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Wokół estetycznych Rozważań… Kanta: piękno1

Abstract

Around Kant’s aesthetic Observations: the beauty

In this article I present Kantian conception of beauty expressed in his early work Ob-
servations… I introduce its genesis, character and goals. I compare different types of 
manifestations of beauty in the human world, from a body constitution, through his 
moving, behaviors, attributes, defects, to objects which surround him every day and 
which he meets in nature. At the same time i reconstruct that part of Kant`s delibera-
tions in which he focuses on close connection between ethics and aesthetics, relations 
between beauty, sublime and virtue and concrete sex, and also on the influence of the 
temperament (sanguine) on his predispositions for experience of feeling beauty.

Słowa kluczowe: Kant, estetyka, antropologia, piękno, psychologizacja smaku, 
zmysł moralny i estetyczny 

Keywords: Kant, aesthetics, anthropology, beauty, psychologization of taste, 
moral and aesthetics sense

1. Elegancki magister i geneza jego eseju estetycznego

Metr pięćdziesiąt siedem, szczupła sylwetka, krucha i delikatna postać, zapadła 
pierś, jedna łopatka wystająca, głowa zbyt duża względem pozostałych części 

1 Niniejszy artykuł nie jest związany z referatem wygłoszonym w czasie II. Warszawsko-Toruńskich 
Warsztatów Estetycznych: „Estetyka Kanta. Pojęcia, problemy, inspiracje”. Tamtejsze wystąpienie zatytu-
łowane Kantowska idea normy a Santayany „psychologia” kreślenia charakterów jako form estetycznych 
ukazało się w angielskim przekładzie Kantian normal idea vs Santayana’s ‚psychology’ of defining char-
acters as aesthetic forms, na łamach „Kultury i Edukacji”, 2016, nr 4, s. 63-77. Z kolei, prezentowany 
tu artykuł został zaplanowany jako pierwsza z dwóch części rozważań poświęconych przedkrytycznemu 
ujęciu przez Kanta szeroko pojmowanych zagadnień estetycznych. Poświęcony jest przybliżeniu genezy 
pracy i uczuciu piękna w jego najrozmaitszych aspektach, które filozof z Królewca wyróżnił i starał się 
przybliżyć szerokim kręgom odbiorców. Część druga artykułu, dotyczącą uczucia wzniosłości, znajdzie 
się w kolejnym tomie serii Estetyka. Pomiędzy tradycją a współczesnością.
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ciała, ogólnie mówiąc – przeciwieństwo typowych oznak męskiej tężyzny fizycz-
nej. Towarzyszący wyżej zarysowanej postaci, wstręt do potu, płytki oddech 
i reakcje alergiczne, choćby na świeżą farbę drukarską, nie mogą nikogo dziwić2. 
Zaskakuje jednak fakt, że tak odmalowany wygląd wraz z usposobieniem jego 
posiadacza w znacznym stopniu przyczynił się do określenia Kanta, bo o nim 
tu mowa, mianem eleganckiego magistra. A gdzie w tym opisie doszukać się 
wzniosłości, którą królewiecki myśliciel tak ochoczo i szczodrze obdarzył ród 
męski? Czyżby sama postura i fizjonomia człowieka a także jego płeć, której 
nie sposób tu pominąć, miałyby być wyznacznikiem właściwych mu motywów 
postępowania i przynależnych z tego powodu atrybutów moralnych i estetycz-
nych? Czy piękno i wzniosłość faktycznie można, jak chce tego Kant, przypisać 
konkretnym płciom i w ten sposób wyznaczyć właściwy dla nich model kształ-
cenia i przyuczania do pożądanych ról społecznych? I wreszcie, czy mariaż 
etyki z estetyką może w ogóle się sprawdzić? Na wszystkie z tych pytań młody, 
prywatny magister Kant odpowiedział twierdząco. Milczeniem pominął jedynie 
kwestię własnej koguciej sylwetki3.

Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości Immanuela Kanta stanowią do-
skonały przykład eseju, bliżej im bowiem do swobodnej wypowiedzi bystrego 
obserwatora życia codziennego nad Pregołą niż do sążnistego, filozoficznego 
traktatu4. Tym samym filozof wpisał się w dość dobrze już wówczas ugruntowaną 
formę literacką, w której za niedościgniony wzór uchodzić mogą prace Bacona, 
Montaigne’a czy Hume’a. Właśnie z esejami tego ostatniego, zwłaszcza z tymi 
poświęconymi estetyce, łączy je, jak się wydaje, największe podobieństwo5. 
Kant bowiem, podobnie jak Szkot, nie rościł sobie pretensji do ostatecznych 
rozstrzygnięć dotyczących poruszanych w eseju zagadnień. Próbował także 
popularyzować myśl filozoficzną wśród szerokich kręgów ówczesnych czytelni-
ków i przybliżać im zagadnienia szeroko pojmowanej estetyki poprzez psycho-
logiczne ich ujęcie. Zaskakujący jest przy tym styl i swoboda jego wypowiedzi. 

2 Opisy wyglądu Kanta, jego charakteru, przypadłości, upodobań i wybranych towarzyskich za-
chowań podaję za Steffenem Dietzschem (Immanuel Kant: Biografia, tłum. K. Krzemieniowa, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 2005, s. 58 i nast.), Manfredem Kuehnem (Kant: a Biography, Cambridge 
University Press, Cambridge 2001, s. 116 i nast.), a także Johnem Zammito (Kant, Herder, and the Birth 
of Anthropology, The University of Chicago Press, Chicago and London 2002), przede wszystkim chodzi 
o informacje zamieszczone w rozdziale trzecim: „An Altogether Different Kant”: The „Gallant Magister” 
and Popularphilosophie).

3 Oddając sprawiedliwość Kantowi, należy dodać, że – pomimo takiej postury – cieszył się on 
zainteresowaniem płci pięknej i powszechnym uznaniem. Nie bez znaczenia były przy tym jego, jakże 
często podkreślane przez bliższe i dalsze mu osoby, przymioty osobowe, jak choćby towarzyskość, ogólna 
ogłada, polor, dowcip, polot i oczywiście głębia myśli.

4 Por. następujący fragment: „Pole obserwacji tych osobliwości ludzkiej natury jest bardzo rozległe 
i zawiera bogate zasoby odkryć równie ciekawych, jak pouczających. Na razie zwrócę uwagę, i to raczej 
oczyma obserwatora aniżeli filozofa, tylko na niektóre kwestie, które w tej dziedzinie wydają się szcze-
gólnie istotne”. (I. Kant, Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości, tłum. D. Pakalski, M. Żelazny, [w:] 
I. Kant, Dzieła zebrane, Toruń 2010, t. I: Pisma przedkrytyczne, s. 643). Lektura całości dziełka Kanta 
pozwala wysnuć wniosek, iż jego uwaga o przyjętym punkcie widzenia obserwatora właściwie dotyczy 
wszelkich przedstawionych w nim spostrzeżeń.

5 Na temat charakterystycznych cech esejów Hume’a zob. W. Tatarkiewicz, Eseje Dawida Hume’a, 
[w:] D. Hume, Eseje z dziedziny moralności i literatury, tłum. T. Tatarkiewiczowa, PWN, Warszawa 1955, 
s. VII-XXXIX. Natomiast informacje o ujęciu w nich wybranych zagadnień z dziedziny estetyki czytelnik 
znajdzie m.in. w: K. Wawrzonkowski, O powiązaniu ogłady i smaku w esejach Dawida Hume’a, „Studia 
z Historii Filozofii”, 4(7)/2016, s. 163-181.
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Niczym nie przypominają one późniejszego Kanta z jego wielokrotnie złożonymi 
zdaniami i myślami wyłożonymi w sposób przystępny jedynie jemu samemu. 
w Rozważaniach… mamy do czynienia z sytuacją całkowicie odmienną. Styl 
wypowiedzi jest tu niezwykle lekki, a przy tym klarowny, treść bogata w trafnie 
dobrane przykłady z najróżniejszych dziedzin ludzkiej aktywności, a niezwykła 
przenikliwość poczynionych spostrzeżeń spotyka się tu z dowcipem, ironią 
i narracją stale pobudzającymi wyobraźnię do pracy. Mówiąc krótko, dziełko 
to stanowi interesujący wyjątek pośród wszystkich pism Kanta i samo w sobie 
stanowi wzór dla późniejszych prac tego typu w Niemczech6. Nic więc dziw-
nego, że mogło ono w oczach niektórych stanowić podstawę dla osiągnięcia 
przez Kanta stanowiska profesora sztuki poetyckiej, a nie logiki i metafizyki7.

Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości Kant pisał latem 1763 roku. Prze-
bywał wówczas, jak miał to w tamtym czasie w zwyczaju czynić w niemal każdą 
niedzielę, w leśniczówce swojego przyjaciela Michaela Wobsera. Ten naczelny 
leśniczy, sprawujący pieczę nad lasami nieopodal Moditten, miejscowości po-
łożonej około 1 mili na północ od Królewca, często, również w okresie przerw 
między semestrami, podejmował Kanta gościną, trwającą zazwyczaj od jednego 
do kilku tygodni. W rzeczonym okresie Kant wykorzystał letnisko do napisania 
swego eseju. Prace nad nim ukończył 8 października, dwa dni przed rozpoczę-
ciem semestru zimowego, a już w styczniu następnego roku dziełko ukazało 
się drukiem. Bardzo szybko zyskało uznanie kręgów towarzyskich i do 1771 
roku doczekało się trzech wydań. Środowisko uniwersyteckie wydawało się nie 
podzielać tych entuzjastycznych reakcji8.

W 1764 roku Kant ma 40 lat, jest więc dokładnie w połowie swojego życia, 
i pierwsze szlify jako uczestnik życia towarzyskiego Królewca ma już za sobą. Od 
czasu okupacji Królewca przez Rosjan, czyli od stycznia 1758 roku, filozof zaczyna 
bowiem bywać na licznych, proszonych obiadach, balach i innych przyjęciach 
okolicznościowych. Jest stałym bywalcem kawiarni, grywa w karty i bilard. Otacza 
się oficerami, damami, wysokimi urzędnikami, bankierami, kupcami9 i wszelkiej 

6 Tego zdania jest choćby Cassirer, który upatruje w eseju Kanta wzoru dla osiemnastowiecznych prac 
z zakresu filozoficznych dociekań, a w nim samym psychologicznego portrecisty. Precyzja jego obserwacji 
i lekkość oraz żywość ich prezentacji, zdaniem autora Eseju o człowieku, nigdy więcej nie zostały przezeń 
osiągnięte w równej mierze. Zob. E. Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 16.

7 Taki pomysł pojawił się u progu kariery naukowej magistra Kanta. W 1758 roku, a więc 4 lata po 
opublikowaniu Rozważań…, zmarł profesor logiki i metafizyki, Johann David Kypke. Wakatem po nim 
żywo zainteresował się Kant i nawet podjął konkretne kroki w kierunku jego objęcia. Jednakże angaż 
otrzymał Johann Buck. Cztery lata później zaproponowano, aby autor Rozważań… objął stanowisko 
profesorskie, ale była to katedra sztuki poetyckiej. Ówczesne władze Królewca odrzuciły propozycję Ber-
lina, obiecując jednocześnie, że Kanta z pewnością nie ominie awans. Kant, skądinąd, z pewnością nie 
był zainteresowany tą propozycją, jak zresztą wieloma innymi ofertami napływającymi spoza Królewca. 
Ostatecznie na stanowisko profesora sztuki poetyckiej przyjęto Johannesa Lindera, przyjaciela Kanta. On 
sam zaś zmuszony był czekać do 1770 roku, kiedy to objął stanowisko profesora logiki i metafizyki. Na 
temat szczegółów awansu Kanta i odrzuconych przez niego w tym okresie propozycji zob. S. Dietzsch, 
op. cit., s. 81 i nast.

8 Zob. S. Dietzsch, op. cit., s. 63.
9 Jednym z właścicieli licznych w tym portowym mieście angielskich i szkockich domów handlowych 

był jego bliski, wieloletni przyjaciel Joseph Green, o którym powiadano, iż omawiał z nim niemal każdy 
fragment Krytyki czystego rozumu i od którego pozyskiwał najnowsze ploteczki z życia brytyjskich filozofów, 
w tym oczywiście Hume’a. Zob. P. Frierson, Introduction, [w:] I. Kant, Observations on the Feeling of the 
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maści osobistościami z tamtejszej socjety. Wszyscy zachwycają się jego ogładą 
i humorem. Damy wysyłają mu bileciki, a jego słowa i powiedzonka powtarzane 
są w kolejnych kręgach towarzyskich. On sam ubiera się dość ekstrawagancko. 
Bywa, że nosi brązowe płaszcze ze złotymi obszywkami, pantofle z klamrami 
i szpadę u boku. Jego blond włosy i spojrzenie zdradzające głębię umysłu czynią 
go niezwykle atrakcyjnym. O wzroku powiadano, że był urzekający10.

A jednak te chwile beztroski nie pochłoną go całkowicie, zajmują tylko 
niewielką część jego wolnego czasu, dzięki czemu może on skoncentrować 
się na pracy naukowej. W odniesieniu do prezentowanej genezy Rozważań… 
i kwestii zrozumienia przynajmniej niektórych z poruszanych w nich problemów, 
należy dodać, że już w tym czasie Kant zaznajamiał się z licznymi przekładami 
prac brytyjskich filozofów, tamtejszą literaturą piękną i wybraną prasą. Wpływ 
poglądów takich myślicieli jak Shaftesbury, Hutcheson, Addison czy Hume zdaje 
się w tym okresie bezsprzeczny. Jednakże nie wszyscy oddziaływali nań w równym 
stopniu i nie na tym samym polu badań. Przykładowo wpływ Shaftesbury’ego, 
Hutchesona czy Hume’a można odnaleźć w jego rozważaniach poświęconych 
etyce, nie zaś, jak mogłoby się zdawać, estetyce, na którą w tym czasie, dość duży 
wpływ miał Addison. Stan ten znacząco się zmienia, gdy zaczynamy rozważać 
rolę wspomnianych myślicieli i innych w późniejszej o 26 lat Krytyce władzy są-
dzenia11. Wiąże się to z kolejnymi przekładami starszych prac, lekturami nowych 
dzieł, a także z zerwaniem przez Kanta w pewnym stopniu z psychologizacją 
w dziedzinie estetyki, co z kolei wraz z konsekwencjami teoriopoznawczych 
rozważań z Krytyki czystego rozumu prowadziło do konieczności opracowania 
przez niego teorii estetycznej właściwie od nowa12.

Warto tu jeszcze dodać, że Rozważania…, podobnie zresztą jak Remarks13, 
którymi filozof w dwa lata zapisał większość marginesów i dodatkowe puste 
karty swojego egzemplarza omawianego dziełka, wpisywały się w jego coraz 
szerszy program nauczania. Zdaje z tego sprawę w swoim Zawiadomieniu 
o urządzeniu wykładów w semestrze zimowym 1765-1766, sporządzonym 

Beautiful and Sublime and Other Writings, edited and translated by P. Frierson and P. Guyer, Cambridge 
University Press, Cambridge 2011, s. viii, oraz S. Dietzsch, op. cit., s. 20.

10 Zob. M. Kuehn, op. cit., s. 115 i nast.
11 Szczegółowe analizy wpływów myśli brytyjskiej na poglądy estetyczne Kanta zob. T. Gracyk, 

Kant’s Shifting Debt to British Aesthetics, “The British Journal of Aesthetics”, vol. 26, no. 3, Summer 
1986, s. 204-217.

12 Kwestię jej oryginalności pozostawmy na boku.
13 Remarks to niepublikowane za życia Kanta uwagi, komentarze, czasem bardziej szczegółowe 

spostrzeżenia, które zapisywał w latach 1764-65 we własnym egzemplarzu Rozważań… Nie stanowią 
one żadnej spójnej całości, co więcej, dotyczą nie tylko estetyki i etyki, lecz także antropologii, fizyki, 
a nawet metafizyki. W większości zapiski te nie odnoszą się nawet do tekstu wydrukowanego na stronie, 
na której same się znalazły. Miejscami potrafią sobie przeczyć, gdzie indziej widać, jak Kant dobiera osta-
teczne terminy techniczne, którymi zamierza się posługiwać; sporo tu skreśleń i podkreśleń. Przewodzą 
zagadnienia dotyczące wzajemnego stosunku obu płci, na których ostateczny kształt bezsprzecznie 
wpłynął cytowany i przywoływany często przez filozofa Jan Jakub Rousseau. Pojawia się również pro-
blematyka etyczna, w której, nie daje się nie zauważyć, że Kant przechodzi coraz częściej od luźnych 
uwag do bardziej szczegółowych prób przeciwstawienia etyki mającej swe źródło w uczuciach, etyce 
opartej na obowiązku, z korzyścią dla tej ostatniej. Tym samym, coraz bliżej mu do rozważań etycznych 
znanych z Ugruntowania metafizyki moralności. Niestety, do tej pory brak polskiego wydania Remarks . 
Wydanie anglojęzyczne, zob. I. Kant, Remarks in the „Observations on the Feeling of the Beautiful and 
Sublime”, [w:] I. Kant, Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime and Other Writings, 
edited and translated by P. Frierson and P. Guyer, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. 63-202.
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na potrzeby swoich przyszłych i obecnych studentów. Na ten rok akademicki Kant 
zaplanował daleko idące zmiany w prowadzonym przez siebie kursie z geografii 
fizycznej, dostrzegł bowiem, że „duże zaniedbanie studiującej młodzieży pole-
ga przede wszystkim na tym, iż wcześnie uczy się mędrkować, bez posiadania 
dostatecznej wiedzy historycznej, która mogłaby reprezentować stanowisko 
doświadczenia”14. Korekta treści wykładu miała na celu poszerzenie ogólnej 
wiedzy studentów, co Kant zamierzał osiągnąć, zmniejszając zakres poruszanych 
zagadnień dotyczących samych fizycznych uwarunkowań Ziemi i wprowadza-
jąc, jego zdaniem, problematykę bardziej użyteczną, tj. moralną i polityczną. 
Zapowiadając ową nową formułę geografii fizycznej, filozof dokładnie określił, 
czemu będzie poświęcona każda z trzech głównych części kursu:

Rozdział drugi rozważa człowieka na całym ziemskim świecie z punktu widzenia jego 
naturalnych cech i różnic tego, co moralne; bardzo ważne i pociągające rozważanie, bez któ-
rego trudno byłoby wydawać jakiekolwiek powszechne sądy o człowieku i w ramach którego 
porównanie ludzi między sobą oraz ze stanem moralnym dawnych czasów rozpościera przed 
naszymi oczyma mapę ludzkiego rodzaju15.

W tak zarysowany plan, zarówno Rozważania…, jak i wykłady z antropolo-
gii, prowadzone przez filozofa od roku akademickiego 1772/73 do emerytury, 
wpisują się doskonale, jako główne źródło ogólnej wiedzy o człowieku, jego 
naturze, zachowaniach, cnotach i przywarach. Omawiany tu esej nie jest więc 
popisem psychologicznego portrecisty przewrażliwionego na punkcie elegancji 
i aspirującego do kręgów towarzyskich Królewca, lecz ma jasno sprecyzowany 
cel, którym jest uzupełnienie luk w wiedzy ogólnej czytelników, kształcenie ich 
i wyrobienie w nich ogłady.

2. Piękno przedkrytyczne

W pierwszych akapitach swego eseju Kant wyraźnie zauważa, że będzie odnosił 
się w nim wyłącznie do uczuć zmysłowych16, dostępnych, jak powiada, umysłom 

14 I. Kant, Zawiadomienie o urządzeniu wykładów w semestrze 1765-66, tłum. Translatorium Filozofii 
Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK pod kierunkiem M. Żelaznego, [w:] I. Kant, Dzieła zebrane, Toruń 
2010, t. I: Pisma przedkrytyczne, s. 738.

15 Ibidem, s. 739.
16 Choć Kant nie rozwodzi się nad użytym określeniem – uczucia zmysłowe – można domyślić się, 

że stosuje je w znaczeniu, zgodnie z którym są to uczucia niższe, takie jak pary przeciwieństw: pożądanie 
– wstręt, aprobata – dezaprobata, upodobanie – nieupodobanie, a także powiązane z nimi wszystkimi: 
przyjemność i przykrość. Takie uczucia można sklasyfikować za św. Tomaszem jako znajdujące się pomiędzy 
uczuciami cielesnymi i duchowymi. Warto dodać, że wybór przez Kanta uczuć zmysłowych i poddanie 
właśnie ich szczegółowej analizie ze względu na rolę w obcowaniu z pięknem i wzniosłością, pomimo 
oczywistej różnicy w zastosowanej terminologii, przypomina zabieg Addisona, który w eseju O przy-
jemnościach wyobraźni, dociekając natury piękna, wzniosłości, nowości czy niezwykłości (uncommon), 
wyjaśnia je właśnie przy pomocy uczuć przyjemności i przykrości wyobraźni. Jednocześnie umieszcza 
je między uczuciami przyjemności i przykrości właściwymi zmysłom i rozumowi. Kant także wspomina, 
że swych dociekań nie poświęca uczuciom zbyt subtelnym, które zdolni są doznawać ludzie tacy jak 
Kepler. Nie podejmuje się również analizy uczuć cielesnych, nie podnosi tu bowiem kwestii fizjologicz-
nych i nie rozważa uczuć związanych z przejawami procesów życiowych człowieka, jak głód, chłód czy 
szerzej samopoczucie. Wydaje się więc, że obaj filozofowie analizują te same podmiotowe uwarunko-
wania doświadczenia obu uczuć. Dodajmy również, że Kant czytywał The Spectator, w którym Addison 
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pospolitym, nie zaś do uczuć subtelniejszej natury, które wymagają większej 
wrażliwości i rozumności. Jednocześnie wprowadza dość istotne rozróżnienie 
w obrębie interesujących go uczuć. Pierwsze z nich związane jest z przyjemnością 
płynącą z zaspokojenia ludzkich potrzeb. Towarzyszy wszelkiemu folgowaniu 
sobie i w dużej mierze można je utożsamić z upodobaniami człowieka, o które 
nie sposób się spierać. Drugie uczucie, również powiązane z przyjemnością 
choć nieco odmienną, wymaga od człowieka pewnego stopnia zaangażowania, 
ogłady czy wyrobienia. Można o nim powiedzieć, że jest:

delikatniejszej natury, nazywane tak może dlatego, że albo może trwać dłużej bez przesytu 
i zmęczenia, może dlatego, że wymaga pewnej wrażliwości duszy, która to wrażliwość równo-
cześnie czyni duszę zdolną do cnotliwych uniesień, a być może dlatego, że w przeciwieństwie 
do tamtych uczuć, mogących wystąpić przy zupełnej bezmyślności, wskazuje na talenty i zasoby 
rozumu. (…) To subtelne uczucie, którym chcemy się zająć, jest dwojakiego rodzaju: wzniosłość 
i piękno. Wrażenia wywołane przez obydwa są przyjemne, lecz w zupełnie inny sposób17.

Dzięki temu rozróżnieniu Kant stara się uczynić możliwym analizowanie piękna 
i wzniosłości, które na gruncie Rozważań… traktowane są zarówno jako uczucia 
zmysłowe (stąd potrzeba odróżnienia ich od innych tego typu czuć, które płyną 
z zaspokojenia najróżniejszych ludzkich potrzeb), jak i jako określone przedmioty 
świata przyrody, fizyczne właściwości ludzkiej postaci, przymioty duchowości, 
cechy charakteru, a nawet konkretne zachowania człowieka18. Wprowadzając owo 
rozróżnienie, Kant nie wyjaśnia szczegółowo istoty obu rodzajów uczuć, a oprócz 
wzmianki o odmiennym doznawaniu przez wszystkich ludzi uczuć przyjemności 
i przykrości oraz uwagi o przyjemności wynikającej z zaspokajania potrzeb, nie 
otrzymujemy od niego niczego więcej, co mogłoby posłużyć do lepszego ich zro-
zumienia. Nie przyczynia się do tego również wspomniane dwojakie pojmowanie 
przez niego tytułowych kategorii estetycznych, raz jako uczuć, innym razem jako 
samych wywołujących je przedmiotów19. Może to oznaczać tylko jedno. Kant nie-
specjalnie przywiązuje wagę w swym eseju do precyzyjnych klasyfikacji, ścisłości 
terminologii czy dokładności czynionych wyjaśnień20. Przeciwnie, wkłada dużo 

w kolejnych fragmentach drukował swój esej, a także, że w samych Rozważaniach… bezpośrednio się 
nań powoływał. W polskim przekładzie nazwa własna czasopisma została jednak oddana przez wyraz 
„opinia” i tym samym wątek ten może czytelnikowi umknąć. Por. I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 665 
i I. Kant, Observations…, op. cit., s. 40.

17 I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 643-4.
18 Stąd tak silny mariaż w omawianym eseju estetyki i etyki, określanie motywów działań jako pięk-

nych bądź wzniosłych, cnót jako pięknych bądź szlachetnych, a także przypisywanie każdej z płci, m.in. 
właśnie ze względu na motywy postępowania, cechy charakteru czy pełnione w życiu społecznym role, 
charakterystycznego dla niej uczucia: kobietom piękna, mężczyznom wzniosłości.

