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ROZDZIAŁ 2.

Królestwo wartości estetycznych:  
Piękno metafizyczne a piękno zmysłowe

Rozpoznaliśmy, że piękno jest pewną wartością i różni się w ten sposób od 
wszystkich neutralnych jakości oraz innych typów ważności (Bedeutsamkeit)a, 
takich jak obiektywne dobro dla osoby, a co dopiero to, co tylko subiektywnie 
zadowalające. Powstaje teraz pytanie: do której z wyróżnionych (besonderen) 
rodzin wartości należy piękno?

Różnica między wartościami ontologicznymib, technicznymi i estetycznymi

We wcześniejszych książkach1 c zwróciliśmy uwagę na różnorodność rodzin 
wartości. 

Najważniejszą i najbardziej radykalną (einschneidendste) różnicą jest ta po-
między wartościami ontologicznymi (ontologische) i jakościowymi (qualitative). 
Do tego dochodzi trzeci typ wartości, które nazwaliśmy „wartościami technicz-
nymi” albo „wartościami doskonałości” (Vollkommenheitswerte). 

Łatwo rozpoznać, że piękno jak i wszelkie wartości estetyczne nie są war-
tościami ontologicznymi. Wystarczy tylko pomyśleć o określonych wartościach 
ontologicznych, np. o wartości, którą posiada osoba ludzka w odróżnieniu od 
zwierzęcia, aby przekonać się, że piękno nie należy do tego typu wartości. Owa 
wartość ontologiczna, mająca swą podstawę w bycie (Sein) człowieka, przysłu-
guje wszystkim ludziom w równej mierze. W obrębie wartości ontologicznej 
osoby ludzkiej nie istnieje żadna hierarchia, żadne «mniej» lub «więcej», żadne 
szczeble. Ludzie tak bardzo różnią się co do swych wartości jakościowych, że 
jest nad wyraz ważne, aby rozpoznać hierarchię, która panuje pod względem 
jakościowym – wartość ontologiczna, którą posiada człowiek jako istota świa-
doma, rozumna i wolna, a której brakuje zwierzęciu, przysługuje [natomiast] 

* Przekład z oryginału: D. von Hildebrand, Gesammelte Werke, hrsg. von der D. von Hildebrand 
Gesellschaft, Bd. V: Ästhetik, 1. Teil, 2. Kapitel, 81-106 [przyp. tłum.].

1 Zob. przede wszystkim Ethik, rozdział 10, oraz „Substitute für wahre Sittlichkeit”, [w:] Idolkult und 
Gotteskult, t. VII: Gesammelten Werke, Habbel, Regensburg-Stuttgart 1974, rozdz. 5.
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w tej samej mierze dobrym i złym, mądrym i głupim. Wartość ta wiąże się 
z człowiekiem jako osobą, z istotą posiadającą nieśmiertelną duszę.

Owa wartość ontologiczna nie ma przeciwieństwa. Nie ma żadnej wartości 
negatywnejd, która przeciwstawiałaby się (antagoniesiert) wartości ontologicz-
nej człowieka. Może jej tylko brakować, jak np. u zwierzęcia. Również zwierzę 
posiada pewną wartość ontologiczną, która jednak jest czymś znacznie niższym 
(geringer) w porównaniu z wartością człowieka.

W tym kontekście wystarczy wskazać na [wymienione] cechy wartości on-
tologicznych, aby zrozumieć, że piękno i wszelkie wartości estetyczne nie są 
wartościami ontologicznymi, lecz typowo jakościowymi, tak jak wartości mo-
ralne i „intelektualne”.

Coś może być nie tylko bardziej lub mniej piękne, lecz także może posiadać 
wyższe i bardziej wysublimowane piękno niż inne twory. Przede wszystkim 
piękno nie przeciwstawia się po prostu nieobecności piękna, lecz pewnej 
uderzającej (ausgesprochener) wartości negatywnej: brzydocie, która uosabia 
(darstellt) coś obecnego. 

Jeden i ten sam typ ontologiczny, np. dom albo obraz, może być piękny albo 
uderzająco brzydki, pospolity, odrażający2.

To wystarczy, aby zobaczyć, że piękno i wszelkie wartości estetyczne są war-
tościami jakościowymi, a nie ontologicznymi.

Nie są one również takimi wartościami, które nazwaliśmy „wartościami 
technicznymi” albo „wartościami doskonałości”. Mamy je na myśli, gdy np. 
mówimy o pewnych ludziach, że mają silną wolę, bystry umysł, dobrą pamięć. 
Wola posiada wysoką wartość ontologiczną, dobra wola nosi pewną wartość 
jakościową – natomiast energiczna, silna wola jest nośnikiem (Träger) pewnej 
wartości doskonałości.

Wartość podstawowa w obrębie jakościowej rodziny wartości

Możemy łatwo zauważyć, że piękno nie jest ontologicznym, lecz typowo ja-
kościowym typem wartości. Kwestia stosunku piękna do innych jakościowych 
rodzin wartości jest tymczasem już bardziej skomplikowana.

Jest nam dane jasno, że wartości estetyczne i ich centralna wartość – piękno 
– reprezentują swoistą rodzinę wartości, która wyraźnie różni się zarówno od 
wartości moralnych, jak i wartości „intelektualnych”. Wszelkie wartości etyczne, 
jak „sprawiedliwy”, „wielkoduszny”, „szczery”, „czysty”, „łaskawy” mają inny 
temat podstawowy niż „piękny”, „uroczy”, „poetycki”. Również temat piękna 
i wszystkich innych wartości estetycznych jest ewidentnie całkiem inny niż temat 
wartości „intelektualnych”, takich jak „rozumny”, „uzdolniony”, „genialny” itd. 

Jakie cechy charakterystyczne posiada estetyczna rodzina wartości w przeci-
wieństwie do wartości moralnych lub „intelektualnych” oraz w przeciwieństwie 
do jeszcze wielu innych jakościowych rodzin wartości? 

2 Santayana bez uzasadnienia przeczy temu, że istnieją negatywne wartości estetyczne w ścisłym 
sensie, że pięknu przeciwstawia się brzydota. Podczas gdy przyjmuje on antytezę moralnego dobra i zła, 
to twierdzi zarazem, że antytezą piękna jest jego brak. 
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Te poszczególne rodziny wartości są odgraniczone od siebie w pierwszym 
rzędzie przez naturę swojego tematu. Wszystkie one są autentycznymi warto-
ściami jakościowymi, ale różnią się tematem, swoim podstawowym charakterem 
(Grundnote) jakościowym. Uwydatnia się to najbardziej w wypadku moralnej 
rodziny wartości. Kwestia (Frage) moralna jest tematem całkiem swoistego 
rodzaju. Różni się on ostro od tematu prawdy, ale również od tematu głębi 
i adekwatności poznania, genialności i od wielu innych. O charakterystyce mo-
ralnej rodziny wartości w odróżnieniu od innych [rodzin wartości] mówiliśmy 
szczegółowo w rozdziale 15. naszej Ethik.

Tutaj wydobywamy tylko to, że jakość moralnego dobra oraz moralnego zła 
(Schlechtes oder Bösen) w wyraźny sposób obejmuje różne moralne jakości 
wartości. Gdy mówimy o wielkoduszności, rzetelności, szczerości czy też o czy-
stości, to wszystkie one są moralnie dobre. Podobnie, gdy myślimy o skąpstwie, 
niewierności, tchórzostwie, nieuczciwości czy zakłamaniu, to predykat „moralnie 
zły” pasuje do nich wszystkich. „Moralnie dobry” jest podstawową wartością, 
która jednolicie przenika całą rodzinę; moralnie zły jest zaś podstawową war-
tością, która obejmuje wszystko to, co w tej sferze negatywne.

Chodzi o to, aby zrozumieć, że niebezwarunkowo wszystkie części dowolnej 
jakościowej rodziny wartości muszą być objętee (zusammenfassen) przez pew-
ną wartość podstawową w ten sposób, że wartość ta uosabia niejako rodzaj 
(Genus) tej rodziny wartości, inne zaś posiadają charakter gatunku (Spezies) 
tego rodzaju. W filozofii istnieje duże niebezpieczeństwo polegające na tym, 
że skłania się do przenoszenia rozpoznanych cech istotowych – zarówno tych, 
które obowiązują również dla innych sfer, jak i tych, które obowiązują tylko dla 
określonej sfery – na pokrewne, analogiczne obszary. 

Dlatego musimy wystrzegać się tego, gdy ujmujemy inne rodziny wartości, 
aby nie przyjmować z góry, że w ich wypadku wszystko jest analogicznie jak 
w wypadku moralnej rodziny wartości.

Obowiązuje to przede wszystkim dla kwestii, czy powiązanie jednolitości 
tematu z obecnością pewnej wartości podstawowej, jak w wypadku wartości 
moralnych, można odnaleźć również w wypadku innych rodzin wartości. 

Rodzina artystyczno‑twórczych wartości osobowych

W poprzednich książkach3 rodzinom wartości moralnych i witalnych przeciwsta-
wiliśmy „intelektualne” wartości osobowe jako pewną swoistą rodzinę. W owej 
rodzinie ujęliśmy jakości takie jak „rozumny”, „utalentowany”, „genialny”. Te-
raz trzeba podkreślić, że wyrażenie „intelektualny” może być nieodpowiednie, 
a nawet może wprowadzać w błąd. Poza tym, „rodzina” ta rozpada się w rze-
czywistości na różne rodziny wartości. Jakość danego artystycznego talentu jest 
oczywiście całkiem różna od wielkiego filozoficznego uzdolnienia.

