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JÓZEFA TISCHNERA KONCEPCJA  
TRAGEDII ESTETYCZNEJ: 

OCZAROWANIE I UWODZENIE 
 
 

Refleksja nad fenomenem pi kna, jak równie  miejscem, jakie 
zajmuje ono w porz dku ludzkiego do wiadczenia poznawczego i eg-
zystencjalnego, ma w historii filozofii bogat  tradycj . Perspektywy, 
obecne w ramach owej refleksji, cechuje istotne zró nicowanie. Ró no-
rodno  ta rozpo ciera si  od pitagorejskiego namys u nad pi knem, 
jaki zmierza  w stron  uchwycenia go pod postaci  matematycznej 
harmonii, poprzez plato skie pojmowanie pi kna jako stopnia partycy-
pacji bytu materialnego w swym idealnym pierwowzorze, arystotele-
sowsko-tomistyczny prymat formy, jako zasady organizuj cej pi kno 
widoczne w materii, a  po stanowisko reprezentowane przez Bazylego 
Wielkiego, który kluczow  rol  w ujmowaniu oraz konstytuowaniu si  
do wiadczenia pi kna przypisa  relacji podmiotowo-przedmiotowej. 
Rys ten wywar  znamienny wp yw na klasyczne rozumienie pi kna, 
wedle którego—pozostaj c transcendentaln  w asno ci  bytu—pe ni  
swego wyrazu uzyskuje ono w spotkaniu z poznaj cym podmiotem. 
Tropem tej intuicji filozoficznej pod a my l Józefa Tischnera w zakre-
sie, w jakim opisuje on podmiotowy biegun do wiadczenia pi kna, 
które to—zdaniem krakowskiego my liciela—posiada moc ukierunko-
wania ludzkiej egzystencji w stron  ocalenia lub tragedii.  



Wojciech Zió kowski 346

Celem naszych rozwa  b dzie próba przedstawienia istoty tra-
gedii estetycznej w rozumieniu Józefa Tischnera. Tischner, opisuj c 
dramat pi kna, przedmiotem swych docieka  czyni tylko jeden rodzaj 
pi kna—pi kno drugiego cz owieka. Ta forma pi kna, zdaniem Tisch-
nera, jest jedyna w swoim rodzaju i dlatego nie mo e by  potraktowana 
na równi z innymi prze yciami pi kna, np. pi kna przedmiotowego, 
które pomimo swego donios ego znaczenia, nie stanowi w tym wypad-
ku pierwszoplanowego obiektu zainteresowa  my liciela.  

Uwagi wst pne 

U podstaw swych analiz Tischner nie zak ada jakiej  konkretnej 
teorii pi kna. Uwa a on, e prze ycie pi kna drugiego cz owieka jest 
wydarzeniem, którego nie sposób pomyli  z jakimkolwiek innym. 
Dzieje si  tak dlatego, e pi kno ma, wed ug Tischnera, sobie tylko 

ciw  p aszczyzn , na jakiej dokonuje si  jego poznanie. W anali-
zach nad percepcj  pi kna Tischner sprzeciwia si  wyodr bnianiu zna-
czenia w adz poszczególnych zmys ów, a pó niej w ich ramach—
elementarnych dat wra eniowych.1 Filozof przychyla si  do twierdze-
nia, e ca  nie mo e by  rozpatrywana tylko i wy cznie jako suma 
cz ci, gdy  wtedy nie zawiera aby w sobie nic ponad owe cz ci. 
Wiemy za , e tak nie jest, co, zdaniem Tischnera, szczególnie dobrze 
obrazuje proces percepcji pi kna. Ca a sfera zmys owo ci wraz z w a-
ciwymi sobie elementarnymi wra eniami jednoczy si  w tym jedynym 

i niepowtarzalnym do wiadczeniu, które uobecnia si  w fakcie, i  drugi 
cz owiek jest pi kny. Bazuj c na danych zmys owych, potrafimy bez 
rozgraniczania ich od siebie osi gn  poznanie pi kna. Nie trzeba zna  
filozoficznych podstaw estetyki, aby w momencie obcowania z drugim 
móc bez wahania wyda  s d, i  jest on pi kny. Zdaniem Tischnera, 
w do wiadczeniu tym obecna jest tak ogromna si a perswazji, e sa-

                                                
1 Por. Józef Tischner, Filozofia dramatu (Kraków 1999), 129. 
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mym faktem swego istnienia niweluje ona jakiekolwiek ryzyko b du.2 
Ta sama si a pozwala cz owiekowi wyodr bni  istotow  ró nic  po-
mi dzy pi knem cz owieka a pi knem rzeczy. T  w nie egzystencjal-

 pewno  czyni Tischner podstaw  swych dalszych analiz fenomenu 
spotkania z ludzkim pi knem.  

Spotkanie z pi knem osobowym Tischner rozwa a jako swego 
rodzaju b dzenie w ywiole pi kna. Za eniem takiego stwierdzenia 
jest przekonanie, e pi kno nie jest w stanie doprowadzi  cz owieka do 
ocalenia, jako ostatniego s owa dramatu. Pi kno zatem jest ród em 

ud i pozorów, które wiod  cz owieka na manowce egzystencji. Czy 
tak jest w istocie?  

Tischner stara si  sprecyzowa  ten problem w nast puj cy spo-
sób. Pi kno sprawia, e cz owiek w nim b dzi, je eli usi uje ze  uczy-
ni  racj  usprawiedliwiaj  swoje istnienie. Nie wchodz c zbyt daleko 
w problem usprawiedliwienia, trzeba zauwa , e pi kno prowadzi do 
tragedii na dwa sposoby. Pierwszy z nich urzeczywistnia si  w sytuacji, 
gdy podmiot dramatu uznaje pi kno za w ciw  drugiemu cz owieko-
wi twarz, która wyra a ca  prawd  jego egzystencji. Cz owiek d y do 
spotkania z twarz  drugiego, której istot  chce widzie  w pi knie. 
W ten sposób pi kno, zdaniem Tischnera, staje si  zasad  b dzenia, 
poniewa  zas ania i zag usza g os dobra, jakie wyra a rzeczywista 
prawda twarzy.3 Gdy cz owiek chce widzie  twarz drugiego tak , jak  
ona nie jest, droga do spotkania zostaje zamkni ta.  

