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KLASYCZNA TEORIA SZTUKI

(„U źródeł tożsamości kultury europejskiej”, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 201-218)

Legendarny  poeta  grecki  Pindar  z  Teb  ukuł  aforyzm,  iż  „sztuka  jest  rzeczą  trudną”, 

bowiem niełatwo ją  tworzyć,  a jeszcze trudniej  wnikać w jej  tajniki.  Rzut  oka na sztukę 

współczesną oraz na towarzyszącą  jej  teorię  przekonuje,  że aforyzm ten  jest  aktualny:  w 

sztuce  dominuje  tzw.  antysztuka,  profesjonalni  znawcy  sztuki  są  skłóceni,  a  szeroka 

publiczność jest zdezorientowana. Mówi się głośno o kryzysie w sztuce i w całej kulturze, a 

przecież  kryzys  to  świadectwo  braku  rozumienia  –  braku  rozumienia  siebie,  własnych 

poczynań  i  otaczającego  nas  świata.  Gdzie  w  tej  sytuacji  szukać  ratunku?  Ponieważ  o 

antysztuce  napisano  już  wiele  i  –  by  tak  rzec  –  nic  z  tego  nie  wynika,  powróćmy  do 

klasycznej  teorii  sztuki,  której  zręby  znajdziemy  u  Arystotelesa,  a  jej  rozwinięcie  i 

uzupełnienie  w myśli  Tomasza  z  Akwinu  i  jego  komentatorów (głównie  J.  Maritaina,  E. 

Gilsona  i  M.  A.  Krąpca).  Podczas  poznawania  tej  teorii  będziemy się  zatrzymywać  przy 

konkurujących z nią ujęciach, co da nam w miarę pełny wgląd w problem sztuki w jego planie 

rzeczowym, jak i historycznym.

Będziemy pytać: co to jest sztuka?,  jaka jest ostateczna racja istnienia sztuki?, jaki jest 

związek sztuki z realną rzeczywistością?

1. Co to jest sztuka?

Słowo „sztuka” – będące przekładem łacińskiej „ars”, ta zaś greckiej „techne” – oznacza 

coś  sztucznego,  różnego  od  rzeczy  powstałych  „z  natury”,  a  także  oznacza  coś,  co  jest 

wytworzone umiejętnie, co jest dziełem. Można by więc sztukę zdefiniować jako umiejętność 

wytwarzania. Narzucają się nam jednak różne pytania, np.: co to jest (resp. na czym polega) 

umiejętność?, jaki jest zakres działania sztuki?, co stanowi podstawę wytwórczości – rozum 

czy wyobraźnia?, czy pojęcie „wytwarzania” nie upraszcza przypadkiem zjawiska sztuki?, itp. 

Spójrzmy, co mają w tej sprawie do powiedzenia klasycy problemu sztuki.

Dla  Arystotelesa  sztuka  to  „trwała  dyspozycja  do  opartego  na  trafnym  rozumowaniu 

tworzenia”;  trwała  dyspozycja  to  właśnie  umiejętność  (cnota)  wytwarzania,  umiejętność 

związana  z  ludzkim intelektem.  Tę samą myśl  wyraża  niemniej  zwięźle  Tomasz,  według 

którego „ars est recta ratio factibilium”; w tej definicji spotykamy dwa człony: „ratio recta” 

oraz „factibile”. Poddajmy je wyjaśnieniu.
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„Rectitudo” to stosowność, zaś „rectum” to stosowne (właściwe, odpowiednie) – z czym? 

Z przyjętym planem-koncepcją oraz z zamierzonym celem. W sztuce rozum obmyśla plan i za 

pomocą tego planu kieruje wszystkim, co stosowne (przydatne) do osiągnięcia ustalonego 

celu. „Ratio” oznacza:

a)rozum kierujący wytwarzaniem,

b)koncepcję obmyśloną przez rozum

c)zamierzony cel jako ostateczną rację wytwarzania.Co to jest „factibile”?

„Factibile” oznacza wszystko to, co jest wytwarzane oraz to, co służy wytwarzaniu, a więc: 

plan, tworzywa, czynności i narzędzia. Nasuwa się pytanie: co może być tworzywem sztuki? 

Tworzywem tym może być praktycznie wszystko, co da się przetwarzać, a więc zarówno 

materia  nieożywiona oraz  ożywiona,  jak  i  ludzkie  myśli  (pojęcia,  poglądy)  oraz  uczucia. 

Dlatego sztuką dla Arystotelesa i Tomasza jest w równym stopniu logika i poezja, medycyna i 

hodowla  lub  uprawa,  szewstwo  i  budownictwo.  Wszędzie  tam,  gdzie  wiedza  jest 

wykorzystana po to, aby coś wytworzyć, tam jest sztuka.

Przy okazji odnotujmy, że powyższe wyjaśnienia pozostają w niezgodzie ze stanowiskiem, 

niezwykle dziś popularnym, według którego sztuka to ekspresja (wyrażanie) postaw, myśli i 

uczuć przeżywanych przez człowieka. Arystoteles powiedziałby,  że wyrażanie postaw czy 

uczuć zakłada sztukę; kto posiadł ją, ten napisze piękny wiersz liryczny, a kto jej nie posiada, 

informuje, że przeżywa to czy tamto – kogoś takiego nazywamy grafomanem.

Wróćmy do spraw ważniejszych, bowiem rodzą się następujące pytania: czy tak szerokie 

pojęcie sztuki nie obniża rangi pewnych sztuk, np. poezji?, czy przypadkiem nie prowadzi 

ono do pomieszania ze sobą nauk (logiki, medycyny), rzemiosł (szewstwa, tkactwa) i sztuk? I 

wreszcie mamy prawo pytać: czy takie szerokie rozumienie sztuki nie jest po prostu banalne, 

a zatem mało przydatne w praktyce obcowania ze sztuką?

Pytania  te  nie  zostały  przywołane  po  to,  aby  podtrzymać  wykład,  ponieważ  są  one 

stawiane pod adresem klasycznej definicji sztuki przez – zdziwionych, a nawet oburzonych – 

dzisiejszych estetyków i artystów. Rozważmy je po kolei.

Czy poezja, taniec bądź malarstwo stracą coś ze swego splendoru, jeśli się je przyrówna do 

szewstwa czy hodowli? Odwołajmy się do doświadczenia, bo to ono, a nie jakaś popularna, 

ale  aprioryczna  teoria,  ma  nam dostarczyć  rozstrzygających  argumentów.  W jego  świetle 

zgodzimy się, że na czym innym polega umiejętność dowodzenia wojskiem, szycia butów, 

rzeźbienia  czy też  wyprowadzania  wniosków z  określonych przesłanek,  ale  zgodzimy się 

także  z  tym,  że  dla  dowódcy,  szewca,  rzeźbiarza  i  logika  wspólna  jest  umiejętność 

wytwarzania  czegoś:  dowódca  wytwarza  stan  rzeczy  pożądany  na  polu  bitwy,  szewc  – 
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obuwie, logik – wniosek, lekarz – zdrowie, a poeta – wiersz. W każdym z tych przypadków 

mamy do czynienia z  wytwarzaniem jako czynnością  świadomą, czyli  celową i  roztropną 

(ekonomiczną),  którego  celem  jest  to,  co  –  zgodnie  z  zamierzeniem  –  być  powinno. 