19 W świetle wciąż żywych wówczas sporów o istotę doznania estetycznego, tego typu rozróżnienia 
nie są bez znaczenia. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że Edmund Burke sprowadzał piękno 
do katalogu jakości zmysłowych, Hume zaś twierdził, że jest ono jedynie uczuciem. Przyznać należy, 
że różnica jest dość znaczna i niesie ze sobą konsekwencje dla projektowanych wyjaśnień mechanizmów 
rządzących smakiem estetycznym i jego składowymi. Pozostaje pytanie o to, na ile Kant jest w swym 
dziełku precyzyjny, i czy w ogóle może sobie w nim pozwolić na bardziej szczegółowe rozważania 
i techniczne terminy.

20 Dlatego nie odnajdziemy tu prób określenia specyficzności doświadczenia estetycznego, kryteriów 
estetycznej oceny przedmiotów przyrody, ludzkiej twórczości czy przedmiotów codziennego użytku. 
Nie ma tu również słowa o kształceniu smaku estetycznego, charakterze jego sądów czy władzach po-
znawczych, które się na niego składają. A przecież wszystkie te zagadnienia już wówczas podejmowano 
i Kant dobrze o tym wiedział.
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wysiłku w to, by tekst nie był przeciążony informacjami, które przeciętnemu czy-
telnikowi mogłyby wydać się zbędne lub zniechęcić go do dalszej lektury. To zaś 
oznacza, że tekst czyta się łatwo i z dużą przyjemnością, natomiast rekonstrukcja 
jego podstawowych założeń przysparza pewnych trudności. Na szczęście wiążą 
się one jedynie z początkowymi partiami pracy, w dalszej bowiem jej części, filozof 
koncentruje się już tylko na przejawach obu interesujących go uczuć.

Podejmując się ich analizy, należy zwrócić uwagę na fakt, że Kant kolejno 
omawia je w odniesieniu do człowieka w ogóle. Następnie w stosunku do każ-
dej z płci i  ich wzajemnej relacji, a na koniec do charakteru poszczególnych 
narodów21. Ten ostatni aspekt ich objawiania się w życiu człowieka wydaje się 
najmniej znaczący, a przy tym jego opis cechuje największa stereotypowość i pew-
ne uprzedzenia22, dlatego też w niniejszym artykule skoncentruję się na dwóch 
pierwszych odniesieniach, przy czym zgodnie z początkową zapowiedzią swoje 
uwagi ograniczę do rozważań poświęconych uczuciu piękna.

Rozpatrując piękno w sposób ogólny, Kant zauważa, że wywołuje ono przy-
jemne wrażenie. Często towarzyszy mu wesołość i radość oraz samo w pewien 
sposób nas wabi i urzeka. Jego odczucie objawia się blaskiem oczu, uśmiechem 
i wesołością. Może być małe, strojne i przyozdobione. W wyjątkowych przy-
padkach rozpościera się na wzniosłym podłożu i stanowi ukoronowanie całości 
(wzniosłość wspaniała)23. Przykładów tak pojętego piękna należy doszukiwać 
się w świecie przyrody, w widokach, w łąkach usłanych kwiatami, dolinach 
z krętymi strumieniami24, kwiecistych rabatach, niskich krzewach i przyciętych 
drzewach25. Tak scharakteryzowane piękno należy przede wszystkim wiązać 
z przyjemnościami zmysłu wzroku, intensywnością i żywością postrzeganych 
barw, poczuciem intensyfikacji sił przyrody, której żyzne ziemie rodzą podziwiane 
plony i z sielankowym nastrojem, który wywołują.

21 W ten sposób Kant stara się wyczerpać możliwości opisu tytułów uczuć, jako warunkujących 
prezentowaną w eseju koncepcję etyczną.

22 Być może z punktu widzenia Kanta czwarty rozdział eseju, który poświęcił on właśnie tym roz-
ważaniom, był dla niego najważniejszy ze względu na cel, jakiemu esej ten mógł posłużyć. Mianowicie 
przybliżeniu szerokim kręgom towarzyskim Królewca i okolic charakterystycznych cech ludzi różnych 
narodowości, z którymi mogą się spotkać przy wspólnym stole, a także poszerzeniu wiedzy ogólnej 
studentów, o którym wspominał w późniejszym od eseju Zawiadomieniu…

23 Zob. I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 644-5. Uznanie przez Kanta możliwości przejawu piękna 
i wzniosłości w jednym przedmiocie świadczy o tym, że lekturę Dociekań filozoficznych o pochodzeniu 
naszych idei wzniosłości i piękna Edmunda Burke’a ma on wówczas jeszcze przed sobą (co nie oznacza 
wcale, że nie mógł się nimi inspirować, tytułując swoje dziełko). Choć najprawdopodobniej z ich naj-
ważniejszymi tezami zapoznał się pośrednio w roku 1758 dzięki pracy M. Mendelssohna Betrachtungen 
über das Erhabene und das Naive in Schönen Wissenschaften, w której to wzniosłość w ujęciu Irlandczyka 
została dość szczegółowo omówiona. Por. M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, Wydawnictwo 
Rolewski, Toruń 2001, s. 181-182. Dodać należy, że pierwsze niemieckie wydanie pracy Burke’a w prze-
kładzie Ch. Garvego ukazało się w 1773 roku. A także, że Addison dopuszczał takie powiązanie piękna 
i wzniosłości, o którym wspomina tu Kant. 

24 Celowo podaję dokładnie przykłady Kanta, gdyż wyraźniej wówczas widać powinowactwo jego 
koncepcji względem brytyjskich myślicieli. W tym wypadku na przykład, Kant kolejny raz nawiązuje do 
O przyjemnościach wyobraźni Addisona. Nie jest w tym jednak osamotniony, albowiem niemal to samo 
zestawienie przykładów odnajdujemy w pracy Alexandra Gerarda, An Essay on Taste, z której nota bene 
Kant sam później będzie korzystał, tak dla swych wykładów z antropologii, jak i na potrzeby stworzenia 
estetycznej koncepcji geniuszu zawartej w Krytyce władzy sądzenia .

25 Zob. I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 644-5.
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Przechodząc do opisu piękna w jego odniesieniu do człowieka, Kant siłą 
rzeczy musi zmienić płaszczyznę przeprowadzanych analiz. Zaczyna zestawiać 
poszczególne kategorie estetyczne z określonymi przymiotami umysłowymi 
człowieka. Na tak określonej płaszczyźnie rozważań piękno zostaje przypisane 
dowcipowi, ogładzie, pochlebstwie czy uprzejmości, o których to własnościach, 
jak słusznie zauważa, należy powiedzieć, że wzbudzają uczucie miłości26. Tym 
samym są to uczucia, które należy rozpatrywać jako cementujące wszelkiego 
rodzaju wspólnoty, a nawet szerzej, wspierające ład społeczny i przyczyniające 
się do tego, że funkcjonowanie człowieka w społeczności staje się przyjemniejsze 
i mniej stresujące. Wiążą się one z aprobatą dla określonych zachowań i wręcz 
żądaniem, by były one przez naszych towarzyszy przejawiane. Owa aprobata 
potrafi być na tyle duża, że potrafimy akceptować nawet niektóre ludzkie 
przywary, o ile rozpatrujemy je jedynie w ich zmysłowych przejawach. Tak jest 
na przykład z przebiegłym planem zrodzonym z chęci oszustwa, w którym doszu-
kamy się zmyślności i czegoś sympatycznego albo z kokieterią, która ma na celu 
uwiedzenie kogoś i przypodobanie się mu, a która, choć w oczach Kanta może 
być czymś nagannym, to jednak jej zmysłowy przejaw bywa przecież całkiem 
znośny i przyjemny dla oka. Pozostając więc na płaszczyźnie zmysłowej i nie 
dopuszczając do głosu rozumu i wartościujących moralnie sądów, orzekamy 
nie tyle o wartości samego czynu, ile o jego estetycznej formie czy po prostu 
przedstawieniu. Stąd możliwy podziw dla sprawności kieszonkowca czy komi-
zmu sceny zabójstwa kilku mężczyzn, których położyła jedna kula wystrzelona 
przez Benny Hilla. W obu wypadkach należy zawiesić sądy moralne.

Kant przedstawia również cały katalog jakości zmysłowych, które przejawiając 
się w budowie człowieka, w jego zewnętrznej postaci, powodują, że zostaje 
on określony pięknym bądź wzniosłym27. Podobnie zresztą czyni z ubiorem, 
którego pożądany krój, fason, a nawet barwa i współgranie poszczególnych 
elementów w znacznym stopniu zależą od pozycji społecznej ich właściciela, 
od piastowanego przez niego stanowiska, jego wieku i oczywiście płci. W ten 
sposób filozof niemal niepostrzeżenie daje wyraz ówczesnym uprzedzeniom 
i stereotypom. Zaczyna w sposób arbitralny rozstrzygać, co komu wolno na sie-
bie włożyć, co komu przystoi, a czego nie wypada. Z dzisiejszej perspektywy 
są to dość niebezpieczne przykłady, gdyż trudno komuś coś narzucić i trudno 
tu o jakieś ostateczne rozstrzygnięcia. Trzeba jednak przyznać, że Kant czyni 
swoje uwagi dość ostrożnie i z pewnością, na tle niektórych jego wzmianek 
na temat kobiet czy komentarzy o rasistowskim zabarwieniu z dalszych partii 
tekstu, nie wypadają one najgorzej. Do tego wątku będę musiał jeszcze wrócić.

Piękno i wzniosłość nie przejawiają się jednak jedynie w przymiotach umysłu 
czy fizycznej budowie człowieka, ale – zdaniem Kanta – możemy je również 

26 W podobny sposób Burke łączy kategorię piękna z uczuciem tkliwości, miłości, przyjaźni czy 
braterstwa. Uczucia te traktuje jako podmiotowe, biologiczne uwarunkowania doświadczenia piękna, 
które możliwe jest dopiero wówczas, gdy z tak pojmowanym popędem społecznym skojarzone zostaną 
uwarunkowania psychologiczne. W wypadku piękna chodzi oczywiście o uczucie przyjemności.

27 Zgodnie z jego koncepcją przedstawiony w pierwszym akapicie opis ciała pasuje do osoby, z którą 
się spoufalamy, której wiek, kolor oczu i włosów kojarzymy z pięknem, ale przesadna wykwintność jej 
stroju zmusza nas, by uznać ją za kogoś pomniejszej rangi. Przymioty osobowe ratują ją od niepochlebnej 
ogólnej oceny.
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przypisać okolicznościom losu i zachowaniom, które w ich obliczu przejawia-
my, a w konsekwencji i przymiotom moralnym. Na nich to Kant koncentruje 
w znacznym stopniu swoją uwagę. Tekst Rozważań… bowiem nie jest poświęcony 
jedynie uczuciom piękna i wzniosłości rozpatrywanych wyłącznie na płaszczyźnie 
estetycznej, ale ma za zadanie również, właśnie dzięki tym uczuciom, przedstawić 
określoną teorię moralną, w której motywy postępowania wartościuje się pod 
względem estetycznym. Mamy tu więc do czynienia z interesującą zapowie-
dzią przyszłych rozważań moralnych, w których, jak wiemy, dojdzie co prawda 
do rozdzielenia sfery etyki i estetyki, ale które jednocześnie podejmą niektóre 
z obecnych już tu intuicji.

Jak słusznie zauważa Mirosław Żelazny porównujący wczesne dziełko Kanta 
z jego późniejszymi poglądami:

W Rozważaniach… napotykamy (…) dwa przeciwstawne rodzaje zmysłu moralnego, paralelne 
do dwóch rodzajów odczuć estetycznych: zmysł pierwszego stopnia, opierający się na odczuciu dobra 
pewnej empirycznie postrzegalnej jednostki, odpowiadający estetycznemu poczuciu piękna i zmysł 
drugiego stopnia, odnoszący się do podmiotu szerszego, nie dającego się uchwycić empirycznie, 
bazujący na odczuciu wzniosłości28 .

Nas interesuje, trzymając się użytego w cytowanym fragmencie terminu 
brytyjskich sentymentalistów, zmysł moralny pierwszego rodzaju, gdyż jego 
działanie, polegające na uczuciowym odnoszeniu się do konkretnej zmysłowej 
pobudki, zasadza się na uczuciach litości i uprzejmości, współczucia i sympatii, 
a o takich czynach Kant powie, że mogą być piękne, ale daleko im do cnotli-
wych. Wszak „w dziedzinie przymiotów moralnych jedynie prawdziwa cnota 
jest wzniosła. (…) [A] prawdziwa cnota może się opierać tylko na zasadach, 
które im są powszechniejsze, tym bardziej czynią ją wzniosłą i szlachetną”29. 
Okazuje się zatem, że piękne uczynki to te, u podstawy których leży doraźne 
uczucie litości i jemu pokrewne. Te piękne uczynki mogą zyskać miano cnotli-
wych o tyle tylko, o ile potraktujemy je jako pochodne cnoty adoptowanej, by 
przeciwstawić je cnocie autentycznej, i gdy uświadomimy sobie, że określenie 
to w rzeczywistości ma charakter wyłącznie metaforyczny. W rzeczy samej, tego 
typu działania niczego wspólnego z cnotą nie mają, choć mogą przyczynić się 
do zwiększenia ilości dobra w świecie. Ich doraźny charakter często oparty je-
dynie na skłonnościach jednostki nie może konkurować pod względem wartości 
moralnej z ugruntowaniem działań na zasadach i regułach ogólnych, o których 
Kant stwierdza, że nie są niczym innym niż uczuciem piękna i godności ludzkiej 
natury. W wypadku obu cnót mamy zatem do czynienia z uczuciowym uwarun-
kowaniem, ale o pierwszej powiemy, że jest cnotą piękną i powabną, o drugiej 
zaś, że wzniosłą i czcigodną30. Piękny to uczynek, gdy jeden wesprze drugiego 
z życzliwości czy litości, ale chęć niesienia pomocy ze względu na przyjęte zasa-
dy, a często i wbrew własnej korzyści, jest czymś wzniosłym, co z konieczności 
piękno musi przyćmić.

28 M. Żelazny, Objaśnienia rzeczowe [do rozprawy Kanta Rozważania o uczuciu wzniosłości i pięk-
na], [w:] I. Kant, Pisma przedkrytyczne, red. M. Żelazny, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999, s. 197.

29 I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 650-1.
30 Por. ibidem, s. 650.
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Próbując dokładniej przedstawić problematykę motywów działań i powiązanych 
z nimi uczuć, Kant wprowadza uczucie honoru i związanego z nim wstydu, które 
z większą łatwością zmotywują człowieka do działania, niż uczyni to wzniosła 
reguła lub zmysłowa pobudka. Uczucie to nie ma jednak nic wspólnego z prawdzi-
wą cnotą, choć zachowując zewnętrzne pozory świeci odbitym od niej blaskiem. 
Dzięki temu otrzymujemy trzy rodzaje uczuć: 1) piękna i godności ludzkiej natury 
(wzniosłość), 2) litości, uprzejmości, współczucia i wypływającej z nich dobroci 
(piękno), oraz 3) honoru i wstydu. Każdemu z nich Kant przypisuje odpowiedni 
rodzaj temperamentu. Kolejno będą to typ melancholijny, sangwiniczny i chole-
ryczny. Czwarty typ, wyróżniany już przez Hipokratesa, flegmatyczny, jak słusznie 
zauważa Kant, pozbawiony jest wszelkich pobudek i tym samym żadne z „mo-
tywujących” uczuć nie zostaje z nim powiązane. Jak zatem królewiecki filozof 
charakteryzuje typ, dla którego piękno odgrywa w życiu tak ważną rolę, i jakie 
przy tej okazji przypisuje mu właściwości? Przyjrzyjmy się bliżej jego uwagom:

Dobroć, piękno i delikatna życzliwość serca, gotowość do tego, by w określonych wypadkach 
pójść za głosem współczucia lub życzliwości, są bardzo uzależnione od zmieniających się oko-
liczności i gdy poruszenie duszy nie wynika z powszechnej zasady, łatwo przybierają różnorodną 
postać stosownie do tego, jak okoliczności eksponują tę czy inną stronę. Ponieważ zaś owa 
skłonność zmierza ku pięknu, to zdaje się w sposób naturalny łączyć z sangwiniczną postawą 
ducha, która jest płocha i oddana chwilowym radościom. W temperamencie tym poszukiwać 
będziemy owych tak szeroko lubianych własności, które określamy cnotami adaptowanymi31.

U człowieka o usposobieniu sangwinicznym dominuje uczucie piękna. Dlatego jego przyjemności 
są żywe i radosne. Gdy nie może być wesoły, jest niezadowolony i niewiele wie o radości spo-
koju. Różnorodność jest dla niego piękna i kocha zmiany. Szuka w sobie i wokół siebie radości, 
rozwesela innych i  jest dobrym towarzyszem. Ma w sobie wiele sympatii moralnej. Radość 
innych cieszy go, cierpienie smuci. Jego uczucie moralne jest piękne, jednakże pozbawione 
zasad i zależne bezpośrednio od wrażeń, jakie w danej chwili wywierają na nim przedmioty. 
Jest przyjacielem wszystkich ludzi albo też, co wychodzi na jedno, właściwie niczyim, mimo 
że ma dobre i kochające serce. Nie jest przewrotny. Dziś zabawi cię swą przyjaźnią i dobrym 
usposobieniem, jutro, gdy będziesz chory czy też nieszczęśliwy, odczuje szczere i prawdziwe 
współczucie, lecz usunie się nieznacznie, dopóki okoliczności się nie zmienią. Ktoś taki nie 
może nigdy być sędzią. Prawo wydaje mu się surowe i łatwo przekupić go łzami. Nie jest wielki 
co do charakteru, nigdy nie będzie ani naprawdę dobry, ani naprawdę zły. Często oddaje się 
rozpasaniu, ale jest ułomny bardziej z chęci przypodobania się aniżeli z powodu skłonności. 
Hojny i dobroczynny źle płaci długi, bo ma wiele uczucia dobroci, a mało sprawiedliwości. Nikt 
nie ma tak dobrego mniemania o swym sercu jak on. Nawet jeśli go nie poważasz, to jednak 
musisz go kochać. W formie wypaczonej charakter ten wpada w prostotę: staje się figlarny 
i dziecinny. Jeśli wiek nie stępi trochę jego żywotności lub nie doda mu rozsądku, zachodzi 
niebezpieczeństwo, że stanie się starym trzpiotem32.

Kunszt Kanta – psychologicznego portrecisty – objawia się tu w pełnej krasie. Ten 
precyzyjny opis sangwinicznego usposobienia w zupełności wyjaśnia właściwą 
takiej osobowości naturę umiłowania piękna. Cóż bowiem innego mogłoby 
przemawiać do temperamentu towarzyskiego, z jego pogodą ducha, emocjonal-
nością, z całą towarzyszącą jej wylewnością, a także optymizmem i entuzjazmem, 
jeśli nie ta właśnie kategoria estetyczna? Czyż jego zanurzenie w świecie doznań 
zmysłowych, częsta niestałość uczuć, niefrasobliwość i swoboda w obejściu nie 
predestynują go w nadzwyczajnym stopniu do zachwytu nad pięknem rabat, 

31 Ibidem, s. 653.
32 Ibidem, s. 655-6.
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strojów, suto acz gustownie zastawionych stołów i – jeśli to mężczyzna – urokami 
kobiecego ciała? Kant nie mógł inaczej przedstawić tego zagadnienia, zwłaszcza 
że ujmował je w powiązaniu z rozważaniami natury antropologicznej, którymi 
się wówczas wspierał, a które sprowadził do analizy stosunków między obojgiem 
płci i cech właściwych poszczególnym narodom. W obu wypadkach zdaje się, 
że mimo dość trafnych uwag odnośnie do charakteru tak zarysowanego piękna, 
jak ma to miejsce na gruncie tego wczesnego dziełka, wymykają mu się te aspek-
ty jego przejawów, które wiążą się z szeroko pojmowanym życiem społecznym 
człowieka. I jeśli nawet nie uznamy prezentowanych uwag za wyraz osobistych 
upodobań filozofa i stereotypowego postrzegania przez niego ról społecznych, 
a także jako przejaw uprzedzeń rasowych i nieuprawnionych uogólnień, to mimo 
wszystko odnajdujemy w nich wyraz ówcześnie panujących poglądów szerokich 
kół i większości uczonych głów. Uznawszy zatem, że przedstawione przez Kanta 
rozważania poświęcone wybranym narodom i gustom ich przedstawicieli nie 
posiadają wystarczającej wartości poznawczej, omówię jedynie jego ujęcie pięk-
na w odniesieniu do obojga płci. Mimo tego, że i w nich także daje się dostrzec 
pewną tendencyjność ujęcia i z góry określone oczekiwania w stosunku do każdej 
z płci oraz przypisane im przez tradycję funkcje społeczne, to nie przekreślają one 
zasadności dokonywanych przezeń rozstrzygnięć. Słusznie, jak sądzę, zauważa 
Mirosław Żelazny, że u podstaw przypisania przez Kanta kobietom uczucia piękna, 
a mężczyznom uczucia wzniosłości33, leżą starożytne archetypy samarytanki i wo-
jownika34. To w związku z nimi, a także z celami, jakie przed każdą z płci stawia 
natura, należy odczytywać zamysł filozofa dotyczący rzeczonego rozdzielenia 
obu rodzajów uczuć. Nie można bowiem zapominać, że na gruncie Rozważań 
Kant utrzymuje swoistą paralelność pomiędzy dziedzinami etyki i estetyki. Co 
w gruncie rzeczy oznacza, że przypisanie kobietom uczucia piękna nie ma na celu 
wyłącznie odniesienia się do walorów ich ciał35, ale przede wszystkim wskazanie 
na wartość moralną (wspomniana cnota adoptowana) ich codziennych działań 
i podejmowanych wysiłków związanych z pracami wokół domu i rodziny, w tym 
rodzeniem i chowaniem dzieci, pielęgnowaniem ogniska domowego i reagowa-
niem, dzięki wrażliwości i współczuciu, na wszelką niesprawiedliwość i krzywdę36. 
Mówiąc inaczej, piękno przypisuje się im ze względu na szeroko pojmowane 

33 Warto tu dodać, że Kant nie przypisuje każdego z tych uczuć jednej płci na wyłączność, lecz jak 
sugeruje: „każda z płci jednoczy obie własności, ale w taki sposób, że w kobiecie wszystkie inne przymioty 
się zespalają, by wywyższyć charakter piękna, które jest pierwszym punktem odniesienia, natomiast 
wśród własności mężczyzny rolę tej dominującej w sposób wyraźny przejmuje wzniosłość” (I. Kant, 
Rozważania…, op. cit., s. 661).

34 Por. M. Żelazny, Objaśnienia rzeczowe…, op. cit., s. 198.
35 Por. następującą uwagę Kanta: „Nie rozważając nawet tego, że ich sylwetka jest w ogólności 

delikatniejsza, ich rysy łagodniejsze i subtelniejsze, ich fizjonomia, gdy idzie o wyrażanie życzliwości, żartu 
i uprzejmości bardziej znacząca i ujmująca aniżeli w przypadku rodzaju męskiego, nie zapominając także 
o tym, co zaliczone być musi do ich tajemnego czaru, dzięki któremu skłaniają one nasze namiętności 
do pochlebnego dla siebie sądu, dostrzegamy jeszcze w usposobieniu duchowym tej płci swoiste cechy 
odróżniające ją znacząco od nas i zasługujące bezsprzecznie na to, ażeby widzieć w nich oznakę piękna” 
(I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 660-1).

36 Co ciekawe, Kant piękno wszelkich działań wiąże z lekkością ich wykonywania i brakiem wysiłku 
towarzyszącego żmudnemu dążeniu do celu. Por. I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 661-2. A przecież 
w wypadku przypisanych kobietom obowiązków z pewnością trudno o takiej lekkości mówić. Można 
z tego wnosić, że Kant nie miał bladego pojęcia o codziennej pracy „wokół domu”, a jego wyobrażenia 
z nią związane zasadzały się jedynie na pojedynczych obrazach wybranych aspektów życia prywatnego 
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szerzenie dobra w świecie. A dla tych czynności, jak wówczas sądzono, zbędne 
są wykształcenie, głęboki namysł i zasady leżące u podłoża działań37.

Przypisując kobietom taką rolę w życiu społecznym, Kant stwierdza, że nie-
odzowne do jej pełnienia będą takie szlachetne cechy jak choćby schludność, 
wstydliwość czy skromność, a także idące z nimi w parze pewność siebie 
i poczucie własnej wartości, które nie odbierają im waloru piękna38. On może 
również uzewnętrznić to, co duchowe, a co odnaleźć możemy w rysach twarzy 
i sylwetce39, które decydują o uznaniu kobiecej urody za piękną we właściwym 
znaczeniu tego terminu, co tu oznacza dla Kanta duchowy charakter urody. 
Filozof wiąże go jednak z wyrazem wzniosłości, nie zaś piękna, wyraz piękna 
bowiem, wsparty wdziękiem, objawia się jako powab kobiecej urody40.