3 Metaphysik der Gemeinschaft, wyd. 3 jako t. IV Gesammelten Werke, Hebbel, Regensburg-Stut‑
tgart 1975, rozdz. 6, s. 80 i n.; Ethik, rozdz. 10; „Substitute für wahre Sittlichkeit”, [w:] Idolkult und 
Gotteskult, rozdz. 5.
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Wartość „intelektualna”, którą podziwiamy u Arystotelesa, ewidentnie róż-
ni się od tej, którą podziwiamy u Mozarta. Nazywanie tej ostatniej wartością 
„intelektualną” byłoby całkiem nieodpowiednie.

Pomyślmy o wielkości (Umfang) i pełni czyjegoś ducha, a następnie o jego 
głębi; albo o tym, co nazywamy „rozumnym”, a następnie o duchowej szla-
chetności, jaką posiadał w nadzwyczajnej mierze np. Platon; albo pomyślmy 
o genialności pewnego wielkiego artysty – to wówczas zawsze obecny jest 
analogiczny temat, duchowy element (das Geistige), ale nie żadna wartość 
podstawowa, której te wartości byłyby zróżnicowaniami. Artystyczna genialność 
jest jakościowo czymś innym niż filozoficzna.

Naturalnie chodzi w wypadku tych wartości tylko o takie, które wiążą się 
z osobą i, chociaż dokumentują się w jej dziełach, różnią się jednak w pełni 
od wartości tych dzieł. Wartość dzieł Mozarta jest wartością estetyczną, w od-
różnieniu od genialności jego artystycznego talentu. Nie możemy o nim, tak 
jak o jego muzyce, orzekać piękna. Podobnie wartość Organonu Arystotelesa 
różni się wyraźnie jakościowo od wartości talentu, który pozwolił mu na wgląd 
(Einsichten) w obiektywny byt. Wartość Organonu wiąże się z prawdziwością 
dokonanego w nim poznania (das Erkannten) i z filozoficznie nadzwyczajnie 
jasną i przenikliwą obiektywizacją. Genialność Arystotelesa, głębia, jasność, 
ostrość ducha, które wyróżniają go jako myśliciela, są natomiast całkiem innym 
typem wartości.

Widzimy więc, że w obrębie wartości osobowych owa rodzina wartości, którą 
określiliśmy zbyt ogólnie jako „intelektualną”, rozpada się na więcej osobowych 
rodzin wartości, które ostro różnią się od moralnej rodziny wartości. Osobowe 
wartości artystyczno-twórczego uzdolnienia stanowią dla siebie samych rodzi-
nę, do której należy genialność i wielkość zarówno Beethovena, jak i Michała 
Anioła czy Szekspira. 

Rodzina artystycznej siły twórczej obecna jest w każdej dziedzinie sztuki4.
O ile chodzi jednak o ogólne jakości wartości, jak „wybitny”, „wielki”, „uta-

lentowany”, „genialny”, to można je orzec zarówno o wielkich filozofach, jak 
i o wielkich artystach. Nie da się ich natomiast odnaleźć w królestwie wartości 
moralnych. Jakiś człowiek może być bardzo genialny, a zarazem moralnie dobry, 
jednak nie można go nazywać genialnym czy utalentowanym na podstawie 
jego wartości moralnych. Podobnie jakość „wybitny”, w odniesieniu do jego 
wartości moralnej, można orzec tylko przez analogię5.

4 Z pewnością również jakość uzdolnienia różni się w odniesieniu do różnych dziedzin sztuk. Przy‑
porządkowanie do jakiegoś innego typu nośnika wartości artystycznych ma wpływ na jakość wartości 
osobowej. Ale możemy, bądź co bądź, ująć owe wartości – pomimo ich różnorodności – w pewną rodzinę, 
podobnie jak wartości dzieł sztuki w literaturze, muzyce i sztukach wizualnych posiadają jednolity cha‑
rakter jako wartości estetyczne. Temat jest jeden i ten sam: piękno, artystyczna głębia i wielkość, przede 
wszystkim w dziełach, ale również w wypadku uzdolnienia, talentu, które umożliwiają tworzenie takich 
dzieł. W „temacie” staje nam na drodze różność wartości osobowych wielkich filozofów z jednej strony 
i wielkość artystów jak Beethoven, Michał Anioł, Szekspir z drugiej. W wypadku talentu filozoficznego 
tematem nie jest piękno, lecz prawda. Co więcej, głównym nośnikiem wartości jest tu poznanie albo 
zdolność poznania, w drugiej kolejności zaś zdolność formułowania i obiektywizowania poznania, 
podczas gdy w dziełach sztuki odkrywanie, kształtowanie i tworzenie czegoś nowego występuje na 
pierwszym planie.

5 Niemożliwość orzekania takich predykatów w obrębie moralnej sfery wartości występuje jasno, 
gdy ktoś mówi: „nie jestem moralnie uzdolniony”.
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Fakt, że te ogólne jakości wartości, w odróżnieniu od królestwa wartości 
moralnych, istnieją w wielu rodzinach wartości, nie jest jednak zarzutem prze-
ciwko temu, że wartości osobowe, które wyróżniają artystów i filozofów, należą 
do różnych domen wartości.

Chirurdzy, wynalazcy, naukowcy, technicy, mężowie stanu, dowódcy – oni 
wszyscy mogą być w tej samej mierze nośnikiem tych ogólnych jakości, jak 
„wybitny”, „genialny”, „utalentowany”. Wydaje się więc, że istnieje wielka 
domena wartości osobowych, która ostro różni się od królestwa tak wartości 
moralnych, jak i witalnych (takich jak kwitnące życie, zdrowie, silny temperament 
itd.). Określiliśmy je wcześniej, w nieadekwatny sposób, jako domenę wartości 
„intelektualnych”. W rzeczywistości chodzi o różne rodziny wartości6, które 
jednak, w porównaniu z różnicą między wartościami moralnymi i witalnymi, 
są ze sobą relatywnie pokrewne. 

Jakości estetyczne, które nie są podgatunkiem piękna

Również inne jakościowe rodziny wartości – np. rodzina witalnych wartości 
osobowych – musiałyby, każda dla siebie, zostać przebadane co do stopnia 
jakościowej jednolitości, identyczności tematu i obecności pewnej ogólnej 
wartości podstawowej, która obejmuje poszczególne wartości tej sfery. Takie 
badanie należy jednak do ogólnego studium jakościowych rodzin wartości. 
W ramach estetyki nie możemy w to głębiej wchodzić.

Tym bardziej nieodzowne jest, aby przebadać pod tym względem rodzinę 
wartości estetycznych. Rzut oka na nie pokazuje, że jedność wartości este-
tycznych, ów wspólny im moment (das Gemeinsame), który upoważnia nas 
do mówienia o pewnej rodzinie wartości, nie pozwala powiedzieć, że wartość 
podstawowa „piękno” obejmuje wszystkie wartości estetyczne, tak jak to się 
dzieje w wypadku wartości moralnych i dobra jako ich wartości podstawowej.

Pojęcia „estetycznie wartościowy” i „piękny” nie pokrywają się. Raczej to, 
co sensownie domniemane w pojęciu „estetyczny”, sięga znacznie dalej niż 
pradana (Urgegebenheit), którą mamy na myśli, używając terminu „piękny”.

Możemy również powiedzieć: istnieją autentyczne wartości estetyczne, które 
nie są podgatunkami piękna, nawet gdy piękno weźmiemy w bardzo szero-
kim sensie. Pomimo wszelkich różnic w obrębie piękna, nawet w tym sensie, 
w jakim możemy mówić o pięknie cnoty i pięknie jakiegoś kwiatu, o pięknie 
genialności i jakiejś barwy albo jakiejś twarzy, istnieją pozytywnie wartościowe 
jakości estetyczne, które nie są podgatunkami piękna. Jeżeli chodzi o [takie 
jakości jak] „ładny”, „wzniosły”, „wdzięczny”, „wysublimowany”, „poetycki”, 
to jest jasne, że są one szczególnymi gatunkami piękna. Ale to, co eleganckie 
nie jest już tak typowo pewnym podgatunkiem tego, co piękne. Natomiast 
takie jakości, jak „dobrze wykonany”, „udany”, „znakomity” ewidentnie nie są 
podgatunkami piękna.

6 Jeżeli z uwagi na brak adekwatnego wyrażenia będziemy jeszcze później mówić o wartościach 
„intelektualnych”, to trzeba przy tym trzymać się tego, że wyraz „intelektualny” nie reprezentuje żadnego 
autentycznego rodzaju. Dlatego umieszczamy ten termin w cudzysłowie.
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Istnieją udane szlagiery, które nie tylko w pełni osiągają swój cel – popu-
larność – lecz także mogą być w sobie pewnym „szczęśliwym trafem”, tak że 
w ten sposób ich trywialność staje się tylko bardziej agresywna. Wejdziemy 
w to wszystko bardziej szczegółowo w rozdziale 12. 

Aby opracować swoisty charakter estetycznej rodziny wartości, musimy od 
razu postawić sprawę jasno: zasięg tej rodziny jest szerszy niż wszystko to, 
co da się objąć (zusammenfassen) przez prafenomen piękna. Nie wszystkie 
wartości estetyczne są podgatunkami piękna, choć piękno jest królową tego, 
co estetyczne.