Respektuje to lekarz, szewc, logik i poeta, a jeżeli któryś z nich opanuje zasady swej sztuki w 

sposób doskonały i nie będzie popełniał błędów, nazwiemy go mistrzem.

Z kolejnym pytaniem wiąże się podejrzenie pomieszania ze sobą dziedzin nauki, rzemiosła 

i  sztuki.  Czy rzeczywiście dochodzi  do takiego pomieszania,  a  właściwie do bezzasadnej 

unifikacji? Skoro doświadczenie poucza,  że logika, medycyna i poezja to sztuki,  skąd się 

wzięło powyższe podejrzenie? Z tym pytaniem należy się zwrócić do dziejów naszej kultury, 

do tych wydarzeń, które podniosły pewne sztuki do roli nauk, inne zdegradowały do funkcji 

rzemiosł, a jeszcze innym nadały status sztuk tzw. pięknych. Należy zastrzec, że problem ten 

jest  bogaty  i  złożony,  a  jego  pełne  wyświetlenie  wymagałoby  gruntownych  studiów 

kulturoznawczych, dlatego musimy ograniczyć się do wskazania zaledwie kilku jego wątków.

Otóż zauważmy po pierwsze, że niektóre ze sztuk, np. logika i matematyka, dokonują się 

na poziomie operacji czysto myślowych, a to zbliża je do czynności poznawczych. Ponadto, 

są one użyteczne w opracowywaniu naszego doświadczenia, nadawaniu mu formy, np. na 

etapie  rozumowania  (następującego  po  pojęciowaniu  i  sądzeniu)  lub  w  nowożytnym, 

matematycznym przyrodoznawstwie,  które  wykorzystuje  systemy logiko-matematyczne  do 

opisu doświadczenia (stąd podział np. na fizykę teoretyczną i doświadczalną). To sprawiło, że 

logika i matematyka stały się naukami w czasach nowożytnych i współcześnie, ale weszły 

one  do  panteonu  nauk  z  przymiotnikiem:  formalne  (w  odróżnieniu  od  realnych: 

przyrodoznawstwa i humanistyki, oraz filozofii i teologii). Natomiast do wydzielenia sztuk i 

pośledniejszych rzemiosł przyczyniły się podziały sztuk, które nie były wolne od różnego 

rodzaju  supozycji  natury  kulturowej,  np.  sztuki,  które  nie  wymagały  wysiłku  fizycznego 

nazwano  sztukami  wolnymi,  a  ich  autora  i  adresata  widziano  właśnie  w  człowieku  – 

obywatelu,  a  nie  w niewolniku (rzeźbiarzu,  murarzu,  szewcu),  którego zajęcia  wymagały 

pracy  mięśni.  O  sprawach  tych  warto  wiedzieć,  bowiem  wniosły  one  z  sobą  generalne 

przekształcenia, które tak mocno wzrosły w świadomość społeczną, że dziś uważamy je – 

wbrew doświadczeniu! – za oczywiste.

I wreszcie trzecia wątpliwość, według której klasyczne określenie sztuki jest w gruncie 

rzeczy banalne i w związku z tym bezużyteczne w poznawaniu dorobku sztuki. Czy tak jest? 

Odnotujmy wpierw,  że  ci,  którzy  odwołują  się  do  powyższego  argumentu,  są  zdania,  że 

definicja  sztuki  powinna  być  pomocna w odróżnianiu  sztuki  od  nie-sztuki,  a  powinna  to 

uczynić wyszczególniając kryteria dzieła sztuki lub – jeśli operują oni pojęciem sztuk tzw. 
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pięknych  –  powinna  podać  kryteria  piękna  resp.  wartości  estetycznej  i  artystycznej.  Jaki 

charakter posiada klasyczna definicja sztuki?

Otóż  powstałe  dzięki  niej  pojęcie  sztuki  posiada  charakter  analogiczny,  tzn.  że  treść 

oznaczona nazwą „sztuka” i realizowana w jej desygnatach jest w pewnej części ta sama, a w 

pewnej – różna. Inaczej mówiąc, w każdej sztuce branej oddzielnie zasady jej realizowania są 

różnorodne,  ale  cel  pozostaje  taki  sam.  Arystoteles  nieustannie  podkreśla,  że  w  sztuce 

rozumne pokierowanie (ratio recta) dokonuje się ze względu na „factibile”,  to  zaś – plus 

okoliczności  zewnętrzne  –  jest  w  różnych  sztukach  różne,  a  niekiedy  tak  bogate,  iż 

„uniemożliwia  to  zastosowanie  dowodzenia  w  sensie  naukowym”.  Sztuka  porusza  się  w 

dziedzinie przypadłości, a tu może być tak lub inaczej, dlatego nie we wszystkich sztukach 

stosuje się identyczne zasady: „celem sztuki lekarskiej jest zdrowie, celem sztuki budowania 

jest dom, a celem sztuki gospodarowania – bogactwo”. Skoro cele są tak odmienne, różnią się 

także właściwe dla nich zasady, dlatego: „nie to samo jest słuszne w polityce i w poezji, i nie 

to  samo w poezji,  co w innych sztukach”.  Co więcej,  nawet  w poszczególnych sztukach 

trudno mówić  o uniwersalnych zasadach:  „nie  ma jednej  sztuki  lekarskiej  dla  wszystkich 

istniejących stworzeń”. Arystoteles wyraźnie mówi, że różne zasady (reguły) prowadzą do 

tego samego celu w tej samej sztuce, bowiem to właśnie cel stanowi przyczynę sztuki (jest 

poznawany jako pierwszy!), a nie uniwersalne zasady!

Przytoczony wywód Arystotelesa może posłużyć dwom sprawom. Po pierwsze, oddala on 

powszechne  przekonanie,  iż  to  Arystoteles  jest  twórcą  definicji  sztuki  jako  wytwarzania 

wedle  uniwersalnych  reguł.  Zdumiewać  może  popularność  tej  opinii  i  jej  bezkrytyczna 

akceptacja przez teoretyków sztuki  i  artystów; definicję taką można by przypisać prędzej 

Platonowi,  który wymagał  od artysty,  aby kierował się  receptami na sztukę „jakie podało 

prawo i mądry prawodawca”. Platon miał jednak po temu powody systemowe, a mianowicie, 

idealne państwo, w którym sztuka powinna pełnić określone funkcje i dlatego powinna być 

oparta na powszechnych zasadach: zasadach ściśle zdeterminowanych, stanowiących kryteria 

pozwalające odróżnić sztukę prawdziwą od sztuki nieprawdziwej. I po drugie, wywód ten jest 

swoistą filipiką przeciwko urabianiu uniwersalnej (jednoznacznej) definicji sztuki, bowiem 

wynika  z  niego,  że  każda  taka  próba  będzie  aprioryczna  i  redukcjonistyczna.  Ma  się 

rozumieć, podobnie będzie z próbą zbudowania uniwersalnej definicji piękna czy wartości 

estetycznej.