3. Podsumowanie

Wspomniałem już, że Rozważania… Kanta nie są dziełem wyłącznie z zakre-
su estetyki. Poruszanym w nim, w duchu brytyjskiej psychologizacji smaku, 
zagadnieniom piękna i wzniosłości towarzyszą analizy szeroko pojmowanej 
problematyki etycznej i antropologicznej (geografia fizyczna). Całość miała 
stanowić dość swobodną, choć przecież jednorodną i spójną, wypowiedź filo-
zofa na temat natury uczuć piękna i wzniosłości. W oparciu o ówczesną wiedzę 
udało się Kantowi zrealizować ten cel, choć nie zdołał wyczerpać tematyki z nim 
związanej. Dowodem na to są nie tylko braki w analizowanych aspektach obu 
kategorii estetycznych, lecz także fakt, że w 1790 roku Kant wydał Krytykę 
władzy sądzenia. W jej świetle poruszane w Rozważaniach… kwestie estetyczne 

kobiet. Uzyskana w ten sposób wizja roli płci pięknej w społeczności była więc wyidealizowana, a zatem 
i wielce uproszczona i pozbawiona konkretności, w tym konkretności trudu i monotonii.

37 Por. następujące fragmenty: „Płeć piękna ma w sobie równie wiele mądrości, jak męska, ale jest 
to mądrość piękna, (…). Piękna mądrość obiera sobie za przedmiot wszystko, co pokrewne jest uczuciom 
subtelnym (…). Treścią wielkiej nauki kobiet jest raczej człowiek, w gatunku ludzkim zaś mężczyzna. Ich 
mądrością nie jest myślenie, ale uczucie. Wzgląd ten musimy zawsze mieć przed oczami, gdy chcemy 
dać im sposobność wykształcenia pięknej natury. Należy starać się rozwijać całokształt ich duchowych 
uczuć, a nie ich pamięć – i to nie poprzez ogólne reguły, ale poprzez spoisty sąd o postępowaniu, jakie 
widzą wokół siebie” (I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 661-3).

38 Por. I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 666.
39 Brak owych przejawów, który jest nader często zauważalny, Kant kwituje stwierdzeniem, iż 

w takich wypadkach mamy do czynienia z kobietami ładnymi. Por. „Proporcjonalna budowa, regularne 
rysy, zgrabna gra kolorów oczu i twarzy, słowem wiele czystych uroków podobających się niczym bukiet 
kwiatów i wzbudzających chłodny poklask. Ale twarz, mimo że ładna, nie wyraża nic i nie przemawia 
do serca” (I. Kant, Rozważania…, op. cit., s. 667).

40 Kreśląc oba typy kobiecej urody, Kant stwierdza, co następuje: „Skromna postawa pierwszej 
w zrównoważonym wyrazie twarzy i szlachetnej powierzchowności przejawia jasność pięknego umysłu, 
gdy odmalowują się w niej delikatne uczucia i przychylność serca, potrafi w sercu niejednego mężczyzny 
rozbudzić skłonność i głęboki szacunek. Druga okazuje żywość i wesołość w radosnych oczach, nieco 
subtelnej swawolności, figlarność żartu i przekorną wstydliwość. Podczas gdy pierwsza porusza, ta jest 
powabna, uczucie miłości, do którego jest zdolna i które wzbudza w innych, jest niefrasobliwe, ale pięk-
ne, uczucie pierwszej natomiast jest wrażliwe, przepojone szacunkiem i stałe” (I. Kant, Rozważania…, 
op. cit., s. 667).
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zdają się wręcz naiwne, niekompletne i z pewnością niedające się ująć w reguły 
czy prawa, których sam później domagał się od innych41.

Z drugiej strony jednak w dziełku tym znajdujemy wiele trafnych spostrzeżeń 
i analiz, a także dość interesującą płaszczyznę badawczą. Ciekawym zabiegiem 
jest przypisanie piękna przedmiotom, o których można powiedzieć, że są sfe-
minizowane, wzniosłości zaś przedmiotom zmaskulinizowanym. I nie chodzi 
tu jedynie o rozpoznanie postury, barwy głosu, sposobu poruszania się czy za-
chowywania człowieka, jako przynależnych konkretnej płci, ale o rozciągnięcie 
przymiotów właściwych każdej z nich na cały świat zmysłowych postrzeżeń. 
Piękne są drobne krzewy, ale wzniosłe są dęby, piękna jest miłość, ale wzniosła 
jest przyjaźń. To antropologiczne ujęcie obu kategorii estetycznych skutkuje 
bardzo szerokim spektrum przedmiotów, które pod nie podpadają. Same ka-
tegorie siłą rzeczy stają się bardzo obszerne. Kiedy więc uwzględnimy uwagę 
Kanta dotyczącą zakresu podejmowanych dociekań i  ich celu, nie może nas 
dziwić fakt, iż filozof przedkłada czytelnikowi koncepcję piękna odpowiada-
jącą w znacznej mierze ówczesnym upodobaniom i gustom. Tak odmalowane 
piękno, to piękno szerokich kół, potoczne, bezkrytyczne i dość powierzchowne. 
To aprobata dla wszystkiego, co przyjemne dla oka. Niemniej prawdziwe, choć 
niewyszukane, wystudiowane czy zaplanowane. Owszem, wzbudza zadowolenie, 
ale nie posiada większej wartości. Przypomina potoczne rozumienie piękna przez 
antycznych Greków, którzy określali nim zarówno cechy charakteru człowieka, 
jego zachowanie czy wygląd, jak i przedmioty przyrody, rzeczy użytkowe, dzieła 
sztuki, prawa, ustroje i tym podobne42. Takim koncepcjom towarzyszą jednak, 
jako swego rodzaju uzupełnienie lub opozycja, teorie szczegółowe, krytyczne, 
eliminujące to, co przypadkowe, zawężające zakres pojęcia piękna. Piękno 
zmysłowej przyjemności nigdy nie występuje na scenie samo. Grecy mieli swoje 
wąskie rozumienie piękna. Niejedno zresztą. Pytanie, czy i wczesna teoria Kanta 
miała jakiś siostrzany odpowiednik, uszczegóławiający ją lub przekreślający jej 
ustalenia. Z pewnością tak, zważywszy na fakt, że w owym czasie „estetyka 
smaku” święci triumfy nie tylko na Wyspach, lecz także na kontynencie. Smak 
estetyczny znajduje się w centrum zainteresowania teoretyków i artystów43. 
Ówczesne rozważania estetyczne w znakomitej większości miały jednak wła-
śnie taki psychologizujący charakter, choć w szczegółach często różniący się 
od pozostałych, jaki przejawia wczesna teoria estetyczna Kanta. W zasadzie 
dopiero jego dojrzała koncepcja dokonała przewrotu w filozofii smaku i stała 
się swoistym kryterium dla wszystkich wcześniejszych i późniejszych teorii w tej 
dziedzinie. Przemawiała za wąskim rozumieniem piękna, kładła nacisk na for-
malne warunki jego doświadczania i osądzania. Przez co w znacznym stopniu 
zanegowała walor poznawczy wczesnej pracy filozofa. Była ostatnim głosem 

41 Tego typu postulat Kant wysuwa w swej trzeciej Krytyce w stosunku do E. Burke’a. Por. I. Kant, 
Krytyka władzy sądzenia, tłum. M. Żelazny, [w:] idem, Dzieła zebrane, red. nauk. M. A. Chojnacka, 
K. Kaśkiewicz, M. Marciniak, WN UMK, Toruń 2014, t. IV, s. 152-3.

42 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1, Estetyka starożytna, Arkady, Warszawa 1985, a także 
idem, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976, zwłaszcza rozdział czwarty: Piękno: Dzieje pojęcia .

43 Najpełniejsze przedstawienie zagadnień dotyczących osiemnastowiecznej estetyki smaku tak 
w Niemczech, jak i we Francji oraz Anglii, znajdzie czytelnik w pracy S. Pazury, De Gustibus. Rozważania 
nad dziejami pojęcia smaku estetycznego, PWN, Warszawa 1981.
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Kanta w estetyce. Możemy jednak uznać, że obie opisują inny rodzaj piękna, 
o odmiennej intensywności przeżywania go i innej wartości. To, że w świetle 
trzeciej Krytyki psychologizacja smaku uniemożliwia odkrycie jego rzeczywi-
stego charakteru, a stosowanie pojęcia „piękna” możliwe jest tylko wówczas, 
gdy mamy na uwadze jego powszechny charakter, nie będzie miało znaczenia 
dla odbiorców piękna bezkrytycznego, powierzchownego, często rozumianego 
jako użyteczność, stosowność, cnotliwość czy po prostu zmysłowa przyjemność. 
Takie teorie będą pojawiać się i z powodzeniem funkcjonować. Wielu przy ich 
pomocy zrozumie naturę swych przeżyć, zyska pewność, co do własnej wraż-
liwości i wyrobienia smaku. Inni będą szukać czegoś więcej. Kant dał opis obu 
możliwości.
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Abstract

Sublimity, performativity, and the vocation of man 
in Immanuel Kant’s Critique of Judgment

The aesthetic experience of sublimity opens the critique of understanding to that 
which is transcendental. The granting to the category of sublimity this distinguished 
role in the structure of the critique of understanding in Kant’s philosophical discourse 
has the character of a tropological turn. It depends on a transition from the cognitive 
to the performative. In reaching for the philosophical sources of Kant’s “leap” into per-
formativity, in this text I follow the interpretation of Paul de Man. However, i then use 
this interpretation against de Man. I show that his treatment of the Kantian problem 
of sublimity is, in a certain sense, dishonest towards Kant, as it ignores the orienting of 
the Kantian approach to sublimity toward the problem of the transcendental vocation 
of man, which is connected equally with the Enlightenment project and the project 
of the new metaphysics that opens us to experiencing the transcendental. Moreover, 
I show that de Man’s enthusiasm for the performative turn strengthens the transhuman-
ist subject and simultaneously leads us beyond that which is subjective-human in the 
meanings that the humanities of finitude give to these categories. As a result, it deprives 
us of critical empowerment in traditional axiological structures.

Słowa kluczowe: wzniosłość, performatywność, powołanie człowieka, projekt 
nowoczesności, krytyka racjonalności

Keywords: Sublimity, performativity, the vocation of man, the project of mo-
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Wprowadzenie

Krytyka władzy sądzenia realizując rysowaną w twórczości królewieckiego filo-
zofa ideę powołania człowieka jako istoty rozumnej i wolnej, a zarazem będąc 
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częścią śmiałego, wszechstronnego przedsięwzięcia krytyki rozumu – wpisana 
jest w szeroko rozumiany projekt nowoczesności. W niniejszym tekście wskażę 
na pewien – świadomie ograniczony – zakres problemów, które świadczą za-
równo o konstruktywnym wkładzie Kanta w ów projekt, jak i rzucają światło 
na źródła jego niektórych słabości i niebezpieczeństw. Odniosę się do rozwiązań 
Kanta zawartych przede wszystkim w jego analityce wzniosłości. 

W planie najogólniejszym analityka wzniosłości interesuje mnie jako swego 
rodzaju wyłom w zamkniętej, transcendentalnej strukturze krytycyzmu jako 
podmiotowej samorefleksji. Na tym piętrze ogólności nie prezentuję jednak 
oryginalnych badań, ograniczając się do naszkicowania najogólniejszych ram, 
głównie za trafnym ujęciem Herberta Schnaedelbacha. Sama idę jednak dalej, 
wyznaczonym przez niego tropem: wskazuję na te momenty analityki wzniosłości, 
które świadczą o otwarciu kantowskiego projektu krytyki rozumu na odniesienia 
pozapoznawcze i pozapraktyczne. 

Estetyczne doświadczenie wzniosłości – właśnie poprzez właściwą Kantowi 
immunizację kryteriów sądów estetycznych wobec jurysdykcji obu wspomnianych 
dziedzin – otwiera krytykę rozumu na to, co nadzmysłowe. Owa immunizacja 
z jednej strony stanowi zalążek niebezpieczeństw związanych z pokantowską 
autonomizacją estetyki, ale z drugiej strony otwiera perspektywę nowej meta-
fizyki, zakładanej przez Kanta w zakończeniu dzieła. Metafizyki, z której filozo-
ficznym rozmachem i głębią Kant nie chciał się rozstać, mimo iż dotychczasowe 
jej postacie poddał gruntownej krytyce. 

Przyznanie kategorii wzniosłości wyróżnionej, w pewnym sensie konkluzyw-
nej rangi w strukturze krytyki rozumu, a mianowicie rangi miejsca, w którym 
dokonuje się wspomniany wyżej wyłom, ma charakter tropologicznego zwrotu 
w dyskursie filozoficznym Kanta. Polega on na przejściu od tego, co poznawcze 
do tego, co performatywne. Zjawisko wzniosłości ma w ujęciu Kanta aspekty 
performatywne. Pisząc powyższe, nie odkrywam niczego nowego. O wspo-
mnianym wyżej zwrocie pisał m.in. Paul de Man, którego odczytanie III Krytyki 
traktuję w niniejszym tekście dość przewrotnie. 

Sięgając do filozoficznych źródeł „skoku” w performatywność, jaki był 
udziałem Kanta rozważającego naturę wzniosłości w Krytyce władzy sądzenia, 
idę w swoim przedsięwzięciu tropem interpretacji owego problemu u Kanta 
przez de Mana. Następnie wykorzystuję jednak tę interpretację przeciwko sa-
memu de Manowi. Pokazuję, że jego potraktowanie kantowskiej problematyki 
wzniosłości jest w pewnym sensie wobec Kanta nieuczciwe. Ignoruje bowiem 
ukierunkowanie kantowskiego ujęcia wzniosłości na problematykę nadzmy-
słowego powołania człowieka związane zarówno z projektem oświecenia, 
jak i z projektem nowej metafizyki otwierającej nas na doświadczenie tego, 
co nadzmysłowe. Pokazuję, że de Man dał się zwieść estetyzacji kantowskiego 
tropu performatywnego, czego dalszą konsekwencją stało się ewoluowanie 
analizy tego, co performatywne w kierunku czystej, oderwanej od metafizycz-
no-aksjologicznych podstaw wydarzeniowości. Sytuując interpretację de Mana 
na pozycjach filozofii wydarzeniowości i „argumentu siły”, w pewnej bliskości 
wobec Nietzschego i Heideggera, wskazuję na niebezpieczeństwa takiej filozo-
fii, zwłaszcza dziś, kiedy jesteśmy świadkami niebezpiecznych, nieobliczalnych 
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w skutkach, politycznych przedsięwzięć performatywnych. Entuzjazm dla 
zwrotu performatywnego oznaczający akceptację dla nieodwracalności aktów 
performatywnych, wzmacnia podmiot transhumanistyczny, a zarazem wypro-
wadza nas poza to, co podmiotowo-ludzkie w znaczeniach, jakie nadaje tym 
kategoriom humanistyka skończoności. W rezultacie – pozbawia nas krytycznego 
umocowania w tradycyjnych strukturach aksjologicznych.

Nowoczesna krytyka racjonalności a wzniosłość

Przywołana zbitka pojęciowa „projekt nowoczesności”, mimo iż stała się 
obiegowym terminem współczesnej filozofii, wymaga wstępnych wyjaśnień. 
Oczywiście, nie miejsce tu na obszerną charakterystykę pola znaczeń owego 
terminu, wiązanego z oświeceniem i za sprawą takich filozofów, jak Habermas, 
rozciągniętego aż po współczesność. Ograniczę się do jednego z istniejących 
podsumowań: Projekt moderny zmierza do tego, jak lapidarnie i celnie określa 
Herbert Schnaedelbach, „by nauki obiektywizujące i uniwersalistyczne podsta-
wy moralności i prawa oraz autonomiczną sztukę rozwijać zdecydowanie dalej 
w zgodzie z ich własnym sensem, ale równocześnie uwalniać zgromadzone 
potencjały poznawcze z ich wysokich ezoterycznych form i wykorzystywać 
praktycznie, to jest dla rozumnego kształtowania stosunków życia”1.

Nawet, jeśli nie da się tak sformułowanego projektu przypisać literalnie 
oświeceniu – w czym autor powyższych słów ma zapewne rację – i nawet jeśli 
samo pojęcie „projekt” jest pewnym nadużyciem, gdyż nowoczesności nie 
da się sprowadzić do sumy działań intencjonalnych (nie ma ona konkretnych 
„autorów”), a jest ona raczej sumą faktycznych procesów urzeczywistniających 
określone przeobrażenia w obrębie rzeczywistości społeczno-kulturowej, to z jed-
nym należałoby się zgodzić. Chodzi o niezbywalne, cementujące i uzasadniające 
ów „projekt” odniesienie do idei rozumu.

Po Kancie nabiera ono charakteru krytycznego. Jest artykułowane w krytycz-
nym dystansie wobec sposobów, na jakie ludzie realizują procesy moderniza-
cyjne. Właśnie dzięki owemu krytycznemu, rozumnemu dystansowi pozwalają 
im one na uzyskiwanie coraz to większej autonomii wobec – jak zwykli sądzić 
filozofowie oświecenia – zniewalających potęg natury (zarówno tej, która jest 
ślepą, zewnętrzną przemocą, jak i tej, która jest „zwierzęcą”, nieogładzoną 
stroną naszej ludzkiej kondycji). Ważnym wymiarem projektu nowoczesności 
(z powyższymi zastrzeżeniami co do znaczenia tego wyrażenia) jest związek 
rozumu i wolności.

Zarazem właśnie ten związek jest demaskowany jako fałszywa ideologia 
rozumu sprowadzonego do techniczno-praktycznej racjonalności. Tej samej 
racjonalności, która drogą postępu modernizacyjnego urzeczywistniała postęp 
ludzkiej wolności od zależności wobec przyrody i stała się czynnikiem przesu-
nięcia w sposobie pojmowania zależności człowieka w obręb relacji społecz-
nych. Rozum zredukowany do tych dwóch form wąsko pojętej racjonalności: 

1 H. Schnaedelbach, Próba rehabilitacji ‘animal rationale’, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 336.
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techniczno-instrumentalnej oraz „racjonalności strategicznej jako społecznego 
medium panowania”2 po Nietzschem, Marksie, Heideggerze, „Frankfurtczykach”, 
staje się celem zmasowanej krytyki filozoficznej: tak pojmowany rozum to pa-
nowanie, to zaprzeczenie wolności, a postępująca „racjonalizacja” cechująca 
procesy modernizacyjne nowoczesności to sposób wywierania przemocy i spra-
wowania władzy. Obawa przed przemocą rozumu wyzwala jednak niechciane 
rezultaty: przemoc ze strony sił wyzwalanych wraz z jego kapitulacją. 

Schnaedelbach słusznie odwołuje się do kantowskiego projektu rozumu 
krytycznego, broniąc pozycji animal rationale. Trzeba jej bronić – powiada – 
gdyż jest ona „dzieckiem wylewanym z kąpielą” krytyki rozumu utożsamianego 
z wąsko pojętą racjonalnością. Trzeba bronić idei powołania człowieka jako 
bytu rozumnego; oświeceniowy jeszcze projekt Kanta nabiera w tym zakresie 
doniosłości i aktualności. Co więcej, trafnie zauważa przywoływany filozof, 
„radykalni krytycy rozumu” w stylu Nietzschego i Heideggera sami realizują 
sformułowany przez Kanta postulat samodzielnego używania rozumu, „motyw 
rozumnej samodzielności w myśleniu, poznawaniu i działaniu”3, co potwierdza 
tylko przeświadczenie Kanta, iż „rozum krytykujący i rozum krytykowany są (…) 
tym samym rozumem”4.

Krytyka racjonalności przeprowadzana w obrębie dyskursu racjonalności 
przybiera autoreferencyjny charakter i niejednokrotnie – w sposób niechciany 
– posługuje się kryteriami spoza obszaru jej własnej argumentacji. Mówiąc 
inaczej – grozi jej sytuacja, w której nie może ona racjonalnie uzasadnić samej 
siebie. Zamknięty charakter systemu uzasadnień w obrębie intersubiektywnych, 
symbolicznie zapośredniczonych przestrzeni argumentacyjnych (Apel, Habermas) 
dostarcza wprawdzie kryterium spójności, ale nie rozwiązuje powstającego 
i coraz to częściej formułowanego problemu „kryzysu podstaw” (używając 
określenia Lyotarda). Zasila on zresztą świadomość krytyków nowoczesnej ra-
cjonalności (od Nietzschego po postmodernizm czy hermeneutykę radykalną) 
i jest powodem estetycznego sybstytuowania braku podstaw.

Rodząca się bowiem podświadomość nieobecności podstaw – potrzeba, aby 
„wykryć jakiś nieredukowalny naddatek tego, co racjonalne nad samą tylko 
funkcjonalnością”5 we współczesnej filozofii przybiera rozmaite postaci. Staje 
się źródłem szukania rozwiązań, które – w napięciu wobec rozwiązań tradycyjnej 
metafizyki funkcjonalizującej racjonalność – utrzymywałyby z jej przesłaniem 
pewien rodzaj istotnego związku. Myślę tu o Heideggerowsko-fenomenolo-
gicznym (np. u Merleau-Ponty’ego) poszerzeniu pojęcia logosu/resp. języka czy 
poszukiwaniu residuum szeroko pojętej racjonalności w tym, co estetyczne (jak 
u Adorna, który mówi o „własnej racjonalności” sztuki).

Nie jest przypadkiem, że w ramach tych poszukiwań Kantowska kategoria 
wzniosłości przeżywa swoisty renesans. Nie gdzie indziej bowiem, jak w analityce 
wzniosłości Kant postrzega ów „naddatek racjonalności”, który wyprowadza nas 
poza zamknięty krąg samouzasadniającego się rozumu funkcjonalnego (i jego 

2 H. Schnaedelbach, op. cit., s. 9.
3 Ibidem, s. 10.
4 Ibidem, s. 19.
5 Ibidem, s. 25.
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przedstawiające praktyki) ku doświadczeniu tego, co może być doświadczone 
tylko z uwagi na ideę rozumu. Ku temu, co nadzmysłowe.

Zadanie doświadczenia wzniosłości w świetle rozumnego powołania człowieka 
a jego performatywny wymiar

Wróćmy do Krytyki władzy sądzenia, gdzie Kant akcentuje znaczenie doświad-
czenia wzniosłości jako swego rodzaju praktycznego ćwiczenia w urzeczy-
wistnianiu duchowego, rozumnego powołania człowieka. Aby je zrealizować, 
powinniśmy przekroczyć ograniczenia rozumu funkcjonalnego, które naszemu 
doświadczeniu przyrody narzuca intelekt:

Strzeliste, jakby groźnie wznoszące się skały, ciężkie, piętrzące się na niebie chmury, nadciąga-
jące wśród piorunów i grzmotów, wulkany w całej swej niszczącej potędze, orkany i spowo-
dowane przez nie spustoszenia, burzliwy, bezkresny ocean, wysoki wodospad potężnej rzeki 
itp. – wszystko to – w porównaniu z tymi potęgami – obraca naszą zdolność stawiania oporu 
w drobiazg bez znaczenia. Ale ich widok tym silniej nas pociąga, im większy budzi lęk, o ile tylko 
sami znajdujemy się w bezpiecznym miejscu. Dlatego też przedmioty takie chętnie nazywamy 
wzniosłymi, gdyż podnoszą moc naszej duszy ponad jej zwyczajną, przeciętną miarę i pozwalają 
nam odkryć w sobie zupełnie innego zdolność do stawiania oporu, która ośmiela nas do tego, 
by mierzyć się z pozorną wszechmocą przyrody6.

Powyższy opis uwzględnia, co warto dodać z uwagi na dalszy tok wywodu, 
wszelkie cechy doświadczenia performatywnego wraz z jego liminalnym cha-
rakterem. Uczucie przewagi nad przyrodą – jako efekt doświadczenia wznio-
słości dynamicznej – prowadzi do zmiany nastawienia podmiotu i do efektów 
praktycznych, które można już włączyć w tropologię działania. Jest ono bowiem 
odkryciem w nas pierwiastka duchowego, niezależnego od zewnętrznej prze-
mocy ze strony przyrody; wyzwala w nas pierwiastek niezależności. Jest więc 
odkryciem istoty człowieczeństwa i powołania człowieka (jest impulsem do ich 
urzeczywistniania), czego gwarantem staje się u Kanta intellectus archetypus, 
zapewniający oparcie w teleologicznym systemie wartości. 

W wykładzie o Kancie i Schillerze Paul de Man podnosi problem nieod-
wracalności przejścia, którego dokonuje Kant w swoim ujęciu wzniosłości 
dynamicznej. Jest to przejście „od aktów zdobywania wiedzy, od stanów po-
znawczych, do czegoś, co już nie jest poznaniem, lecz co do pewnego stopnia 
jest zdarzeniem, odznaczającym się materialnością czegoś, co rzeczywiście 
zachodzi, co się rzeczywiście zdarza (…) co wyciska swój ślad w świecie, 
co powoduje zmianę w świecie jako takim”7.

Jest to – wyraża de Man w innym języku – przejście „od tropu, który jest 
modelem poznawczym, do performatywu”8. Po Kancie i otwartej przez jego 
krytycyzm możliwości krytycznego rozsadzenia modelu epistemologicznego 

6 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986, s. 158.
7 P. de Man, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 

Gdańsk 2000, s. 204.
8 Jw.
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(choć na gruncie samego Kanta – uważa – niemożliwe jest przekroczenie granic 
modelu poznawczego) następuje przejście z języka poznania do „języka potęgi”.