Gdy zwrócimy się teraz ku swoistości estetycznej rodziny wartości, jej odmien-
ności w stosunku do innych jakościowych rodzin wartości i powiązań z nimi, to 
chcemy – pomimo faktu, że istnieją również inne wartości estetyczne, które nie 
są podgatunkami piękna – wyjść od piękna jako „królowej” w królestwie tego, 
co estetyczne, jako najwyższej wartości estetycznej par excellence; formalne 
cechy istotowe, które otrzymamy poprzez analizę piękna, obowiązują bowiem 
również dla wszystkich innych wartości estetycznych7.

Pierwsze znamię wartości estetycznych: ich związanie z najróżniejszymi 
dziedzinami bytowymi

Pierwszym znamieniem wartości estetycznych jest to, że nie zakładają one, tak 
jak wartości moralne i wiele innych rodzajów wartości osobowych, określonego 
rodzaju bytu jako [swojego] nośnika. 

Wartości moralne i wiele innych wyliczonych powyżej wartości mogą przy-
wiązywać się tylko do osoby. Tylko osoby i akty osobowe mogą być nośnikiem 
wartości moralnych. Żadna nieosobowa (apersonales) istota nie może być ła-
skawa, czysta, wielkoduszna. Jest jawnym bezsensem mówić o sprawiedliwym 
kamieniu albo orzekać czystość lub wielkoduszność o drzewie. Również pies nie 
może być sprawiedliwy, szczery albo pokorny8. Z całą pewnością istnieją stany 
rzeczy, np. prawa, które określamy jako sprawiedliwe albo niesprawiedliwe. 
Jednak predykat „sprawiedliwy” nie jest ten sam, gdy orzekamy go o człowieku, 
choć jest on czymś głęboko pokrewnym. 

To samo dotyczy innych wartości. Tylko o osobie możemy powiedzieć, że po-
siada głębokiego, przenikliwego ducha, że jest genialna, mądra albo artystycznie 
uzdolniona. Natomiast piękny może być również kamień, drzewo, zwierzę. Pięk-
no można odnaleźć w najróżniejszych dziedzinach bytowych. Możemy mówić 
o pięknie jakiejś cnoty, o pięknie jakiegoś czynu, jakiegoś bogatego, genialnego 
ducha, jakiejś książki na podstawie jej prawdziwości itd.

Zapewne w wypadku wartości estetycznych myślimy przede wszystkim 
o pięknie tego, co widzialne i słyszalne, a nie o tym pięknie, którego nośnikiem 
są czysto duchowe twory. Bez wątpienia istnieje autentyczne piękno cnoty, 
genialnego ducha albo innych ogólnych wartości osobowych, np. piękno 

7 O innych wartościach estetycznych, które nie są podgatunkami piękna, mówimy w tym rozdziale, 
s. 93 i dalej i s. 100 i nn., w rozdz. 4, s. 121 i nn., w rozdz. 5, s. 140 i nn., jak i w rozdz. 17, 18 i 19.

8 Por. Ethik, rozdz. 15.
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odwagi i negatywne wartości estetyczne jak marność i specyficzna brzydota 
tchórzostwa. Postawy i czyny osoby również mogą posiadać prawdziwą jakość 
estetyczną: małostkowość jest brzydka, ograniczoność i duchowa płytkość są 
również estetycznie negatywnie wartościowe. Wyraża się to jasno w tym, że 
w wypadku niektórych ludzi zachodzi niebezpieczeństwo, aby rozpatrywać 
w sposób daleko idący czyny i postawy w estetycznym świetle9.

Nie trudno zauważyć, że piękno i cała estetyczna rodzina wartości nie są 
wyłącznie wartościami osobowymi tak jak wartości moralne. 

Przeciwnie, występuje silna pokusa, aby ograniczać piękno do domeny tego, 
co widzialne i słyszalne. Jednak to również byłoby błędne.

Gdy Alkibiades mówi o Sokratesie, że był najpiękniejszym z ludzi, chociaż jego 
twarz była uderzająco brzydka, to zdanie to jest w pełni adekwatne. Osobowość 
Sokratesa posiada wyższe piękno i duchową wielkość; jego cnota, jego moral-
na szlachetność, jaśniejący duch, są piękne, nie tylko w sensie analogicznym. 
Piękno to różni się wprawdzie od piękna tego, co widzialne, ale mimo to jest 
ono autentycznym pięknem w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Wyraża się to w wielce znaczącym greckim słowie καλο‑κἀγαθόν (piękne 
i dobre, doskonałe). Platon i Plotyn podkreślają przewagę piękna duchowych 
rzeczy nad pięknem tego, co widzialne, chociaż obaj rozpoznają wyraźnie to 
ostatnie w jego wartości. Plotyn przede wszystkim w swej dziewiątej Enneadzie.

Święty Augustyn omawia w różnych pismach piękno tego, co widzialne 
i słyszalne, w szczególności w De musica. Podkreślał on jednak również piękno 
cnoty i prawdy. Mówi on przede wszystkim o nieskończonym pięknie Boga. Jak 
wspaniałe są słowa w 27 rozdziale 10 księgi Wyznań: „Piękności tak dawna 
a tak nowa”. Dostrzegł on uprawomocnienie, aby mówić zarówno o pięknie 
tego, co widzialne i słyszalne, jak i o pięknie duchowych tworów – jak cnota, 
prawda i nade wszystko Bóg – aby głęboko wzywać do wznoszenia się od piękna 
rzeczy cielesnych, które otwierają przed nami zmysły, przez piękno duchowych 
tworów, aż do nieskończonego świętego piękna Boga.

Do tego wszystkiego jeszcze powrócimy. Tutaj trzeba tylko pokazać, jak fałszy-
we byłoby ograniczenie fenomenu piękna – tego swoistego typu wartości – do 
sfery tego, co widzialne i słyszalne, a w związkach „piękno cnoty” upatrywać 
jedynie analogiczne użycie terminu „piękno” albo w ogóle tylko façon de parler 
(sposób mówienia).

Specyficzne piękno wszelkich innych wartości pozytywnych i specyficzna 
brzydota wszystkich wartości negatywnych

Gdy pytamy o związek rodziny wartości piękna z innymi rodzinami wartości, 
to odkrywamy istotny fakt: wszystkie inne wartości pozytywne posiadają spe-
cyficzne piękno, wszystkie wartości negatywne – określoną brzydotę. Widać 
to najwyraźniej w wypadku wartości moralnych. Cnotom czystości, pokory, 
szczerości przysługuje pewne szczególne piękno. Piękno cnoty i brzydota wady 

9 Por. „Substitute für wahre Sittlichkeit”, s. 16 i n., s. 84 i s. 88, przyp. 8.
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zdają się promieniowaniem (Ausstrahlung) pozytywnej wartości moralnej i, 
odpowiednio, wartości negatywnej. Nie jest jednak tak, że jedna i ta sama po-
stawa jest zarazem piękna i moralnie dodatnia, ale że piękno jest ufundowane 
w pozytywnej wartości moralnej a brzydota zaś w negatywnej wartości moral-
nej. Jest to swoisty stosunek fundowania. Piękno to jest niejako odblaskiem, 
promieniowaniem, wonią pozytywnej wartości moralnej. To samo obowiązuje 
dla stosunku brzydoty do wady. Brzydota ta jest emanacją, smrodem nega-
tywnej wartości moralnej. Moglibyśmy powiedzieć: piękno to jest szlachetnym 
obliczem pozytywnej wartości moralnej, brzydota zaś – gębą tego, co moralnie 
negatywne. Istnieje niejako metafizyczny wymiar ich „wyglądu”.

Metafizyczny wymiar wyglądu (Aussehensdimension), delektowalnośćf 
(Delektabilität) i fruendum

Gdy mówimy o wymiarze wyglądu, to mamy na myśli nie tylko wygląd w sferze 
tego, co widzialne, lecz pewien prawymiar bytu, właśnie ten, który zajaśniał 
w pięknie wartości moralnych, moralnego dobra, poszczególnych cnót jako 
splendor, jako woń (Duft), jako promieniowanie wartości moralnych. Ten wymiar 
wyglądu zwraca się w szczególny sposób w kierunku osoby, ma on charakter 
objawiania się, przemawiania (Sprechen) do osoby. Wyraża się to również 
w tym, że każde piękno stanowi pewne delectabile. Nie otrzymuje ono swojej 
ważności ze zdolności do cieszenia (erfreuen). Wówczas nie byłoby ono żadną 
autentyczną wartością. Nie należy ono do bona delectabilia w przeciwieństwie 
do bona honesta. Na niewystarczalność odróżnienia bonum utile, delectabile 
i honestum (tego, co pożyteczne, delektowalne i godziwe) wskazaliśmy szcze-
gółowo w naszej Etyce10 – niewystarczalność, która jednak w żaden sposób 
nie znosi głębokiego dokonanego przez Arystotelesa rozpoznania, u podstaw 
którego tkwi owo rozróżnienie.

Dla nas ważne jest, aby zobaczyć, że samoistna (in sich ruhende) ważność 
piękna, jego autentyczny charakter wartości zgodnie z naszą terminologią, nie 
zostają naruszone przez jego „delektowalność”. Do istoty piękna i jego metafi-
zycznego wymiaru wyglądu należy bycie delektowalnym z pełni jego wartości. 
To, co piękne apeluje do bycia uchwyconym, do uszczęśliwiania, do frui.