Ciekawe, że do identycznych konkluzji doszli współcześnie tzw. antyesencjaliści, którzy 

poddali  krytyce  znane  określenia  piękna  i  sztuki,  a  w  efekcie  tej  krytyki  oskarżyli  je  o 

normatywizm i  redukcjonizm,  który jest  przeciw sztuce  i  wolności  artystycznej.  Ze  swej 
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trafnej krytyki wyprowadzili oni jednak pochopnie wnioski, iż sztuka jest niedefiniowalna, że 

– paradoksalnie – nie posiada ona istoty lub że jej istotę stanowi każdy jej przejaw. Dodać 

wypada, że antyesencjaliści  nie znają omówionej wcześniej definicji  sztuki,  a jeżeli  znają 

jakąś jej uproszczoną postać, uważają, iż jest ona banalna! Dzieje się tak dlatego, bowiem 

nowożytna  i  współczesna  teoria  sztuki  porusza  się  pomiędzy  Scyllą  jednoznaczności  a 

Charybdą wieloznaczności w definicji  sztuki. Jaki jest  tego rezultat? Otóż jednoznaczność 

będzie zawsze prowadziła do redukcjonizmu i normatywizmu, czyli ugrzęźnie ona w jakimś 

aprioryzmie,  zaś  przy  założeniu  wieloznaczności,  jak  w  przypadku  antyesencjalistów 

(wyrosłych z tradycji brytyjskiego empiryzmu i nominalizmu) – sztuką będzie to, co uznamy 

za sztukę! Pomijając sprzeczności logiczne, w jakie jest uwikłany antyesencjalizm, prowadzi 

on do innego aprioryzmu w teorii sztuki, a mianowicie, do relatywizmu i konwencjonalizmu.

Zatrzymajmy  się  przy  jeszcze  jednej  ważnej  kwestii.  Otóż  estetycy  niezadowoleni  z 

klasycznej definicji sztuki poszukiwali takiego określenia, które zawierałoby w sobie kryteria 

odróżniające  od  siebie  sztukę  i  nie-sztukę  (poznanie  i  moralność),  a  także  pozwalające 

odróżnić od siebie sztukę dobrą, prawdziwą od sztuki złej, nieudanej. Czy klasyczna definicja 

stwarza taką perspektywę?

Przede wszystkim zauważmy, że Arystoteles budował swoją definicję sztuki na tle tzw. 

teorii  aspektu,  czyli  odróżnienia  od  siebie  i  wzajemnego  ustosunkowania  poznania 

(„theoria”),  moralności  („praxis”)  i  sztuki  („poiesis”).  W  ujęciu  Tomasza  poznanie 

teoretyczne określa formuła „recta ratio speculabilium”, gdzie „speculabile” jest równoważne 

całej, złożonej i bogatej rzeczywistości i dlatego nie istnieje poznanie naukowe po prostu, 

wobec  czego  Tomasz  powiada,  że  w  poznaniu  teoretycznym  chodzi  o  rozumne 

(zreflektowane) pokierowanie poznawaniem, czyli  o respektowanie w nim charakteru jego 

przedmiotu. Inne będzie „recta ratio” w przypadku fizyki, inne w przypadku historii, a jeszcze 

inne  w  przypadku  filozofii.  Natomiast  „agibile”  i  „factibile”  wskazują  na  przedmioty 

poznania praktycznego, w którym nie chodzi  o wiedzę dla niej  samej,  czyli  nie  chodzi  o 

prawdę, lecz w którym wiedza jest przyporządkowana działaniu: postępowaniu w przypadku 

moralności  i  wytwarzaniu  w  przypadku  sztuki.  Definicja  sztuki  implikuje  więc  szerszy 

kontekst  wyjaśniania  i  rozumienia samej rzeczywistości  oraz odmian ludzkiego poznania, 

suponuje, że jeżeli coś jest sztuką, nie jest zarazem poznaniem czy moralnością. Spytajmy, 

czy  definicja  klasyczna  daje  rękojmię  rozpoznania  sztuki  dobrej  od  sztuki  marnej  lub 

fałszywej?

Nikt nie zaprzeczy, że dziełem, wytworem sztuki jest zarówno tzw. brukowy romans, jak i 

„Hamlet” Szekspira,  jest  nim „Straż  nocna” Rembrandta,  ale  także jarmarczna makatka z 
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jeleniem na rykowisku. Dziełem jest dom, niezależnie od tego, czy jest to luksusowa willa czy 

tzw.  blok  bądź  wiejska  chałupa;  dziełem  jest  bomba  atomowa,  obóz  koncentracyjny... 

Definicja musi to wszystko uwzględnić, z czego wynika, że nie do niej należy rozstrzyganie, 

które z wytworów sztuki – i dlaczego – są dobre dla nas. Ta kwestia wymaga odwołania się 

do  teorii  filozoficznej,  wskazującej  na  ostateczne  racje  istnienia  sztuki  oraz  do  teorii 

humanistycznej, która w powyższej perspektywie poznawczej zinterpretuje i oceni faktyczny 

dorobek człowieka w sztuce. Ten problem będzie przedmiotem następnych rozważań. 

2. Dlaczego sztuka?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera się w łacińskiej formule: „ars imitatur naturam et 

supplet defectum naturae in illis in quibus natura deficit” – sztuka naśladuje naturę i uzupełnia 

zastane w niej (poznane przez człowieka) braki. Podajemy ją w sformułowaniu Tomasza z 

Akwinu, ale  była ona już dobrze znana autorom starożytnym, np.  poecie Arystofanesowi, 

filozofom Demokrytowi, Platonowi i Arystotelesowi. Zawiera ona w sobie całą teorię sztuki: 

racją istnienia sztuki są braki bytowe, a sposobem ich eliminacji naśladowanie („mimesis”, 

„imitatio”).  Co naśladujemy? Współautorzy tej  teorii  są  w tym względzie  zgodni:  sztuka 

naśladuje naturę. Chociaż – jak zobaczymy – ich drogi rozeszły się gdy przyszło im określić, 

co  to  jest  natura  (a  co  doprowadziło  do  pojawienia  się  trzech  odmiennych  interpretacji 

przytoczonej  formuły,  czyli  trzech  teorii  sztuki!),  można  sądzić,  że  pojęcia  natury, 

naśladowania i braku fundują filozoficzną teorię sztuki. Poddajmy je wyjaśnieniu.

Pojęciem  kluczowym  dla  teorii  sztuki  jest  pojęcie  natury;  od  jego  rozumienia  zależy 

interpretacja pojęć naśladowania i braku. Jest ono jednocześnie jednym z centralnych pojęć 

filozoficznego wyjaśniania świata, z czego wynika, że jakie będzie pojęcie natury, taka będzie 

teoria sztuki. Spójrzmy wpierw na pojęcie natury występujące na gruncie filozofii klasycznej.

Teorię natury buduje Arystoteles na tle analizy budowy bytów materialnych, składających 

się na świat przyrody ożywionej i nieożywionej. Między innymi stwierdza on, że każdy byt-

konkret „składa się” z natury-formy substancjalnej oraz materii. Najprościej mówiąc, forma 

substancjalna jest w bycie tym, co zeń ujmujemy, kiedy mówimy: koń, drzewo, człowiek; w 

pojęciu  natura  jest  nam  dana  jako  istota  czegoś.  Na  tle  tego  wyróżnienia  Arystoteles 

stwierdza, że proces powstawania bytu „z natury” polega na „unifikacji” formy substancjalnej 

z  „pobudzającą”  ją  materią  (pierwszą);  ta  dynamiczna  współzależność,  dokonująca  się  i 

uzależniona także od uwarunkowań zewnętrznych, może być powodem różnych defektów w 

bycie, może prowadzić do niezrealizowania się pełni rzeczywistości, do których są one, każda 

na  swój  sposób,  „zdolne”.  Forma  jest  czynnikiem  kształtującym,  jest  ona  podmiotem 
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teleologicznego  (celowego)  „wysiłku”,  natomiast  materia  to  składnik  bytowy  bierny, 

przyjmujący w siebie działanie formy. Tak więc forma napotyka na „opór” materii, a także 

wspomnianych już  okoliczności  zewnętrznych  – i  właśnie  ten  opór  sprawia,  że  w bycie-

konkrecie może wystąpić określony brak, czyli ontycznie rozumiane zło. Jest ono – jak pisze 

Tomasz – brakiem dobra przysługującego rzeczy na mocy jej natury, a „umiejscawia” się w 

elementach integrujących i doskonałościowych tej rzeczy.

