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  Od czterdziestu lat książka Tadeusza 
Pawłowskiego Pojęcia i metody współ-
czesnej humanistyki jest moją ulubio-
ną – czy może raczej powinienem po-
wiedzieć niezbędną – książką nauko-
wą, a już na pewno jej część zatytu-
łowana „Estetyka i teoria kultury”,  
w której przedstawione jest m.in. za-
gadnienie subiektywnej i obiektywnej 
oceny estetycznej, o czym zaraz po-
wiem, mając na uwadze pojawiające 
się od czasu do czasu w moim życiu, 
dość uciążliwe zachowania innych, po-
legające ogólnie na łapaniu mnie przez
kogoś za rękaw i mówieniu w trybie 
rozkazującym: „Popatrz, jakie to pięk-
ne” albo „Posłuchaj, jakie to ładne”, 
albo coś podobnego. Zawsze wtedy 
– bez względu na to, czy to wskazywa-
ne coś mogłoby mi się podobać, czy 
wręcz przeciwnie – wiję się w środku 
siebie na ten szantaż, nie wiedząc, co 
odpowiedzieć. Podobne uczucie towa-
rzyszy mi, kiedy staję bezradny wobec 
przysyłanych do tej gazety gotowych 
ogłoszeń – pięknych zapewne dla ich 
twórcy, a dla mnie będących powo-
dem estetycznego bólu. I odwrotnie, 
dzieła wywołujące u mnie przeżycia 
i emocje estetyczne, mogą być (i za-
pewne są) zupełnie obojętne dla in-
nych, niezrozumiałe i brzydkie.
  Według wspomnianej książki, ocena 
subiektywna nie odnosi się w istocie 
do ocenianego dzieła, ale do osoby 
oceniającej – do jej chwilowej dys-
pozycji lub nastroju. Jak pisze autor: 
„osoba wypowiadająca jakąś ocenę 
estetyczną nie uświadamia sobie […], 
iż nie mówi wcale o przedmiocie o-
cenianym, a tylko o własnych dozna-
niach psychicznych”. Innymi słowy, 
uproszczając, jeśli ktoś mówi np. „Ta 
piosenka jest ładna”, „Ten obraz jest 
piękny”, nie mówi nic o wartości da-
nej piosenki czy o obrazie, który jest 
dla niego piękny, a jedynie o swoich, 
takich a nie innych, upodobaniach 
estetycznych.
  Ocena obiektywna musi mieć opar-
cie w definicji piękna, która – zdaniem
prof. Pawłowskiego, ucznia Janiny i 
Tadeusza Kotarbińskich – jest możli-
wa do zbudowania. Pisze: „Obiektyw-
ność polega […] na tym, że podstawą
oceny jakiegoś przedmiotu jest wystę-
powanie w nim pewnych empirycz-
nie stwierdzalnych własności oraz sto-
sunków między nimi: plam barwnych, 
kształtów, proporcji, świateł, ruchów,
dźwięków, napisów, funkcji seman-
tycznych, ekspresyjnych itp.”. Zastrze-
ga jednakże, iż „przekonanie o możli-
wości zbudowania pełnej definicji po-
jęcia piękna nie jest trafne. […] Pozo-
staną zawsze pewne przedmioty, fak-
tycznie istniejące lub potencjalne, np. 
przyszłe dzieła sztuki, które na pod-
stawie dotychczas przyjętych definicji 
(cząstkowych – przyp. AJ) nie dadzą 
się zaliczyć do klasy przedmiotów
pięknych ani też nie dadzą się z tej kla-
sy wyłączyć.”
 Moja niewystarczająca wiedza o ma-
larstwie predysponuje mnie do wy-
głaszania jedynie oceny subiektywnej, 
co mówię w kontekście wystawy ma-
larstwa polonijnych artystów, Art Fu-
sion, która odbywała się niedawno 

w Port Moody, i w której zaprezento-
wało się, jak wyliczyłem z wydruko-
wanego programu wydarzenia, dwa-
dzieścioro sześcioro twórców, co nie 
jest na to środowisko liczbą małą. No 
więc moja subiektywna ocena jest taka, 
że generalnie mi się podobało. Moje 
emocje estetyczne zagrały chwilę po
wejściu do galerii The Inlet Theatre, 
zaraz przy pierwszych obrazach (za-
czynając od strony południowej, prze-
ciwnej do biblioteki). Zagrały umiar-
kowanie, bowiem rozpraszało mnie 
(bo był to wernisaż) oficjalne gadanie 
do mikrofonu różnych ważnych gości 
wystawy, których słów wprawdzie za 
bardzo nie chwytałem, ale zdaje mi się,
że wyrażali oni zachwyt nad sztuką, 
występując w roli jej miłośników.
  Także jedna pani mnie rozpraszała, 
bo prawie przy każdym obrazie poja-
wiała się obok mnie, albo za moimi 
plecami, a nawet przede mną, co bu-
dziło mój niepokój, ponieważ jej na-
rodowość była łatwo rozpoznawalna 
z wyrazu twarzy. Jednak mimo tych 
obstrukcji, odczuwałem przyjemność 
obcowania z wystawionymi obrazami 
w stopniu dostatecznym.
  Owszem, było kilka prac, które bu-
dziły moje (wciąż subiektywne) wąt-
pliwości, biorące się z podejrzenia, że 
ich autorzy wiedzą o malarstwie jesz-
cze mniej niż ja. Co się jednak będę 
ich czepiał, skoro obecny na wysta-
wie znawca przedmiotu, prof. Andrzej 
Wróblewski, w mojej krótkiej z nim 
rozmowie, potraktował mankamenty
niektórych wystawionych obrazów
bardzo pobłażliwie. Nie jestem pe-
wien, czy dobrze zrozumiałem tę po-
błażliwość, ale chyba chodziło mniej 
więcej o to, że co z tego, że ktoś nie tak 
trzyma pędzel, skoro to jego/jej pędzel,
trzymany przez jego/jej dłoń i prowa-
dzony subiektywnymi uczuciami. Po-
brzmiewa mi w tym „czucie i wiara”, 
co generalnie nie jest przedmiotem mo-
jego entuzjazmu, jednak sposób przed-
stawienia sprawy przez prof. Wrób-
lewskiego był dla mnie przekonujący. 
Zwłaszcza, że z pewnością dostrzegał 
on swoim fachowym okiem inne nie-
doskonałości niż te widziane niefacho-
wo przeze mnie.
 Pojedyncze obrazy piętnaściorga twór-
ców wzięły udział w wewnętrznym 
konkursie wystawy, ogłoszonym pod 
hasłem „Freedom”. Zwyciężył obraz
Danuty Kowalczyk-Frydrych zatytu-
łowany „I can fly”.
  Na koniec słowo o organizatorze 
wydarzenia, Stowarzyszeniu Polonez 
Tri-City. Przekonany jestem, że z przy-
gotowaniem tej wystawy wiąże się
ogrom pracy. Cenić więc należy, że 
ktoś chce to robić. Jedna z uczestni-
czących w wystawie artystek powie-
działa mi, że maluje głównie dla włas-
nego spokoju psychicznego, co dosko-
nale rozumiem. Nie ulega wszakże 
wątpliwości, że istniej potrzeba poka-
zania czasem komuś efektów tej „arty-
stycznej ucieczki” – podzielenia się 
nimi z odbiorcą, poznania reakcji in-
nych. Dobrze, że organizacja z Tri-
-City to umożliwia.
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