Dlatego też piękno odgrywa tak fundamentalną rolę w miłości. Jest ona od-
powiedzią na całościowe piękno ukochanej osoby. Najwyższa miłość – miłość do 
Chrystusa – odpowiada na boskie, święte piękno Jezusa. Nie bez powodu Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa w swym ostatnim zawołaniu powiada: Cor 
Jesu, deliciae sanctorum omnium („Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych”). 
Już dla czysto naturalnej miłości, która dotyczy całej osoby, charakterystyczne 
jest to, że stanowi ona aksjologiczną odpowiedź (Wertantwort) na całościowe 
piękno tego indywiduum11, w którym zawarty jest również odblask wszystkich 
wartości moralnych i duchowych. Jakże głębokie i znaczące jest to, że Tristan 

10 Rozdz. 1, s. 42 i nn.
11 Por. Das Wesen der Liebe, rozdz. I.



49

Królestwo wartości estetycznych: Piękno metafizyczne a piękno zmysłowe 

w trzecim akcie12 jako podsumowujące, ostateczne najgłębsze słowa miłości 
woła: „Izolda, jakżeś piękna!”.

Tej roli piękna w miłości nie można w żaden sposób rozumieć tak, że piękno 
stanowi jej temat. Pomiędzy aksjologiczną odpowiedzią miłości do jakiejś osoby 
a aksjologiczną odpowiedzią na dzieło sztuki, w wypadku którego piękno obecne 
jest tematycznie, zachodzi radykalna różność. Piękno ukochanego człowieka jest 
niejako promieniowaniem jego wszystkich innych wartości. To one, np. wartości 
moralne, „intelektualne”, witalne są tematem. Piękno metafizyczne, które jest 
ich promieniowaniem, nie tylko nie narusza tematyczności tych wartości, lecz 
także je uwydatnia. Skoro tylko owa „gloria” innych wartości, wychodzące 
z nich piękno, stałaby się tematem, to wówczas miłość zostałaby podkopana. 
Poza tym miłość dotyczy tej realnej indywidualnej osoby, ujmuje ją jako całość 
i dlatego nastawienie jak przy dziele sztuki byłoby nie do pogodzenia a fortiori 
(tym bardziej) z istotą miłości13.

Chodzi tutaj o to, aby zobaczyć, że piękno należy do sfery glorii i stanowi 
pewne fruendum. Obowiązuje to nie tylko dla piękna, lecz także dla wszystkich 
wartości estetycznych, nawet jeśli [tylko] w analogiczny sposób. Wszystkie war-
tości estetyczne posiadają teraz wymiar wyglądu i są delektowalne. Naturalnie 
delektowalność tego, co komiczne jest nieporównywalna z delektowalnością 
wysublimowanego piękna, przede wszystkim z pięknem świętości. Ale również 
to, co komiczne scharakteryzowane jest przez wymiar wyglądu. Apeluje do 
tego, aby być uchwycone. Zwraca się do nas i  jest typowym fruendum. Być 
może można by dojrzeć w tych dwóch charakterystykach wymiaru wyglądu14 
i delektowalności znamiona, które łączą ze sobą wszystkie wartości estetyczne 
w jedną rodzinę: zarówno to, co estetyczne jako temat jak w sztuce, jak i piękno 
jako naddatek. 

Piękno metafizyczne jako promieniowanie innych wartości

Powróćmy do związku wartości estetycznych, w szczególności piękna, i moralnej 
sfery wartości. Wartość estetyczna moralnie pozytywnej wartości, względnie 
negatywnej wartości moralnej, jest koniecznym i głęboko znaczącym promienio-
waniem – ale nigdy tematem. Tematem jest wartość moralna: wartość estetyczna 
jest różna od niej i jest pewnym naddatkiem. Owym wartościom estetycznym, 
temu pięknu15 brakuje wszystkich szczególnych cech, które charakteryzują 
moralną rodzinę wartości. Zarazem powiązanie jest tak ścisłe, że piękno mo-

12 Opera Tristan i Izolda R. Wagnera.
13 Por. Das Wesen der Liebe, rozdz. II, s. 74 i nn.
14 Wymiar wyglądu jest tutaj ujęty bardzo szeroko. Nie ogranicza się on do sfery widzenia, zwłaszcza 

że chodzi tu przede wszystkim o piękno metafizyczne. Gdy mówimy np. o metafizycznym pięknie czystości 
albo sprawiedliwości, właściwą realnością są wartości moralne. Ich piękno, woń, promieniowanie należą 
do sfery „wyglądu” tych wartości. Chodzi przy tym o duchowe spostrzeżenie, a nie o widzenie oczami. 
Ów wymiar wyglądu jest obecny również w wypadku piękna zapośredniczonego przez zmysły, a więc 
zarówno w wypadku prymitywniejszego niż wysokie duchowe piękno, nie ogranicza się do widzenia, 
lecz znajduje się również w pięknie tego, co słyszalne i tego, co zapośredniczone przez słowa. Wymiar 
wyglądu rozciąga się również na każde piękno w naturze i sztuce.

15 Por. Ethik, rozdz. 15.
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ralnego dobra nie daje się oddzielić od wartości moralnej. Jest ono pięknem 
wartości moralnej – jej „obliczem”, jej „przejawem”. Daje nam jej świadectwo. 
Możemy uchwycić to piękno tylko wtedy, gdy pojęliśmy wartość moralną w jej 
swoistości, gdy stanowi ona dla nas pierwotny temat, gdy rozumiemy jedyny 
w swoim rodzaju prymat wartości moralnej i moralnej kwestii. Wówczas jednak 
pełne uchwycenie piękna moralnej wartości stanowi pewien szczególny stopień 
rozumienia tej wartości i wniknięcia w nią. Jej piękno, i w nie mniejszym stopniu 
brzydota negatywnej wartości moralnej, wymagają odpowiedzi aksjologicznej.

Najwyraźniej dane nam jest szczególne piękno świętości i diabelska brzydota 
grzechu.

Również wartości „intelektualne” promieniują specyficznym pięknem. Głę-
bia i znaczność jakiegoś ducha są czymś pięknym, genialność posiada pewną 
czarującą wartość estetyczną. Duchowa ograniczoność, przede wszystkim 
płytkość, są negatywnymi wartościami estetycznymi. Wartością negatywną 
płytkości jest trywialność, wartością powierzchowności zaś – jałowość i nuda. 
Pełnia i bogactwo ducha, bezgraniczne rozwinięcie uzdolnienia posiadają pe-
wien estetyczny czar, który określamy jako „mistrzostwo” (Brillanz). Również 
prędkie, pewne funkcjonowanie ducha i dowcipność są często mistrzowskie. 
Wszystkie te pozytywne i negatywne wartości estetyczne są promieniowaniem 
pozytywnych i negatywnych wartości „intelektualnych”. 

W sferze wartości technicznych albo wartości doskonałości16, takich jak ener-
gia, siła woli itd., które nie są ani wartościami moralnymi, ani „intelektualnymi” 
możemy również mówić o ich specyficznie estetycznych wartościach.

Wiele wartości osobowych nie specyficznie moralnych, jak odwaga17 i nie-
ustraszoność, nosi także wyraźnie wartość estetyczną. Odwaga jest czymś pięk-
nym, ma ona, w przeciwieństwie do nędznej małości bojaźliwości, estetyczną 
siłę przyciągania.

Ale pyta się często: czy nie pierwotna jest pewna wartość estetyczna, która 
wiąże się bezpośrednio z własnościami i postawami osoby, albo czy istnieje 
swoista wartość fizycznej odwagi, która nosi wartość estetyczną, posiadając 
jednak własny temat innego rodzaju? Czy nie jest raczej tak, że w widoku dużej 
fizycznej odwagi – czy to w wypadku walki byków, czy to w wypadku skoku 
z 200-metrowej skały do morza (przy Acapulco w Meksyku) – mamy do czynie-
nia z estetyzmem, gdy koncentrujemy się na wartości estetycznej? Nie chcemy 
dalej wchodzić w tę kwestię18. Wystarczy zauważyć, że w odwadze spotykamy 
pewną wartość estetyczną swoistego rodzaju. Zakłada ona osobowe zachowa-
nie, a nie jest pięknem tego, co widzialne, o którym można powiedzieć: visum 
placet (widziane raduje).

Wartości witalne – zdrowie, kwitnące życie czy również szczególnie łagodne 
struktury witalne – również posiadają specyficzną, pozytywną wartość estetyczną, 
a ich przeciwieństwo – specyficzną negatywną wartość estetyczną.

16 Por. „Substitute für wahre Sittlichkeit”, s. 62 i nn.
17 Tamże, s. 69 i s. 73 i nn.
18 Naturalnie odwaga otrzymuje pewną wysoką wartość moralną, gdy stoi w służbie urzeczywist‑

nienia jakiegoś moralnie znaczącego dobra, np. ratowania życia. Ewidentnie jednak ta odwaga jest 
czymś całkiem nowym w stosunku do czysto witalnej odwagi, która uzewnętrznia się przede wszystkim 
w osiągnięciach sportowych.
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W tym miejscu wystarczy wskazać, że istnieje autentyczne piękno poza obrę-
bem tego, co widzialne i słyszalne, które wiąże się z tworami duchowymi, choć 
nie bezpośrednio, lecz jako promieniowanie innej, przysługującej pierwotnie tym 
tworom wartości. To ufundowane w innych wartościach piękno, a więc w swo-
istym intymnym związku fundowania, które określiliśmy jako promieniowanie, 
woń, glorię odnośnej wartości, jest szerokim, ogarniającym królestwem piękna. 
To autentyczne piękno chcemy nazwać „pięknem metafizycznym”.

Łatwo zauważyć, że wysokość i ranga tego piękna zależy całkowicie od rangi 
i wartości, której promieniowanie stanowi to piękno. Piękno wartości, która 
przynależy do wyższej rodziny wartości, jest zawsze jeszcze większym i bardziej 
wysublimowanym pięknem. Wartości moralne są jeszcze piękniejsze niż witalne, 
świętość jest jeszcze piękniejsza niż wszystkie inne wartości. 