W wykładzie poświęconym wzniosłości u Kanta Paul de Man znajduje nie-
wykorzystaną przez niemieckiego filozofa furtkę z modelu poznawczego: jest 
nią kategoria wzniosłości. „Kinetyka wzniosłości od początku traktowana jest 
– co dość zaskakujące (pisze de Man) jako kwestia potęgi: pierwsze słowo roz-
działu zatytułowanego „O dynamicznej wzniosłości przyrody” (§28) to Macht, 
po którym następuje słowo przemoc (Gewalt) i stwierdzenie, że przemoc jest 
jedynym środkiem przezwyciężania oporu jednej potęgi w odniesieniu do dru-
giej (…) władze umysłu muszą jakoś przemóc, überlegen (przewyższyć) potęgę 
przyrody. (…) Zwycięstwo wzniosłości nad przyrodą jest zwycięstwem jednej 
emocji (podziwu, szacunku etc.) nad inną emocją, taką, jak strach”9. 

Idźmy dalej tropem tej interesującej analizy Kantowskiej „analityki wzniosło-
ści” z III Krytyki. Jest ona dla nas – wyciągnijmy własne wnioski ze spostrzeżeń 
de Mana – interesująca między innymi dlatego, że odwołuje się do konfliktu sił 
ludzkich i pozaludzkich. Jest on wszak źródłowo wpisany w projekt oświecenio-
wy będący okiełznaniem sił przyrody przez ludzki rozum i służące mu praktyki. 
Wpisane weń estetyczne doświadczenie wzniosłości jest istotnym momentem 
drogi uwolnienia się człowieka spod władzy przyrody. Towarzysząca temu do-
świadczeniu neutralizacja lęku umożliwia orientację – poprzez dystans wobec 
naszej przyrodniczej skończoności – ku nadzmysłowemu substratowi zjawisk, 
a więc pozwala wkroczyć na drogę duchowego doskonalenia się ku celom 
najwyższym, przewyższającym to, co ludzkie.

Kto się lęka, nie może wydać sądu o wzniosłości w przyrodzie, tak samo, jak ten, kogo pociąga 
skłonność lub pożądanie (Appetit), nie może wydawać sądu o pięknie. Pierwszy unika widoku 
przedmiotu budzącego w nim trwogę; i [w ogóle] niepodobna znaleźć upodobania strachu, 
który byłby wzięty na serio10.

Kilka akapitów dalej znajdujemy zaś u Kanta:

W ten sposób w naszym sądzie estetycznym wydajemy o przyrodzie sąd jako o wzniosłej nie 
dlatego, ze budzi lęk, lecz dlatego, ze apeluje do tkwiącej w nas siły (która nie jest przyrodą, 
by wszystko to, co jest przedmiotem naszej troski (dobra [doczesne], zdrowie, i życie) uważać 
za coś małego (…) Przyrodę nazywamy wiec tutaj wzniosłą jedynie dlatego, że wznosi ona wy-
obraźnię do unaoczniającego przedstawiania takich wypadków, w których umysł może odczuć 
własną wzniosłość swego powołania i [swą} wyższość nawet nad przyrodą11.

Sens performatywny doświadczenia wzniosłości u Kanta ma, jak widać, dwa 
aspekty:

Pierwszym jest uruchomienie w nas mocy samokształtowania tego, co ludz-
kie (uśpionych poprzez uwikłanie w sieć interesów i wąsko pojętych celów 
skończonego świata przyrody, którego część stanowimy); drugą – ukierunko-
wanie zadania, jakim jest realizacja człowieczeństwa, na to, co nas radykalnie 
przerasta i co można z pełnym uzasadnieniem określić mianem „nieludzkiego”: 

9 Jw., s. 188-189.
10 I. Kant, op. cit., s. 157-158.
11 Ibidem, s. 159.
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na nadzmysłowy substrat zjawisk. Tylko zaufanie do „nadzmysłowego substratu 
zjawisk” (jak rękojmi dobra i prawdy) pozwala Kantowi myśleć optymistycznie 
o rezultatach owego performatywnego oddania się nieludzkiej mocy. Mówiąc 
o oddaniu się, zastrzega jednak Kant, że nie ma na myśli poczucia niemocy i ko-
rzenia się właściwego religii „większości ludów”, lecz uczucie pokory właściwe 
religii „wolnej od zabobonów”, a więc takiej, którą cechuje owo zneutralizowanie 
lęku, które odnajduje on w doświadczeniu wzniosłości.

Skutki estetycznej detrybunalizacji doświadczenia wzniosłości

Widać więc, że z jednej strony performatywne doświadczenie wzniosłości – 
jako estetyczne – dokonuje swoistego uwolnienia naszego doświadczenia spod 
kryteriów ocen moralnych i poznawczych, ale zarazem – tym samym gestem 
– uruchamiając naszą orientację na to, co nadzmysłowe – gwarantuje naszemu 
dążeniu do człowieczeństwa jeszcze silniejsze uprawomocnienie poznawcze 
i moralne niż to, które wynikałoby z naszego uwikłania w przyrodę. 

Zapytajmy o współczesną moc owych gwarancji; „po śmierci Boga” (używa-
jąc języka Nietzschego) lub w sytuacji żegnania podstaw (używając określenia 
Gianniego Vattima). Czy podtrzymywana przez np. Habermasa wiara w moc 
oświeceniowego rozumu może pozwolić sobie na odwrót od – nawet ukrytych 
– teologicznych założeń, jeśli wciąż chodzi nam o zadanie urzeczywistniania 
idei człowieczeństwa? W przeciwnym razie to, co estetycznie wzniosłe (wraz 
z estetyczną detrybunalizacją aksjologiczną) prowadziłoby nas na powrót na po-
zycję bezradności wobec ukrytych mocy. Czy możemy dziś podzielić wiarę Kanta 
w to, że wzniosłe doświadczenie, np. doświadczenie wojny (jest znamienne, 
że Kant powołuje się na ten przykład), poprzez estetyczną neutralizację lęku, 
naprowadzi nas z powrotem na drogę ku prawdziwemu człowieczeństwu? 
Oddajmy głos Kantowi: 

Nawet wojna, jeśli prowadzona jest z zachowaniem porządku i z poszanowaniem praw oby-
watelskich, ma w sobie coś wzniosłego, przy czym czyni ona charakter narodu, który wiedzie ją 
w ten sposób tym wznioślejszym, im liczniejsze były niebezpieczeństwa, na jakie był narażony 
i wśród których zdołał mężnie przetrwać. Natomiast długotrwały pokój wiedzie zazwyczaj 
do panowania samego tylko ducha handlu, a wraz z nim do panowania niskiej chciwości, 
tchórzostwa i zniewieściałości oraz do upodlenia się sposobu myślenia narodu12.

Przykład jest znamienny z dwóch powodów. Po pierwsze ilustruje przekonanie 
Kanta o niższości sfery praktycznych działań człowieka uwikłanego w co-
dzienność (a więc – w walkę z przyrodą) wobec wolności ducha. Po drugie 
Kant ubiera – jak widać – wspomniany konflikt dwóch potęg: potęgi umysłu 
i potęgi przyrody w retorykę militarną, co nasuwa konotacje polityczne. Mamy 
tu zatem dwa charakterystyczne dla problematyki performatywności momenty: 
transhumanistyczny i polityczny. Warto zwrócić na nie uwagę już w tym miejscu 

12 I. Kant, op. cit., s. 161.
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z racji politycznych i transhumanistycznych uwikłań współczesnego „zwrotu 
performatywnego” i oświeceniowego rodowodu tych uwikłań13. 

W tym miejscu raz jeszcze wrócę do lektury Ideologii estetycznej de Mana. 
Tym razem do jego wykładu o Kancie i Schillerze, gdzie de Man „odkrywa karty”: 
chodzi właśnie o to, by wykorzystać otwartą przez Kanta możliwość przejścia 
od modelu („tropu”) poznawczego do performatywu – od tego, co formalne 
do tego, co materialne.

Rzecz w tym, aby to, co językowe (możemy z pełnym uzasadnieniem dodać: 
to, co symboliczne, przedstawieniowe) nie dało się z powrotem „wciągnąć” 
w poznawczy, pozaczasowy system wzajemnych uzasadnień, lecz stało się 
zdarzeniem, nieodwracalnym aktem, wydarzeniem historii. Historia bowiem – 
pisze de Man – „jest wyłonieniem się języka potęgi z języka poznania”, a „to, 
co tropologiczne i performatyw są rozdzielone bez możliwości mediacji”14.

Nieodwracalność zdarzenia performatywnego wyłania się zatem z doświad-
czenia estetycznego (doświadczenia wzniosłości dynamicznej) i wymyka się 
wszelkim próbom trybunalizacji: przede wszystkim ocenie poznawczej i mo-
ralnej. Ta „transformacja tropu w potęgę” jest czymś, czego nie da się wyjaśnić 
przy pomocy narzędzi poznania. Jest wydarzeniem, czymś co zmienia nasze 
położenie (por. s. 213), a co stawia opór15 naszej wyobraźni i rozumowi. Stąd 
biorą się u Kanta przerażenie i niepokój towarzyszące doświadczeniu wznio-
słości. Są one neutralizowane – czego de Man zdaje się nie doceniać – przede 
wszystkim z uwagi na ten performatywny aspekt wzniosłości, jakim jest odkrycie 
przez umysł „wzniosłości własnego powołania”. Analiza de Mana w pewien 
sposób ignoruje ten aspekt na rzecz estetycznego. Schiller, który – zdaniem de 
Mana – podejmuje kantowski temat neutralizacji dokonywanej w doświadczeniu 
wzniosłości, estetyzuje opisane doświadczenia: w jego ujęciu powyższe uczucia 
mogą być neutralizowane przez wyobraźnię, przez przesunięcie niebezpieczeń-
stwa w sferę fikcji. W obrębie fikcji igramy z niebezpieczeństwem; estetyzacja 
rzeczywistości neutralizuje realne zagrożenie.

W modelu performatywnym nieodwracalność grożącego nam wydarzenia, za 
którym stoi nieokreślona siła i odwracalność estetycznej fikcji będącej tworem 
wyobraźni spotykają się i towarzyszą sobie, a to współwystępowanie nadaje 
modelowi performatywnemu naturę ukrytego paradoksu.

13 Jeśli chodzi o ostatni z wymienionych momentów, nie jest przypadkiem, że Habermasowski 
„niedokończony projekt moderny”, który nawołuje do intersubiektywnej praktyki komunikacyjnej 
zakorzenionej w świecie przeżywanym, wcześniejszym niż konstrukcje upodmiotowionego rozumu, ma 
silnie performatywne aspekty.

14 P. de Man, op. cit., s. 206.
15 Opór, jaki to, co rzeczywiste stawia praktykom racjonalizacji, może być filozoficznie konceptu-

alizowany w kategoriach faktyczności (Heidegger, fenomenologia współczesna, gdzie doświadczenie 
owego oporu ma charakter wydarzenia, które zachowuje wymiar źródłowo, egzystencjalnie i onto-
logicznie osadzonych zobowiązań moralnych i poznawczych; ale też może mieć wymiar estetycznej 
ucieczki od rozumu i moralno-poznawczych zobowiązań. Ten drugi przypadek jest drogą wykorzystania 
sformułowanego przez Kanta autonomizmu estetycznego jako ścieżki estetyzacyjnej).
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3. Wnioski

Trop de Manowskiej analizy Kanta, zatrzymujący się na rozwiązaniu Schillera, 
pozwolił dotrzeć do wskazanej wyżej, źródłowo paradoksalnej natury perfor-
matywnego przejścia.

Model performatywny – z jednej strony – przechowuje cechy ludzkiego (pod-
miotowego) doświadczenia estetycznego, które – jak w ujęciu Kanta i w później-
szych, pokantowskich kontynuacjach estetyki autonomicznej – uchyla się przed 
osądem natury poznawczej i moralnej, a z drugiej strony – jest nieodwracalnym 
dokonaniem, którego siła sprawcza wykracza poza granice tego, co ludzkie.

Wydarzenie performatywne – z powyższego punktu widzenia – jest zatem 
zarazem nieodwracalne i niezaskarżalne. Może być skutecznym, politycznym 
narzędziem historycznej, rzeczywistej zmiany mającej jednak wszelkie pozory 
schillerowskiego „igrania” z niebezpieczeństwem o wyobrażonym steatralizowa-
nym statusie rzeczywistości „jak gdyby”. Narzędzie to jakże często wykorzystuje 
teatr. Słynna „pułapka na myszy” z Szekspirowskiego Hamleta, która – mając 
charakter estetycznej fikcji – dokonuje decydującego zwrotu akcji, mogłaby 
być tutaj najlepszym przykładem. Przykładów dostarcza nam również historia: 
od Nerona i Calliguli po „zielone ludziki” Putina. 

„Zielone ludziki” – twór wielkiego performera, stawiają opór jakimkolwiek 
próbom identyfikacji: prawdziwe czy nieprawdziwe, teatralne czy nie, mają 
nie wywoływać trwogi. Tak, jak nie budzi rzeczywistej trwogi przedstawienie 
operowe, którego bohaterowie kłaniają się po swojej „śmierci”, otrzepując się 
z teatralnego kurzu, po to, aby następnego dnia powtórzyć to samo przed-
stawienie. Zarazem jednak ten Putinowski, pozornie niepoważny performance 
zionie grozą: zmienia historię, jest wydarzeniem, którego nie da się odwrócić. 
Uniemożliwia wprawdzie zajęcie postawy pozycjonalnej, rozstrzygającej o rze-
czywistym lub nierzeczywistym statusie wydarzenia i w związku z tym uchyla 
się spod oskarżeń, gdyż ma wszelkie cechy estetycznej fikcji. Zarazem jednak 
zmienia świat, ukrywając moc sprawczą pod estetyczną zasłoną. 
Sankcjonujące ten stan rzeczy entuzjastyczne apologie zwrotu performatywnego, 
apologie zmiany dla zmiany, zapewne przyczyniają się do procesów odciążenia 
performatywnych dokonań politycznych, artystycznych, a nawet teoretycznych 
od zobowiązań natury poznawczej i aksjologicznej. 

Lektura fragmentów Ideologii estetycznej de Mana może nas również na-
prowadzić na trop jednego z istotnych powodów skuteczności modelu perfor-
matywnego w polityce: jest nim przechowywanie przez performance aspektu 
fikcjonalnego; „igranie” aspektem fikcjonalnym. Jest ono tym skuteczniejsze 
i łatwiejsze do przeprowadzenia, im bardziej współczesne praktyki społeczno-
-kulturowe zacierają granicę między fikcją i rzeczywistością, im bardziej podlegają 
one procesom medializacji i im bardziej postępują procesy hybrydyzacji i „od-
człowieczenia” współczesnego podmiotu. Zwolennicy zwrotu performatywnego 
dopatrują się jednak w owym zwrocie szansy na powstrzymanie wspomnianych 
procesów fikcjonalizacji i towarzyszących im teorii postmodernistycznych, de-
konstruktywistycznych, konstruktywistycznych itd. Nadzieje te oparte są – jak 
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widzieliśmy – na jednostronnej charakterystyce modelu performatywnego 
i wpisanej weń mocy sprawczej transformującej rzeczywistość. 

Aby podkreślić filozoficzną wagę niebezpieczeństwa związanego ze skokiem 
niektórych filozofów i teoretyków późnej nowoczesności w performatywność, 
przytoczę znakomite sformułowanie Rorty’ego: „podczas gdy Platon i Kant roz-
tropnie umieścili swą wzniosłość całkowicie poza czasem, Nietzsche i Heidegger 
nie mogą posłużyć się tą sztuczką. Muszą pozostać w czasie, lecz równocześnie 
postrzegać siebie jako oddzielonych od reszty czasu przez jakieś decydujące 
wydarzenie”16. Dodajmy – tak jak de Man, muszą odwołać się do ukrytej, 
pozaludzkiej – jakże dziś groźnej – „siły” lub „potęgi”, której misjonarzem 
i strażnikiem – chcąc lub nie chcąc – staje się podmiot filozofujący. Chcąc lub 
nie chcąc, przy czym zarówno jedno, jak i drugie kompromituje go jako filozofa.

Krytyka rozumu – pod tym względem trzeba trzymać się Kanta – nie oznacza 
bowiem rezygnacji z tego, co rozumne na rzecz „nagiej siły”, nawet jeśli jest 
ona maskowana przez estetyczną fikcję. Przywołajmy na koniec – raz jeszcze – 
Schnaedelbacha próbującego rehabilitować animal rationale: „Doświadczenia 
polityczne naszego stulecia powinny nas wreszcie pouczyć o tym, że nie ma 
żadnego filozoficznego powodu, by zamiast na wielce spostponowaną ‘potęgę’ 
rozumu stawiać na rozum samej potęgi. Jeśli więc rozum sam nie jest już siłą, 
to jest w każdym razie przeciwwagą nagiej siły, inaczej nie zasługuje na swą 
nazwę”17.
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Abstract

Aesthetic Greatness in Kant’s Philosophy

In aesthetics, the category of the sublime is often equated with the category of great-
ness. In colloquial speech, the phrase “a great man” appears more frequently than the 
phrase “a sublime man”. In the present article, I seek to point out that this situation is 
not accidental. In empirical feeling, the experience of sublimity is combined with the 
experience of geometrical and dynamical greatness. It is a result of the act of comparison 
between the intuitive feeling of one’s own magnitude with an analogous feeling of the 
greatness of a perceived phenomenon.

Słowa kluczowe: Kant, estetyka, wzniosłość, estetyczna wielkość, refleksyjna 
władza sądzenia

Keywords: Kant, aesthetics, the sublime, aesthetic greatness, reflective judgment

Krytyka czystego rozumu dzieli się na dwie zasadnicze części: Estetykę transcen-
dentalną i Logikę transcendentalną. Podział ten odpowiada podstawowemu 
dla filozofii Kantowskiej podziałowi procesu poznania na receptywność i samo-
rzutność. Zmysły postrzegają, a intelekt myśli i żadna ze stron nie może zastąpić 
drugiej. Nie można ani myśleć zmysłami, ani oglądać intelektem, chyba że byłby 
to tak zwany intelekt intuitywny, ale takowy jesteśmy w stanie przypisywać 
wyobraźnią tylko Bogu, dla którego „słowo ciałem się stało”.

W ramach Krytyki czystego rozumu estetyka zajmuje się odpowiedzią na py-
tanie, jak możliwe są postrzeżenia fenomenów. Jej treść jest krótka: obejmuje 
opis funkcjonowania dwóch podstawowych, czystych form oglądu, przestrzeni 
i czasu. Logika, gdzie rozważane jest pytanie, jak jest możliwe czyste myślenie, 
będzie niewspółmiernie dłuższa. 

Takie pojmowanie estetyki, występujące tylko w Krytyce czystego rozumu, 
Kant chyba niezbyt słusznie przypisuje Baumgartenowi, u którego słowo to 
oznaczało swoistą jedność epistemologii poznania zmysłowego oraz filozofii 
piękna. Wkrótce po upowszechnieniu się nauki Baumgartena słowo to zaczęło 
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funkcjonować w powszechnym użyciu tylko w drugim z podanych znaczeń, 
co wynikało z prostego faktu. Otóż w kulturach, w których występowała filozofia, 
istotną rolę odgrywało roztrząsanie takich fenomenów, jak piękno, wzniosłość, 
a dalej – powab, tragizm, komizm itd. Ta lista musiałaby być bardzo długa i ni-
gdy nie udałoby się jej zamknąć. Ujmując generalnie, chodziło tu o fenomeny, 
których percepcja spełniać musiała trzy warunki. Po pierwsze, musiały one 
wiązać się z odczuciem przyjemności lub przykrości. Po drugie, nie mogła to być 
wyłącznie przyjemność lub przykrość fizjologiczna, lecz musiała się ona wiązać 
z przeżyciem duchowym. Po trzecie, wartość tego przeżycia musiała podlegać 
możliwej dyskusji intelektualnej. Tak należy rozumieć słynną tezę Kanta, że za 
piękne nie można uważać czegoś, co podoba się tylko jednej osobie. 

Przeżycie zmysłowe, którego wartość nie podlega dyskusji, określa Kant mia-
nem powabu. Słowo to oznaczać może albo przyjemne doznania, co do których 
ktoś nie widzi potrzeby, żeby dyskutować o ich wartości, albo takie, w wypadku 
których dyskusja jest tak trudna, że w ogóle nie jest pewne, czy może ona dopro-
wadzić do ostatecznych konkluzji. Istotne wątpliwości wyraża Kant na przykład 
w kwestii, czy miano piękna można przypisać walorom koloru i muzyki, czy też 
można je określać wyłącznie mianem powabu. 

Dziedzina zajmująca się tego typu problematyką funkcjonowała w filozofii 
już od jej zarania, ale nie miała nazwy, bo określanie jej mianem filozofii piękna 
z istoty rzeczy miało sens połowiczny, gdyż nie chodziło tu wyłącznie o wartość 
piękna. Kiedy więc Baumgarten wprowadził termin „estetyka”, momentalnie 
upowszechnił się on w roli nazwy filozofii wartości, spełniających podane wyżej 
warunki, później zaś także rozważań na temat powabu, który byłby tych warto-
ści rewersem. Napotykamy tu ciekawe potwierdzenie spostrzeżenia, że rozwój 
filozofii niekoniecznie następuje pod wpływem implikacji wektorowej, lecz 
często dokonuje się przez osmozę. 

Początkowo w pierwszym wydaniu Krytyki czystego rozumu Kant używa 
terminu estetyka na określenie epistemologii poznania zmysłowego. W wydaniu 
drugim, ulegając presji rodzącej się tradycji, stwierdza, że termin ten należy 
stosować w dwóch niezależnych znaczeniach. Pisze: 

Tylko Niemcy używają obecnie wyrazu estetyka na oznaczenie tego, co inne narody określają 
mianem krytyki smaku. Różnica ta spowodowana została zawodną nadzieją świetnego analityka 
Baumgartena, że ocena krytyczna piękna da się sprowadzić do podstaw rozumowych [Ver-
nunftprinzipien], a jej reguły podnieść do znaczenia nauki. Usiłowania te są jednak daremne. 
Wzmiankowane reguły, czyli kryteria, są ze względu na swe |+ główne + | [dodane w wyd. B – 
przyp. tłum.] źródła tylko empiryczne, nie mogą więc nigdy służyć za |+ określone + | [dodane 
w wyd. B – przyp. tłum.] prawa a priori,  którymi miałby się kierować nasz sąd smaku, raczej 
ten drugi stanowi właściwe wytyczne dla trafności pierwszych. z tego powodu dobrze byłoby, 
|+ albo + | [dodane wyd. B – przyp. tłum.] ponownie przywrócić nazwę, zachowując ją dla tej 
nauki [Lehre], która jest prawdziwą nauką [Wissenschaft] (co zbliżyłoby ją bardziej do języka 
i rozumienia starożytnych, dzielących poznanie na αίσθητά καί νοητά), |+ albo też podzielić się 
tą nazwą z filozofią spekulatywną i pojmować estetykę w znaczeniu albo transcendentalnym, 
albo psychologicznym + | [dodane w wyd. B – przyp. tłum.]1. 

1 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. M. Żelazny, [w:] idem, Dzieła zebrane, Toruń 2013, t. II, 
s. 123. 
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Wydaje mi się, że ta pośpieszna uwaga bardzo upraszcza interesujące nas kwe-
stie. W koncepcji Baumgartena oba podane znaczenia składały się na swoistą 
jedność, u Kanta w sumie chyba też. Jednym z istotnych dylematów Krytyki 
czystego rozumu było pytanie o możliwość takiej prawdy czystego oglądu, 
której nie można byłoby oprzeć na determinujących sądach intelektualnych. 
Prawdą determinującą z założenia jest przecież coś, co można udowodnić. 
W wypadku fenomenu piękna ten warunek ma nieco złożony charakter. Otóż 
można w sposób logiczny analizować piękny przedmiot, szukając warunków, 
które musi on spełniać, by mógł być uznany za mniej lub bardziej piękny. Nato-
miast próba intelektualnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedmiot piękny 
sprawia nam duchową przyjemność, nie jest możliwa. Możemy jedynie podzielić 
przedmioty empiryczne sprawiające nam duchową, a nie tylko fizjologiczną 
przyjemność na takie, na temat walorów których można dyskutować i takie, 
w odniesieniu do których dyskusja jest niemożliwa. Pierwsze określamy mianem 
piękna, a drugie – powabu. Oczywiście powab też może być przedmiotem zain-
teresowania szeroko pojętej estetyki, ale Kant się nim nie zajmował. Chciał on 
tylko wykazać, że czyste sądy intelektu odnoszące się do refleksywnej władzy 
sądzenia są w ogóle możliwe. Rozwiązanie tego problemu było mu potrzebne 
do dopełnienia transcendentalnej krytyki naszych władz poznawczych. Pytanie, 
jak możliwa jest czysta metafizyka w Prolegomenach, poprzedził pytaniami, jak 
jest możliwa czysta matematyka i czyste przyrodoznawstwo. Nie pytał zaś, jak 
jest możliwa na przykład czysta biologia, bo wiedział, że nie jest ona możliwa. 
Analogicznie, w Krytyce władzy sądzenia zapytywał, jak możliwe są czyste sądy 
na temat piękna i wzniosłości, ale nie pytał, jak są możliwe czyste sądy na temat 
śmieszności, bo ten przykład byłby dla jego rozważań za trudny. Wątki dotyczą-
ce „materialnej” wiedzy na temat najróżnorodniejszych wartości estetycznych 
podejmował raczej w swych wykładach z zakresu antropologii pragmatycznej. 