Poznanie braków bytowych dokonuje się zawsze na tle wiedzy o istocie czegoś; bez tej 

wiedzy nie wiedzielibyśmy, co jest dla danego bytu-konkretu – bezwzględnie lub względnie – 

konieczne. Rozpoznanie braku stwarza sposobność jego eliminacji, a do tego konieczna jest 

sztuka!  Zatem racją  istnienia  sztuki,  czyli  tym,  co  usprawiedliwia  jej  obecność  w  życiu 

człowieka,  jest  występowanie  braków  bytowych.  Inaczej  mówiąc,  gdyby  natura 

urzeczywistniała wszystkie doskonałości, sztuka byłaby zbędna.

Może się jednak pojawić wątpliwość co do uniwersalności tej tezy, bowiem o ile można się 

zgodzić, że sztuki wytwarzające narzędzia uzupełniają tym samym jakieś braki, o tyle nie jest 

jasne, jakie braki są eliminowane przez sztuki służące duchowi ludzkiemu, zwane sztukami 

pięknymi? Możemy przecież przedstawiać w sztuce to, co jest idealne w swoim rodzaju bądź 

też to, co jest brzydkie, co ucieleśnia braki gatunkowe i rodzajowe. Sam Arystoteles mówi 

przecież, że „sztuki uzupełniają naturę w tym, czego ona nie może urzeczywistnić bądź ją 

naśladują”, a w innym miejscu dodaje, iż: „naśladowcy naśladują ludzi... jako gorszych, albo 

jako lepszych niż na ogół jesteśmy, albo takich, jakimi jesteśmy”. Dostrzeżona trudność każe 

nam się  zatrzymać nad pojęciem „naśladowania”  i  nad kwestią  jego związku z  pojęciem 

„braku”. Chcemy wiedzieć co to znaczy, że „sztuka naśladuje naturę”? W jaki sposób sztuka 

naśladuje naturę i co jest przez nią w naturze naśladowane?

Według Arystotelesa artysta ma pełne prawo naśladować (przedstawiać) rzeczy zarówno 

realne,  jak  i  fikcyjne,  piękne oraz  brzydkie,  „niemożliwe (empirycznie),  ale  trafiające  do 

przekonania”; w każdym przypadku będzie on zarazem naśladowcą i twórcą, a więc będzie on 

dodawał do świata coś, co – w jego słusznym czy niesłusznym – mniemaniu jest w jakiejś 

mierze konieczne.  Mniemanie to  żywi artysta  dlatego,  że jego sztuka wyrasta  z  poznania 

realnego świata. Zatrzymajmy się przy tej sprawie.

Kiedy Arystoteles wyjaśnia, w jaki sposób dochodzi do aktualizacji „mimesis”, mówi, iż w 

człowieku jest obecna „naturalna skłonność do naśladowania, którą różni się on od innych 

istot  żywych...  i  przy  jej  pomocy zdobywa  on  swe  pierwsze  wiadomości”.  Wspomniana 

aktualizacja dokonuje się na dwóch poziomach bytowania człowieka, a ściślej mówiąc, na 

dwóch  poziomach  poznania  jako  sposobu  bytowania;  Arystoteles  odróżnia  „mimesis” 
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pierwotną  (mimikrę),  która  jest  rodzajem „reakcji  dostosowawczej”  będącej  następstwem 

pobudzenia  przez  rzeczywistość  władz  poznawczych  bytu  ludzkiego,  od  „mimesis” 

zreflektowanej, która się zaszczepia na „mimesis” naturalnej, uprzedmiotawia ją i stosownie 

do kontekstu życia ludzkiego opracowuje i  zużytkowuje.  Zdaniem Arystotelesa „mimesis” 

pierwotna  nie  jest  jeszcze  sztuką,  bowiem jest  ona  stanem świadomego  współbytowania 

człowieka  z  rzeczywistością;  o  sztuce  można  mówić  dopiero  w  przypadku  „mimesis” 

zreflektowanej. Rzecz tę wyjaśnia Krąpiec: „kiedy przedmiotem poznania nie jest rzecz, ale 

jego (człowieka) własny realny układ przedstawień, który może przypominać układ rzeczy, w 

tym  miejscu  zaczyna  się  sztuka.  Dotyczy  ona  układów  naszych  własnych  konstrukcji 

myślowych, naszych przedstawień”. W jaki sposób te nowe układy treści powstają?

Kiedy Arystoteles kontrastuje ze sobą wytwórczość „z natury” i w sztuce podkreśla ich 

analogiczność:  „Tak jak się  wykonuje  pewną rzecz świadomie,  tak też powstają  rzeczy z 

natury, i tak jak natura wytwarza pewną rzecz, tak też ją się tworzy świadomie”. Na kanwie 

tego stwierdzenia Tomasz powie wprost: „Posługując się materią artysta wytwarza tak, jak 

wytwarza natura”- „Artifex utitur materia, quam natura facit”, z czego wynika, że sztuka nie 

naśladuje natury w wytworze, lecz w sposobie swego działania. „Ars imitatur naturam in sua 

operatione”.  Pozostaje  pytanie:  czym  się  cechuje  działanie  natury?  Otóż  jej  dynamizm 

cechuje celowość, zatem naśladowanie w sztuce to działanie celowe: „mimesis” to celowość. 

Niezależnie więc od tego, czy artysta „kopiuje” zastany świat, czy tworzy światy fikcyjne, 

jego działalność ma charakter celowy, analogicznie do działania natury.

Popularny jest dziś pogląd, według którego pojęcie naśladowania jest nieprzydatne w teorii 

sztuki.  Dlaczego?  Otóż  –  jak  się  argumentuje  –  sztuka  to  twórczość,  a  nie  kopiowanie 

zastanego  świata,  a  ponadto,  sztuka  nie  musi  niczego  przedstawiać,  aby  być  sztuką,  np. 

abstrakcjonizm. W związku z tym poglądem zauważmy, że autorem pierwszego argumentu 

jest... Arystoteles, bowiem to właśnie on – jako pierwszy w dziejach teorii sztuki – wyjaśnił 

istotę naśladowania jako celowej produktywności, natomiast drugi zarzut, związany z faktem 

istnienia sztuki tzw. nieprzedstawiającej, nie uwzględnia tego, iż sztuka tego rodzaju także 

jest naśladowaniem, tyle że zakłada ona odmienne od Arystotelesowego pojęcie natury i tym 

samym suponuje inną teorię sztuki! Pozostaje do wyjaśnienia, czy ta odmienna teoria sztuki 

oddaje sztuce sprawiedliwość, czy – mówiąc wprost – jest teorią prawdziwą? Do sprawy tej 

powrócimy, teraz natomiast powróćmy do problemu: naśladowanie a brak.