Jest jednak i drugi sposób b dzenia. Polega on na wspomnianym 
wcze niej wyborze pi kna jako usprawiedliwienia swego istnienia 
z jednoczesnym odrzuceniem usprawiedliwienia poprzez dobro i praw-

.  
Cz owiek uznaje za niemo liwe ocalenie przez prawd , poniewa  

kwestionuje mo liwo  adekwatnego i ostatecznego jej poznania. Co 
wi cej, zak ada e nawet poznawszy prawd , jego ludzka kondycja 
                                                
2 Por. id., 119. 
3 Por. id., 118.  
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uniemo liwia mu szukanie w niej ocalenia. Tischner przyk adem takie-
go rozumowania czyni mitycznego Edypa, który mimo s ów wyroczni 
nie zdo  odmieni  z owrogiego fatum. W wiecie rz dzonym przez 
bezwzgl dny los z poznania prawdy nie mo na wyci gn adnych 
praktycznych wniosków.4 

Podobnie ma si  sprawa z ocaleniem poprzez dobro. Zasad  od-
rzucenia staje si  twierdzenie, e cz owiek nie jest w stanie jedno-
znacznie rozgraniczy  dobra od z a. Podobnie jak w przypadku oma-
wianym powy ej, pojawia si  tutaj swoisty rys agnostycyzmu, gdzie 
ostateczne poznanie dobra staje si  niewykonalne. Cz owiek odrzucaj -
cy dobro jako racj  swego usprawiedliwienia argumentuje, e nawet 
poznawszy owo dobro, nie mo e w nim szuka  ocalenia, poniewa  
w wiecie ma miejsce nieprzezwyci alny paradoks, który wyra a si  
we wzajemnym warunkowaniu si  dobra i z a. Nie by oby mo liwe 
mówienie o dobru, gdyby nie by o z a i na odwrót. W ten sposób droga 
ocalenia poprzez dobro zostaje równie  zamkni ta.5 

W przekonaniu podmiotu dramatu jedynie pi kno ma moc 
usprawiedliwiania, poniewa  jest warto ci  absolutn . Nie potrzebuje 
ono do istnienia niczego poza rzecz , w której mo e si  przejawi , cho-
cia  wówczas mówimy ju  o pi knej rzeczy lub cz owieku. Interesuje 
nas przecie  pi kno rozumiane jako warto , a jako taka nie potrzebuje 
ono do istnienia niczego prócz siebie. Pi kno jest pi knem samym 
w sobie. Tischner porównuje tutaj usprawiedliwiaj  funkcj  pi kna 
do oczyszczaj cej roli greckiego katharsis, gdzie tragizm prowadzi do 
swoistego uwznio lenia ludzkiego bycia.6 Mo na tu nawet mówi  
o zbawczym charakterze sztuki, a co za tym idzie—pi kna.  

Ostatnia uwaga dotyczy róde , na bazie których Tischner opra-
cowuje swoj  koncepcj  tragedii estetycznej. W pierwszej kolejno ci 

                                                
4 Por. Józef Tischner, Zarys filozofii cz owieka dla duszpasterzy i artystów (Kraków 
1991), 53. 
5 Por. id., 53.  
6 Por. id., 53–54.  
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si ga on do pism du skiego egzystencjalisty S. Kierkegaarda, a zw asz-
cza do jego tekstu Dziennik uwodziciela. Inspiracj  Tischnerowskich 
analiz s  równie  odwo ania do dzie  L. To stoja, J. W. von Goethego 
oraz W. A. Mozarta. Tischner zag biaj c si  w fenomen dramatu pi k-
na, czyni to nie tylko w oparciu o klasyków filozofii europejskiej, ale 
równie  wielkie nazwiska wiatowego dziedzictwa kulturowego. Dzi -
ki temu zabiegowi my l Tischnera ujawnia istot  tragedii estetycznej 
w kilku dope niaj cych si  wzajemnie perspektywach. 

Oczarowanie jako moment do wiadczenia pi kna 

Pod poj ciem oczarowania kryje si , zdaniem Tischnera, mo-
ment do wiadczenia oraz inicjowane przez nie prze ywanie pi kna 
drugiego cz owieka. Krakowski My liciel ma wiadomo , e filozo-
ficzne opracowanie fenomenu tak silnie zabarwionego emocjonalnie 
jest nad wyraz trudne, jednak podejmuje prób  bli szego scharaktery-
zowania tego  zjawiska. 

W pierwszej kolejno ci, wed ug Tischnera, nale y zwróci  uwa-
 na fakt, e oczarowanie jest czym  tak jako ciowo odmiennym od 

innych prze  ludzkiej codzienno ci, e domaga si  nadania mu spe-
cjalnego znaczenia. Tischner uwa a, e oczarowanie nale y zaliczy  do 
wydarze  w Heideggerowskim sensie tego s owa. Chodzi tu mianowi-
cie o to, e tak rozumiane wydarzenie zawsze jest ukonstytuowaniem 
si  pewnego sensu.7 Ów sens tworzy now  hierarchi  aksjologiczn  
w wiecie osoby oczarowanej, buduje now  o  dla tego wiata. Odt d 
wszystko, co wydarzy si  w yciu oczarowanego, uzyska na drabinie 
warto ci swe miejsce, uwarunkowane przez pi kno, jako punkt odnie-
sienia. Pi kno staje si  teraz warto ci  nadrz dn , a dok adniej mó-
wi c—absolutn , która mo e istnienie usprawiedliwi , b  usprawie-
dliwienia tego odmówi . 