Intelektualne sądy na temat piękna i wzniosłości są zaś możliwe przede 
wszystkim o tyle, o ile dotyczą one różnic w zakresie ilościowym. Pięknem 
interesuje się więc Kant jako fenomenem, w ramach którego różne wielkości 
można porównywać w sposób zbliżony do matematycznego (więcej – mniej 
albo większe – mniejsze). Do problemu, czy tak samo można mierzyć zjawiska 
związane z przejawianiem się koloru podchodził jednak ostrożnie, odpowiadając: 
być może, bo Euler szuka możliwości takiego pomiaru2. 

W tym miejscu, jak sądzę, dochodzi do powtórnego połączenia obu znaczeń 
terminu „estetyka”, rozdzielonych w drugim wydaniu Krytyki czystego rozumu. 
O ile poznanie prawdziwych cech fenomenu musi się łączyć z pomiarem wiel-
kości, to już na wstępie należy zażegnać możliwe nieporozumienie: 

Nikt nie może wyjaśnić pojęcia wielkości w ogóle, chyba że w ten sposób, iż jest ona określeniem 
jakieś rzeczy, przez które można sobie pomyśleć, ile razy jakaś jednostka w niej się mieści. Ale 
to „ile razy” opiera się na kolejnym powtórzeniu, a więc na czasie i na zsyntezowaniu w nim 
(tego, co takie samo)3.

2 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. M. Żelazny, [w:] idem, Dzieła zebrane, red. nauk. M. A. Choj-
nacka, K. Kaśkiewicz, M. Marciniak, Toruń 2014, t. IV, s. 94.

3 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, op. cit., s. 315.
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Liczby można więc użyć do pomiaru empirycznego tylko na zasadzie miary 
oglądu, którą ustalamy bezpośrednio, czyli estetycznie, w pierwszym z wyróż-
nionych przez Kanta znaczeń tego słowa: 

Przykładów matematycznej wzniosłości przyrody w samym oglądzie dostarczają wszystkie te 
przypadki, gdzie jako miernik dla wyobraźni (skracający szeregi liczbowe) dane jest nam nie 
tyle większe pojęcie liczbowe, co raczej wielka jednostka. Drzewo, którego [wysokość] oce-
niamy według wysokości mężczyzny, może niewątpliwie służyć za miernik [wysokości] góry. 
Jeżeli wysokość ta wynosiłaby na przykład milę, to owa góra może znów służyć za jednostkę 
liczbie wyrażającej średnicę Ziemi po to, by unaocznić tę ostatnią. Średnica Ziemi może [służyć 
za jednostkę miary] dla znanego nam systemu planetarnego, ten zaś dla Drogi Mlecznej oraz 
niezmierzonej mnogości takich systemów dróg mlecznych zwanych gwiazdami mgławicowy-
mi, które przypuszczalnie znów tworzą między sobą tego rodzaju system. Nie pozwala nam 
to przypuszczać, że napotkamy tu jakieś granice. Wzniosłość przy estetycznym ocenianiu tak 
niezmierzonej całości polega nie tyle na wielkości liczby, ile na tym, że w miarę naszego postępu 
dochodzimy kolejno do coraz większych jednostek. Przyczynia się do tego systematyczny podział 
budowy świata, który wszystko, co w przyrodzie wielkie, zawsze potem przedstawia nam jako 
małe, a tak naprawdę to [przedstawia] naszą wyobraźnię w całej jej bezgraniczności, a wraz 
z nią przyrodę jako coś znikomego w porównaniu z ideami rozumu, o ile [ta przyroda] miałaby 
stworzyć odpowiednie do owych idei przedstawienie [Darstellung]4.

Gdy natomiast owo estetyczne przeżycie wielkości odbierane jest przez nas 
w takiej formie, że potrafimy co prawda zestawiać ze sobą estetyczne wielkości 
zjawisk, ale zestawienia tego nie odnosimy do żadnego doświadczenia mogą-
cego posłużyć za miarę, mamy do czynienia z estetyką pojmowaną wedle dru-
giego z wyróżnionych przez Kanta znaczeń. W tego typu odczuciach uobecnia 
się nam wielkość, która nie tylko jest niewymierna, lecz w ogóle jawi się nam 
w spostrzeżeniach lub wyobraźni jako nieskończona, a mimo to wyraźnie przez 
nas odczuwana. Może nam ją dać widok rozszalałego morza, rozgwieżdżonego 
nieba albo też wyobrażenie Boskiej potęgi, o której pisze jakiś wybitny poeta. 

Oprócz pośredniego miernika wielkości jakiegoś zjawiska, takiego jaki na przy-
kład drzewo stanowi dla góry, każdy z nas dysponuje jeszcze bezpośrednim 
poczuciem wielkości samego siebie i jako ciała, i jako ilości energii, którą aktualnie 
dysponuje. Każdy z nas w bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym z łatwością 
stwierdzi z jednej strony, że jest na przykład zbyt niski, by przeskoczyć ten oto 
płot, z drugiej zaś, że ma lub nie ma dość siły, by czemuś podołać. 

Rozwijając nieco myśl Kanta, można by powiedzieć, że instynkt przetrwania 
ustawicznie wymaga od nas, aby sprawdzać, jak wielkość matematyczna i dyna-
miczna, którą dysponujemy, ma się do wielkości otaczających nas zjawisk. Gdy 
stwierdzamy, że nasza moc i wielkość przeważa moc i wielkość owych zjawisk, 
odczuwamy rozkosz. Gdy natomiast oczywiste jest, że to one posiadają nad 
nami przewagę, nasza reakcja może przybrać jedną z dwóch form. Możliwe jest, 
że jakieś zjawisko, na przykład burza, która zaskoczyła nas na morzu podczas 
przejażdżki łódką, zagrażać będzie naszemu życiu. Wobec takiej konfrontacji 
z potęgą żywiołu odczuwać możemy jedynie przerażenie. Gdybyśmy jednak ową 
burzę obserwowali bezpiecznie z brzegu, może ona objawić się jako wzniosła 
i stać się źródłem zachwytu. 

4 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, op. cit., s. 130-131.
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Podobne odczucia towarzyszą naszej konfrontacji z mocą innych osób. O ile 
oszacowanie własnej mocy jest mi dane w bezpośrednim odczuciu, o tyle moc 
kogoś innego może mi się jawić jako większa, większa od mojej, ale o ile, to już 
pozostaje dla mnie nie do przeniknięcia. Na takie odczucie zareagować mogę 
znów na dwa sposoby. Albo uznam, że taka przewaga drugiej osoby zagraża 
mi i wówczas odczuję przed nią strach. Albo uznam ją za niegroźną lub wręcz 
sprzyjającą mi. Wtedy odczuję ją jako wzniosłą. Taka zasada estetycznej oceny 
postaci kogoś innego stanowi transcendentalny warunek funkcjonowania naszej 
refleksywnej władzy sądzenia, ma więc ona wyraz ponadkulturowy.

Bo cóż nawet dla dzikusa jest przedmiotem największego podziwu? Człowiek, który się nie 
przestraszy, który się nie lęka, nie cofa przed niebezpieczeństwem, tylko z całym spokojem 
mężnie przystąpi do dzieła. Nawet w najbardziej cywilizowanym [allergesittesten] stanie nadal 
zachowuje się ów szczególnie wysoki szacunek dla wojownika. Ale tu wymaga się ponadto, 
by posiadał on zarazem wszelkie cnoty pokojowe: łagodność, współczucie, a nawet pewną, 
co przystoi, dbałość o własną osobę, a wszystko właśnie dlatego, że po tym się poznaje, iż jego 
umysł nie cofnie się przed niebezpieczeństwem. Dlatego choćby nie wiem jak spierano się przy 
porównywaniu męża stanu z wodzem o to, który z nich zasługuje na większy szacunek, sąd 
estetyczny rozstrzyga na korzyść tego drugiego5. 

Na tej zasadzie odczuwamy szacunek do wielkich, walecznych i wspaniałych, 
chwilowo zawieszając myśl, że tak naprawdę są oni zwykłymi ludźmi. Odczucie 
wielkości osoby przyjaznej mi faktycznie, potencjalnie albo tylko w marzeniach, 
może też stać się źródłem wszelkich odmian miłości, od tej, którą dzieci od-
czuwają do rodziców po erotyczną. Po to, ażeby tego typu odczucie mogło 
zaistnieć, konieczne jest jednak, aby ktoś, kto je żywi, znalazł się w stosunku 
do obserwowanego przedmiotu w pozycji, którą za Kantem pozwolę sobie 
tu nazwać „punktem Savary’ego”6.

Oglądając z daleka piramidę, nie jesteśmy w stanie ocenić, z jakiego rzędu 
wielkością zjawiska mamy do czynienia. Spoglądając z bliska, nie widzę pirami-
dy, lecz spiętrzenie bloków, z których każdy jest wielkości mniej więcej połowy 
wzrostu dorosłego mężczyzny. Dla każdego z nas istnieje jednak taki punkt, 
w którym ogarniając wzrokiem całą piramidę, potrafimy odnieść jej wielkość 
do intuitywnego odczucia wielkości własnego ciała. Możliwość takiego od-
niesienia, w którym moja wielkość łączy się harmonijnie z wielkością ogromu 
piramidy, staje się, zdaniem Savary’ego, źródłem odczucia rozkoszy. 

Tę samą zasadę można zastosować w odniesieniu do odczucia wzniosłości, 
objawiającego się w relacjach międzyludzkich. Gdy mamy do czynienia z osobą 
spotykaną bardzo rzadko, o której tylko ze słyszenia wiemy, że jest „wspania-
ła”, w ogóle nie zestawiamy odczucia własnej wielkości z przekonaniem o jej 

5 Ibidem, s. 137.
6 „Tym da się wytłumaczyć to, co pisze Savary w swych relacjach z Egiptu. Aby w pełni przeżyć 

wzruszenie, jakie wywołuje wielkość piramid, nie należy ani za bardzo się do nich przybliżać, ani też 
zbytnio się od nich oddalać. W tym drugim bowiem wypadku części, które ujmujemy (piętrzące się nad 
sobą bloki kamienne), przedstawiają się nam tylko niejasno i ich przedstawienie nie oddziałuje na este-
tyczny sąd podmiotu. Natomiast w wypadku pierwszym oko potrzebuje pewnego czasu, ażeby ujęcie 
[piramidy] od podstawy do szczytu doprowadzić do końca. W tym zaś czasie to, co ujęte zostało zawsze 
najpierw częściowo, wygaśnie, nim wyobraźnia ujmie momenty ostatnie. [Dlatego] scalenie nigdy nie 
jest zupełne” (I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, op. cit., s. 126).
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wyjątkowości. Nie czynimy tego również wtedy, gdy pozostajemy z nią w bardzo 
bliskich kontaktach. Wielkim jest ktoś, z kim mój kontakt nie jest ani zbyt ścisły, 
ani zbyt daleki, a więc świetny wykładowca, pianista, lekarz, czy choćby Jan 
Paweł II, choć ten ostatni przejawia już rodzaj wzniosłości, zwany patetyzmem: 
w dużej mierze jest to wzniosłość wykreowana środkami artystycznymi. 

Twórcy tak zwanego show bussinesu albo kreatorzy postaci politycznych, 
choć pewnie sami o tym nie wiedzą, ustawicznie starają się wystylizować osoby 
pokazywane na ekranie w taki sposób, ażeby odbiorcy postrzegali ich z „punktu 
Savary’ego”. 

Istnieją wreszcie takie zjawiska, w wyniku których w naszej wyobraźni budzi 
się poczucie kontaktu z jakąś wielkością absolutną. Jaspers nazwie je później 
szyframi transcendencji, Kant zaś charakteryzuje ich specyfikę następująco: 

wzniosłe jest to, w porównaniu z czym wszystko inne jest małe. Łatwo zauważyć, 
że w przyrodzie nie może być dane nic, co niezależnie od tego, za jak wielkie byśmy je uważali 
[beurtheilen], nie mogłoby, rozważane w innym stosunku, zostać zdegradowane do czegoś 
nieskończenie małego. i na odwrót: nic w niej nie może być tak małe, by przy porównaniu 
[tego czegoś] z jeszcze mniejszymi rozmiarami nie dało się go powiększyć w naszej wyobraźni 
do wielkości całego świata. Do pierwszej z tych obserwacji obfitego materiału dostarczają nam 
teleskopy, do drugiego zaś mikroskopy. Rozważając z tej perspektywy, nie można nazywać 
wzniosłym niczego, co mogłoby być przedmiotem zmysłów. Ale właśnie dlatego, że w naszej 
wyobraźni tkwi dążenie do postępu w nieskończoność, a w naszym rozumie roszczenie do ab-
solutnej totalności* jako pewnej realnej idei, owo niedostosowanie naszej władzy oceniania 
wielkości [Vermögens der Größenschätzung] przedmiotów świata zmysłów do owej idei staje 
się czymś, co wzbudza w nas odczucie jakiejś władzy nadzmysłowej7. 

Bez względu jednak na to, jak silne i tajemnicze by się nam nie wydawało 
poczucie absolutu wzbudzane przez wrażenie estetyczne, poczucie to zawsze 
okazuje się nadzwyczaj nietrwałe. Wszyscy pamiętamy zapewne, jakie wrażenie 
robiła na nas kiedyś V Symfonia Beethovena, ta, w której do drzwi naszego 
domostwa zapukało Przeznaczenie. Zgodzimy się, że gdyby przyszło nam 
słuchać jej „w kółko”, to pierwotne wrażenie zmieniłoby się zapewne w swe 
przeciwieństwo. Więcej, osoby przeżywające dziś ekstazy, które kiedyś były nam 
dane, ale z których już wyrośliśmy, wydadzą nam się być może śmieszne. Rybak 
mieszkający w pobliżu miejsca, z którego romantyczni letnicy, stojąc spokojnie 
na brzegu, podziwiali burzę na morzu, prawdopodobnie nie doświadczy uczucia 
wzniosłości na widok żadnej burzy morskiej.

I faktycznie, tam gdzie nie ma rozwoju idei moralnych [sittlicher], a więc u ludzi prymitywnych, 
to, co my przygotowani przez kulturę nazywamy wzniosłym, wydawać się będzie jedynie czymś, 
co napawa strachem. W tym, co stanowi dowód gwałtu niszczycielskiej przyrody przy ogromnej 
skali jej mocy, wobec której własna moc staje się nicością, dostrzeże się wówczas wyłącznie 
trud, niebezpieczeństwo i grozę, wśród których musiałby żyć skazany na nie człowiek. I tak 
na przykład ów poczciwy, rozsądny skądinąd chłop sabaudzki nazywał (jak opowiada nam de 
Saussure) bez wahania wszystkich miłośników lodowców wariatami. Kto wie, czy nie byłoby 

7 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, op. cit., s. 124.* „Totalność [Totalität] oznacza tu systematyczną 
całość ekspozycji zjawisk”. Ekspozycja zaś to „wyraźne, aczkolwiek nie szczegółowe przedstawienie tego, 
co podpada pod pojęcie” (Kcr, s. 35, por. H. Ratke, Systematisches Handlexikon zur Kritik der reinen 
Vemunft, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1929, s. 76). Totalność jest więc absolutną, bezwarunkową, 
regresywną (w żadnym wypadku nie progresywną) syntezą idei (H. Ratke, op. cit., s. 245). Jest więc 
syntezą przedstawień.
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w tym pewnej racji, gdyby ów badacz niebezpieczeństwa, na jakie się narażał, podejmował 
tylko z zamiłowania, tak jak to zwykle robią wszyscy niemal podróżnicy, albo też po to, by móc 
kiedyś ogłosić na ten temat patetyczne opisy? [Zamiarem chłopa] było jednak pouczanie ludzi, 
zaś znakomity mąż [Saussure] doznał podnoszącego duszę uczucia, którego udzielił ponadto 
czytelnikom w opisach swej podróży8. 

Nawet gdyby słowo „sittlich” użyte zostało w powyższym cytacie na określenie 
prostactwa obyczajowego, a nie moralnego, powyższy fragment zdecydowanie 
nie zgadza się z literą filozofii Kanta. Sabaudzki chłop nie dlatego nie zachwy-
ca się wzniosłością alpejskich lodowców, że brak mu obycia estetycznego, 
lecz dlatego, że przez ich widok nigdy nie został zaskoczony, bo widywał je 
od urodzenia. Wzniosłość, będąca poruszeniem umysłu a nie cechą jakiegoś 
przedmiotu, sama z siebie okazuje się przecież zjawiskiem nietrwałym. Właśnie 
z powodu tej nietrwałości Nietzsche bardzo negatywnie wypowiadał się na jej 
temat i ten negatywny stosunek stał się jednym z istotnych źródeł jego krytyki 
twórczości Wagnera. W twórczości tej, jego zdaniem, środków artystycznych 
używa się do tego, żeby doprowadzając publiczność do ekstazy, wmówić jej, 
że stan ten spowodowały jakieś niezwykłe treści dzieła. Żadnych takich treści 
w Pierścieniu Nibelunga jednak nie znajdujemy, owszem, serwuje się tu nam 
pospolite brednie. Nietzsche w mistrzowski sposób przewidział więc możli-
wość jakże często stosowanego potem w polityce oszustwa propagandowego, 
w którym patetyczna muzyka i inne środki artystyczne doprowadzały odbiorców 
do ekstazy po to, aby mogli odnieść wrażenie, że uczestniczą w jakiejś „prawdzie 
absolutnej”. Rzecz jasna, że nikt im takiej prawdy nigdy nie przedstawił, zamiast 
tego uczyniono ich ofiarami propagandy i manipulatorstwa. 

Zjawisko polegające na złudzeniu, że efektowne bodźce estetyczne same 
w sobie mogą być dowodem jakiejś innej prawdy o naturze pozaestetycznej 
(moralnej, ideologicznej itp.) von Hartmann nazwie pozorem estetycznym. 

Dożyliśmy czasów, gdy manipulatorzy posługujący się takimi pozorami działają 
zupełnie jawnie, nie widząc w czysto przedmiotowym traktowaniu odbiorców 
niczego negatywnego.
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To, co dziś postrzegamy jako piękno, kiedyś jako prawda 
przyjdzie do nas. Schiller o pozorze estetycznym

Abstract

„What here as Beauty we’re perceiving, will first as Truth before us come to 
stand”. Schiller on Aesthetic Semblance

Aesthetic semblance (Schein) is one of the crucial notions dominating Friedrich Schiller’s 
philosophy and artistic creation. Like other concepts, it is indebted to Kant’s Critique of 
Judgement, but has been critically transformed to be employed for different purposes. 
Rather than taking a comprehensive approach to the issue, this article is an attempt 
to grasp its meaning(s) by recalling those fragments of Schiller’s writings in which he 
makes an attempt to establish his own artistic practice and tries to answer the questions: 
What is aesthetic semblance supposed to be? How to shape it and how to ensure its 
desired effect? Much attention is given to The Bride of Messina (Die Braut von Messina), 
a controversial tragedy with a chorus. Accounts of its staging – as directed by Schiller 
himself – together with the theoretical introduction justifying the presence of the chorus 
allow us to better understand both the objectives that Schiller places before art and the 
means for achieving them.

Słowa kluczowe: Fryderyk Schiller, estetyczny pozór, wzniosły, sądy estetyczne

Keywords: Friedrich Schiller, aesthetic semblance, the sublime, aesthetic state

Rozbieżności zbiegają się; najpiękniejszy porządek z przeciwieństw powstaje, waśń 
rodzi wszystko1 .

Schiller swoją filozofię zbudował na podstawach położonych przez Kanta, 
choć nie mniej istotne były wątki zaczerpnięte skądinąd, m.in. z tak zwanej 
„filozoficznej medycyny”, platonizmu oraz przemyśleń i doświadczeń płynących 
z przyjaźni z Goethem. Podobnie jak u Kanta estetyczne dociekania Schillera są 
zawiłe, nie dają ostatecznych rozwiązań ani definicji, jednak Schillerowi zdaje 

1 Heraklit z Efezu, 147 fragmentów, przeł. R. Zaborowski i E. Lif-Perkowska, STAKROOS, Warszawa 
1996, s. 5.
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się to przeszkadzać zdecydowanie mniej. Wie, że w obszarze, w którym się 
porusza na wiele pytań nie ma odpowiedzi, a te które znajdujemy zachowują 
ważność tylko pod pewnymi warunkami. Poza głównymi rozstrzygnięciami 
Kanta, zwłaszcza tymi dotyczącymi roli podmiotu w procesie poznania, po-
średniczącej funkcji smaku i tego, co estetyczne jako czynnika integrującego 
ludzką naturę, kluczowe stają się dla Schillera te wątki, których Kant albo woli 
nie roztrząsać, albo które rozwija w sposób według Schillera niezadowalający 
– przede wszystkim zagadnienia relacji piękna i wolności oraz uobecniania się 
prawdy w sztuce. Strukturę jego filozofii tworzą pary przeciwieństw: zmysłowe 
– nadzmysłowe, natura – wolność, uczucie – myślenie, materia – forma, piękno 
wzruszające – piękno energiczne, stan bierny – stan czynny, popęd materialny 
– popęd formalny, dzikus – barbarzyńca. Dla wszystkich tych i innych jeszcze 
opozycji Schiller znajduje rozwiązanie w jakimś trzecim elemencie, przede 
wszystkim w pięknie i w związanych z nim popędzie gry, stanie estetycznym, 
pięknej duszy, sztuce idealnej, a wreszcie pozorze (Schein), w którym wszystkie 
znajdują dopełnienie (nieostateczne jednak, bo sam pozór wciąż jest przeciw-
stawiany rzeczywistości). Pozór estetyczny w pismach Fryderyka Schillera kryje 
się pod wieloma nazwami. Jest trudno uchwytny, mieni się znaczeniami, nie 
poddaje definicji. Jest zjawiskiem, iluzją, złudzeniem, cieniem, wreszcie wyglą-
dem i dźwiękiem, jakich zmysły dostarczają władzom poznawczym, intelekto-
wi i wyobraźni, a kiedy te podejmą grę, staje się procesem, stanem, wreszcie 
wyobrażeniem, reprezentacją, uobecnieniem nieobecnego, chwilą szczęścia. 
Jest złudzeniem prawdziwszym od rzeczywistości, olśnieniem pozwalającym 
zrozumieć coś, czego nie potrafimy nazwać. Pozorem oczywiście jest sztuka, 
ale Schillera nie interesuje ani jej zdolność upodabniania się do natury, ani 
stwarzania (wymyślania) tego, co w naturze nie występuje. Pozór estetyczny, 
szczególnie ten uobecniający się w sztuce, interesuje go przede wszystkim 
jako problem filozoficzny, a w najszerszej perspektywie – polityczny. Sednem 
Schillerowskiej koncepcji sztuki jako pozoru estetycznego jest wykorzystanie 
Kantowskiego opisu procesu poznania jako aktywności twórczej podmiotu2: 
sposób, w jaki rzeczy nam się jawią, zależy od nas3 i chociaż sens i harmonia, 
jakie postrzegamy rozpoznając piękno, są tylko złudzeniem, a w każdym razie 
nie mamy podstaw, żeby uznać je za coś więcej, to jako doświadczenie są 
prawdziwe – i nawet kiedy za Kantem Schiller nazywa piękno tylko symbolem 
moralności czy szczęścia, to symbol ten obdarza dużo większą mocą. 

Ideałem antropologicznym Schillera jest synteza natury i wolności, a zatem 
synteza wszelkich opozycji w człowieku i jego relacjach ze światem zewnętrznym. 
Byłby to stan, w którym człowiek niczego by nie musiał ani niczego by nie potrze-
bował, za to wszystko wydawałoby się mu sensowne i możliwe. Dzięki pięknu 
możliwym staje się zbliżenie do jego spełnienia, a nawet odczucie w pełni jego 

2 Zob. P. Murray, Schiller’s Theory of Aesthetic Semblance, w: Political Thought and Political History. 
Studies in Memory of Elie Kedourie, ed. M. Gammer, Taylor & Francis e-Library 2005.

3 „Rzeczywistość rzeczy jest rzeczy tych dziełem; pozór rzeczy jest dziełem człowieka, a umysł, który 
rozkoszuje się pozorem, nie delektuje się już tym, co odbiera, lecz tym, co robi”. F. Schiller, Listy o es-
tetycznym wychowaniu człowieka, w: Id., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, 
przeł. I. Krońska i J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1972, s. 154.
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doskonałości4. Cały problem polega na tym, że to iluzja. Jednak iluzja szczegól-
nego rodzaju, ponadto taka, której umysł chętnie się poddaje i która, zdaniem 
Schillera, może posłużyć jako narzędzie przebudowy rzeczywistości. Uważajmy 
zatem, żeby nie ulec wrażeniu, że sztukę widział Schiller (wyłącznie) jako ucieczkę 
od komplikacji realnego istnienia w świecie. Jego rozważania o sztuce musimy 
zawsze rozpatrywać w kontekście programu wychowania estetycznego (najpierw 
jednostek, później całego społeczeństwa), w którym piękno (pozór) funkcjonuje 
zarówno jako symbol doskonałego stanu, jak i narzędzie jego osiągnięcia5. „To, 
co dziś postrzegamy jako piękno, kiedyś jako prawda przyjdzie do nas” (Was wir 
als Schönheit hier empfunden, Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn)6, 
pisze Schiller w poemacie Artyści, wskazując na tymczasowość piękna i jego 
zdolność prowadzenia do prawdy. Pozór estetyczny czyni człowieka (na chwilę) 
wolnym, umacnia pragnienie i podsyca tęsknotę za prawdziwą wolnością7, by 
w końcu umożliwić powstanie prawdziwej kultury i wolnego społeczeństwa8. 
Ten pozaartystyczny ideał będzie możliwy tylko wtedy, kiedy sztuka pozostanie 
w określonych granicach.