Sztuka naśladuje naturę w sposobie swego działania i – dodaje Tomasz – „uzupełnia braki 

tam, gdzie one występują”. Z tezy tej wynika, że sztuka spełnia swe funkcje wówczas, kiedy 

eliminuje ona rzeczywisty brak. Jakie są rodzaje braków i w jaki sposób sztuka je eliminuje?

8



Brak jest zaprzeczeniem tego, co jest bezwzględnie lub względnie konieczne dla danego 

bytu; bezwzględnie konieczne jest to, co gwarantuje bytowi osiągnięcie jego celu właściwego 

i ostatecznego, np. pożywienie dla człowieka, zaś względnie konieczne jest to, co ułatwia 

realizację  celu  partykularnego,  np.  narzędzie.  Sztuka  jest  więc  tym,  co  dzięki  eliminacji 

braków  zapewnia  i  zabezpiecza  osiągnięcie  celu  ostatecznego  życia  człowieka.  W  jaki 

sposób?

Może ona wystąpić w roli przyczyny głównej, jak np. przy budowie domu, lub też może 

wystąpić  jako  współprzyczyna,  np.  kiedy  wspomaga  siły  natury  przy  usuwaniu  choroby. 

Inaczej  mówiąc,  sztuka eliminuje  braki współpracując z naturą na bazie poznanych zasad 

działania natury, np. w medycynie lub hodowli, oraz transponując zasady jej działania per 

analogiam, np. tak, jak ma się pięść do maczugi, a ta do broni palnej, ptak do samolotu czy 

człowiek do posągu.

Nadal jednakże pozostaje wątpliwość, czy np. rzeźbienie posągów, malowanie obrazów i 

komponowanie utworów muzycznych czy literackich wiąże się z usuwaniem jakichś braków?

Według Arystotelesa i Tomasza (a dane jest to również nam w doświadczeniu!) człowiek to 

twórca naturalny, a każdy twórca naturalny jest niedoskonały, dlatego działając zmierza on 

zawsze  do  nabycia  jakiejś  doskonałości-sprawności.  Uprawianie  sztuki  równa  się 

aktualizowaniu  potencjalności  osobowych  człowieka:  poznania,  miłości,  woli, 

podmiotowości, godności i  suwerenności.  Potencjalności te pozostają „w możności”, a jak 

mówi  Tomasz:  „wszystko,  co  znajduje  się  w  możności,  jest  brakiem dopóty,  dopóki  nie 

znajdzie się w akcie”. Usuwanie braku to doskonalenie świata i siebie samego nie tylko w 

aspekcie tego, co bezwzględnie konieczne, lecz także tego, co względnie konieczne, np. jako 

tego, co – według wiedzy i woli artysty – powinno lub może być! Ten wątek problemu sztuki 

odsyła  nas  do  pytania  o  związek  sztuki  z  rzeczywistością,  która  przecież  aktualizuje 

człowieka i stwarza mu sposobność zaktualizowania sztuki. Nim jednak przejdziemy do tej 

sprawy, zatrzymajmy się jeszcze przy sygnalizowanej kwestii wielości interpretacji pojęcia 

natury, co doprowadziło do pojawienia się trzech konkurujących ze sobą po dziś dzień teorii 

sztuki.

W  dziejach  filozofii  Zachodu  wyłoniły  się  trzy  ujęcia  natury:  1.  ruch-zmienność-

nieokreśloność;  2.  idea-tożsamość; 3.  forma substancjalna bytu (trwałe podłoże zmian).  Z 

tych  ujęć  wyrosły  odmienne  teorie  sztuki.  Teorię  klasyczną,  nazwijmy  ją  dla  wygody: 

„prywatywną” już poznaliśmy, spójrzmy zatem na teorie pozostałe. Otóż tam, gdzie naturą 

(osnową świata, tym, co „rzeczywiście rzeczywiste”) jest ruch-zmiana-nieokreśloność, wyłoni 

się teoria „maniczno”-ekspresyjna, natomiast gdzie naturą jest idea-tożsamość-niezmienność 
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pojawi się teoria „ejdetyczna”. Powtórzmy, że w każdej z tych teorii sztuka naśladuje naturę! 

Według pierwszej, „maniczno”-ekspresyjnej, u podstaw sztuki leży szlachetny szał-”mania”, 

„ethousiasmos”, który pojawia się w człowieku za sprawą bogów olimpijskich, bądź też leży 

kosmiczna „vis incognita”, nieokreślona i wolna, generująca świat poznawany zmysłami, a 

przejawiająca się jako np. gra (F. Schiller), wola mocy (F. Nietzsche), id (Z. Freud), elan vital 

(H.  Bergson),  Bycie  (M.  Heidegger),  das  Mystische (L.  Wittgenstein),  Niewyrażalne (Th. 

Adorno), archepismo (J. Derrida). Doświadczany zmysłowo świat jest niższy, gorszy bytowo, 

jest to świat pozorny, uzależniony całkowicie od natury, która jest bezinteresowną czystą i 

nieokreśloną  zmianą.  Jej  poznawanie  musi  mieć  więc  z  konieczności  charakter 

„maniczny”-ekstatyczny, fronetyczny (egzystencjalny), musi ono być – jak powiada B. Croce 

– intuicją-ekspresją, a jego cel to „wniknięcie”, bądź „zetknięcie” się oraz upodobnienie się 

(metanoja)  do  zasady  generującej  naszą  rzeczywistość.  Sztuka  to  rodzaj  bezpośredniego 

doświadczenia natury i zarazem ma być ona sferą autentycznie antropotwórczą. Podobnie jest 

w  teorii  „ejdetycznej”,  tyle  że  zasada  świata  „hic  et  nunc”  jest  statyczna,  doskonale 

niezmienna, absolutna w swej pełni i jedności, a cel sztuki to jej zmysłowe zobrazowanie. 

Oczywiście, to zobrazowanie ma charakter (cel) poznawczy: sztuka odsłania to, co konieczne 

– idee (Platon, Plotyn); to, co idealne (R. Descartes); idealne i „metafizyczne” (R. Ingarden). 

Istnieje  również  taki  wariant  omawianej  teorii,  kiedy  to,  co  konieczne  (natura),  jest 

historyczne  i  teleologiczne  (rozwija  się  w  sposób  konieczny  w  określonym kierunku),  a 

zadanie sztuki to „przewidywanie” lub „projekcja” tego, co idealne (konieczne) na danym 

etapie historycznym (G. W. Hegel, K. Marks, A. N. Whitehead). Natomiast kiedy odrzuca się 

zachodzenie  teleologii  (celowości)  w  ruchu  pierwotnej  natury,  sztuka  to  bądź  projekcja 

sensów na  świat  –  wariant  optymistyczny,  bądź  ekspresja  absurdalności  świata  –  wariant 

pesymistyczny (oba znajdziemy u J. P. Sartre'a i u A. Camusa).

Obie  teorie  są  niezwykle  popularne  w  czasach  współczesnych  i  obie  (bardziej 

„maniczno”-ekspresyjna)  „pracują”  na  rzecz  antysztuki,  motywują  i  usprawiedliwiają 

działalność  antyartystów.  Wbrew  przekonaniu  antyartystów  i  orędujących  im  krytyków  i 

estetyków należy powiedzieć, że antysztukę „wymyślili” filozofowie będący twórcami tych 

teorii, że antyartyści swą osobliwą działalnością – której sami zresztą nie rozumieją! – jedynie 

ilustrują filozoficzne wizje świata – i to wizje z gruntu fałszywe! Dyskusja z powyższymi 

teoriami nie jest sprawą takiej czy innej opcji, czyli psychologicznie motywowanego wyboru 

takiej koncepcji sztuki, która komuś „odpowiada”, lecz jest ona sprawą sporu filozoficznego z 

tzw.  statyzmem  oraz  wariabilizmem  ontologicznym.  Dodajmy  jeszcze,  że  dysputę  taką 
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przeprowadził już Arystoteles, wykazując, iż oba ujęcia są albo niezgodne z doświadczeniem, 

albo są wewnętrznie sprzeczne. Wyniki tej dyskusji obowiązują po dziś dzień! 