                                                
7 Por. Tischner, Filozofia dramatu, 120.  
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Pisz c o pi knie, odwo uje si  Tischner do metafory wiat a. 
Czyni tak zw aszcza pod wp ywem lektury Anny Kareniny L. To stoja. 

wiat o jest tym, co umo liwia widzenie, samo pozostaj c niewidzial-
ne. Podobnie, zdaniem Tischnera, jest w przypadku pi kna, które wy-
dobywa przed oczarowanym pewne sensy i aspekty. wiat o pi kna jest 
wiat em preferencyjnym. Pocz wszy od oczarowania moje zaintere-

sowanie drugim coraz bardziej si  pog bia, pragn  by nasz dialog 
trwa  i rozwija  si . Preferencyjno  wyra a si  w tym, e d  ku dra-
matowi z drugim w nie dlatego, e jest on pi kny. Pi kno jest tym, co 
sk ania mnie do tego, aby my dzielili nasz wspólny dramat. Wszystko, 
co odt d urzeczywistni si  w naszym dramacie, b  ujmowa  poprzez 
pryzmat pi kna i ze wzgl du na nie. To jeden z typów odniesienia 
cz owieka, mo na by rzec—odniesienie ekstrawertywne, czyli skiero-
wane na to, co zewn trzne i co teraz ma swoja warto  w perspektywie 
pi kna.  

Tischner pisze te  o drugim, introwertywnym odniesieniu, jaki 
staje si  udzia em podmiotu. Prze ywane pi kno wydobywa z oczaro-
wanego swoiste zdziwienie samym sob . W tym momencie dokonuje 
si  ukonstytuowanie wiadomo ci samego siebie jako oczarowanego 
czyim  pi knem.8 Poznanie siebie w tym specyficznym aspekcie jest 
zapo redniczone poprzez pi kno. Tischner w swych rozwa aniach 
przywo uje w tki Plato skie, gdy  pi kno przejawia si  na podobie -
stwo si y zdolnej porwa  cz owieka na wy szy poziom prze ywania 
otaczaj cego wiata oraz w asnej samo wiadomo ci.  

Rozumienie oczarowania jako wydarzenia w sensie Heidegge-
rowskim niesie ze sob  jeszcze jedn  konsekwencj . Wydarzenie kon-
stytucji nowego i odmiennego od wszystkich innych rodzaju sensu, 
jakim jest prze ycie pi kna, dokonuje si  w sposób niemo liwy do 
przewidzenia. Uobecnienie pi kna wymyka si  mo liwo ci jego zapla-
nowania czy przewidzenia. Warto  pi kna polega bowiem na przekra-
czaniu wszelkich tre ci zgromadzonych do tej pory w wiadomo ci 
                                                
8 Por. id., 121–122. 
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podmiotu. Jest ono radykalnie inne ni  wszystko wokó , i w nie pot -
ga tej inno ci wyznacza intensywno  prze ycia pi kna. Tischner pisze: 
“Pi kno jest transcendentne: wykracza nie tylko poza wszystko, co nim 
nie jest, ale ró ni si  tak e od innych odmian pi kna. Jest niepowtarzal-
ne.”9 W ten sposób pi kno zaskakuje odmienno ci  nie tylko od 
wszystkiego, czego dot d si  do wiadczy o, ale równie  odmienno ci  
od swych poprzednich przejawów. To samo pi kno potrafi zaskoczy  
oczarowanego objawiaj c mu si  w nowym aspekcie. Obrazuj c t  
cech  pi kna, Tischner stwierdza: “Napotkany cz owiek raz tylko jest 
tak pi kny, jak jest. Jutro b dzie pi kny inaczej.”10 Co wi cej, w nie 
owo ujawnianie przez pi kno coraz to nowych twarzy jest tym, co, 
zdaniem Tischnera, podnosi jego warto  jeszcze bardziej. Pi kno, 
które jest pi knem dynamicznym, oddzia uje na oczarowanego z jesz-
cze wi ksz  moc , wzmagaj c w nim w ten sposób pragnienie zatrzy-
mania i uwiecznienia momentu obcowania z pi knem. Na ile wszak 
zostanie uwiecznione pi kno, na tyle te  zostanie uwiecznione w asne 
oczarowanie, które jest wymiernym efektem uczynienia z pi kna naj-
wy szej warto ci, wokó  której toczy si  dramat. 

Pi kno jest nie tylko zaskakuj ce i dynamiczne, ale równie  
darmowe. T  darmowo  Tischner pojmuje jako bycie darem, ask  
darmo dan . Pi kno objawia si  z w asnej woli—staje si  jawne, bo 
samo tak zdecydowa o. Je eli Tischner wspomina wielokrotnie o swo-
istej “logice dobra,” to analogicznie do niej istnieje te  co , co mo na 
by nazwa  “logik  pi kna.” Wyrazem tej logiki s  w nie wymienione 
wcze niej cechy objawiaj cego si  pi kna. Jego darmowo  poci ga za 
sob  jeszcze jedn  konsekwencj —pi kna nie mo na zatrzyma  przy 
sobie, czy ro ci  do niego prawa w asno ci. Co , co objawi o si  decy-
zj  swej woli, mo e równie  na mocy tej decyzji odej . Pi kno wyklu-
cza posiadanie go przez oczarowanego, co zreszt  stanie si  jedn  
z g ównych zasad jego tragiczno ci. W tym sensie, w jakim pi kna nie 
                                                
9 Id., 123.  
10 Id.  
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mo na posiada  na w asno , mo na, wed ug Tischnera, mówi  o jego 
bezinteresowno ci. Bezinteresowno  ta wyra a si  w fakcie, e nie 
mo na do wiadcza  pi kna po to, aby je posi . Czyni c co  bezinte-
resownie, dokonuje si  tego bez korzy ci dla siebie; podobnie jest 
w przypadku pi kna—mo na je prze ywa , ale nie mo na go u ywa  
do swych celów.11 