Jednak również hierarchia (Rangordnung) w obrębie danej rodziny wartości 
określa rangę wypromieniowanego piękna. Im wyżej jakaś cnota stoi w hierar-
chii moralnego dobra, im większa wartość moralna jakiegoś czynu, tym są one 
piękniejsze19.

Zanim wejdziemy jeszcze w różne kwestie związane z pięknem metafizycz-
nym, możemy odgraniczyć je od tego piękna, które zostało określone jako 
transcendentale.

Czy byt i piękno są równozakresowe? Teza Maritaina

W filozofii św. Tomasza odnajdujemy pogląd: Bonum et ens convertuntur20. 
Charakter bonum przysługuje wszystkim bytom jako bytom. Nazywa się bonum 
mianem transcendentale, ponieważ przysługuje ono wszystkim bytom jako 
takim niezależnie od rodzaju i gatunku bytu, a wraz z tym posiada obejmują-
cy wszystkie rodzaje analogiczny charakter, nie uosabiając samemu żadnego 
rodzaju. To samo twierdzi się o pulchrum21. Również to, co piękne ujmuje się 
jako aspekt bytu jako bytu.

Maritain, który jako ścisły tomista przyjmuje tę tezę św. Tomasza, rozróżnia 
piękno jako pewne transcendentale i piękno „estetyczne”, mając przy tym na 
myśli piękno widzialnych i słyszalnych rzeczy. Wyraża to jasno w swojej książce 
Creative Intuition in Art and Poetry22, gdy powiada: „(…) kategoria «brzydki» 
nie posiada żadnego sensu dla czystego ducha i Boga, ponieważ czysty duch 
widzi wszystko na sposób czysto duchowy, a nie poprzez zmysły. Brzydotą jest 
to, co się nie podoba. Gdzie nie ma zmysłów, tam nie ma i brzydoty”23. 

19 Istnieją piękne słowa Lacordaire’a, że cnoty stają się dopiero porywające i pociągają nas poprzez 
swój przykład, jeśli również są piękne. Czy wnioskiem tego twierdzenia jest to, że cnoty stają się piękne 
dopiero od pewnego stopnia, dopiero gdy są w pełni uformowane – albo: że piękno dopiero rozbłyskuje, 
staje się „widzialne”, gdy inne określone warunki są spełnione?

20 Por. rozdz. 1, s. 43, przyp. 24.
21 Por. Suma teologiczna, I a, q. 5, a. 4.
22 Meridian Books, New York 1966, rozdz. V, „The Philosophical Concept of Beauty”, 3, s. 126.
23 Jest to niezwykle zdumiewające, że Maritain przyjmuje, że czyste duchy jak anioł mogłyby 

uchwytywać mniej z bytu niż my, ludzie, ponieważ nie posiadają one zmysłów. Widocznie Maritain widzi 
wielce znaczący ludzki aspekt świata, całe piękno natury jako rodzaj iluzji i traktuje obiekty fizyki jako 
niezależną od naszej świadomości, bardziej właściwą rzeczywistość. Abstrahując od nieuzasadnionego 
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Widać, że Maritain myśli w wypadku piękna „estetycznego” i brzydoty „es-
tetycznej” tylko to, co widzialne i słyszalne. 

To pokazuje wyraźnie, że różnica pomiędzy pięknem jako pewnym tran‑
scendentale a pięknem tego, co widzialne i słyszalne, które nazywa pięknem 
„estetycznym” i przy którym jedynie istnieje przeciwieństwo albo – jak mówi 
– kategoria tego, co brzydkie, w żaden sposób nie pokrywa się z poczynioną 
przez nas różnicą między pięknem metafizycznym a pięknem tego, co widzialne 
i niewidzialne. Przede wszystkim to, co nazywamy pięknem metafizycznym, nie 
jest wcale identyczne z transcendentale. Piękno metafizyczne nie jest w ogóle 
własnością bytu jako bytu, lecz pięknem ufundowanym tylko w wartościach 
różnych rzeczy. Czysto neutralny byt nie jest nośnikiem piękna.

Zadziwiającym pogwałceniem faktów jest to, że Maritain ogranicza brzydotę 
do sfery tego, co widzialne i słyszalne. Trudno przyjąć, że nie dostrzega on strasz-
nej brzydoty grzechu, bezdennej brzydoty zła. W jednym z przypisów próbuje to 
skorygować, dodając, że w oczach Boga brzydka jest „nicość” w wolnym akcie 
człowieka. Ale podkreśla, że nic bytującego nie może być brzydkie i powołuje 
się przy tym na Anioła Ślązaka24. 

„umetafizycznienia” obiektów fizyki – fal, ruchu, elektryczności itd. – trzeba byłoby jednak przyjąć, że 
duch ujmuje tym więcej z bytu, im jest wyższy, bardziej ogarniający i nieograniczony, a nie, ponieważ 
nie ma ciała, większa bardziej znacząca część rzeczywistości pozostaje przed nim zamknięta. Czy Mari‑
tain rzeczywiście twierdzi, że barwy, dźwięki itd. nie są żadnymi znaczącymi treściami, które uosabiają 
odwzorowanie (Abbildung) Boga i  jego szczególną wieść (Botschaft)? Czy nie widzi on, że w swoim 
charakterze jako wieść Boża są one znacznie ważniejsze od samych tylko fal? Czy nie widzi on, że posia‑
dają one pewną wysoką wartość? O ludzkim aspekcie i jego obiektywnej ważności zob. s. 66 i nn. [w:] 
Was ist Philosophie? (rozdz. 5, s. 145 nn.) mówiliśmy dokładniej i musimy teraz ograniczyć do wskazania 
na tamte wywody. Trzeba tu jednak podkreślić, że ujęcie Maritaina przyjmuje groteskowy charakter, 
gdy to opadnięcie (Wegfall) poznania w ludzkim aspekcie rozciąga się aż na Boga, Wszechwiedzącego, 
Stworzyciela Nieba i Ziemi. Założenie, że Bóg, który jednak stworzył i chciał piękna widzialnej natury, 
nie mógłby go uchwycić, jest pozbawione sensu. To piękno jest wieścią, którą Bóg wyraża i podnosi 
do siebie (erhebt), wezwaniem do ludzi, skierowanym do nich naturalnym objawieniem, które zawiera 
w sobie wysławianie (Lobpreis) Boga. 

W oczach Boga, tak sądzi Maritain, wszystko to nie odgrywa żadnej roli, dla niego liczy się tylko 
nagi byt jako byt.

Czy nie jest tak, że ten, kto poznaje tylko fizykalne procesy, a nie bogaty świat barw, form, dźwięków 
posiadałby znacznie prymitywniejsze poznanie niż ten, kto uchwytuje tę wieść, to głębokie i właściwe 
odwzorowanie, które zawarte jest w ludzkim aspekcie świata zewnętrznego.

Czy nie musimy przyjąć, że fale zostały stworzone ze względu na barwy i dźwięki, tak jak i  ludz‑
kie oko i ucho? Czy też powinniśmy zamiast tego wierzyć w to, że fale te stanowiłyby metafizycznie 
znacznie poważniejszą rzeczywistość, która została stworzona ze względu na nią samą, podczas gdy 
barwy byłyby tylko subiektywnym zjawiskiem, uwarunkowanym przez fakt, że ludzie posiadają również 
ciało i ich poznanie wiąże się ze zmysłami? Czy poznanie poprzez zmysły powinno być mniej głębokie 
i obowiązujące niż poznanie istot czysto duchowych?

Jeżeli Bóg nie widzi brzydoty, to nie widzi również piękna swojego stworzenia. Sposób, w jaki Bóg 
wie wszystko, zna i uchwytuje jest nieporównywalny z naszym poznaniem i uchwytywaniem. Nie można 
tego jednak nigdy tłumaczyć tak, że on, o którym Jezus mówi: żaden włos nie spadnie z naszej głowy bez 
wiedzy Boga (por. Mt 10, 29 i n.), nie uchwytywałby wysokiej wartości, którą uchwytujemy my i która 
w dodatku przedstawia nam jego szczególną wieść. 

24 Anioł Ślązak, Cherubinowy wędrowiec, przełożył, oprac. i aneksem opatrzył A. Lam, Dom Wy‑
dawniczy Elipsa, Opole-Warszawa 2003, s. 167 i 51.

V, 61: „Nic poślednie nie jest: krzemień jest rubinem,
Żaba się pięknością równa z Serafinem”.
I, 269: „Tak samo na skrzek żaby Bóg uwagę zwróci,
Jak na tilirliri, co mu skowronek zanuci”.
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Jednak ewidentnie sztucznym konstruktem byłoby twierdzenie, że zło jest 
nie-bytem. Jest ono niestety okropną realnością25.

Interpretuje się wprawdzie moralne zło (Übel, Böse) nie jako czysty nie-byt, 
lecz jako pewną nieobecność, brak (privatio) bytu należącego do woli człowieka. 
Tak można jednak wyjaśniać najwyżej niedoskonałość bytu – nigdy zaś zło. Słaba 
wola albo utrata woli w przypadkach, w których osoba powinna była chcieć, 
albo nieobecność energii, albo cnoty można by jeszcze interpretować jako 
nie-byt, jako brak czegoś, co należy do sensu i istoty jakiegoś bytu. Natomiast 
moralnego zła, nienawiści, buntu przeciwko Bogu, zawiści, resentymentu nie 
można nigdy interpretować jako braku w bycie (an Sein).