3. Sztuka a rzeczywistość

Problem  ten  posiada  trzy  wymiary,  a  mianowicie,  związku  sztuki  z  prawdą,  dobrem 

moralnym oraz pięknem. Odnotujmy wpierw, że na gruncie teorii „manicznej” i „ejdetycznej” 

sztuka jest urzeczywistnieniem doświadczenia tzw. źródłowego (Ur-Erfahrung, primordiale 

experience),  z  czego  wynika,  że  jest  ona  prawdziwa  (jak  wolą  mówić  estetycy:  jest 

wartościowa  poznawczo),  dobra  i  piękna  (wartościowa  estetycznie)  po  prostu.  Jak  jest 

naprawdę? Zatrzymajmy się przy problemie: sztuka a prawda.

Jak  widzieliśmy,  Arystoteles  umieszcza  sztukę  w  porządku  poznania  praktycznego  i 

utrzymuje,  że  sztuka  nie  jest  poznaniem  po  prostu,  lecz  takim  poznaniem,  które 

podporządkowuje  posiadaną  przez  człowieka  wiedzę  wytwarzaniu,  z  czego  wynika,  że 

wyrasta  ona  z  poznania,  z  wiedzy o  świecie.  Wiemy dobrze,  że  nasza  wiedza  może być 

prawdziwa  lub  fałszywa  i  często  doświadczamy  tego,  że  wiedza  prawdziwa  daje  nam 

rękojmię celowego działania, zaś wiedza fałszywa prowadzi do rozminięcia się z założonym 

celem. Można więc bez obaw powiedzieć, że prawda w sztuce jest pochodną prawdziwości 

naszej wiedzy o świecie: jaka wiedza o świecie, taka sztuka. Jeśli wiedza będzie prawdziwa, 

czyli zgodna z rzeczywistością, prawdziwa będzie wyrosła z niej koncepcja dzieła oraz samo 

dzieło,  natomiast  jeżeli  będzie  fałszywa,  jej  fałszywość  przechodzi  na  nasze  czynności  i 

wytwory.  W tym  więc  miejscu  sztuka  spotyka  się  z  prawdą  rozumianą  klasycznie  jako 

„adaequatio intellectus et rei”.

Prawdę w sztuce nie poznajemy bezpośrednio lecz pośrednio, poprzez koncepcję leżącą u 

podstaw wytworów sztuki; koncepcja ta jest racją zaistnienia dzieła! Jeżeli jest ona zgodna z 

rzeczywistością resp. jeżeli usuwa ona rzeczywisty brak, czyli: doskonali świat, powstałe w 

oparciu o nią dzieło to dzieło prawdziwe.

Często spotyka się pogląd głoszący, aby problem prawdy w sztuce rozpatrywać wyłącznie 

pod kątem prawdy tzw.  artystycznej,  którą  jest  –  jak  mówi  Gilson  – „zgodność  dzieła  z 

samym sobą”, którą sprowadza się do tego wszystkiego, co przyczynia się lub też świadczy o 

sprawnym urzeczywistnieniu przez artystę koncepcji w dziele, co nadaje temu dziełu jedność, 

„szczerość”  i  moc oddziaływania  na  odbiorców.  Pogląd  ten  ma swe źródło  w estetyce  I. 

Kanta, który postulował, aby sztukę rozpatrywać wyłącznie w aspekcie bezinteresownego, 

czyli obojętnego na istnienie dzieła resp. tego , co w nim przedstawione, „co” i „jakie”, a więc 

ograniczyć jej poznawanie do sfery artystyczno-estetycznej. Przyznać należy, że jest to ważny 

aspekt  poznawczy  sztuki,  realizowany  w  poznaniu  humanistycznym,  które  docieka  nad 
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sprawnościami  obecnymi  w  konkretnych  dziełach,  ale  trudno  się  zgodzić  z  postulatem 

ograniczenia  problemu  prawdy  sztuki  do  tego  aspektu.  Byłby  to  nieuprawniony 

redukcjonizm, który prowadziłby do niepożądanych konsekwencji. Dlaczego?

Stanowisku kantowskiemu przeczy nasze doświadczenie: oceniamy przecież sztukę pod 

kątem jej prawdziwości, a więc zakładamy, iż jej związek ze światem realnym jest związkiem 

rzeczywistym i ważnym dla sztuki i dla nas. Czy jest to postępowanie błędne? Jeżeli tak, jest 

to  błąd  płynący  z  naiwności,  z  jednostronności,  polegającej  na  traktowaniu  dzieła  jako 

fragmentu świata realnego. Ale tę naiwność można usunąć dzięki wychowaniu i nauczeniu 

człowieka,  w  jaki  sposób  należy  obcować  ze  sztuką;  to  zadanie  należy  do  humanistów. 

Daleko ważniejsze jest to, że każdy z nas posiada świadomość, iż sztuka wnosi z sobą do 

świata realne zmiany i że większą naiwnością byłoby autonomizowanie jej, sprowadzanie do 

sfery „bezinteresownego upodobania estetycznego”.

Najprostsze  narzędzie  zakłada  prawdziwą  koncepcję  świata.  Jeżeli  nie  chce  ono  być 

dziwolągiem, musi być w zgodzie z prawami przyrody, ale musi ono być także w zgodzie z 

celem życia ludzkiego jako ludzkiego, co zapewnia mu prawdziwość po prostu. Od tej zasady 

odstąpić  nie  wolno.  Za  przykład  niech  posłuży  obóz  koncentracyjny:  zbudowano  go, 

nieustannie doskonaląc jego aspekt „artystyczny”, bowiem w przekonaniu jego twórców świat 

był „skażony” brakiem zbyt dużej ilości „podludzi”; narzędzie to miało ów „brak” skutecznie 

wyeliminować.  Kto  zaprzeczy,  że  w  tym  przypadku  i  wizja  świata  twórców  obozu,  i 

koncepcja  dzieła,  i  samo  dzieło  są  logicznie  fałszywe?  Jeżeli  człowiek  nie  uzgodni  się 

prawdziwościowo ze światem, jego sztuka, która jest „przedłużeniem” i materializacją jego 

myśli, będzie z konieczności fałszywa, nawet jeżeli jej dzieła będą artystycznie wzorcowe.

Teza  powyższa  stosuje  się  także,  chociaż  proporcjonalnie,  do  dzieł  sztuki  służących 

duchowi  ludzkiemu.  Ma  się  rozumieć,  że  z  uwagi  na  ich  złożony  charakter  ocena  ich 

prawdziwości  nie  należy  do  zadań  łatwych,  ale  -dodajmy  –  kultura  Zachodu  od  dawna 

posiada  świadomość  istnienia  tego  problemu  dlatego  nieprzypadkowo  wyodrębniła 

wspomniany już typ poznania – poznanie humanistyczne, które nie tylko opisuje, interpretuje, 

ale również ocenia faktyczny dorobek w sztuce.

