
do prania oraz wieżę Eiffla.
O myleniu filozofii ze sztuką: – Panie profesorze, nawet jeśli to nieprawda, to pięknie napisana.

Pan Bóg (najdoskonalszy pośród twórców)
spojrzawszy na Adama powiedział do siebie: – Stać mnie na więcej!
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4.

Greckie piękno
Inaczej stwierdzenie
Greckie poznanie przez zmysły
Badanie piękna i sztuki poprzez obserwację
mózgu
5. Percepcja napięcia mięśni własnego ciała
oraz jego pozycji
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6. Dowód prawdziwości danego twierdzenia
polegający na udowodnieniu fałszywości
przeczenia tego twierdzenia to dowód…
7. Przekonywanie to inaczej…
8. Relacja (zdaniem niektórych) pomiędzy
fizycznym mózgiem a myślami albo między
materialną warstwą obrazu a jego pięknem
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9. Stanowisko zacierające różnicę między
dobrem a złem lub nawet eliminujące
własność dobra i zła moralnego
10. Można się po niej stoczyć
11. Filozof urodzony w Gdańsku, który
pisał o czystej i radosnej kontemplacji
piękna

12. Ukuł słowo „estetyka”, mając jednak
na myśli dziedzinę epistemologii
13. Piękno dla antycznego Rzymianina
14. Spotkanie dwóch umysłów lub rozumów
15. System znaków i reguł ich używania
16. Gramatyka, retoryka, dialektyka pośród
artes liberales
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Pewnego dnia Pablo Picasso nakrył włamywacza w swoim nowym chateau. Intruz uciekł,
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sztuki współczesnej. Minęły trzy tygodnie,
zanim odkryto, co się stało.
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Dofinansowano ze
środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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