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Władysław Tatarkiewicz

Alternatywna definicja sztuki
Źródło: W. Tatarkiewicz, Definicja sztuki, [w:] tenże, Droga przez estetykę, Warszawa 1972, 

s. 33–35.

Dzieła sztuki, sonet i gmach, ozdobna komoda i sonata, tak bardzo 
się między sobą różnią, że można wątpić, czy znajdą się cechy im 

wszystkim wspólne. Toteż cech tych teoretycy od dawna szukają nie tyle 
w samych dziełach sztuki, ile w jej stosunku do rzeczywistości, w jej in-
tencji lub jej działaniu na ludzi. Wszakże i te punkty widzenia nie ujaw-
niły takiej własności, która by zawsze występowała w sztuce, a nie wy-
stępowała w żadnej innej czynności człowieka.

Z punktu widzenia intencji sztuki: jedne jej dzieła powstały z po-
trzeby utrwalenia rzeczywistości, ale inne z potrzeby kształtu, a jeszcze 
inne z potrzeby ekspresji; jedne są produkcyjne, inne zaś ekspresyjne; 
[…] jedne kształtują człowiekowi otoczenie, inne dają wyraz jego we-
wnętrznym treściom. 

Z punktu widzenia działania sztuki na ludzi: wiele jej dzieł budzi swo-
iste przeżycia estetyczne, których istotnym składnikiem są uczucia upodo-
bania czy zachwytu; ale inne działają inaczej; są źródłem wzruszenia albo 
silnym uderzeniem, wstrząsem, a to jest co innego niż upodobanie i zachwyt.

Z punktu widzenia stosunku sztuki do rzeczywistości: znaczna jej 
część odtwarza konkretną rzeczywistość; jeśli nie wiernie, to przynaj-
mniej swobodnie; ale jeszcze inna część wytwarza abstrakcyjne kształty. 
Jedne dzieła sztuki utrwalają to, co jest, inne konstruują to, czego nie było.

Z punktu widzenia wartości sztuki: wiele jej dzieł cechuje piękno; 
ale inne dzieła cechuje wdzięk, subtelność, wzniosłość bądź jeszcze inne 
wartości estetyczne. A wartości tych […] niepodobna wyliczyć.

Wniosek: jakkolwiek będziemy określać sztukę – wszystko jedno 
czy będziemy się odwoływać do jej intencji, jej stosunku do rzeczywi-
stości, jej działania, jej wartości – zawsze kończymy na alternatywie, na 
formule „bądź-bądź”.
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Określając sztukę przez intencję, musimy powiedzieć, że intencją jej 
jest bądź potrzeba utrwalenia rzeczywistości, bądź potrzeba kształtu, bądź 
potrzeba ekspresji. Będzie to więc definicja alternatywna. Ale – nie dość 
tego. Nawet taka alternatywna definicja nie będzie jeszcze poprawna: nie 
wszystko bowiem, co powstało z potrzeby rzeczywistości, kształtu czy 
ekspresji, zaliczymy do sztuki; zaliczymy tylko to, co jest zdolne wzbu-
dzić zachwyt, wzruszenie bądź wstrząs. Więc definicja dzieła sztuki musi 
się liczyć nie tylko z intencją, ale także z działaniem. 

Analogicznie rzecz się mieć będzie, jeśli podejmiemy definicję sztuki 
przez jej działanie: będzie to definicja alternatywna, bo do wytworów 
sztuki zaliczamy te, które bądź zachwycają, bądź wzruszają, bądź wstrzą-
sają. A i to nie będzie jeszcze definicja poprawna: bo utwór, który za-
chwyca, wzrusza czy wstrząsa, o tyle tylko zaliczymy do sztuki, o ile po-
wstał z potrzeby kształtu lub potrzeby ekspresji. 

Wniosek: Definicja sztuki musi uwzględnić zarówno jej intencje, jak 
działanie; a zarówno jej intencja, jak działanie mogą być takie lub inne. 
Będzie to więc definicja nie tylko alternatywna, ale podwójnie alterna-
tywna. Będzie mieć mniej więcej taki kształt: sztuka jest odtwarzaniem 
rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli wy-
twór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, 
bądź wzruszać, bądź wstrząsać. 

http://filozofuj.eu/

	_gjdgxs