Związek  sztuki  z  dobrem  moralnym  jest  także  bezsporny,  choć  niebezpośredni  i 

wieloaspektowy. Nawet Kant dostrzegał ten aspekt sztuki, kiedy głosił, że „estetyczne” jest 

poprzez przeżycie wzniosłości podnoszone do rangi „etycznego” (sztuka miała nadawać treść 

czysto formalnym postulatom moralnym). W jaki sposób problem ten rozwiązuje klasyczna 

teoria sztuki?
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Wiemy, że sztuka i moralność przynależą do dziedziny rozumu praktycznego człowieka; co 

je  różni?  Przede  wszystkim  cel:  celem  realizowanym  przez  kierującą  życiem  ludzkim 

roztropność  jest  właśnie  to  życie,  ale  brane  pod  kątem  jego  ostatecznego  celu,  zaś  jej 

„przedmiotem” są  czyny (decyzje)  podejmowane przez  człowieka.  Celem moralności  jest 

dobro działającego (bonum operantis), natomiast celem sztuki jest dobro wytworu (bonum 

operis), bowiem znajduje ono swe spełnienie w zewnętrznej materii. Arystoteles i Tomasz są 

świadomi, że dobro człowieka jako bytu moralnego jest w znacznym stopniu osiągane dzięki 

sztuce,  ponieważ  każda  doskonałość  –  a  taką  jest  cnota  sztuki  –  „pracuje”  na  rzecz 

ostatecznego jego życia,  ale  z  naciskiem powtarzają,  że moralność nie jest  konieczna dla 

sztuki,  bowiem cel  sztuki  to  wytwarzanie dobrych dzieł  oraz ich konserwacja.  Dlaczego? 

Ponieważ sztuka jako sztuka doskonali człowieka tylko formalnie: niegodziwiec może być 

wielkim artystą, mistrzem w swej sztuce.

Ale jest jeszcze inny aspekt tej relacji. Skoro w sztuce rozum sam ustanawia i realizuje 

cele partykularne,  a  sfera moralności  jest  związana z ostatecznym celem życia ludzkiego, 

moralność z konieczności zajmuje wyższe miejsce w hierarchii cnót człowieka i w ten sposób 

stanowi  dziedzinę  nadrzędną  wobec  wytwórczości!  Jeśli  człowiek  chce  osiągnąć  cel 

ostateczny, cele szczegółowe nie mogą pozostawać w niezgodzie z celem naczelnym, bowiem 

dopiero  na  jego  tle  uwidacznia  się  ich  sens.  Streszczając:  sztuka  jako  sztuka  jest 

autonomiczna wobec moralności, ale moralność jest sferą nadrzędną, a przez to ważniejszą 

dla człowieka od sztuki. W jaki sposób sztuka podlega moralności?

Zdaniem Arystotelesa  i  Tomasza  w  sztuce  mogą  mieć  miejsce  dwa  rodzaje  uchybień 

moralnych, pierwsze, kiedy artysta nie osiągnie celu własnej sztuki i wytworzy dzieło złe, 

drugie, gdy zaplanuje wykonanie złego dzieła i przez to kogoś oszuka. Uchybienie sztuce jest 

czynem niemoralnym wobec sztuki,  a  czyn ten  obciąża  artystę  jako  artystę,  natomiast  w 

drugim  przypadku  odpowiedzialność  moralną  ponosi  artysta  jako  człowiek.  Mówiliśmy 

wcześniej, że sztuka wnosi realne zmiany do świata – ich autorem jest artysta. To on dokonuje 

w sposób rozumny i wolny wyboru dobra i ponosi odpowiedzialność moralną za sam wybór – 

bo  dobro  może  się  okazać  pozorne!,  i  za  realizację  obranego  dobra.  Wolność,  również 

wolność w sztuce, jest z konieczności związana z odpowiedzialnością. Tomasz powiada, że 

jeżeli  sztuka  służy  wytwarzaniu  dzieł,  których  nie  można  użyć  bez  naruszenia  zasad 

moralnych,  ich  wytwórcy  pomnażają  zło,  ponieważ  stwarzają  świadomie  sposobność 

naruszenia tych zasad, natomiast jeżeli wytwarzają oni dzieła, których można użyć do celów 

godziwych, ale także i złych moralnie, jak np. w sztuce wytwarzania broni, nie są to sztuki 
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obciążające  moralnie  artystę  i  je  właśnie  należy  uważać  za  sztuki  w pełnym tego  słowa 

znaczeniu, gdyż ich istnienie jest uzasadnione realnymi potrzebami.

W rozważaniach Arystotelesa i Tomasza nieustannie przewija się myśl, iż artysta nigdy nie 

przestaje być człowiekiem, że dokonując wyboru zawsze ponosi odpowiedzialność za własne 

decyzje i czyny. Charakterystyczne, że obaj nigdy nie pouczają artystów, nie mówią, co im 

wolno, a czego nie powinni, ale ciągle zwracają ich uwagę na to, że nic ich – jako ludzi – nie 

zwalnia z obowiązku rozumienia świata i rozumienia własnych decyzji w sztuce. Dlatego dla 

obu kwestią najważniejszą będzie troska o doskonalenie poznawcze i moralne człowieka, bo 

to daje nadzieję, że użyje on dobrze posiadanej sztuki oraz jej dzieł.

I wreszcie problem związku sztuki z pięknem. Samo wyróżnienie tego problemu wydaje 

się być zabiegiem retorycznym: przecież mówimy „sztuki piękne”! Pamiętamy jednak,  że 

klasyczna teoria sztuki nie wyróżnia żadnych sztuk pięknych, bowiem wszelka sztuka jest z 

konieczności  przyporządkowana  pięknu;  można  nawet  powiedzieć,  że  słowo  „sztuka”  to 

synonim piękna.  Dlaczego? Otóż jeżeli  racją istnienia sztuki  jest  eliminacja  braków resp. 

doskonalenie  świata,  sztuka  to  czynność  zmierzająca  ku  pięknu.  Zauważmy,  że  sztuka 

doskonali świat i jest to jej naczelne zadanie, i właśnie dlatego podziwiamy jej wytwory. W 

czasach  nowożytnych,  za  sprawą  filozofów,  głównie  Kanta,  oderwano  sztukę  od  jej 

naturalnego kontekstu, jakim jest świat realny, kontekstu, który – jak już wiemy – uzasadnia 

jej  istnienie,  i  zautonomizowano  ją  widząc  w niej  sferę  bezinteresownego  piękna.  Kiedy 

spytano, czym jest to piękno, które sztuka ma realizować, pojawiły się trudności. Dlaczego? 

Mówiliśmy wcześniej,  sztuka i  piękno są analogiczne,  i  że kryteriów sztuki  i  piękna jest 

nieskończenie  wiele.  Wbrew  temu  estetycy  i  artyści  poszukiwali  piękna  uniwersalnego, 

takiego które  stanowiłoby miarę  wszelkiej  wytwórczości,  a  o  jakim marzył  już  Platon w 

„Uczcie”. Rzecz jasna takiego piękna nie ma, bowiem każda rzecz doświadczana w realnym 

świecie i każdy ludzki wytwór jest piękny na swój sposób. Inaczej mówiąc, piękna jest przede 

wszystkim  rzeczywistość,  ale  nie  jest  ona  piękna  –  w  konstytuujących  ją  bytach  – 

jednoznacznie  (uniwersalnie),  lecz  transcendentalnie  i  analogicznie.  Co  to  znaczy? 