Ponieważ wszelkie rzeczywiste istnienie ma początek w naturze jako obcej potędze, wszelki zaś 
pozór pierwotnie bierze się z człowieka jako podmiotu, który sobie wyobraża, przeto człowiek 
korzysta jedynie z przysługującego mu absolutnego prawa własności, kiedy odbiera istocie 
pozór i rozporządza nim według własnych praw. Z nieskrępowaną swobodą może on złączyć 
to, co rozłączyła sama natura, jeśli tylko potrafi pomyśleć sobie takie złączenie; może on także 
rozłączyć to, co natura złączyła, jeśli tylko potrafi to zrobić jego intelekt. Oprócz własnego 
prawa nic nie powinno być tu dla niego święte, byleby tylko zważał na rozgraniczenie, jakie 
dzieli jego dziedzinę od istnienia rzeczy, czyli od dziedziny natury9. 

4 „Ponieważ umysł przy kontemplacji piękna trzyma się szczęśliwego środka między prawem 
a potrzebą, przeto dlatego właśnie, że rozdziela się między oba, unika przymusu zarówno z jednej, jak 
i z drugiej strony”. Ibid., s. 101.

5 Por. F. Beiser, Schiller as Philosopher. a Re-Examination, Oxford University Press, Oxford 2005, 
s. 165-168. 

6 F. Schiller, Artyści, przeł. K. Lipiński, w: Id., Dzieła wybrane, t. 1, wybór, wstęp i opracowanie 
S. H. Kaszyński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 110. O koncepcji pozoru w Artystach por. 
M.-L. Waldeck, Shadows, Reflexions, Mirror-Images and Virtual “Objects” in “Die Künstler” and Their 
Relation to Schiller’s Concept of “Schein”, “The Modern Language Review”, Vol. 58, No. 1 (January 
1963), pp. 33-37. 

7 „There are three concepts of freedom in Ästhetische Briefe: moral freedom, which consists in 
moral autonomy, the power to act according to reason alone; anthropological freedom, which is the 
power of self-realization, of acting according to our rational and sensible powers; and indeterminability 
or choice, which is the power to choose between alternative courses of action, whether they are rational 
or sensible”. F. Beiser, op. cit., s. 156.

8 „W samym środku straszliwego państwa siły i świętego państwa prawa estetyczny popęd formy 
niepostrzeżenie buduje trzecie, radosne państwo gry i pozoru, przez które zdejmuje z człowieka więzy 
wszelkich stosunków i uwalnia go od wszystkiego co jest dla niego zarówno fizycznym, jak i moralnym 
przymusem. […] W państwie estetycznym, jeden drugiemu objawia się tylko jako postać i staje naprzeciw 
niego jedynie jako przedmiot swobodnej gry. Podstawowym prawem tego państwa jest dawać wolność 
przez wolność. […] Jeśli sama potrzeba zmusza człowieka do życia społecznego, a rozum zaszczepia w nim 
społeczne zasady, to jedynie piękno potrafi nadać mu charakter społeczny”. F. Schiller, Listy…, s. 167.

9 Ibid., s. 155-156.
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Piękno jest tajemnicą10. Jego pojawienia się nie można zagwarantować11 i do-
piero, kiedy je widzimy, wiemy, że jest pięknem. Nie rozpoznamy go, jeśli nasze 
władze poznawcze nie zostaną wprawione w grę, ale: nie zostaną wprawione 
w grę, jeśli struktura przedmiotu będzie niedoskonała. Zatem twórca nigdy 
nie może mieć pewności, że pozór zadziała zgodnie z oczekiwaniami. Nie 
może ograniczać wyobraźni odbiorcy ani wywierać na nią żadnego przymu-
su, a jednak musi pokierować nią tak, żeby uzyskać pożądany efekt. Według 
Schillera staje się to możliwe, kiedy twórca wskazuje wyobraźni tę ścieżkę, 
którą jego własna podążałaby w pełni wolności, niezdeterminowana żadnym 
zewnętrznym prawem, kiedy wyklucza wszystko to, co indywidualne, związane 
z prywatnym doświadczeniem (sich selbst fremd werden) i odwołuje się tylko 
do tego, co wspólne12. 

Tylko barbarzyński smak potrzebuje bodźca osobistych zainteresowań, żeby dać się przywabić 
pięknu, i tylko partacz czerpie z tworzywa siłę, której nie potrafi włożyć w formę. (…) Wprawdzie 
moralne wychowanie człowieka i rozpalanie uczuć narodowych w obywatelu jest zaszczytną 
misją poety, Muzy zaś wiedzą najlepiej, jak bliskie mogą być sobie sztuka wzniosłości i sztuka 
piękna, ale tego, czego sztuka poetycka doskonale dokonuje pośrednio, bezpośrednio udaje 
się jej dokonać tylko bardzo źle13.

Roszczenia rozumu rozmijają się z roszczeniami wyobraźni i dlatego przedmiot 
przydatny moralnie prawdopodobnie okaże się bezużyteczny estetycznie. 
W sztuce, mimo że ma być ona narzędziem przejścia od stanu zdeterminowania 
przez naturę do racjonalności i doskonałej moralności, nie ma miejsca na mo-
ralizowanie. Schillerowi chodziło o działanie znacznie głębsze, o ćwiczenie 
wyobraźni i pobudzanie woli:

Prawdziwej sztuce nie chodzi (…) tylko o przemijającą zabawę; chce ona naprawdę nie tylko 
przenieść człowieka w chwilowy sen o wolności, lecz uczynić go rzeczywiście wolnym, a to 
przez obudzenie, wyćwiczenie i wykształcenie w nim siły, która by świat zmysłowy, ciążący 
na nas zwykle tylko jako surowa materia i uciskający nas jako ślepa moc, przeniosła na odległość 
umożliwiającą obiektywne spojrzenie, zmieniła w wolne dzieło naszego ducha i opanowała 
materię przy pomocy idei14. 

10 „[…] Już to gwałtownie porwani i przyciągani, już to trzymani w oddaleniu, patrząc na nią 
[Junonę Ludovisi] znajdujemy się zarazem w stanie najwyższego spokoju i największego poruszenia, 
i stąd to powstaje w nas owo cudowne wzruszenie, na które ani rozsądek nie znajduje pojęcia ani język 
wyrazu”. Ibid., s. 105.

11 „Piękno musi być darem natury; jedynie sprzyjający przypadek może rozwiązać więzy fizycznego 
stanu i dzikiego człowieka doprowadzić do piękna”. Ibid., s. 152.

12 Rozważania dotyczące tego zagadnienia znajdujemy m.in. w recenzji poezji Friedricha Matthis-
sona, w której Schiller porównuje poezję z muzyką i malarstwem pejzażowym, zastanawiając się, czy 
można je uznać za sztuki piękne, a nie tylko przyjemne. Recenzja Schillera ukazała się w dwóch częściach 
w „Allgemeine Literatur-Zeitung”, dn. 11 i 12 września 1794 r. Por. też: J. Gaiger, Schiller’s Theory of 
Landscape Depiction, “Journal of the History of Ideas”, Vol. 61, No. 1 (January 2000), pp. 115-121.

13 F. Schiller, O patetyczności, w: Id., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, 
s. 226.

14 F. Schiller, O zastosowaniu chóru w tragedii, w: Goethe i Schiller o dramacie i teatrze. Wybór 
pism, przeł. i oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, Wydawnictwo UJ, Kraków [1996], s. 207. 
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Sztuka, której istotą jest pozór uwalnia percepcję15 od wszystkiego, co praktyczne 
i celowe, pozwala wyobraźni bawić się samym wyglądem rzeczy. I nie chodzi 
o to, żeby uwierzyć w to, co się widzi. Przeciwnie, trzeba mieć świadomość, 
że to, na co patrzymy nie ma odpowiednika w realnym świecie16. Dopiero ta 
świadomość otwiera nas na znaczenie symboliczne, pozwala z oddalenia przyj-
rzeć się inaczej niedostępnym uczuciom i doświadczeniom. 

W usiłowaniach Schillera odnalezienia formy artystycznej, która spełniałaby 
się jako narzędzie kulturotwórcze, szczególne miejsce przypada jego działal-
ności teatralnej i zaangażowaniu w projekt stworzenia sceny, która miałaby 
ukształtować surowo przez niego oceniany charakter i smak współczesnych 
Niemców, a zatem realizować program wychowania estetycznego17. Już we 
wczesnej rozprawie Teatr jako instytucja moralna (1784) Schiller opisuje teatr 
jako rodzaj nowej, potężniejszej od wszystkich religii, niezależnej od po miesz-
czańsku pojętych moralności i prawa, która ma dopiero umożliwić moralność 
opartą na wolności. Teoretycznie rozważał możliwość takiego oddziaływania 
teatru w pismach z lat 90. Wyjątkowości dodaje im to, że stała za nimi nie tylko 
filozoficzna ciekawość, lecz także rozterki tworzącego artysty, poszukującego 
fundamentów dla współczesnej twórczości, dążącego do wypracowania for-
muły artystycznej, która byłaby odpowiedzią na problemy człowieka uwikła-
nego w sprzeczności nowoczesnej kultury. Kluczowe miejsce przypadło wziętej 
od Kanta, jednak na nowo zinterpretowanej wzniosłości, którą Schiller przeniósł 
z domeny czystej filozofii w sferę sztuki i zajął się jej treścią antropologiczną. 
Wokół wzniosłości oraz wokół naśladującej ją patetyczności zbudował swoją 
teorię tragedii, dla której punktem odniesienia była sztuka antyczna. W sztuce 
Greków odzwierciedlała się jedność ich natury, przejawiająca się jako piękno. 
Kulturę współczesną natomiast, zdaniem Schillera określa brak jedności, konflikt 
konkretyzujący się w każdej z jednostek, a jednym z zadań sztuki jest ukazanie 
go w sposób, który pozwoli, przynajmniej konceptualnie, go przezwyciężyć. 
Opisując doświadczenie wzniosłości, Schiller przywołuje sytuację realnego 
zagrożenia, któremu fizycznie nie sposób się przeciwstawić, kiedy dojmująca 
bezradność zmusza umysł do wysiłku pozwalającego stworzyć dystans i odse-
parować się od zagrożenia. Zwraca uwagę, że nie byłoby to możliwe, gdyby 
człowiek był wyłącznie naturą zmysłową i dowodzi, że z uświadomienia sobie 
istnienia w człowieku elementu niezależnego od przyrody płynie przyjemność, 
która, zdaniem Schillera, umacnia podstawę moralności, to znaczy wolność 

15 Por. S. K. Langer, Feeling and Form, Routledge and Kegan Paul, London 1953. Por. też E. M. Wil-
kinson, Schiller’s Concept of Schein in the Light of Recent Aesthetics, “The German Quarterly”, Vol. 28, 
No. 4 (November 1955), pp. 219-227, https://doi.org/10.2307/401291.

16 Schiller przeciwstawiał „piękny pozór”, bezpośrednie uobecnienie piękna sztuki, „dobroczynny 
pozór”, wypełniający pustkę i osłaniający ubóstwo oraz „pozór idealny”, uszlachetniający pospolitą 
rzeczywistość, „pozorowi czystemu”, logicznemu oszustwu: „Jest rzeczą samą przez się zrozumiałą, 
że mówimy tu tylko o pozorze estetycznym, który odróżniamy od rzeczywistości i prawdy, nie zaś o po-
zorze logicznym, który często myli się z tamtym, że więc lubimy pozór dlatego, że jest pozorem, a nie 
dlatego, że uważamy go za coś lepszego. Tylko pozór estetyczny jest grą, podczas gdy logiczny jest 
zwykłym oszustwem”. F. Schiller, Listy…, s. 154.

17 Po latach intensywnych studiów nad estetyką i krytyczną filozofią Kanta, Schiller rzeczywiście ode-
grał znaczącą rolę w dyskusji o dramacie oraz brał udział w kształtowaniu weimarskiej sceny – zarówno 
jako teoretyk, autor i reżyser. Por. J. K. Brown, Drama and Theatrical Practice in Weimar Classicism, w: 
The Literature of Weimar Classicism, ed. by S. Richter, Camden House, Rochester, NY 2005, s. 133-166.



42

Monika Michałowicz

– tutaj rozumianą jako niezależność od natury zmysłowej. Kreowanie sytuacji 
zagrożenia przez dostarczanie władzy sądzenia odpowiednich przedmiotów 
jest zadaniem sztuki, przede wszystkim sztuki tragicznej, która doświadczenie 
niebezpieczeństwa albo nieszczęścia zastępuje jego wyobrażeniem (pozorem), 
mającym się stać podstawą przeżycia wzniosłości:

Wprawdzie natura ma już sama przez się dostateczną ilość przedmiotów, na których zdolność 
odczuwania piękna i wzniosłości mogłaby się ćwiczyć, jednakże człowiekowi, zarówno w tym 
jak i w innych wypadkach, lepiej posłużyć może kopia niż oryginał, toteż woli on raczej odebrać 
z rąk sztuki materiał przygotowany i wybrany niż z trudem czerpać z nieczystego źródła natury. 
(…) Ponieważ zaś cały czar wzniosłości i piękna tkwi tylko w pozorze, a nie w treści, przeto 
sztuka ma wszelkie zalety natury, a pozbawiona jest jej okowów18.

Rzeczywistość zmysłowa należy do rzeczy samych w sobie, natomiast ich forma 
zależy od aktywności umysłu. Zainteresowanie pozorem czy wyglądem rzeczy 
Schiller widzi jako oznakę wyjścia ze stanu zdeterminowania przez naturę, 
a twórczość artystyczną jako naturalne przedłużenie poznania. I chociaż greckiego 
ideału nie da się zaktualizować, to w sztuce tragicznej można go przekroczyć, 
dzięki właściwości współczesnej kultury, którą Schiller nazywa sentymentalną, 
to znaczy refleksyjną, dalece bardziej świadomą i niezależną od surowej natury: 

My, nowożytni, istotnie musimy zrezygnować z przywrócenia sztuki greckiej, ponieważ filo-
zoficzny geniusz epoki i nowożytna kultura w ogóle nie sprzyjają poezji; mniej niekorzystnie 
oddziałują one na tragedię, która opiera się bardziej na oralności. Jej tylko wynagradza może 
nasza kultura szkodę, jaką wyrządziła sztuce w ogóle19.

*

Szczególnym przedsięwzięciem była eksperymentalna tragedia z chórem, Die 
Braut von Messina oder die feindlichen Brüder20 (1803), która zarówno w cza-
sach Schillera, jak i później wzbudzała skrajne emocje21. Przywołuję ją przede 
wszystkim dlatego, że rozpatrywana razem z poprzedzającym ją cytowanym już 
teoretycznym wstępem, O zastosowaniu chóru w tragedii, pozwala przybliżyć 
się do praktyki artystycznej Schillera, przyjrzeć się próbie realizacji teoretycz-
nych założeń i postulatów. Schiller życzył sobie, żeby siła jej oddziaływania 
dorównała tragediom greckim. Miała temu służyć rozgrywająca się w krótkim 
czasie prosta, naznaczona nieuchronnością smutnego końca historia, nieliczne 
postaci i miejsca akcji, w najdrobniejszych szczegółach przemyślana inscenizacja 

18 F. Schiller, O wzniosłości, w: Id., Listy o wychowaniu estetycznym i inne rozprawy, s. 192-193.
19 F. Schiller, O sztuce tragicznej, w: Goethe i Schiller…, s. 170.
20 F. Schiller, Oblubienica z Messyny. Tragedia z chórami, oprac. redakcyjne i przypisy P. Choromańska, 

W. Kotwica, P. Kozioł na podstawie Dzieł dramatycznych Fryderyka Szyllera, t. I, przeł. M. Budzyński, nakł. 
Księgarni Zagranicznej, Lipsk 1850, Fundacja Nowoczesna Polska 2014, http://wolnelektury.pl/katalog/
lektura/schiller-oblubienica-z-messyny.html [dostęp: 10.02.2018].

21 W interesującym nas kontekście por. R. T. Clark Jr., The Union of the Arts in “Die Braut von Mes-
sina”, “PMLA”, Vol. 52, No. 4 (December 1937), pp. 1135-1146; J. Billings, Epic and Tragic Music: The 
Union of the Arts in the Eighteenth Century, “Journal of the History of Ideas”, Vol. 72, No. 1 (January 
2011), pp. 99-117 oraz J. Guthrie, Language and Gestures in Schiller’s Later Plays, in: Schiller: National 
Poet – Poet of Nations. A Birmingham Symposium, ed. N. Martin, Rodopi, Amsterdam and New York 
2006, pp. 139-158.
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oraz element najbardziej kontrowersyjny – chór. Eksperyment nie wszystkich 
przekonał, jednak spotkał się z dużym zainteresowaniem. Zwracano uwagę 
przede wszystkim na malarskość przedstawień, efekty chiaroscuro uzyskane 
w kilku scenach dzięki wykorzystaniu potężnego kandelabru jako jedynego źró-
dła światła. Poza oświetleniem kluczową rolę odgrywało zgrupowanie postaci 
oraz wystudiowane pod nadzorem Goethego postawy i gesty22. Inscenizacja 
Oblubienicy z Messyny została pomyślana jako sekwencja oddzielonych mo-
mentami ciszy i bezruchu obrazów. Imitacja rzeczywistości została ograniczona 
do minimum, a sztuczność stała się programowa23.

Kluczowe dla zrozumienia zamierzeń Schillera jest też przeciwstawienie naiwny 
– sentymentalny24: problem stosunku nowoczesności do greckiego ideału znaj-
duje tutaj swoje rozwinięcie i ma zostać unaoczniony na scenie. Osią rozważań 
jest przekonanie, że przepaści między antycznym ideałem a współczesnością nie 
da się wypełnić, tak samo jak nie jest możliwe wejrzenie w rzeczywisty świat 
starożytnych Greków, a tęsknota za nim opiera się wyłącznie na wyobrażeniu. 
Wyobrażeniu harmonii i związanego z nią poczucia sensu, zgody człowieka 
z samym sobą i ze światem. Tragedia grecka wyrosła z naiwności Greków, to 
znaczy z równowagi zmysłowo-intelektualnej oraz z braku rozdziału na sferę 
prywatną i publiczną. Chór był “naturalnym organem”, w którym widzowie 
rozpoznawali swoje codzienne doświadczenie, doświadczenie „poetyckiej formy 
rzeczywistego życia”. Wprowadzając chór, Schiller nie imituje sztuki greckiej, 
a jedynie zapożycza jedną z jej zewnętrznych form („odbiera istocie pozór”), 
by w tragedii nowoczesnej stał się “ciałem obcym” „pomagającym wywołać 
nastrój poetycki”. Zamiast spajać ma za zadanie dzielić, i to na kilku poziomach, 
ale też unaoczniać ideał, zasłaniać, aby lepiej uwidocznić. 

Chór wnosi do języka życie, a do akcji spokój – lecz jest to spokój piękny i dostojny, jaki powinien 
charakteryzować szlachetne dzieło sztuki. Dusza widza powinna bowiem nawet w najgwał-
towniejszej namiętności zachować wolność; nie może ona być wydana na pastwę wrażeń, lecz 
powinna pozostać zawsze jasna i pogodna, zachowując dystans wobec doznawanych wzruszeń. 
Zarzuca się pospolicie chórowi, że niszczy iluzję, że łamie siłę afektu, lecz właśnie to stanowi 
jego największą zaletę, gdyż prawdziwy artysta unika takiej ślepej siły afektu, gardzi wzbudza-
niem takiej iluzji. Gdyby ciosy, którymi tragedia godzi w nasze serce, następowały po sobie bez 
przerwy, cierpienie zwyciężyłoby czyn. Zmieszalibyśmy się z materią i nie unosilibyśmy się już nad 
nią. Przedzielając poszczególne części i uśmierzając namiętności uspokajającymi rozważaniami 
zwraca nam chór wolność, która inaczej zginęłaby wśród burzy afektów25.

22 Por. M. Carlson, Goethe and the Weimar Theatre, Cornell University Press, Ithaca and London 1978.
23 „Sztuka tylko dzięki temu jest prawdziwa, że zupełnie porzuca rzeczywistość i staje się wyłącznie 

idealna. Sama natura jest tylko ideą ducha, która nigdy nie objawia się zmysłom. Kryje się ona pod powłoką 
zjawisk, ale sama nie ukazuje się nigdy. Tylko sztuka idealna może albo raczej powinna uchwycić ducha 
wszechrzeczy i zawrzeć go w cielesnym kształcie. Wprawdzie i ona nie potrafi go nigdy ukazać zmysłom, 
ale jednak dzięki swej twórczej potędze może go ukazać wyobraźni i przez to stać się prawdziwszą niż 
wszelkie doświadczenie. Wynika z tego samo przez się, że artysta nie może przejąć ani jednego elementu 
wprost z rzeczywistości, że jego dzieło we wszystkich swych częściach musi być idealne, jeśli jako całość 
ma być realne i zgodne z naturą”. F. Schiller, O zastosowaniu chóru…, s. 208.

24 Por. rozprawę O poezji naiwnej i sentymentalnej, w: F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu 
człowieka i inne rozprawy, s. 305-418.

25 Id., O zastosowaniu chóru…, s. 211.
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Chór jest deklaracją autonomii sztuki26, oddziela doświadczenie teatru (do-
świadczenie estetyczne piękna i wzniosłości) od codziennego życia, oddziela 
rzeczywistość od pozoru sztuki, oddając przysługę im obu. Zarazem jednak 
integrująca rola chóru i muzyki, która stanowiłaby pomost między słowem 
(materią) i obrazem (formą) jest ideałem: 

Tragedia dopiero dzięki inscenizacji staje się dziełem skończonym: poeta daje tylko słowa, w które 
dopiero muzyka i taniec muszą tchnąć życie. Dopóki więc brak chórowi tego silnie działającego 
na zmysły akompaniamentu, dopóty będzie on w strukturze tragedii składnikiem nieorga-
nicznym, obcym ciałem, którego obecność przerywa tylko bieg akcji, niszczy iluzję i zmniejsza 
zainteresowanie widza. Aby zatem oddać chórowi sprawiedliwość, trzeba się przenieść z rze-
czywistej sceny na scenę możliwą. (…) Sztuka osiągnie kiedyś to, czego jeszcze dziś nie osiąga; 
przypadkowy brak środków pomocniczych nie może ograniczać wyobraźni poety. Obiera on 
sobie cel najwznioślejszy, dąży do ideału; praktyka sceniczna niechaj się stosuje do warunków27.

Brakującym środkiem pomocniczym jest w Oblubienicy z Messyny muzyka. Nie-
wątpliwie Schiller miał z nią niemały kłopot – z jednej strony silnie go pociągała, 
z drugiej, może zanadto przywiązany do Kanta, obawiał się mocy jej oddziały-
wania. Przede wszystkim jednak Schiller nie znał kompozytora, który sprostałby 
jego wyobrażeniu, a jego aktorzy nie potrafili śpiewać. Poza tym Schiller nie miał 
narzędzi do opisania muzyki jako niezależnej sztuki. Porównywał ją do pejzażu 
– podobnie jak on przemawia wprost do zmysłów i w niekontrolowany sposób 
stymuluje wyobraźnię, która zostawiona sama sobie mogłaby się stać niebez-
pieczna, zagrażając estetycznej wolności, dlatego można ją dopuścić tylko pod 
pewnymi warunkami. Pod niemałym wpływem Winckelmanna28 uznał, że wpływ 
muzyki będzie zbawienny tylko, jeśli w swoim działaniu upodobni się do innych 
sztuk, przede wszystkim malarstwa i rzeźby oraz tylko w połączeniu ze słowem 
i obrazem. Wielkie wrażenie wywarła na Schillerze Ifigenia w Taurydzie Glucka 
i to właśnie w operze, pojętej jako Gesamtkunstwerk, widział możliwe źródło 
harmonijnego współdziałania sztuk, źródło przyszłego ideału sztuki29:

Pokładałem zawsze niejaką ufność w operze – iż mianowicie powinna się z niej wyłonić, podobnie 
jak z chórów dawnych świąt Bachusa, tragedia w szlachetniejszym kształcie. Opera rzeczywiście 
uwalnia nas od niewolniczego naśladowania natury i zapewne dałoby się stąd podkraść właściwy 
ideał dla teatru. Potęgą muzyki i swobodniejszym, harmonijnym pobudzaniem zmysłowości 
opera nastraja duszę do piękniejszego poczęcia; tutaj rzeczywiście mamy nawet w patosie grę 
bardziej swobodną, gdyż muzyka mu towarzyszy, a pierwiastek cudowności, który tu już jest 
tolerowany, nieuchronnie czyni odbiorcę bardziej obojętnym na materię30. 