U podstaw tego ujęcia tkwi w żaden sposób nieoczywisty i nigdy niedowie-
dziony „aksjomat”: Bonum et ens convertuntur. Wnioskuje się dedukcyjnie z tego, 
że wszelka wartość negatywna musiałaby być brakiem w bycie. Ale bezzało-
żeniowa analiza tego, co dane pokazuje wyraźnie różnicę między neutralnym 
a wartościowym, ważnym samym w sobie bytem. Związek wartości z bytem 
jest znacznie bardziej skomplikowany. Wskazaliśmy na to w rozdziale 12 naszej 
Ethik. Josef Seifert opracował tę kwestię w pewnej bardzo głębokiej analizie26.

Maritain zapoznaje ponadto istotną różnicę między wartościami ontologicz-
nymi i jakościowymi. O ile chodzi o wartości ontologiczne, ich antytezę stanowi 
tylko odpadnięcie tych wartości, ich brak, lecz nie byt, który stanowiłby ich 
antytezę. W królestwie wartości jakościowych istnieją natomiast uderzające war-
tości negatywne – prawdziwe przeciwieństwa wartości pozytywnych. Wartości 
negatywne wiążą się z realnie istniejącymi nośnikami, są realną, jakościową ich 
swoistością, a nie tylko pewnym brakiem. W królestwie wartości jakościowych 
odnajdujemy dobro i zło, piękno i brzydotę, które są rzeczywistymi, realnymi 
antytezami. Bez wątpienia prawdziwe jest to, że żaden byt – w sensie pewnej 
substancji – nie jest negatywnie wartościowy. Jednak akcydensy, gdy – nieade-
kwatnie – rozciągamy je na postawy osoby i ich jakości, są również realnym 
bytem. Weszliśmy we wszystkie te kwestie w innym miejscu27.

Możemy teraz zauważyć, dlaczego twierdzenie Maritaina, że poza królestwem 
tego, co widzialne i słyszalne nie ma brzydoty, jest wyraźnie fałszywe. Wiele 
duchowych postaw i tworów może być nie tylko pięknych, lecz także mogą 
być one nośnikiem brzydoty. Brzydkie w pełnym sensie jakościowej wartości 
estetycznej są np. wszystkie postawy, które są nośnikiem negatywnych wartości 
moralnych i innych wartości negatywnych, na które wskazaliśmy. Poza tym stało 
się jasne, że Maritaina rozróżnienie piękna jako pewnego transcendentale i jako 
„estetycznego” nie pokrywa się wcale z rozróżnieniem piękna metafizycznego 
i piękna tego, co widzialne i słyszalne.

25 Dla chrześcijanina wyobrażenie moralnego zła jako niebytu jest trudne do pogodzenia z myślą 
o obrazie Boga poprzez grzech i przede wszystkim ze śmiercią Chrystusa na krzyżu jako pokuty za grzechy. 
Czy okropny zasięg grzechu, na który Boże Miłosierdzie odpowiedziało poprzez pokutną ofiarę Syna, 
można postrzegać jako sam tylko „nie-byt”? A czy diabeł jest „niczym”?

26 J. Seifert, „Die verschiedenen Bedeutungen von ‘Sein’ – D. von Hildebrand als Metaphysiker un 
M. Heideggers Vorwurf der Seinsvergessenheit”, [w:] B. Schwarz (ed.), Wahrheit, Wert un Sein. Festgabe 
für Dietrich von Hildebrand zum 80. Geburtstag, Habbel, Regensburg, 1970, s. 301-332 [przyp. red.].

27 Ethik, rozdz. 10. 



54

Dietrich von Hildebrand

Piękno metafizyczne nie jest w żaden sposób pewnym transcendentale w tym 
sensie, który posiada ono w filozofii tomistycznej.

Neutralny byt, który poza wartością bytową (Seinswert) nie posiada żadnej 
innej wartości

Wartość bytu jako bytu – tajemnicza godność bytu w przeciwieństwie do nie-bytu, 
również w przeciwieństwie do wszelkich iluzji, fikcji i zwykłego pozoru – jest 
wysoce ważnym (bedeutsam) datum, które tracimy z oczu, gdy tylko udajemy, 
że coś istnieje. Jednak nie znosi ona różnicy pomiędzy neutralnym bytem a tym, 
co pełne wartości. Ta wartość bytowa różni się wyraźnie od wartości ontolo-
gicznej pewnego określonego bytu, a co dopiero od wartości jakościowych. 
Mówiliśmy o tym w naszej Ethik28.

Wartości jakościowe są w wielu wypadkach tego rodzaju, że w pełni przy-
ćmiewają tę wartość bytową. Ich obowiązywanie polega przede wszystkim 
na tym, że każde dobro powinno istnieć, a jego istnienie jest znów nośnikiem 
pewnej nowej wartości. Natomiast obowiązuje również to, że wszystko, co 
moralnie negatywne nie powinno być, a istnienie pewnego moralnego zła jak 
nienawiść, zazdrość lub radość z czyjegoś niepowodzenia uosabia nową war-
tość negatywną. Zwykła wartość bytu jest w wypadku moralnego zła w pełni 
zakryta przez jakościową wartość negatywną.

Wskazaliśmy już na to, że owa wartość bytu jako bytu jako taka jest rzadko 
uchwytywana albo czyniona tematem. W wypadku neutralnego bytu, tj. takie-
go, który na gruncie swojego uposażenia jakościowego (Sosein) nie posiada 
żadnej wartości ontologicznej, a co dopiero jakościowej, wartość ta występuje 
tylko wtedy, gdy w szczególny sposób koncentrujemy się na czystym bycie, 
tj. abstrahujemy od całego uposażenia jakościowego i myślimy tylko o godności, 
jaką posiada byt w przeciwieństwie do nie-bytu. Ale piękno, które wiąże się tą 
najogólniejszą wartością bytową, będąc jej odblaskiem, pozostaje bardzo abs-
trakcyjne. Występuje ono normalnie – w porównaniu z pięknem jego wartości 
ontologicznych i przede wszystkim jakościowych – w tle.

Ta wartość istnienia otrzymuje nowy blask, gdy odnosimy ją do wartości onto-
logicznej i jakościowej, np. myślimy o wartości, która tkwi w tym, że istnieje tak 
szlachetny człowiek albo tak wspaniały krajobraz. Istnienie tego, co wartościowe 
i nie-neutralne jest oczywiście zawsze czymś tematycznym i jaśniejąco pełnym 
wartości. Wartość istnienia staje się jednak okropną wartością negatywną, gdy 
chodzi o ważki nośnik jakościowej wartości negatywnej, gdy musimy mówić: 
gdyby to nigdy się nie stało naprawdę (real). Istnienie niebezpiecznych ideologii 
jest wielkim złem, komunizm i narodowy socjalizm są strasznym złem w sobie, 
niezależnym w pełni od tego, czy obie poprzez miłosierdzie Boże w toku dzie-
jów mogą służyć czemuś pełnemu wartości, a co przeciwstawia się ich sensowi 
i  istocie. Mord pozostaje grzechem również wtedy, gdy staje się felix culpa 
(szczęśliwa wina), a więc nie tylko czymś w sobie wartościowym negatywnie 

28 „Prolegomena” i rozdz. 12.
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(Unwertiges), straszliwym grzechem, który obraża Boga, lecz także pozostaje 
pewną wartością negatywną wtedy, gdy mord stał się realny i gdy człowiek 
upadł tak nisko. To, że Bóg posiada moc, aby naprawić wartość negatywną 
przez coś pozytywnego, poprzez jego następstwa – które są jego istocie prze-
ciwstawne i naznaczają go pewną nową wartością – nadać temu wydarzeniu 
całkiem nowy sens, nie zmienia nic w tym, że jego istnienie jest pewnym złem.

Piękno metafizyczne wartości ontologicznych
Estetycznie pozytywny wygląd wartości doskonałości

Pewna wartość estetyczna wiąże się nie tylko z wartościami jakościowymi, będąc 
niejako ich splendorem, ich promieniowaniem. Również wartości ontologiczne 
promieniują pięknem metafizycznym: zarówno godność i szlachetność osoby, 
wartość ontologiczna tego, co żywe w świecie zwierząt i roślin, a zatem wartość 
ontologiczna każdego poszczególnego typu w hierarchii zwierząt i roślin (czyli 
nie wartość bytu jako bytu, lecz określonego bytu na gruncie jego szczególnej 
istoty), jak i godność nieożywionej materii. 

Dalej możemy wskazać na wartość estetyczną, która wiąże się z kategorią 
wartości nazywanych przez nas „wartościami doskonałości” albo „wartościami 
technicznymi”. Takie wartości jak siła woli, energia, dobra pamięć, przenikliwość 
umysłu posiadają wszystkie pewną wartość estetyczną, pewien skromny blask, 
pozytywny, estetyczny wygląd. Często nie chodzi o właściwe piękno. Znajduje-
my raczej skromniejsze wartości estetyczne, które nie są podgatunkami piękna, 
zmierzając jakościowo w innym kierunku. 

Nie możemy znaleźć własnej nazwy dla wartości estetycznej przenikliwości 
umysłu albo dobrej pamięci – brzmi to jednak ewidentnie fałszywie, gdy mówi 
się w ich wypadku o pięknie. Obie nam imponują, podziwiamy je. Bez wątpie-
nia pojawia się nie tylko sama wartość doskonałości, lecz także pewna wartość 
estetyczna, która do tego posiada delektowalny wygląd. 