Zatrzymajmy się przy ujęciu Tomaszowym.

W jego pismach spotykamy dwa określenia piękna. I tak, według pierwszego, piękne jest 

to, co wzbudza upodobanie – „pulchrum est quod visum placet” bądź to, czego samo ujęcie 

się podoba – „cuius ipsa apprehensio placet”.  To proste stwierdzenie wydaje się banalne, 

bowiem nie wyjaśnia ono, co, i dlaczego w rzeczy powoduje, że wzbudza ona upodobanie? 

Przecież nie każda napotkana rzecz, ba, nie każde dzieło wywołuje w nas upodobanie! W tym 

momencie pojawia się druga definicja piękna: „Piękno wymaga spełnienia trzech warunków: 
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pierwszym z nich jest  pełnia, czyli  doskonałość rzeczy,  to bowiem, co posiada braki,  jest 

brzydkie; drugi warunek to właściwa proporcja, czyli harmonia; trzecim zaś warunkiem jest 

blask...”. Przy różnych okazjach Tomasz naświetla podane kryteria piękna, bo przecież znowu 

nie wiadomo, na czym ma polegać „integritas”, „consonantia” i „claritas”! Ta sytuacja, by tak 

rzec, pachnie popadnięciem w błąd logiczny zwany „regresssus ad infinitum”, bo pozostaje w 

mocy pytanie: na czym polega harmonia? Przecież realizuje się ona w świecie różnorodnie, a 

więc także różnorodnie może się realizować w sztuce. Tomasz był tego świadom, dlatego 

zawsze  dodaje,  że  chodzi  o  proporcję  „stosowną  dla  danego  rodzaju”,  że  chodzi  o 

„odpowiedni dla rzeczy blask” lub o „właściwą dla niej harmonię”. Wynika z tego, że druga z 

definicji Tomaszowych wcale nie podaje uniwersalnych i jednoznacznych warunków piękna, 

lecz  że  uwzględnia  zróżnicowanie  zachodzące  w  każdym  bycie  realnym  i  w  każdym 

wytworze, a zatem posiada także charakter analogiczny. Z drugiej strony Tomasz dodawał, że 

wspomniane warunki, które realizują się różnoznacznie w każdej rzeczy, realizują się zawsze 

„pod kątem” jej  natury,  że piękne w bycie jest  to,  co jest  zgodne z  jego naturą – „quod 

convenit naturae rei”. Sztuka to naśladowanie natury, a naturą w sztuce jest idea-plan, czyli 

forma sztuki, która zawiera w sobie zamierzony cel. Idea-forma to zasada czynna, w niej 

zawierają się potencjalnie wszystkie doskonałości dzieła, a w dziele wykonanym znajdują się 

tylko te, które artysta mógł i potrafił ucieleśnić. Można więc powiedzieć, że analogicznie jak 

w bycie „z natury”, w bycie-wytworze jego własne piękno to udana relacja pomiędzy formą 

dzieła a konieczną dla jego zaistnienia materią. Dlatego artysta może przedstawiać wszystko, 

nawet szpetotę, byle czynił to pięknie: „Unde videmus quod aliqua imago dicitur esse pulchra 

si perfecte repraesentat rem, quamvis turpem”.

Żadna z definicji Tomasza nie wnosi z sobą jakiejś apriorycznej recepty na piękno do teorii 

sztuki: pierwsza stwierdza, że każdy byt jest piękny, bowiem swą bytowością – tym, że jest 

(istnieje) i że jest jakiś (posiada jakąś treść) – aktualizuje w człowieku poznanie oraz miłość 

(upodobanie), natomiast według drugiej ten byt (resp. to dzieło) jest piękne, które posiada 

„optimum” tego,  co mu przysługuje  na mocy jego formy,  a wszystko, co posiada,  jest  w 

zgodzie z tą formą w taki sposób, że realizuje się jego cel właściwy. Każde dzieło i każdy byt 

jest  piękny transcendentalnie,  bowiem jest  on pierwotnie, a w poznaniu przedrefleksyjnie, 

inteligibilny i amabilny, ale nie każdy byt jest piękny kategorialnie, ponieważ nie każdy – i 

nie każde dzieło – stanowi udaną relację pomiędzy tym, co celowe, a tym co konieczne.

Jak  mówiliśmy,  dzieło  jest  czymś  dodanym  do  świata  w  imię  jego  doskonalenia.  Z 

pewnego  punku  widzenia  jest  ono  takim  samym  bytem,  jak  byty  naturalne,  ale  w 

rzeczywistości jest ono jedynie bytem „udającym” byt samoistny-substancjalny, powstały „z 
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natury”,  ponieważ  istnieje  przypadłościowo:  jako  przypadłość  dodana  do  bytu 

substancjalnego (np. kształt „Hermesa” dodany do bryły marmuru) przez człowieka i w swym 

sensie istniejąca wyłącznie dzięki człowiekowi i dla człowieka, bowiem tylko przez niego 

może być ono aktualizowane i konkretyzowane. Pozór jego pełnej bytowości bierze się stąd, 

że otwiera ono przed człowiekiem poznającym swój wewnętrznie autonomiczny świat.  Ta 

dwuznaczność ontyczna dzieła ma swe źródło w tym, że powstając na tle realnego świata, 

czerpiąc z niego rację swego istnienia i swe „archai”, powstaje ono „na sposób” człowieka, 

jako materializacja jego wiedzy i miłości, ale jest poznawane – zarówno przez artystę, jak i 

przez  odbiorcę  –  „na  sposób”  bytu.  Inaczej  mówiąc,  jest  ono  materializacją  poznania 

kategorialnego,  lecz  zawiera  w  sobie  odniesienie  do  porządku  transcendentalnego,  gdyż 

wyrasta z naturalnej afirmacji świata i w imię jego doskonalenia. Prawda, dobro i piękno w 

ich  wymiarze  artystycznym,  a  więc  jednoznacznym,  jedynie  „udają”  swe  odpowiedniki 

bytowe,  stwarzają  pozór  obcowania  z  realną  rzeczywistością.  Ta  iluzja,  znana  nam  z 

doświadczenia, nie jest równoznaczna fałszowi logicznemu i złu moralnemu, ale – jak już 

wiemy dzięki analizie związku sztuki z prawdą – wywołujący ją aspekt artystyczny sztuki nie 

gwarantuje, że dzieło jest zgodne z realnym światem. Na tym właśnie polega „syreni śpiew” 

piękna w sztuce, że – jako „a priori” wniesione do świata przez człowieka – nie musi ono 

służyć prawdzie i dobru moralnemu. Piękno artystyczne nie daje gwarancji obecności piękna 

prawdziwego i dobrego moralnie, dlatego właśnie i „sztuka jest rzeczą trudną” i „piękno jest 

rzeczą trudną”.

Nie można zatem za tradycją kantowską ograniczać poznania sztuki do bezinteresownego 

„co „ i „jakie”, bo przecież sztuka wyrasta ze świata i wraca do niego w swych dziełach, aby 

go doskonalić, jej piękno jest z założenia pięknem kwalifikowalnym ze względu na świat. 

Sztuka i piękno są „ze świata” i „z człowieka”, dlatego – jak mówi Michelangelo – nie wolno 

nam czynić z nich idoli, bo zapomnimy o świecie i zagubimy sens własnego życia.
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