Oczarowany obcuje z pi knem. Czym jednak jest samo to pi k-
no? Tischner stara si  doprecyzowa  wszystko to, dzi ki czemu mo e-
my orzeka  bez adnych w tpliwo ci, e stoj cy przed nami cz owiek 
jest pi kny. W pierwszej kolejno ci my liciel ten zauwa a, e nale y 
odró ni  samo pi kno od tego, co jest w cz owieku warunkami mo li-
wo ci pojawienia si  pi kna. Pi kno nie jest sam  doskona ci  cia a, 
“ani harmoni , ani proporcj , ani rytmem—jest czym  innym i czym  
wi cej.”12 Tischnerowi chodzi o uwypuklenie okoliczno ci, e pi kno 
jest wyniesieniem egzystencji oczarowanego na wy szy poziom bycia, 
gdzie nie panuje ju  proza ycia, lecz poezja bycia. W tym sensie 

uszne jest przekonanie, e j zykiem pi kna jest w nie j zyk poezji. 
Nie jest to bynajmniej stwierdzenie zapo yczone z potocznej retoryki. 
Zdaniem Tischnera, pi kno drugiego cz owieka organizuje w oczaro-
wanym nowe i zgo a odmienne od dotychczasowego centrum ycia 
duchowego.13 Odt d moje otwarcie na drugiego b dzie si  pog bia , 
maj c za swój najistotniejszy wyznacznik fakt, e drugi jest pi kny. 

Ciekawym rysem oczarowania jest to, e odnosi si  ono tylko do 
pi kna drugiego cz owieka. Wprawdzie Tischner nie stwierdza tego 
expressis verbis, jednak nie wydaje si  by  zasadnym przypuszczenie, 
aby fenomen oczarowania wi za  on z pi knem przedmiotowym. Po-
zwala to s dzi , e Tischner sk ania by si  raczej w stron  okre lenia 
relacji z dzie em sztuki mianem zachwytu, uniesienia, czy te  porywu. 
Pi kno rzeczy mo e nas zachwyca , ale tylko pi kno drugiego zdolne 

                                                
11 Por. id., 123–124. 
12 Id., 124.  
13 Por. id. 
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jest do oczarowania. Tischner, aby podkre li  odmienno  pi kna 
przedmiotowego od pi kna ludzkiego, stwierdza, e nie jest tak, i  naj-
pierw napotykamy pi kne cia o jako bytowe suppositum, za  refleksja 
nad faktem, e jest to cia o cz owieka przychodzi potem. My liciel ten 
zdecydowanie broni tezy, e pi kno, jakie spotykamy, jest od razu 
pi knem cz owieka jako takiego i co do tego nie ma adnych w tpliwo-
ci. Pi kno wyra a si  poprzez cia o, lecz nie jest pi knem cia a. Inny-

mi s owy, cz owiek nie jest pi kny cia em, ale poprzez cia o. Tischner 
rozwija przed czytelnikiem wachlarz najbardziej wyrazistych fenome-
nów, za po rednictwem których przejawia si  pi kno drugiego. Pisze: 
“Cz owiek, którego widz , jest pi kny spojrzeniem, swobod  ruchów, 
wra liwo ci  na wiat, mow , smutkiem, rado ci , zamy leniem, p a-
czem, wewn trznym zdziwieniem, wynios ci , pokor  i pogard . 
Pi kno—ods aniaj c, ods ania od samego pocz tku dusz  cz owieka.”14 
Tischner podkre la w ten sposób fakt, e pi kno wyra ane poprzez 
cia o jest z istoty pi knem ducha. 

Pi kno jest, wed ug Tischnera, specyficznym kontekstem, 
w wietle którego nabiera znaczenia ca a sfera ludzkiej aktywno ci. 
Cokolwiek czyni oczarowany, czyni to ze wzgl du na pi kno. Je li 
wi c pi kno jest dla oczarowanego zasad  dramatu z drugim, to pozwa-
la o tym dramacie my le  na dwa przeciwstawne sposoby wyra aj ce 
jego ostatnie s owo. Je li tym s owem b dzie ocalenie, wówczas pi kno 
oka e si  pi knem zwyci skim; je eli jednak podmiot czeka zguba, to 
pi kno, które go ku niej przywiod o, b dzie pi knem tragicznym. Mi-
mo, e oczarowany nie wie, jak zako czy si  jego przygoda z pi knem, 
musi ona by  od samego pocz tku ujmowana w perspektywie zguby 
i ocalenia. Obcowanie z pi knem mo e, zdaniem Tischnera, doprowa-
dzi  oczarowanego nawet do szale stwa, które ujawnia si  tam, gdzie 
prze ywana tre  przekracza egzystencjaln  “pojemno ” ludzkiego 
ducha i zdolno ci percypowania. Pi kno drugiego mo e oddzia ywa  
z tak  moc , e potrafi przerosn  w adze poznawcze oczarowanego. 
                                                
14 Id. 
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St d, na przyk ad, dotkni ci szale stwem bohaterowie doby romanty-
zmu nie s , wed ug Tischnera, czystym wytworem literackiej fantazji.15 

Pi kno jest przyczyn  odniesienia osoby nie tylko do tego, co 
zewn trzne, lecz równie  do tego, co wewn trzne. Pod wp ywem prze-
ycia pi kna oczarowany zwraca si  ku sobie w taki sposób, i  uzysku-

je on samo wiadomo  bycia oczarowanym. Ten moment u wiadomie-
nia decyduje o dalszej postawie, jak  oczarowany zajmie wzgl dem 
pi kna. Pierwszym z wra , których pi kno dostarcza, jest wiado-
mo  swoistego paradoksu. Pi kno poci ga i oczarowuje, zarazem jed-
nak nie pozwala ani zbli  si  do siebie, ani si  dotkn .16 Jest warto-
ci  absolutn , a domen  warto ci absolutnych jest wi to ; ktokol-

wiek wi c o mieli si  dotkn  pi kna, dopu ci si  aktu profanacji. 
Oczarowany jest wiadom tej ambiwalencji, dlatego te  wielbi pi kno, 
akceptuj c jednocze nie dystans, jaki pojawia si  mi dzy nimi. Mimo, 
e akceptacja ta jest ród em udr ki, oczarowany wie, e wola pozosta-

nia w oddali jest nienaruszalnym prawem, jakie przys uguje pi knu, 
i którego to prawa pogwa ci  nie wolno.  