26 „Wprowadzenie chóru byłoby ostatnim, decydującym krokiem – gdyby nawet służył on tylko 
do tego, aby otwarcie i uczciwie wypowiedzieć wojnę naturalizmowi w sztuce. Powinien on być dla nas 
żywym murem, jakim otacza się tragedia, aby odgrodzić się zupełnie od rzeczywistego świata i zachować 
swe idealne podłoże, swą poetycką wolność”. Ibid., s. 209.

27 Ibid., s. 206.
28 Zob. J. Billings, op. cit., s. 104-105.
29 Por. L. M. Longyear, Schiller and Opera, “The Musical Quarterly”, Vol. 52, No. 2 (April 1966), 

pp. 171-182.
30 List Schillera do Goethego z 29 grudnia 1897, w: Prawdy szukamy obaj. Z korespondencji między 

Goethem i Schillerem, wybór, przekł. i oprac. J. Prokopiuk, M. J. Siemek, Czytelnik, Warszawa 1974, 
s. 212-213.
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Jedność sztuk oraz, będąca jej jedynym możliwym źródłem, jedność natury 
ludzkiej, jakkolwiek zaprzepaszczone, są najwyższym postulatem. Upraszczając, 
można powiedzieć, że muzyka reprezentuje zmysłowość, słowo racjonalność. 
W idealnej tragedii jednoczą się w ożywionym dźwiękiem obrazie, któremu sło-
wa nadają sens. To właśnie obrazy, następujące po sobie tableaux, oddzielające 
kolejne etapy akcji, stanowią o wyjątkowości inscenizacji Die Braut von Messi-
na. Schiller wprowadził pauzy, momenty ciszy, które nie tylko miały wzmagać 
napięcie, lecz także dać widzom czas na uwewnętrznienie obrazu, pojemnego 
symbolu doskonałości. Pozór sztuki staje się prawdziwszy od rzeczywistości, 
o tyle, o ile ideał jest prawdziwszy od jej przypadkowości.
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Antynomie Kantowskiej filozofii muzyki

Abstract

Antinomies of Kant’s Philosophy of Music

In this paper, I focus on Immanuel Kant’s theses about music, which lie on the margins 
of his aesthetics. These claims are scattered across various passages within the Critique 
of Judgment and Anthropology from a Pragmatic Point of View. When confronted with 
one another, Kant’s comments about music appear to be contradictory; I thus group 
them according to three key antinomies. In accordance with the first antinomy, music 
appears sometimes as the “beautiful art”, and at other times only as the “pleasant art”. 
The second antinomy concerns different ways of positioning music in hierarchical orders 
of arts (e.g., within the sphere of intellectual culture, or in the causing of emotions or 
being pleasing). The third antinomy arises from the Kantian separation of free and de-
pendent beauty. In addition to presenting Kant’s contradictory claims about music, in 
this article I attempt to revise well-established convictions regarding Kant’s unambigu-
ously negative attitude towards this type of art.

Słowa kluczowe: Immanuel Kant, filozofia muzyki, muzyczne doświadczenie, 
wolne piękno, piękno zależne, estetyka piękna

Keywords: Immanuel Kant, philosophy of music, musical experience, free beauty, 
dependent beauty, aesthetics of beauty

Wstęp

Zwykło się przyjmować, że według Immanuela Kanta muzyka jest sztuką pod-
rzędną, sytuującą się najniżej w hierarchii sztuk; że jest niewymagającą rozrywką, 
bardziej przyjemną, aniżeli piękną. Pogląd ten, przypisywany w ogóle filozofii 
osiemnastowiecznej, nie tylko za sprawą Kanta, lecz także Jeana-Jacquesa 
Rousseau, spotykany jest często w podręcznikach do historii muzyki bądź pra-
cach z zakresu estetyki muzycznej. Alfred Einstein w swojej Muzyce w epoce 
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romantyzmu określa stanowisko Kanta wobec muzyki wręcz jako pogardliwe; 
pisząc zaś o Johannie Gottfriedzie Herderze, który miał w sprawie muzyki 
„uratować honor XVIII stulecia”1, daje do zrozumienia – nie wprost – że twier-
dzenia Kanta i Rousseau w kwestii sztuki dźwięków odznaczają się głębokim 
niezrozumieniem jej materii2.

Silnie ugruntowane, a także często powielane bez odniesienia do tekstu 
źródłowego przekonanie na temat dość szczególnej awersji Kanta do muzyki 
ma swoje uzasadnione podstawy3. Znajdziemy bowiem w Krytyce władzy sądze-
nia (a w mniejszym stopniu również w Kantowskiej Antropologii) stosunkowo 
liczne przemyślenia dowodzące niższości muzyki względem innych sztuk oraz 
jej dyspozycji do pobudzania jedynie zmysłów, nie zaś intelektu. Najczęściej 
w tym kontekście przywoływane jest zdanie, że muzyka jest „oczywiście więcej 
rozkoszowaniem się niż kulturą”4. Jednakże pogłębiona lektura Krytyki władzy 
sądzenia pokazuje, że stanowisko Kanta względem muzyki wcale nie jest aż tak 
protekcjonalne, jak zwykło się uważać, ani też jednoznaczne. Rozsiane po trze-
ciej Krytyce uwagi na temat muzyki czasem nie wytrzymują próby konfrontacji, 
gdyż zamiast wzajemnie się podtrzymywać, wydają się sobie przeczyć, mnożąc 
w ten sposób pytania o rzeczywisty pogląd Kanta na muzykę.

W świetle powyższego można by uznać zawierające się w tytule niniejszej 
pracy sformułowanie o „Kantowskiej filozofii muzyki” za nadużycie. Nie jest 
jednak celem tego tekstu dowiedzenie, że filozofia muzyki u Kanta posiada jakieś 
systematyczne oblicze. Już sam fakt, że Kant nie poświęcił tej sztuce z osobna 
żadnej rozprawy ani też nawet jednego paragrafu w całości, utrudniałby trwa-
nie przy takim stanowisku. Jak już wspomniano, Kantowskie uwagi o muzyce 
są rozproszone i w sumie zawsze na marginesie głównego wywodu. Z drugiej 
strony, twierdzeń tych jest na tyle dużo, że samo ich krytyczne opracowanie, 
wraz z próbą prześledzenia ich wpływów na estetykę muzyczną, nie mogłoby 
w satysfakcjonującej formule wyczerpać się w jednym artykule naukowym. 
Filozofia muzyki tego oświeceniowego myśliciela, choć niepełna i obarczona an-
tytetycznością, nie tylko bowiem spotkała się z recepcją późniejszych estetyków, 

1 A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, tłum. M. i S. Jarocińscy, Polskie Wydawnictwo Mu-
zyczne, Warszawa 1983, s. 359.

2 Zarzut ten, kierowany do Rousseau, wymaga pewnego zniuansowania. W odróżnieniu od Kanta 
Rousseau posiadał gruntowną wiedzę muzyczną, a samej muzyce poświęcił szereg swych pism. Był wielkim 
zwolennikiem opery włoskiej i estetyki naśladownictwa w muzyce, uważając śpiew za najdoskonalsze 
wcielenie muzyki. Inaczej niż Kant, Rousseau nie pojmował śpiewu jako uzupełnienia poezji, nadającego 
jej przyjemną postać, ani też jako łącznika muzyki z pojęciem. Rousseau uważał, że w stanie naturalnym 
muzyka i słowo stanowiły jedność, poprzedzającą język dyskursywny (choć język grecki z czasów Homera 
odznaczał się jeszcze naturalną śpiewnością, której całkiem pozbawiona była łacina). Jego krytyczny 
stosunek do muzyki instrumentalnej wyrastał z innej perspektywy, niż u Kanta: dla Rousseau muzyka 
bez tekstu była przeciwieństwem natury i w żaden sposób nie przyczyniała się do przywrócenia owej 
utraconej jedności muzyki i słowa. Zob. Z. Skowron, Myśl muzyczna Jeana-Jacquesa Rousseau, Wyd. 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

3 Zwraca na to uwagę Enrico Fubini, autor Historii estetyki muzycznej, pisząc: „Kantowska hierarchia 
sztuk, odziedziczona po filozofii oświeceniowej i plasująca muzykę pod pewnymi względami na najniż-
szym stopniu […] stanowi najsłabsze ogniwo w jego myśli, wykorzystywane najczęściej jako pretekst 
do wykazania zupełnej niewrażliwości Kanta na sztukę dźwięków” (E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, 
tłum. Z. Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 2015, s. 217).

4 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986, s. 264.
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w toku której poszczególne jej twierdzenia ulegały ewolucji i przekształceniom5, 
lecz także – co bardzo ważne – stanowi ona antycypację układu nowoczesnych 
problemów muzyki instrumentalnej6.

Złożoność i ryzyko, z jakimi musi wiązać się próba rekonstrukcji Kantowskich 
poglądów na muzykę, potęgują dodatkowo okoliczności historyczne. Ostat-
nia dekada osiemnastego stulecia, z początkiem której wiąże się publikacja 
Krytyki władzy sądzenia, to czas, w którym wiedeńskiej publiczności znane 
były już wybitne dzieła instrumentalne Josepha Haydna czy Wolfganga Ama-
deusza Mozarta, znacznie zmieniające oblicze nowożytnej muzyki. Tu pojawia 
się pytanie, czy Kanta, który nie opuszczał Królewca i nie mógł zapoznać się 
z dynamicznie ewoluującą muzyką symfoniczną, można winić za niewątpliwą 
surowość, z jaką wypowiadał się o sztuce dźwiękowej? Ujmując rzecz inaczej: 
czy możemy być pewni, że gdyby Kant nie utożsamiał muzyki głównie z trywi-
alnym, salonowym stylem galant, to czy trwałby on w przekonaniu, że muzyka 
„bez słów” jest prędzej „przyjemnym szmerem”7 niż sztuką piękną? Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa Kant nie zdołał doświadczyć obcowania 
z dziełami instrumentalnymi będącymi tworami prawdziwie autonomicznymi: 
wykonywanymi w salach koncertowych, wymagającymi skupienia (nie mówiąc 
już o możliwości zapoznania się ze skomplikowaną strukturą tychże dzieł). Co 
więcej, przyjmuje się, że Kant nie znał również pochodzących sprzed kilku dekad 
fug Jana Sebastiana Bacha (choć można przypuszczać, że uznałby je, zgodnie 
z klasycystycznym poglądem na sztukę barokową, za „barbarzyńskie”8).

Problem kontekstu, w oparciu o który Kantowskie poglądy na muzykę się 
kształtowały, powróci jeszcze w toku niniejszych rozważań. Głównym tematem 
mojej pracy jest jednak wewnętrzna antytetyczność filozofii muzyki wyłaniają-
cej się z Krytyki władzy sądzenia. Twierdzenia Kanta na temat muzyki są tutaj 
zgrupowane wokół trzech dających się wyróżnić antynomii9. Pierwsza dotyczy 
spornej kwestii, czy muzyka jest – zdaniem niemieckiego filozofa – prawomocną 
sztuką piękną, czy tylko sztuką przyjemną. Druga antynomia zachodzi w zróżni-
cowanych sposobach hierarchizowania sztuk, gdzie w zależności od przyjętego 

5 Fubini określa wpływ Kantowskich poglądów na późniejszą estetykę muzyczną jako „pośredni”: 
„Znaczenie Kanta dla estetyki muzycznej polega jednak nie tyle na tym, iż poświęcił on w swych dziełach 
nieco miejsca sztuce dźwięków, ile raczej na pośrednim wpływie, jaki jego poglądy estetyczne wywarły 
na myślicieli późniejszych epok. Myśl formalistyczna XIX wieku i lat późniejszych czerpie impulsy z filo-
zofii Kanta, zaś formalizm rozwija się najbujniej właśnie w refleksji nad muzyką, sztuką par excellence 
asemantyczną, przynajmniej w swoich przejawach zewnętrznych” (E. Fubini, dz. cyt., s. 217).

6 Rzecz tę dostrzegł w swoim niedawnym artykule Krzysztof Moraczewski. Zob. Kantowskie źródła 
idei muzyki autonomicznej. Część pierwsza, „Estetyka i Krytyka” 42 (3/2016).

7 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 229.
8 Zdaniem Carla Dahlhausa, Kant musiałby Bachowskie fugi odrzucić jako „mechaniczne”. Zob. C. Da-

hlhaus, Estetyka muzyki, tłum. Z. Skowron, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 42.
9 Antynomia w kontekście Krytyki władzy sądzenia posiada pewne szczególne zastosowanie, mia-

nowicie w odniesieniu do smaku. Kant konstruuje koncept antynomii smaku, na którą składają się teza 
(sąd smaku nie opiera się na żadnych określonych pojęciach) i antyteza (sąd smaku opiera się na pewnym 
pojęciu, lecz nieokreślonym), których przeciwstawność zostaje przezwyciężona dzięki idei nieokreślonego 
pojęcia, a więc takiego pojęcia, które nie służy poznaniu i nie może pośredniczyć w przedkładaniu racji 
dowodowej dla sądu smaku, a jednak pozwala – jako że jest pojęciem – zachować konieczny i powszechny 
status sądu smaku (zob. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 277-283). W niniejszym tekście nie 
nawiązuję jednak do tak rozumianej antynomii, lecz do antynomii w ogóle, w znaczeniu rozbieżności, 
antytetyczności, niekomplementarności.
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kryterium muzyka sytuuje się na różnych szczeblach „drabiny” sztuk pięknych 
(aporia ta nie jest jednak, w odróżnieniu od pozostałych, ukryta „głęboko” 
w tekście; plasuje się ona na samej powierzchni, ponieważ Kant wprost wyróżnia 
odmienne kryteria porządkowania sztuk w obrębie jednego ustępu Krytyki). 
Wreszcie trzecia antynomia wyrasta z Kantowskiego rozróżnienia piękna wol-
nego i piękna zależnego. Jest ona o tyle istotna, że sam Kant wskazuje jako 
przykład piękna wolnego „to, co w muzyce nazywa się fantazjowaniem (bez 
tematu), a nawet wszelką muzykę bez tekstu”10. Wziąwszy teraz pod uwagę 
to, że odczuwanie piękna – zwłaszcza wolnego, wolnego od pojęcia – jest 
doświadczeniem subiektywnie powszechnym, nie zaś jednostkowym, a do 
tego przewyższającym zwykłe doznanie przyjemności, widać, iż problematyka 
trzeciej antynomii krzyżuje się z pierwszą, w obrębie której nierozstrzygniętym 
pozostaje, czy muzyka wzbudza odczucie piękna, czy tylko przyjemność.

Takich budzących wątpliwości punktów węzłowych Kantowskiej filozofii 
muzyki, w których dochodzi do splotu nieuzgadnialnych bądź niekomplemen-
tarnych twierdzeń, jest więcej, co postaram się wykazać w niniejszej pracy.

Muzyka: sztuka piękna czy sztuka przyjemna?

Zarówno sztuki piękne, jak i przyjemne, należą do sztuki estetycznej, którą Kant 
wyraźnie odróżnia od sztuk mechanicznych. Sztuki przyjemne, zgodnie z Kan-
towskim pojmowaniem przyjemności, oddziałują tylko na zmysły, a jedynym 
ich przeznaczeniem jest delektowanie się. „Przyjemną [sztuką – przyp. M.K.] 
jest ona, gdy jej celem jest to, by rozkosz towarzyszyła wyobrażeniom jako sa-
mym tylko czuciom, piękną zaś wtedy, gdy ma im towarzyszyć jako [pewnym] 
rodzajom poznania”11. Sztuki pozbawione waloru sztuk pięknych Kant nazywa 
„powabami”. „Powaby” towarzyszą biesiadnikom przy stole i są po to, aby 
bawić. Należy do nich swobodna konwersacja, żart, dekoracja stołu, a przy 
dużych bankietach – także muzyka:

zadziwiający twór, którego zadaniem jest podtrzymywanie w formie przyjemnego szmeru 
wesołego nastroju umysłów i który, chociaż nikt nie zwraca najmniejszej choćby uwagi na jej 
kompozycję, sprzyja swobodnej rozmowie sąsiadów przy stole12.

Muzyka jest zatem sztuką, która zgodnie z powyższym powinna znajdować się 
poza zasięgiem sądu smaku, konstytuującego się przecież przy doznawaniu 
piękna. Jednak muzyka nie jest pozbawiona własnego „momentu istotnego”, 
który jest racją sądu smaku – a więc formy. Można wydać sąd smaku o muzyce, 
czyli dostrzec w niej element konstytuujący piękno muzyczne, o ile uda nam 
się uniknąć jej „materialnego” oddziaływania. „Smak, któremu do upodoba-
nia potrzebna jest domieszka powabu i wzruszeń, a co więcej taki, który czyni 
z nich kryterium swych pochwał, jest zawsze barbarzyński”13, pisze Kant. Tak jak 

10 Tamże, s. 106.
11 Tamże, s. 228.
12 Tamże, s. 229.
13 Tamże, s. 94.
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w malarstwie kolory stanowią kwestię powabu, a piękny jest w nim rysunek, tak 
też w muzyce przyjemne są „tony instrumentów”, a „właściwym przedmiotem 
czystego sądu smaku jest […] kompozycja”14. Przyjemność płynąca z dźwięku 
jest domeną materii wyobrażeń, nie formy. Wprawdzie różnorodność dźwięków 
pomaga w jej unaocznieniu i utrzymywaniu uwagi skierowanej na przedmiot 
(dzieło muzyczne), jednak czucia wzbudzane przez dźwięk należą do materii 
sądu estetycznego, która nie ustanawia sądu smaku15.

Muzyka instrumentalna, w przeciwieństwie do wszelkich poematów a nawet 
oratoriów, nie jest zdolna kształtować żadnych idei moralnych. „We wszelkiej 
sztuce pięknej moment istotny polega przecież na formie, […] gdzie rozkosz 
jest zarazem kulturą i usposabia ducha do idej”16, czytamy w Krytyce władzy 
sądzenia. Tam, gdzie mamy do czynienia z samym tylko rozkoszowaniem się, 
tam nie ma mowy o wzbogaceniu żadnej idei; co więcej, wiedzie to do „otę-
pienia ducha”, „czyni przedmiot odrażającym”, umysł zaś – „niezadowolonym 
z samego siebie i kapryśnym”17. Jako że muzyka bardziej jest „rozkoszowaniem 
się niż kulturą”, wymaga ona szczególnej różnorodności, by nie spowodować 
znużenia.

Jeśli chodzi o zmysłowy charakter muzyki, to możemy przeczytać w Kantow-
skiej Antropologii, że jest ona „regularną grą wrażeń słuchowych”, a nawet 
„językiem samych wrażeń (bez jakichkolwiek pojęć)”18. Z kolei w Krytyce władzy 
sądzenia Kant określa sztukę dźwiękową jako „kunsztowną grę czuć słuchu” 
(według pierwszego wydania – „grę tonem czucia”)19. Zastanawiające dla niego 
jest to, że słuch, podobnie zresztą jak wzrok, jest zmysłem posiadającym istotną 
zdolność odczuwania (połączoną ze zdolnością odbierania wrażeń i uzyskiwania 
za ich pośrednictwem „pojęcia przedmiotów zewnętrznych”), co do której nie 
jest jasne, „czy u jej podstawy leży zmysł czy refleksja”:

Znaczy to, że nie można stanowczo powiedzieć, czy pewien kolor lub pewien ton (dźwięk) jest 
jedynie przyjemnym czuciem, czy też jest już sam w sobie piękną grą czuć i jako taki wiąże się 
z upodobaniem do formy w wydanym sądzie estetycznym20.

Zaraz jednak Kant doprecyzowuje, że wziąwszy pod uwagę samo tylko zmy-
słowe oddziaływanie (odczuwanie działania „drgań powietrza” na „części 
naszego ciała”), to z „dźwiękami łączy się tylko przyjemność, a nie piękność ich 
kompozycji”21. Gdy zaś uwzględnić proporcje drgań w muzyce, które stanowią 
o matematycznym wymiarze tejże sztuki, czucia słuchowe można by uznać nie 
tylko za wrażenie zmysłowe, lecz także za „skutek sądu o formie występującej 

14 Tamże, s. 99.
15 We własnej interpretacji tychże wątków Krytyki władzy sądzenia Gilles Deleuze wyróżnia formalną 

estetykę smaku („estetykę linii i kompozycji”) oraz materialną metaestetykę: „metaestetykę materii, barw 
i dźwięków”, której przedmiotem jest zainteresowanie w pięknie i geniusz. Zob. G. Deleuze, Filozofia kry-
tyczna Kanta. Doktryna władz, tłum. B. Banasiak, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 94.

16 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 260.
17 Tamże, s. 260-261.
18 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wyd. IFiS 

PAN, Warszawa 2005, s. 51.
19 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 258.
20 Tamże.
21 Tamże, s. 259.
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w grze wielu czuć”. W zależności od przyjętej perspektywy, będzie się mówi-
ło – zdaniem Kanta – o muzyce jako „sztuce w zupełności pięknej” lub sztuce 
przyjemnej. Jeśli bierze się pod uwagę formę, która w muzyce ustrukturowana 
jest podług proporcji matematycznych, wtedy muzykę uznać należy za „pięk-
ną grę czuć (za pośrednictwem słuchu)”22. Jeśli ograniczyć sąd o muzyce tylko 
do wymiaru zmysłowego, który miałby stanowić podstawę tej sztuki, to wów-
czas mówić można jedynie o muzyce jako grze przyjemnych czuć. Co ciekawe, 
z litery omawianego fragmentu (§51) wynika, że Kant skłania się ku pierwszemu 
wariantowi, czyli uznaniu muzyki za sztukę piękną23, co pozostaje w sprzeczności 
z przytaczanymi już sądami o muzyce jako powabie czy też „więcej rozkoszo-
waniu się”. Wspomnieć można, dla jeszcze większego skomplikowania sprawy, 
o następującej kwestii z Antropologii:

[muzyka – przyp. M.K.] jest tylko dlatego s z tuką  p i ękną  (a nie jedynie przyjemną), że jest 
nośnikiem poezji. Wśród poetów nie ma także tak wielu ludzi z klapkami na oczach (niezdat-
nych do [innego] zajęcia), co wśród muzyków. Poeci bowiem przemawiają także do intelektu, 
muzycy zaś jedynie do zmysłów24.

Widzimy tu zatem podtrzymanie stanowiska o muzyce jako sztuce pięknej, lecz 
z wyraźnym obwarowaniem, za jakie możemy wziąć padające tu uzasadnienie 
(muzyka jako „nośnik poezji”). Dzieło instrumentalne, bez towarzyszącego 
mu tekstu, zgodnie z powyższym oddziaływać ma wyłącznie na zmysły, nie 
na intelekt25. Muzyka przemawia „za pomocą samych tylko czuć (bez pojęć)”, 
stwierdza Kant w trzeciej Krytyce, i „nie pozostawia […] niczego, co należałoby 
przemyśleć”26. Pomimo tego niemiecki filozof dopatruje się w muzyce powszech-
nie udzielającego się czaru, co znów, jeśli chcieć tak to interpretować, przybliża 
sztukę dźwiękową do sfery piękna, jako że zgodnie z Kantowską estetyką to 

22 Tamże. Jak pisze Hans Heinrich Eggebrecht: „«matematyczna forma» muzyki, pobudzająca «re-
fleksję» estetycznej władzy sądzenia, stanowiła dla Kanta w pewnym sensie deskę ratunku, pozwalającą 
mu uznać sztukę dźwięku za «piękną» (a nie tylko za «przyjemną»)” (C. Dahlhaus, H. H. Eggebrecht, Co 
to jest muzyka?, tłum. D. Lachowska, PIW, Warszawa 1992, s. 28).

23 Kant skupia się w określonym fragmencie §51 na problemie uchwytności „danych” muzycznych. 
Argumentem na rzecz tego, by uznać muzykę jedynie za grę przyjemnych czuć jest sytuacja, w której 
szybkość drgań powietrza przekracza zdolności percepcyjne i uniemożliwia wydanie sądu „o proporcji 
w podziale czasu” w trakcie spostrzegania. Wówczas działanie muzyki ogranicza się do odczuwania 
drgań wywierających wpływ na ciało, a samą muzykę sprowadza do przyjemności. Ponieważ jednak 
podstawą muzyki jest struktura matematyczna, a ona pozwala mówić o proporcji drgań w muzyce, jak 
też określać różnice między tonami za pomocą liczb, to argument ten przemawia za muzyką jako grą 
pięknych czuć – a, tym samym, sztuką piękną. „Różnica jednak, jaką powoduje pierwszy lub drugi po-
gląd w wydawaniu sądu o podstawach muzyki, spowodowałaby tylko tę zmianę w definicji, że uznano 
by muzykę albo, jak myśmy to uczynili, za piękną grę czuć (za pośrednictwem słuchu), albo [za grę] 
przyjemnych czuć. Tylko według pierwszej definicji będziemy mieli o muzyce wyobrażenie jako o sztuce 
w zupełności pięknej, według drugiej zaś jako o sztuce (przynajmniej po części) przyjemnej” (I. Kant, 
Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 259-260).