Wola, zdolność chcenia, a przede wszystkim wolność woli mają wielką 
wartość ontologiczną. Wola jest niesłychanie cennym darem, praelementem 
bytu osobowego. Przysługuje ona wszystkim osobom. Może zostać ukrócona 
tylko przez obłąkanie, względnie opóźnienie rozwojowe. Istnieją jednak bez 
wątpienia mniej lub bardziej energiczni ludzie – pomiędzy Piotrem Wielkim 
z Rosji a Obłomowem29 zieje w tym względzie przepaść.

Energia, silna siła woli, zdolność przeciwstawiania się swoim instynktom i ten-
dencjom, możność wyemancypowania się z nich i zwalczania ich, jest potencjalnie 
zawarta w darze wolnej woli. Jednak jej aktualne rozwinięcie (Entfaltung), jej 
postęp (Entwicklung) jest jeszcze czymś nowym. Najwidoczniej ten typ wartości, 
wartość doskonałości, różna jest całkiem od jakościowej wartości dobrej woli. 
Można spotkać tę wartość doskonałości zarówno u złych, jak i dobrych ludzi. 
Podnosi ona w pewnym sensie dobrą wolę i podnosi złą wolę. Silna siła woli jest 
sama w sobie pewną wartością, a i ta ma również swoje promieniowanie, swój 

29 Główna postać powieści Gonczarowa pod tą samą nazwą. 
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wygląd. O ile nie przeciwstawia się jej pewna jakościowa wartość negatywna, 
jej wartość estetyczna stanowi pewne delectabile. 

Znacznośćg i wielkość

Przede wszystkim istnieje szereg prawdziwych (ausgesprochene) wartości es-
tetycznych, które są promieniowaniem ogólnych wartości osobowych, takich 
jak duży format, envergureh, znaczność, genialność. Chodzi tu o inny rodzaj 
wartości niż wartości doskonałości, które odnoszą się do stopnia (Ausmaß) 
perfekcji pewnej wartości ontologicznej.

Gdy mówimy o jakimś człowieku, że jest osobowością, że jest genialny, to 
mamy na myśli ewidentnie nie tylko rozwinięcie pewnej wartości ontologicz-
nej, lecz także coś znacznie mniej formalnego, swoisty dar, coś jakościowo 
nowego. Nie chodzi również o wartości jakościowe, takie jak wartości moralne 
albo mądrość, albo siła intelektu. Jak pokazaliśmy już na wstępie, w wypadku 
„intelektualnych” wartości osobowych, mamy na myśli coś, co możemy odna-
leźć w najróżniejszych obszarach. Ktoś może być znaczący czysto ludzko jako 
osobowość na gruncie swego wielkiego formatu, swego envergure. Może on 
być jednak znaczący również jako dowódca, jak Aleksander Wielki albo poprzez 
swą wielkość jako filozof, jak Platon, Arystoteles, Augustyn; może być on wy-
bitny jako naukowiec, badacz, odkrywca, artysta itd. Te jakości wartości mogą 
manifestować się w zupełnie różnych obszarach. Istnieje jednak wiele zawo-
dów, w których jest to niemożliwe. Podczas gdy solidność (Tüchtigkeit) można 
znaleźć wszędzie – u szewca, piekarza, maszynisty, notariusza – ledwo można 
mówić w wypadku najlepszego szewca, piekarza czy notariusza o znaczności 
w prawdziwym sensie. Balzac miał rację, gdy powiedział swemu ojcu, który 
chciał, aby syn został notariuszem: nie, zostanę wielkim człowiekiem – notariusz 
nie może być wielki, nawet gdy jest solidny.

Naturalnie wielkość, względnie znaczność osobowości jako człowieka, jest 
w pełni niezależna od rodzaju zawodu. Trzeba tu, z jednej strony, zobaczyć, że 
w wypadku wartości, jak znaczność, wielkość, wysoka siła duchowa, envergure 
itd., nie chodzi o zwykłe wartości perfekcji, lecz o coś jakościowego, z drugiej 
strony, że są to również wartości formalne, które mogą manifestować się w naj-
różniejszych obszarach, zapewne zawsze z określoną jakościową wariacją, ale 
nie stanowią żadnej tematycznie ujednoliconej jakościowej rodziny wartości. 
Nie są one również związane z osobami. Książka naukowa może być również 
znacząca, inna zaś nie – tak samo dzieło sztuki. Również dzianie się, wydarzenie, 
może być znaczące, inne zaś pozbawione (belanglos) znaczenia.

Wyłączamy tu oczywiście znaczność jako czyste następstwo (Folge) ilości. 
Gdy mówimy o znacznej (bedeutend) sumie pieniędzy, to mamy na oku nie 
wartość, lecz coś całkiem innego, coś czysto ilościowego. Gdy jednak mówimy 
o jakimś momencie historycznym, np. bitwie pod Akcjum albo zwycięstwie Karola 
Młota nad Arabami pod Poitiers, że jest znaczący, to mamy na myśli znaczność 
we właściwym sensie. Wskazujemy na pewną wartość, którą posiada to wyda-
rzenie. Kwestia, czy to znaczące wydarzenie jest szczęśliwe czy katastrofalne, 
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czy zwycięstwo jako zwycięstwo uosabia wartość pozytywną albo negatywną, 
szczęście albo nieszczęście, nie odgrywa przy tym żadnej roli. Wartość tego, 
co znaczące w odróżnieniu od tego, co nieznaczące jest jakością sui generis 
(swoistego rodzaju).

Prawdziwa „wielkość” historycznych momentów wymaga jednak więcej 
niż to, że dane wydarzenie ma wielkie skutki. Nie musi być ono wprawdzie 
szczęśliwe, nie musi być zwycięstwem dobra, narodzinami jakiegoś wielkiego 
świętego – krótko: wydarzeniem, które bogate jest w inne wartości – ale musi 
zachodzić prawdziwa wielkość, a nie sukces przeciętności, jak mówi Kierkegaard: 
„stratowanie na śmierć przez gęsi”30, [czyli] niebrzemienne w skutki i fatalne 
wydarzenie, które ma przy tym charakter zwycięstwa przeciętności, pospolitej 
propagandy czy głupoty. Nie, fenomen wielkości historycznego momentu zakłada 
coś innego, jest on jakością swoistego rodzaju. Szwindel pożaru Reichstagu, 
który umożliwił narodowym socjalistom zniesienie państwa prawa, miał cha-
rakter lichej sztuczki, złej farsy, choć jego skutki kosztowały później miliony żyć. 
Nie mówiąc już o wmaszerowaniu narodowych socjalistów do Grecji, którzy 
zasadzili na Partenonie swastykę; był [on] wydarzeniem pozbawionym wszel-
kiej wielkości. Było to zawstydzające, kiepskie widowisko, które co najwyżej 
wywierało wrażenie swą straszliwą ironią. To nieszczęsne widowisko: Partenon, 
symbol wielkości duchowej i najszlachetniejszego piękna, zbezczeszczony przez 
brunatne koszule i straszliwie zakłamany symbol swastyki – nie posiadało żad-
nej wielkości. Zwycięstwo anonimowo zmechanizowanej mocy niemieckich 
kolonistów nie posiadało nic z wielkości elementarnej siły przypadku Attyli, czy 
genialności zwycięstwa Napoleona.

Zobaczyliśmy, że prawdziwa wielkość i znaczność posiadają pewną określo-
ną wartość, bez względu na to, na którym obszarze się manifestują. W wielu 
wypadkach jednak jedna i ta sama rzecz, która posiada wielkość, może nosić 
zarazem wielką wartość negatywną innego rodzaju, np. moralnie negatywną. 
Wówczas wartość estetyczna wielkości stoi obok straszliwej brzydoty grzechu. 
W rzeczywistości wielkość ta zwiększa wówczas monstrualną brzydotę grzechu. 
Koncentracja na estetycznej wartości wielkości jako takiej byłaby więc odra-
żającym, jeszcze bardziej grzesznym estetyzmem. Ale w świecie sztuk naśla-
dowczych, w której wszystko jest przeniesione (transportiert), w szczególności 
w literaturze, estetyczna wartość wielkości, nawet wielkość jakiegoś drania, 
może służyć artystycznemu pięknu całości.

Zupełnie inny przypadek zachodzi w powiązaniu wielkości i znaczności z czymś 
negatywnie wartościowym, gdy nie chodzi o moralne wartości negatywne, lecz 
o wydarzenia, które są tragiczne w skutkach i przynoszą w następstwie wiele 
nieszczęścia. Wówczas wielkość zostaje zatarta w inny sposób niż w wypadku 
łączenia się w parę z tym, co moralnie złe. Jednakże estetyczna wartość wielkości 
nie potrzebuje również być nigdy uwolniona albo być przedmiotem rozkoszy, 
ponieważ temat, jak w wypadku powiązania z pewną moralną wartością ne-
gatywną, jest wyraźnie inny.

30 Die Tägebucher 1834‑1855, wybór i przekład T. Haecker, wyd. 2, Hegner, Leipzig 1941, s. 428 
(1850) i s. 592 (1854).
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Zauważyliśmy wcześniej, że metafizyczne piękno moralnej wartości nigdy 
nie może być uczynione tematem, że to wysublimowane piękno z istoty jest 
przeobfitym epifenomenem. Ono nas głęboko uszczęśliwia i powinniśmy się nim 
w najwyższym tego słowa znaczeniu „rozkoszować”. Jeżeli jednak zapoznamy 
tematyczność tego, co moralne i próbujemy owo piękno uczynić tematem, 
popadamy nie tylko w pewną określoną postawę estetycystyczną, lecz nadry-
wamy to piękno, nie mogąc go więcej zobaczyć. Jeżeli chodzi o estetyczną 
wartość jakiegoś innego elementu, np. o estetyczną wartość wielkości, która 
nie jest odblaskiem wartości moralnej, to nie można się nią rozkoszować, jeżeli 
związana jest z jakąś negatywną wartością moralną, ponieważ tematem jest 
to, co moralne – ignorowanie tego tematu jest zaś straszliwym estetycyzmem.