Oczarowanie post puje dalej w procesie swego rozwoju, konsty-
tuuj c nowe sensy w wiadomo ci oczarowanego. Po u wiadomieniu 
sobie bycia oczarowanym, nast puje kolejny post p w polu wiadomo-
ciowym. Oczarowany uzyskuje wiadomo  bycia odkrywc  pi kna. 

Dotykamy tutaj pierwszego rysu wzajemno ci—nie tylko pi kno ocza-
rowa o mnie, lecz równie  ja mam w tym zjawisku aktywny udzia , 
który wyra a si  w odkryciu przeze mnie pi kna. Pi kno, które pozo-
sta oby nie odkryte, by oby pi knem dla nikogo; pi kno, aby by o pi k-
nem wymaga potwierdzenia tego faktu przez podmiot poznaj cy. Pi k-
no nie poznane nie by oby pi knem, gdy  brakowa oby mu uznania 
tego faktu w s dzie afirmuj cym. W ten sposób oczarowany odkrywa 
fakt, e to w nie jemu pi kno zawdzi cza sytuacj , w której nie jest 
pi knem zmarnowanym. Tischner pisze, e w tym momencie oczaro-
                                                
15 Por. id., 124–125. 
16 Por. id., 127. 
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wany jest “geniuszem tego jednego odkrycia.”17 Oczarowany sprawi , 
e pi kno uzyska o swój najwa niejszy rys bycia pi knem podziwia-

nym i w zwi zku z tym on, jako odkrywca, ma w swym przekonaniu 
prawo oczekiwa  wzajemno ci. Owa wzajemno  ze strony pi kna 
winna przybra  form  wdzi czno ci za potwierdzenie i uznanie pi kna. 
Oczarowany staje si  odkrywc  pi kna i z tego powodu uwa a, e jest 
wart wi cej ni  inni, którzy z rozmaitych wzgl dów nie wykorzystali 
tej jedynej szansy zostania odkrywcami. Oczarowany ywi c nadziej , 

 pi kno zauwa y w nim swego odkrywc , trwa przy nim “przywi za-
ny do jedyno ci, niepowtarzalno ci, wyj tkowo ci.”18 Ma z udn  na-
dziej  na przemian  otaczaj cej go tera niejszo ci w wieczno , w któ-
rej móg by wielbi  pi kno nieustannie. Ku takiemu przekonaniu popy-
cha go “genialno  zmys ów,” które przywiód szy go do odkrycia pi k-
na, teraz stoj  ju  na kraw dzi szale stwa.19 Postawa oczarowanego ma 
charakter wybitnie roszczeniowy i z punktu widzenia logiki pi kna 
nieuzasadniony, o czym oczarowany przekona si  w toku dalszego 
ewoluowania wi zi cz cej go z pi knem.  

Nawi zuj c do my li Kierkegaarda, Tischner próbuje dokona  
wst pnej charakterystyki oczarowanego. Post puj c za du skim egzy-
stencjalist , my liciel ten rozpoczyna swój opis od stwierdzenia, e 
oczarowany wobec pi kna zajmuje postaw  pazia.20 Posta  ta najlepiej 
charakteryzuje stosunek odkrywcy do pi kna. Pa  bowiem trwa przy 
pi knie w milcz cym uwielbieniu, gotów mu s  w ka dej chwili. 
Jest tak, poniewa  “zmys owo  jest tu ju  obudzona, lecz nie do ruchu, 
ale do cichego trwania, nie do rado ci i rozkoszy, ale do g bokiej me-
lancholii.”21 Poniewa  s owa nie s  zdolne odda  pi knu nale nej mu 
czci, dlatego pa  jest milcz cy. Ponownie powraca paradoks, gdy pi k-

                                                
17 Id., 128. 
18 Id. 
19 Por. id. 
20 Por. id., 130. 
21 Søren Kierkegaard, Dziennik uwodziciela, w: Albo—albo, t. I, t um. Jaros aw Iwasz-
kiewicz (Warszawa 1976), 83 (cyt. za: Tischner, Filozofia dramatu, 130). 
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no nie pozwalaj c si  dotkn , zmusza jednocze nie do cichego trwania 
przy swym boku. Na tym etapie pi kno domaga si  dla siebie pierwszej 
ofiary; jest ni  wyrzeczenie si  przez oczarowanego swobody prze-
mieszczania si . Je eli bowiem chce by  przy pi knie, nie mo e si  
nigdzie ode  oddali —musi stale by  w pobli u.22 W ten sposób pi kno 
wzi o oczarowanego w posiadanie, cho  odkrywca wie, e nie ma 
prawa wzi  w posiadanie pi kna, które odkry . Tym samym rys ci -
cy ku tragedii ponownie zostaje uzewn trzniony. Egzystencjalny ból 
wynikaj cy z niemo liwo ci posiadanie pi kna wyra a si , zdaniem 
Tischnera, w westchnieniu pazia. Westchnienie to spe nia kilka funkcji: 
po pierwsze—jest wyrazem wspomnianego bólu, po drugie—jest eks-
presj  skierowan  ku pi knu, wreszcie po trzecie—stanowi pro  
o lito . Pro ba ta wynika z resztek nadziei oczarowanego na to, e 
pi kno jednak zrezygnuje ze swej powszechno ci, aby sta  si  wy-

czn  w asno ci  swego odkrywcy.23  

Wzajemno  relacji artysty i dzie a w akcie uwodzenia 

Sposobem, w jaki oczarowany i odkryte przeze  pi kno d  do 
wzajemno ci w posiadaniu, jest—zdaniem Tischnera—relacja uwodze-
nia. Potoczne rozumienie s owa “uwodzenie” odsy a nas do kobiety 
i m czyzny oraz ca ej gamy ich wzajemnych relacji, zachowa , s ów 
czy te  gestów, których zadaniem jest sprawi , aby jedno z nich uzna o 
drugie za podmiot “inny od wszystkich pozosta ych,” jakie je otaczaj . 

owo “inny” oznacza tu raczej “wybrany,” czyli taki, który zas uguje 
na potraktowanie odmienne od tego, które uzewn trznia si  wobec in-
nych ludzi. Takie rozumowanie towarzyszy zarówno faktowi uwodze-
nia kobiety przez m czyzn , jak i sytuacji odwrotnej.  

Tischner opisuj c akt uwodzenia post puje za Kierkegaardem, 
który w swym Dzienniku uwodziciela odnosi uwodzenie do m czyzny 

                                                
22 Por. Tischner, Filozofia dramatu, 130. 
23 Por. id., 135. 
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i kobiety rozumianych jako artysta oraz dzie o sztuki. Uwodzenie uzy-
skuje w ten sposób status procesu twórczo ci artystycznej—staje si  
tworzeniem przez artyst  swego arcydzie a.24 Mo na powiedzie , e 
potoczne znaczenie uwodzenia zostaje t  drog  w specyficzny sposób 
“uwznio lone,” nie trac c przy tym nic z tego, co dla niego istotne.  

Sk d w dramacie pi kna rodzi si  potrzeba uwodzenia? Geneza 
jej wynika z faktu, e cho  oczarowany pi knem ma bolesn wiado-
mo  niemo no ci posiadania pi kna na w asno , to pragnie urzeczy-
wistni  odmienny cel. Oczarowany chce sprawi , by pi kno uzna o go 
za swego odkrywc . Innymi s owy, chodzi mu o zawi zanie relacji 
wzajemno ci. Do tej pory tylko oczarowany by wiadom siebie jako 
odkrywcy pi kna; teraz czas na to, aby pi kno ujrza o samo siebie jako 
odkryte przez tego, którego zdo o oczarowa . W ten sposób oczaro-
wany staje si  artyst , za  pi kno dzie em sztuki, które nie mog oby 
istnie  bez swego artysty, wydobywaj cego je na wiat o dnia. Jednak, 
aby dzie o nale o do artysty, a artysta nale  do dzie a, musi mi dzy 
nimi zaistnie  relacja uwodzenia, której celem jest wzajemne u wiado-
mienie roli, jak  ka de z nich odgrywa w dramacie pi kna. 

W relacji uwodzenia artysta i dzie o sztuki d  do wzajemno ci. 
Dot d tylko oczarowany wiedzia  o pi knie, które go urzek o, teraz za  
pi kno wie, e jest pi knem; co wi cej—pozwala to w sobie wielbi . 
Zdaniem Tischnera, oczarowanie nie ko czy przygody z pi knem, lecz 
otwiera drog  do kolejnego jej etapu. Wzajemno  uzyska sw  pe ni  
wtedy, gdy arty cie uda si  umie ci  w asne oczarowanie we wn trzu 
swego dzie a tak, aby mog o je ono prze ywa wiadomie. Tischner 
stara si  to sprecyzowa  w nast puj cy sposób: “Idzie o to, by drugi 
odkry  w sobie i uzna  to, co ja w nim odkry em i uzna em. Tym sposo-
bem moje oczarowanie nim stanie si  jego wewn trzn  rzeczywisto-
ci . Na jego twarzy zna  b dzie mój lad.”25 W nie ten lad oczaro-

wania na twarzy drugiego spe nia rol  porównywaln  do podpisu arty-
                                                
24 Por. Tischner, Zarys filozofii cz owieka dla duszpasterzy i artystów, 61. 
25 Tischner, Filozofia dramatu, 135. 
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sty na swym arcydziele. Tylko w ten sposób artysta i dzie o mog  do 
siebie nale  i na tym ostatecznie polega sens ca ej teleologii uwodze-
nia.  

Dzie o, o którym mówi Tischner, nie jest dzie em byle jakim. 
Wbrew pocz tkowemu, intuicyjnemu skojarzeniu wcale nie musi to by  
dzie o sztuki wizualnej, na co móg by wskazywa  ca y horyzont este-
tyczny. Dzie o, o jakie chodzi Tischnerowi, jest dzie em sztuki drama-
tycznej.26 We wspólnym dramacie jeste my tym, kim jeste my poprzez 
siebie, zatem bycie artyst  jest zapo redniczone przez istnienie dzie a 
i odwrotnie—dzie o jest dzie em z racji posiadania tworz cego je arty-
sty. Dramat ma realizowa  w tek wzajemno ci i w przypadku uwodze-
nia rzeczywi cie tak si  dzieje. Dzie o, nawet je li posiada wiadomo , 
e jest, to z pewno ci  nie ma wiadomo ci, jakie jest. Nie wie, e jest 

pi kne. Oto w nie zadanie artysty—doprowadzi  do zniesienia owej 
niewiedzy, odkry  przed dzie em jego w asne pi kno. Zdaniem Tisch-
nera, artysta i dzie o podejmuj  wspólny w tek dramatyczny wiedzeni 
jedn  nadziej , “by fina  sztuki by  jeszcze pi kniejszy, ni  jej pocz -
tek.”27 