Analogicznie, obowiązuje to również dla przypadków, w których chodzi 
o wielkość jakiegoś fatalnego w skutki wydarzenia. Tematyzacja fatum zabrania 
frui wielkości.

Istnieje jeszcze wiele jakości wartości analogicznych do wielkości i znaczności, 
które są nośnikiem wartości estetycznej. Nie należą one do żadnej jakościowej 
rodziny wartości. Mogą się one jednak manifestować w pewnych jakościowych 
rodzinach wartości i łączyć się w parę z wartością moralną albo „intelektualną”.

Nie chcemy rozstrzygać, czy powiązanie wartości estetycznych z tymi jako-
ściami wartości jest dokładnie tym samym co to, w wypadku którego piękno 
metafizyczne ufundowane jest w wartościach moralnych, „intelektualnych” 
i witalnych. W tym kontekście wystarczy wskazać tylko na typ wartości estetycz-
nych w generalnych jakościach wartości, które ze swej strony mogą wiązać się 
z duchowymi tworami albo z takimi rzeczami, jak wydarzenia, stany faktyczne 
i wspólnoty, ale które sięgają również w obszar tego, co widzialne i słyszalne.

Jeżeli rzucimy okiem na estetyczne jakości wartości, które zwykle wylicza się 
jako podgatunki piękna, jak „uroczy”, „wzniosły”, „wdzięczny”, „poetycki”, to 
wydaje się, że estetyczna sfera wartości nie wykazuje więcej wariacji niż sfera 
wartości moralnych. Jeżeli jednak pomyślimy o nieprzeliczalnej ilości wartości 
estetycznych, które wynikają z faktu, że wszystkie inne rodzaje wartości jak 
ontologiczne, techniczne i wszelkie jakościowe rodziny wartości posiadają szcze-
gólną, różniącą się w zależności od nośnika jakość piękna; albo gdy pomyślimy 
o wszystkich wartościach estetycznych takich jak wartość znaczności, wielkości, 
wspaniałomyślność itd., to uzyskamy wgląd w niewyczerpaną pełnię wartości 
estetycznych. Ów zawsze jakościowy obszar wartości – również gdy wartość 
estetyczna nie jest odblaskiem, wonią, wyglądem wartości jakościowych, lecz 
np. noszona jest przez wartości ontologiczne i inne typy wartości – wykazuje 
niesłychane zróżnicowanie.

Na dalsze jakości, z którymi może się wiązać piękno metafizyczne, wskażemy 
jeszcze później: w rozdziale 8 na zakwitanie, w 9 na siłę, wytrzymałość, nie-
złomność i w rozdziale 14 na radosność nieba, tego, co poranne i inne rodzaje 
piękna naturalnego (Naturschönheiten). 
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Fundamentalna różnica między pięknem metafizycznym a pięknem tego, co 
widzialne i słyszalne przy ich [jednoczesnym] pokrewieństwie jakościowym

Chcemy teraz zwrócić się ku fundamentalnej różnicy w obrębie estetycznego 
świata wartości: różnicy między ufundowanym w innych wartościach pięknem 
metafizycznym, które jest blaskiem, wonią, promieniowaniem owych wartości, 
a pięknem tego, co widzialne i słyszalne. 

W wypadku tego ostatniego, jak to przedstawiliśmy w rozdziale 6, trzeba 
odróżnić dwa zupełnie różne typy piękna: prymitywniejsze piękno, które na-
zwaliśmy, z braku lepszego wyrażenia „pięknem zmysłowym” albo „pięknem 
w pierwszej potędze” oraz piękno wysoko duchowe, które nazwaliśmy „pięknem 
w drugiej potędze”. 

Wcześniej mówiliśmy głównie o pierwszej formie wartości estetycznych. 
Chcemy teraz zwrócić się ku pięknu tego, co widzialne i słyszalne.

Piękno ornamentu, kapitelu albo piękno dźwięku fletu nie jest wonią, promie-
niowaniem innej wartości, lecz wiąże się bezpośrednio z tym obiektem. Melodia 
jest bezpośrednim nośnikiem piękna, tak samo ornament albo filar. Pierwotnym 
tematem nie jest w tym wypadku inna wartość, lecz samo piękno. Jeśli nośnik 
piękna mógłby posiadać jeszcze inną ważność, mógłby być np. pożyteczny, 
mógłby pełnić funkcję praktyczną albo mógłby być tego wszystkiego pozba-
wiony – to piękno nie jest ufundowane w ewentualnych innych wartościach. 
Zależy ono od zupełnie innych czynników, jak np. barwy, formy i proporcji, jak 
w wypadku tego, co widzialne. Jest ono wartością prominentną, która wiąże 
się z tymi widzialnymi i słyszalnymi tworami.

Różnica ta w odniesieniu do nośnika i czynników, od których zależy piękno, 
jak zobaczymy później, ma centralne znaczenie.

Ale piękno metafizyczne i piękno tego, co widzialne i słyszalne są tym samym 
typem wartości. Należą one do tej samej jakościowej rodziny wartości estetycz-
nych. Wielka gradacja i różnorodność w obrębie piękna znajduje się w nich obu: 
w wypadku piękna metafizycznego, wszystkich wartości estetycznych duchowych 
tworów i tego, co widzialne i słyszalne. Tkwi w nich pewien swoisty problem, 
do którego jeszcze szczegółowo powrócimy. Różnica piękna metafizycznego 
i piękna tego, co widzialne i słyszalne zmierza w innym kierunku niż różnica 
jakościowo różnych typów piękna i różnych stopni piękna. 

Po tym jak odróżniliśmy piękno metafizyczne od piękna tego, co widzial-
ne i słyszalne i zarazem podkreśliliśmy ich jakościowe pokrewieństwo, które 
uprawnia nas do nazywania ich obu mianem „piękna” w pełnym tego słowa 
znaczeniu, chcemy przede wszystkim zbadać, jak jest nam dane piękno me-
tafizyczne, a potem, jak dane jest piękno tego, co widzialne i słyszalne, które 
zakłada obecność zmysłów. 

Przekład: Filip Borek
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Przypisy końcowe

a Wyrażenie Bedeutsamkeit stanowi termin techniczny filozofii Hildebranda. Przyjęło się przekładać je 
jako „ważność” i tak też postępuję w niniejszym tłumaczeniu.

b Hildebrand ma tutaj na myśli ten rodzaj wartości, który nazywał również „wartościami ontycznymi”.
c D. von Hildebrand odnosi się tutaj do swojej książki Ethik, Patmos, Düsseldorf, 1959; 2. wyd. jako 

tom II. Gesammelte Werke: „Ethik”, W. Kohlhammer, Stuttgard, 1973. Wydanie angielskie: Christian 
Ethics, New York: David McKay / London: Thames & Hudson, 1953, 2. wyd.: Ethics, Chicago: Fran‑
ciscan Herald Press, 1972.

d W oryginale: „Es gibt keinen positiven Unwert”. W tłumaczeniu opuszczam przymiotnik positiven, 
ponieważ decyduję się na konsekwentne tłumaczenie Unwert jako „wartość negatywna”. Wyrażenie 
positiven Unwert oznacza tutaj, że owe „nie-wartości” mają pozytywny jakościowo charakter, tzn. 
nie są po prostu brakiem pewnej wartości (np. brzydota nie jest po prostu brakiem piękna). Jeżeli 
jednak decyduję się tłumaczyć Unwert jako „wartość negatywna”, to w wyrażeniu tym podkreślony 
jest już pozytywnie jakościowy charakter tego tworu. Zostawienie przymiotnika positiven skutkowałoby 
użyciem brzmiącego sprzecznie wyrażenia „pozytywna wartość negatywna”. 

e „Objęte” w takim sensie, w jakim – o czym mowa w dalszej części akapitu – rodzaj obejmuje różne 
gatunki.

f Rzeczownik Delektabilität jest sztucznie utworzonym słowem od przymiotnika delektabel. Zdecydo‑
wałem się przełożyć dosłownie ten rzeczownik jako „delektowalność”, a nie np. „rozkoszowalność”, 
ponieważ: (1). zostaje w ten sposób zachowany związek z łacińskim delectabile (o co chodzi tutaj 
Hildebrandowi), (2). polskie słowo „delektowalność” brzmi nieco sztucznie, ale tak samo dzieje się 
w wypadku jego niemieckiego odpowiednika. 

g W oryginale: Bedeutendheit, co oznacza: wybitność, doniosłość. Słowo to ma etymologiczny związek 
z rzeczownikiem: Bedeutung – „znaczenie”. Dosłownie można je więc przełożyć jako „znaczącość” 
albo „znaczność”. Decyduję się na drugie z tych tłumaczeń, ponieważ z jednej strony podkreśla ono 
sens istotny dla Hildebranda, czyli „potęgę”, „wielkość” itd., z drugiej strony umożliwia zastosowanie 
jego przymiotnikowej formy w różnych przywoływanych przez autora kontekstach, np. że nie chodzi 
mu o znaczność w sensie ilościowym, gdy mówimy o „znacznej sumie pieniędzy”.

h Z francuskiego: skala, rozpiętość, rozległość .
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