W trakcie tego wspólnego dramatu artysta d y ku temu, aby 
wiadomienie dzie u jego pi kna post powa o ci le okre lonym szla-

kiem. Chodzi o to, aby “Ja aksjologiczne” dzie a przesz o swoist  me-
tamorfoz . Ma ona na celu wyznaczenie nowej warto ci, wokó  której 
koncentrowa  si  b dzie wszelka aktywno  owego “Ja.” Jest to war-
to  naczelna, umo liwiaj  hierarchizacj  pozosta ych warto ci. Za-
daniem artysty jest doprowadzenie do stanu, gdy owa naczelna warto  
przyjmie posta  pi kna, czyli stanie si  warto ci  estetyczn . W ten 
sposób “Ja aksjologiczne” dzie a sztuki zostanie zorganizowane wokó  
nowego centrum oraz uzyska nowe oblicze, którym b dzie odt d twarz 
“Ja estetycznego.”28 Tylko maj c za aksjologiczny o rodek ycia “Ja 

                                                
26 Por. id., 135. 
27 Id., 136. 
28 Por. Tischner, Zarys filozofii cz owieka dla duszpasterzy i artystów, 62. 
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estetyczne,” dzie o sztuki jest w stanie wyzwoli  w sobie szczególnego 
rodzaju zdumienie i podziw dla swego pi kna (a nie by oby ich gdyby 
nie wydobywaj cy je artysta). Od tej zale no ci uciec nie mo na. Nie 
tylko artysta wspó tworzy swe dzie o, lecz tak e dzie o wspó tworzy 
artyst .29 Powstaje pytanie o zakres owej twórczo ci. Miar  oddzia y-
wania dzie a na artyst  jest si a oczarowania, z jak  uobecnia si  ono 
w jego wiadomo ci. W ten sposób artysta wraz z dzie em tworz  za-
mkni ty i samonap dzaj cy si  kr g zale no ci, ods aniaj cy cuch 
wzajemnych zapo rednicze . Wed ug Tischnera, wzajemno  i dope -
nianie si  artysty i jego dzie a staj  si  jedn  z centralnych osi dramatu 
pi kna.  

Tischner, przyznaj c racj  Kierkegaardowi, twierdzi, i  relacja 
artysty i dzie a sztuki jest w przewa aj cej wi kszo ci przypadków 
obrazem wi zi mi dzy m czyzn  i kobiet . Artysta-m czyzna stwa-
rza swe najwi ksze arcydzie o-kobiet  i jednocze nie sam jest ni  stwa-
rzany. Ka de z nich jest sob  dzi ki drugiemu. Wed ug Tischnera, 
stawk  uwodzenia jest tu posiadanie. Kobieta oddaje si  m czy nie 
i odwrotnie. Oddaniu si  ka dej ze stron towarzyszy wzi cie w posia-
danie. Dlatego artysta i dzie o pod postaciami m czyzny i kobiety 
mog  powiedzie  o sobie “mój” i “moja,” gdy  wspó tworz c si  wza-
jemnie, w autentyczny sposób do siebie nale .30 

Tischner podkre la jednak, e perspektywa estetyczna nie otwie-
ra horyzontu macierzy stwa i ojcostwa jako odpowiedzialnego wyboru 
dobra etycznego.31 Owszem, macierzy stwo i ojcostwo mog  pojawi  
si  na p aszczy nie estetyki, lecz tylko jako konsekwencja estetycznej 
afirmacji pi kna drugiego cz owieka uzewn trznionej na poziomie cie-
lesno ci. Nie s  to jednak macierzy stwo i ojcostwo wybrane jako war-
to ci. Dlatego te  Tischner pisze, e horyzont estetyczny ludzkiej egzy-

                                                
29 Por. Józef Tischner, Spór o istnienie cz owieka (Kraków 2001), 178. 
30 Tischner, Filozofia dramatu, 137. 
31 Por. id., 115. 
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stencji zastawia na cz owieka swoist  pu apk , której efektem jest to, e 
“m czy ni staj  si  ojcami, a kobiety matkami—z przypadku.”32  

Mówi c o akcie tworzenia arcydzie a sztuki dramatycznej, nale-
y okre li  za enia, b ce u podstaw owej twórczo ci. Jest to pyta-

nie wa ne, poniewa  w strukturze aktu uwodzenia znajduje si  bardzo 
istotny rys, który jest zwiastunem zbli aj cej si  tragedii. Artysta d y 
do momentu, w którym dzie o uzna, e ca a prawda jego twarzy wyra a 
si  w pi knie i w ten sposób u wiadomi sobie to, dlaczego jest— e jest, 
aby by  pi knym. Jest to wskazanie kierunku, w jakim musi pod  
artysta; musi d  do tego, aby jego dzie o sta o si  dzie em pe nym 
i doskona ym. Takie dzie o, uzyskawszy wiadomo  swego pi kna, nie 
potrzebuje ju  nikogo, a co za tym idzie, równie  artysty.33 Stanie si  
ono dzie em samoistnym, któremu zb dny jest wszelki podmiot po-
twierdzaj cy jego pi kno. Tischner konkluduje to jednoznacznym 
stwierdzeniem, e pi kno nie stwarza, ani nawet nie obiecuje wi zi 
wierno ci. Nie mo e by  wierne swemu twórcy, gdy  wypacza to ca  
ide  bycia arcydzie em. Arcydzie o nie jest bowiem dla jednostki, lecz 
jest dzie em dla wszystkich, którzy podziwiaj c je, oddaj  jednocze nie 
sprawiedliwo  jego obiektywnemu pi knu. Dzie o zatem nie mo e 
zobowi za  si  do wierno ci wobec artysty, któremu jednocze nie nie 
wolno oczekiwa  wdzi czno ci za odkrycie pi kna. Tischner stwierdza, 
e skoro afirmacja pi kna dokonana przez artyst  by a aktem bezintere-

sownym, to ze swej natury nie mo e on dopomina  si  o wdzi czno . 
Sprawa przybiera jednak wymiar bardziej radykalny. Zdaniem Tischne-
ra, ma tutaj miejsce próba estetycznego usprawiedliwienia niewierno-
ci.34 Artysta i jego dzie o staj  si  ofiarami aktu uwodzenia, który mia  

sprawi , e ka de z nich b dzie stanowi  w asno  drugiego, a tymcza-
sem doprowadza ich do nieprzezwyci alnej konieczno ci wyrzeczenia 

                                                
32 Id. 
33 Por. id., 136.  
34 Por. Tischner, Spór o istnienie cz owieka, 116. 
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si  siebie.  Taka  jest,  wed ug  Tischnera,  cena  stworzenia  pe nego  i  sa-
moistnego dzie a sztuki.  

Na czym polega tragiczno , jaka zawiera si  w akcie uwodze-
nia? Jej istota zasadza si  na tym, e artysta doskonale zdaje sobie 
spraw  z faktu, i  nie mo e posi  swego dzie a na w asno , a mimo 
to decyduje si  zosta  jego autorem.  

Mo na powiedzie , e artysta ju  u ród a gry uwodzenia decy-
duje si  na tragedi . Ma pe wiadomo , e samoistne dzie o, które 
chce stworzy  nie b dzie go ju  d ej potrzebowa o, gdy akt arty-
stycznej twórczo ci dobiegnie ko ca. Taka jest wszak logika pi kna. 
Tragiczno  uwodzenia  przejawia  si  równie  w  tym,  e  artysta  wie-
dz c o konieczno ci wyrzeczenia si  swego dzie a, nie jest zdolny do-
browolnie tego dokona . Dzie o jest potrzebne arty cie jako nieodzow-
ny element ca ego ci gu usprawiedliwie . Tischner pisze o arty cie: 
“Jego wielkoduszno  jest zarazem wielk  zazdro ci .”35 Artysta nie 
by by sob , gdyby nie d  do oderwania od siebie w asnego dzie a, 
cho  jest w nim wewn trzna niezgoda na taki krok. W nie ta we-
wn trzna sprzeczno  przywodzi artyst  na kraw  tragedii. Tragicz-
no  jest cen  poddania si  logice pi kna, która zmusza do tworzenia 
coraz wspanialszych dzie . Tischner stwierdza: “Artysta, który stworzy  
jedno dzie o, nie mo e spocz  na laurach, lecz musi tworzy  nast p-
ne.”36 Konieczno  ta jest nieprzezwyci alna. Nawet gdyby artysta 
chcia  pozosta  artyst  tylko jednego dzie a, logika pi kna uniemo li-
wia mu to, poniewa  “cz owiek, który w pierwszych chwilach oczaro-
wania wydawa  si  absolutem—i rzeczywi cie nim by , tyle e absolu-
tem estetycznym—po jakim  czasie okazuje si  co najwy ej si  po-
trzebn  do tworzenia.”37 

                                                
35 Tischner, Filozofia dramatu, 137. 
36 Tischner, Spór o istnienie cz owieka, 115. 
37 Id. 
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Podsumowanie 

Post puj c szlakiem powy szych analiz wydobyli my to, co wy-
daje si  najbardziej charakterystyczne i najistotniejsze dla Tischnerow-
skiej koncepcji tragedii estetycznej, mianowicie fenomeny oczarowania 
i uwodzenia. Doszli my do punktu, w którym odkrywca u wiadamia 
sobie, e nie mo e dokona  przyw aszczenia pi kna, które odkry . Ma 
jednak nadziej , e istnieje taka forma perswazji, która jest w stanie 
przekona  pi kno, aby sta o si  jego w asno ci  dobrowolnie. Zdaniem 
Tischnera, sposobem, w jaki oczarowany i odkryte przeze  pi kno d  
do wzajemno ci w posiadaniu, jest relacja uwodzenia. Uwodzenie jed-
nak ze swej natury jest fenomenem paradoksalnym i to paradoksalnym 
tragicznie. Jest bowiem zawsze podejmowane ze wiadomo ci  wyrze-
czenia, które ma nadej . Okoliczno , w której artysta i dzie o skazani 

 na rozstanie, wskazuje, e tragedia estetyczna nie jest dramatem 
samego dzie a, czy te  samego artysty. Jest to ich wspólna tragedia, 
której pocz tkiem staje si  z udna nadzieja na przezwyci enie nieusu-
walnej konieczno ci rozstania. Uwodzenie, podj te w nadziei na posia-
danie siebie na w asno , staje si  dla uczestnicz cych w nim podmio-
tów przyczyn  rozstania, które, zdaniem Tischnera, jest tym, co zapo-
wiada w dramacie zgub  cz owieka. 
 
 

 
 

JÓZEF TISCHNER’S CONCEPTION OF AESTHETIC TRAGEDY:  
ENCHANTMENT AND SEDUCTION 

SUMMARY 

The article analyzes essential factors for Józef Tischner’s conception of aesthetic 
tragedy, namely enchantment and sedution. For Tischner, the aesthetic tragedy takes 
place in the realm of interpersonal relations. The article describes the discoverer of the 
beauty as the one who becomes aware of that he cannot appropriate the beauty 
discovered; nevertheless, he still hopes that there must be a form of persuasion able to 
convince the beauty to be his possession voluntarily. According to Tischner, the way in 
which the enchanted and the beauty discovered by him seek to possess each other is the 
relation of seduction. Seduction, however, by its nature is a paradoxical phenomenon; 
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for it is always associated with the consciousness of a renouncement which is to come. 
The fact that the artist and his work are doomed to part shows that the aesthetic tragedy 
is a drama not only of the work, but also of the artist; it is their mutual tragedy which 
stems from an illusory hope for the overcoming of the irremovable necessity of parting. 
The act of seduction undertaken in hope for having each other as a property becomes 
the reason of a parting for participating subjects, a parting which—according to 
Tischner—is announced in drama as the bane of man.  
 
KEYWORDS: Józef Tischner, aesthetics, tragedy, enchantment, sedution, art, man, 
woman. 