24 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, dz. cyt., s. 186.
25 Kant sugerując, że muzyka tylko o ile posiada tekst, należy do kultury, uprawomocnił – zdaniem 

Dahlhausa – muzykę instrumentalną jako autentyczne „wcielenie” muzyki. „Kant, dbający o wyraźne 
podziały, dostrzega w muzyce instrumentalnej, pozbawionej słów, muzykę właściwą, czystą, samowy-
starczalną. Właśnie stając się sobą, jest też ona czymś niższym: przyjemną rozrywką […]. i na odwrót, 
kiedy łączy się z tekstem, traci wprawdzie swój właściwy charakter, wznosi się jednak od przyjemności 
do kultury” (C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, dz. cyt., s. 37).

26 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 264.
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właśnie piękno posiada zdolność (subiektywnie) powszechnego udzielania się. 
Kant poszukuje wytłumaczenia dla owego powszechnie wzbudzanego czaru 
muzyki, jednak nie posługuje się w tym celu koncepcją piękna. Rozpoznaje on 
źródło tej powszechności we wspólnotowym, skodyfikowanym języku afektów. 
Do tej pory filozoficzne ujęcia nauki o afektach zakładały istnienie poszczegól-
nych typów afektów (tak jest u Arystotelesa, Kartezjusza, Hobbesa czy Spinozy), 
z czym musiał wiązać się ich komunikatywny i powszechny charakter. Kant 
najprawdopodobniej odwołuje się do tej właśnie tradycji filozoficznej, choć 
nie można wykluczyć, że autorowi Krytyki władzy sądzenia znana była także 
popularna teoria afektów muzycznych, nawiązująca w swej istocie właśnie 
do filozoficznej nauki o afektach27. Jak możemy przeczytać:

[…] każdy wyraz mowy, [używany] w pewnym związku, posiada ton odpowiadający jego 
sensowi; ton ten, w mniejszym lub większym stopniu, oznacza afekt mówiącego i wzajemnie 
go u słuchacza wywołuje, przy czym afekt ten wzbudza w nim na odwrót także tę ideę, jaka 
w mowie takim tonem się wyraża; a ponieważ modulacja jest niejako powszechną, zrozumiałą 
dla każdego mową uczuć, muzyka uprawia ją sama dla siebie w całej jej dobitności, a mianowicie 
jako mowę afektów i na tej drodze przekazuje wszystkim połączone z tym w naturalny sposób 
podług prawa kojarzenia idee estetyczne28.

Kant rozwija przywołaną tu kwestię idei estetycznych. Jako że nie są one poję-
ciami czy określonymi myślami, to „[sama tylko] forma układu tych czuć (har-
monia i melodia)”, zamiast formy mowy, służy do wyrażenia idei estetycznej za 
pośrednictwem nastroju. Jest on przyporządkowany matematycznie określonym 
prawidłom, ujawniającym się w stosunkach dźwiękowych, współbrzmieniach 
i w następstwach dźwięków. Idea estetyczna odnosi się wtedy do „pewnej in-
tegralnej całości jakiegoś nie dającego się wysłowić bogactwa myśli, stosownie 
do tematu, którym jest dominujący w utworze afekt”29. Jeśli przypomnieć to, 
co na wcześniejszych kartach Krytyki władzy sądzenia Kant pisał na temat idei 
estetycznej, to jest ona wytworzonym przez wyobraźnię przedstawieniem, 
„które daje dużo do myślenia, przy czym jednak żadna określona myśl, tzn. 
pojęcie nie może być mu adekwatne”30. Trudno więc znów o zgodę, skoro raz 
Kant pisze, że muzyka nie pozostawia niczego do przemyślenia, a innym razem 
(w obrębie tej samej Krytyki) przypisuje muzyce zdolność do wyrażania idei es-
tetycznej, czyli przedstawienia, które – zgodnie z jego własną definicją – „daje 
dużo do myślenia”. Gdzie indziej jeszcze Kant wprost wymienia sztuki zdolne 
wyrażać idee estetyczne:

27 Teoria afektów, zaniechana w okresie klasycyzmu, w baroku stanowiła popularną muzyczną 
retorykę nowego języka harmoniczno-melodycznego. Była ona przejawem określonego typu myślenia 
racjonalistycznego w muzyce, zgodnie z którym określona figura dźwiękowa jako wzorzec formalny 
odpowiada danemu efektowi psychologicznemu. Te uschematyzowane wzorce – odpowiadające poszcze-
gólnym afektom – zostały utrwalone i skatalogowane jako figury retoryczne, stając się „czytelnymi” dla 
słuchacza znaczeniami afektywnymi. Zob. E. Fubini, dz. cyt., s. 168-169. Zob. także: M. Lisecka, Afekt 
i patos po Rousseau: przemiany w definiowaniu wybranych pojęć retoryki muzycznej we francuskich 
słownikach muzycznych końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 
2013, t. XI, s. 73-96.

28 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 264-265.
29 Tamże, s. 265.
30 Tamże, s. 242.
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Sztuka piękna czyni to nie tylko w malarstwie lub rzeźbie […]; także poezja i krasomówstwo 
czerpią polot nadający życia ich dziełom jedynie z estetycznych atrybutów przedmiotu, towarzy-
szących logicznym i nadających wyobraźni rozmach, by myślała przy tym, choć w sposób nieroz-
winięty, więcej niż da się objąć w jednym pojęciu, a zatem w jednym określonym wyrażeniu31.

Jak widać, Kant nie wymienia tu muzyki. Można spekulować, czy powodem 
jej pominięcia w kontekście idei estetycznej było to, że w chwili pisania tego 
ustępu stanowisko filozofa przechylało się na niekorzyść muzyki (nie uznawał 
jej za sztukę piękną) czy też może odmawiał muzyce zdolności do posiadania 
logicznych atrybutów przedmiotu, o których wspomina. Wydaje się, że obydwie 
możliwości są prawdopodobne, jako że częściej Kant pisze o muzyce w ka-
tegoriach sztuki przyjemnej, aniżeli pięknej, co zaś do logicznych atrybutów 
przedmiotu, to takich w muzyce prawdopodobnie on nie dostrzegał. Są miejsca, 
w których Kant zdecydowanie odmawia intelektowi udziału w kontakcie z mu-
zyką – chyba że abstrahując od dźwiękowego powabu (materialnego aspektu 
sądu estetycznego), oddamy się kontemplowaniu samej kompozycji (formy), 
bez odczuwania przy tym rozkoszy. Tu znów można przywołać to, co Kant pisze 
bezpośrednio o samej formie w muzyce:

Jedynie z tą matematyczną, choć nie przedstawioną przez określone pojęcia formą wiąże się 
upodobanie, które łączy refleksję nad tymi licznymi, towarzyszącymi sobie lub następującymi 
po sobie czuciami z ich grą jako ważnym dla każdego warunkiem jej piękna32.

Powtórne przywołanie przez Kanta matematycznego wymiaru formy w muzyce 
jest w pełni zasadne z uwagi na stosunki liczbowe zachodzące między dźwięka-
mi, rozpoznane już w starożytnej Grecji przez myślicieli ze szkoły pitagorejskiej. 
Upatrując jednak w muzycznej matematyce źródeł piękna, nie zaś przyjemności, 
Kant – niejako w ślad za Kartezjuszem33 – poszedł w poprzek tej tradycji, którą 
reprezentował chociażby Gottfried Leibniz (przekonany, że matematyczna 
struktura muzyki odbierana jest zmysłowo, a sama muzyka jest przyjemnością 
i zarazem sztuką dyskretnego liczenia w duchu). To, co matematyczne w muzyce, 
nie daje się także wprost percypować; jest ono „tylko niezbędnym warunkiem 
(conditio sine qua non) tej proporcji między wrażeniami w ich połączeniu, 
jak i w ich zmienianiu się”34, co powoduje wiązanie się wrażeń w „ciągły ruch”, 
jaki pobudza umysł i wprawia go „w błogi stan rozkoszowania się samym sobą”. 
Carl Dahlhaus komentuje ten aspekt myśli muzycznej Kanta następująco:

«Forma matematyczna», na której mogłoby się opierać dążenie muzyki, by zaliczyć ją do sztuk 
pięknych, a nie tylko do sztuk przyjemnych, jest wedle Kanta momentem zanikającym, ginącym 
w efekcie uczuciowym […]. Piękno muzyczne – forma – pozostaje w ukryciu, a uchwytna muzyka 
stanowi czystą przyjemność, o ile nie podporządkowuje się poezji35.

31 Tamże, s. 244-245.
32 Tamże, s. 265.
33 Kartezjusz zaprzeczył istnieniu metafizycznego podobieństwa pomiędzy danym interwałem a od-

powiadającym mu – rzekomo – stanem duszy, przypisując tej relacji charakter jedynie mechanistyczny 
(oddziaływanie dźwięku na duszę badane jest jako mechanizm przyczyny i skutku). W zgodzie z przyję-
tym myśleniem francuski filozof nie podtrzymywał więc poglądu o zależności przyjemności estetycznej 
od piękna tkwiącego w relacjach liczbowych. Zob. E. Fubini, dz. cyt., s. 166-167.

34 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 265.
35 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, dz. cyt., s. 38-39.
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Z tak rozumianego §53 wynikać musi, że wydawanie sądu o muzyce jako 
„pięknej grze czuć”, jak ją Kant nazywa w §51, jest już z góry uniemożliwione 
z racji nieuchwytności matematycznie ustrukturowanej formy dźwiękowej. 
Odczuwanie piękna konstytuuje się w wolnej grze wyobraźni i intelektu, pod-
czas której wyobraźnia, mając na usługach intelekt, bawi się kształtami. Skoro 
muzyka nie stanowi kształtów danych w naocznym oglądaniu, a jest tylko da-
nymi w ruchu wrażeniami uporządkowanymi podług niedostępnej nam „formy 
matematycznej”, pozostaje jej w zasadzie osunięcie się do niższego piętra sztuk 
przyjemnych, jako że oferuje tylko materię czucia. „Sztuka piękna natomiast 
jest sposobem przedstawienia, który sam dla siebie jest celowy i […] sprzyja 
jednak kulturze władz umysłowych w kierunku towarzyskiego udzielania się”36, 
pisze Kant. Jedynie sztuka piękna jako swoim kryterium poszczycić się może 
refleksyjną władzą sądzenia; dla pozostałych sztuk estetycznych będzie nim 
tylko zmysłowe czucie.

Czy zatem udział intelektu z całą pewnością jest wykluczony, jeśli chodzi 
o doświadczenie muzyczne wyłaniające się z Krytyki władzy sądzenia? Wydaje 
się, że wcale nie jest to przesądzone. Antynomiczność Kantowskiej filozofii 
muzyki stwarza nie tylko pewne twierdzenia nieuzgadnialne, lecz także swego 
rodzaju luki, dając tym samym przestrzeń do interpretacji nieco różniącej się 
od konwencjonalnych odczytań „muzycznych” fragmentów trzeciej Krytyki. 
Aporia związana z brakiem udziału intelektu w doświadczeniu muzycznym 
i jego jednoczesnym uaktywnieniem powróci jednak dopiero przy okazji oma-
wiania problematyki piękna wolnego i piękna zależnego oraz przy odwołaniu 
się do koncepcji idei estetycznej.

Muzyka wobec odmiennych sposobów hierarchizowania sztuk pięknych

Sposoby, podług których Kant porządkuje sztuki piękne i układa je w odpo-
wiedniej kolejności (lub tylko sugeruje kryteria, wedle których sztuki mogą 
być pozycjonowane), dają okazję poznać nie tylko relacje, w jakich muzyka 
pozostaje do innych sztuk, lecz także różnice dzielące poszczególne sztuki 
piękne. Proponowany w Krytyce władzy sądzenia podział sztuk estetycznych, 
poczyniony w oparciu o analogię między sztuką a sposobem wyrażania się ludzi 
przy porozumiewaniu się co do czuć i pojęć, dzieli sztuki na: sztukę słowa (od-
powiada im słowo, artykulacja, myśl), sztukę plastyczną (dla których analogię 
stanowi mimika, gestykulacja, naoczność) i sztukę gry czuć zmysłowych (którym 
odpowiada ton, modulacja, czucie)37.

Sztuka polegająca na pięknej grze czuć, do której Kant zalicza muzykę i sztukę 
kolorów, „musi mieć zdolność powszechnego udzielania się”38, co znów osłabia 
przekonanie co do tego, jakoby muzyka miała być sztuką jedynie przyjemną, 
a nie piękną. Przyjmując jednak kryterium, jakim jest kultura umysłowa, sztuka 
dźwiękowa plasuje się wśród innych sztuk pięknych na miejscu najniższym. 

36 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 229.
37 Zob. tamże, s. 252.
38 Tamże, s. 258.
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Wspomniany wymóg, czyli swoiste obdarowywanie umysłu kulturą, polega 
na „rozszerzaniu [zakresu] tych władz, które muszą dla poznania połączyć się 
we władzy sądzenia”39 – czyli, zgodnie z zasadą sądu smaku, na rozszerzaniu 
zakresu wyobraźni i intelektu. Wyżej od muzyki, pod tym względem, znajdują 
się sztuki plastyczne z uwagi na wprawianie wyobraźni w wolną, a zarazem 
zharmonizowaną z intelektem grę. Jak pisze Kant, muzyka

prowadzi od czuć ku nieokreślonym ideom, […] [malarstwo – przyp. M.K.] zaś od określonych 
idei ku czuciom. Te ostatnie wywołują wrażenie trwałe, pierwsze natomiast tylko przemijające. 
Tamte może wyobraźnia z powrotem przywołać i przyjemnie się nimi bawić, te zaś albo całko-
wicie gasną, albo są dla nas – gdy zostają przez wyobraźnię nieumyślnie powtórzone – raczej 
uciążliwe niż przyjemne40.

Sztuki plastyczne czynią coś, czego nie potrafi muzyka, mianowicie podnoszą 
poziom „ogłady (Urbanität) wyższych władz poznawczych”41 poprzez wytwa-
rzanie rzeczy służącej pojęciom intelektu za stabilne narzędzie do zespolenia ich 
ze zmysłowością. Z kolei muzyce brak jest ogłady ze względu na jej natarczywość: 
dźwięki instrumentów roznoszą się dalej, niżby życzyć mogli tego sobie ludzie 
niemający ochoty na ich słuchanie. Jeśli nie chcemy oglądać jakichś widoków, 
wystarczy odwrócić wzrok, co stanowi dla Kanta dodatkowy argument, by 
docenić swoistą powściągliwość sztuk plastycznych.

Pomimo tych zróżnicowań, Kant dostrzega w muzyce i malarstwie pewien 
wspólny mianownik, odróżniający je od „sztuki wymowy” i poezji. Muzyka 
i malarstwo cechują się bowiem intuicyjnym sposobem przedstawiania, pod-
czas gdy sztukom słowa, „za pomocą głośnej mowy lub pisma”42, przysługuje 
tryb dyskursywny. Muzyka wraz ze sztukami plastycznymi, wśród których Kant 
wskazuje w Antropologii nie tylko malarstwo i rzeźbę, lecz także architekturę 
i ogrodnictwo, „pretendują do [bycia dziedzinami] smaku jako podatność uczucia 
przyjemności na czyste formy naoczności zewnętrznej, pierwsza w odniesieniu 
do słuchu, pozostałe do wzroku”43.

Jeśli za miernik sztuk przyjmie się „powab i wzruszenie umysłu”44, wówczas 
muzyka będzie znajdować się na drugim miejscu, zaraz za poezją45. Głównym 
powodem jest jednak nie jakaś samodzielna cecha wypływająca z muzyki jako 
takiej, lecz fakt, że daje się ona łączyć z poezją, stanowiąc nośnik dla słów. 
Charakteryzując muzykę w kontrze do poezji, Kantowi udaje się jednocze-
śnie rozpoznać w sztuce dźwiękowej coś swoistego tylko dla niej: dyspozycję 
do budzenia w nas krótkotrwałego, nieopartego na pojęciach, lecz szczególnie 
dojmującego wzruszenia. Muzyka – czytamy w trzeciej Krytyce – „nie pozosta-
wia, jak poezja, niczego, co należałoby przemyśleć, to przecież wzrusza ona 

39 Tamże, s. 266.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, dz. cyt., s. 182.
43 Tamże.
44 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 263.
45 Kant potwierdza przewagę poezji nad innymi sztukami także w Antropologii: „Poezja jest wszak 

bardziej w cenie nie tylko w stosunku do wymowy, lecz także wobec każdej innej sztuki pięknej” (I. Kant, 
Antropologia w ujęciu pragmatycznym, dz. cyt., s. 186).
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umysł w sposób bardziej różnorodny a chociaż tylko przemijająco, to jednak 
głębiej”46. Ponieważ jednak „czysta” muzyka nie może być substratem idei 
moralnej i służy samej tylko rozrywce, to przy częstym obcowaniu będzie ona 
czynić umysł bezużytecznym, „niezadowolonym z siebie i kapryśnym”47, gdyż 
wprawia go w nastrój sprzeczny, jak sądzi rozum, z celem.

Istnieje też – według Kanta – kryterium, zgodnie z którym muzyka może 
zajmować wśród sztuk miejsce najwyższe. Będzie tak, jeśli sztukę rozpatruje się 
pod kątem sprawianej przez nią przyjemności, choć i tu Kant nie wypowiada 
się w pełni jednoznacznie, dla ostrożności stosując partykułę „być może”48. 
Widoczne tu zawahanie, choć wydawać by się mogło nieistotne, niesie za 
sobą określone konsekwencje, poszerzając pole dla pracy interpretatora. Kant 
sygnalizuje bowiem, że dopuszcza możliwość, iż jakaś inna sztuka wyprzedza 
muzykę w sprawianiu przyjemności, a to już czyni trochę mniej radykalnym 
stosunek filozofa do sztuki dźwiękowej.

Podsumowując, w kontekście muzyki pojawiają się w Krytyce władzy sądze-
nia aż trzy kryteria, wedle których Kant wyznacza sztuce dźwiękowej miejsce 
wśród innych sztuk pięknych. Są nimi: sprzyjanie kulturze umysłowej, wywoły-
wanie wzruszenia oraz sprawianie przyjemności49. Muzyka zajmuje tu kolejno 
najniższe, drugie oraz pierwsze (tu z zastrzeżeniem zachowanej przez Kanta 
niepewności) miejsce. Nie w każdym wypadku autor Krytyki prezentuje pełną 
hierarchię sztuk – na przykład w kwestii przyjemności nie dowiadujemy się, jak 
sytuowana jest poezja czy sztuki plastyczne. Mimo to, wzięcie pod uwagę faktu 
zróżnicowania stopnia pozycjonowania muzyki względem innych sztuk, gdzie 
w aż dwóch spośród trzech możliwych porządków sztuka dźwiękowa góruje 
nad innymi sztukami, znacznie osłabia obiegowy pogląd, zgodnie z którym 
Kantowskie stanowisko wobec muzyki jest jednoznaczne i nacechowane wy-
łącznie pogardliwością (by przypomnieć twierdzenie Alfreda Einsteina). Nawet 
jeśli uznamy, że dla Kanta najważniejszym miernikiem jest kultura umysłowa, 
podług którego muzyka wypada w trzeciej Krytyce najsłabiej, nie musi to 
automatycznie wykluczać jakiejkolwiek wartości pozostałych kryteriów, czyli 
wzruszenia i przyjemności.

46 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 264.
47 Tamże, s. 261.
48 Tamże, s. 266 („[…] muzyka zajmuje wśród sztuk pięknych najniższe miejsce (chociaż zajmuje, być 

może, najwyższe wśród sztuk, które oceniamy zarazem podług sprawianej przez nie przyjemności) […]”).
49 Odmienne sposoby hierarchizowania sztuk pięknych przez Kanta zostały odnotowane przez 

Fubiniego w jego Historii estetyki muzycznej i opatrzone komentarzem dotyczącym konsekwencji wy-
nikających z tychże rozbieżności. Fubini koncentruje się jednak tylko na dwóch kryteriach: na kulturze 
umysłowej (za którą stoi rozum, piękno) i przyjemności: „Są przeto dwa sposoby rozpatrywania muzyki: 
zgodnie z rozumem i wówczas przypadnie jej miejsce ostatnie (Kant wątpi, czy można w ogóle zaliczyć 
muzykę do sztuk pięknych), bądź zgodnie z przyjemnością, i wówczas mogłoby jej nawet przypaść 
w udziale miejsce pierwsze. Jeśli przyjąć tę drugą możliwość (Kant nie precyzuje jednak swego stanowiska 
i pozostawia ten problem jako otwarty), muzyka stanowiłaby wówczas «język afektów», «powszechny 
język wrażeń zrozumiały dla każdego człowieka», nie komunikując nawet idei czy określonych myśli. Nie 
całkiem przejrzysta alternatywa zaproponowana przez Kanta w Krytyce władzy sądzenia pozostaje jednak 
znamienna. Filozof przeczuł możliwość dowartościowania muzyki jako czystej przyjemności właśnie dzięki 
jej asemantycznemu charakterowi” (E. Fubini, dz. cyt., s. 216).
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Piękno wolne, piękno zależne

Problematyka muzyki jest także uwikłana, i to bezpośrednio (przez samego 
Kanta) w kwestię piękna wolnego i piękna zależnego. Definicja piękna wolne-
go w aspekcie negatywnym określa, od czego wolne jest tego rodzaju piękno: 
mianowicie od „pojęcia o tym, czym przedmiot ma być”50. Będzie nim, pisze 
Kant, kwiat, o ile przyglądamy się mu inaczej niż botanik; zaliczymy do pięk-
na wolnego także „ornament liściasty” na papierowej tapecie; czy wreszcie 
„to, co w muzyce nazywa się fantazjowaniem (bez tematu), a nawet wszelką 
muzykę bez tekstu”51. Pamiętając, że muzyka bez zespolenia ze słowem jest 
dla Kanta także (według innych fragmentów trzeciej Krytyki) czczą rozrywką, 
powabem, sztuką tylko przyjemną (nie piękną) i najmniej przysposabiającą 
umysł do kultury, nie możemy nie zwrócić uwagi na tę kolejną już w obrębie 
Kantowskiej filozofii muzyki rozbieżność. Sąd o wolnym pięknie jest wydawany 
w stosunku do samej formy, jest zatem czystym sądem smaku, z konieczności 
odseparowanym od celu (dobra), jak i od przyjemności (materii sądu, czucia), 
tak dalece przecież zintegrowanej z muzyką. W zasadzie można by poprzestać 
na skonkludowaniu tej antynomii (sytuującej się zresztą w pierwszym wskazanym 
obszarze problemowym, jakim jest antytetyczność muzyki jako sztuki raz pięk-
nej, raz przyjemnej), gdyby nie pewne dalsze, wynikające z tego konsekwencje.

Otóż, jak zauważa Krzysztof Moraczewski, w rozróżnieniu piękna wolnego 
i piękna zależnego dochodzi do określenia dwóch niekomplementarnych ścieżek 
refleksji nad sztuką: pierwsza, w ramach kantowskiego formalizmu, traktuje 
sztukę (a więc i muzykę) jako problem filozofii transcendentalnej, proponując 
tym samym ujęcie sztuki w jej fenomenalnym wymiarze i, w konsekwencji, ak-
centując jej autonomiczny charakter. Druga ścieżka myślenia, pojmując sztukę 
jako dziedzinę piękna zależnego, otwiera przed muzyką obszar teorii kultury: 
badania społeczne, historyczne, semiotyczne, psychologiczne itp. Rozumienie 
muzyki jako czegoś kulturowego zakłada, że to, co zewnętrzne (Kantowskie 
„pojęcie” – cokolwiek by się pod nim nie kryło), stanowi istotną składową 
dzieła sztuki.

Kulturowy charakter piękna zależnego nie czyni dzieła sztuki […] czymś pozbawionym zawartości, 
określonym jedynie przez oddziaływanie zewnętrza – pisze Moraczewski. – […] Muzykologia, 
która chciałaby, jak Gadamerowska hermeneutyka, ocalić sensowność samego dzieła, musi sobie 
dziś radzić z naciskiem empirycznie stwierdzonych oddziaływań czynników zewnętrznych. Sens 
okazuje się oto efektem gry sił pochodzących spoza dzieła52.

Jednakowoż w §16 Kant dokonuje rozróżnienia na czysty sąd smaku oraz 
stosowany sąd smaku53, przenosząc tym samym problem piękna wolnego 

50 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 105.
51 Tamże.
52 K. Moraczewski, dz. cyt., s. 56.
53 Podział na muzykę „czystą” i „stosowaną” (w nawiązaniu do Kantowskiego podziału na sąd 

czysty i sąd stosowany oraz piękno wolne i piękno zależne) zaproponował już na przełomie wieków 
osiemnastego i dziewiętnastego Johann Karl Friedrich Triest. Jak czytamy u Dahlhausa, pojęcia „muzyki 
czystej” Triest wcale nie utożsamiał jedynie z dziełami instrumentalnymi, wskazując jako decydujące kry-
terium racje estetyczne, nie zaś pragmatyczne. „«Muzyka czysta» to «piękna (a więc respektująca reguły 
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i piękna zależnego z poziomu przedmiotu na poziom sądzenia54. Dzięki temu 
możemy dowolny przedmiot oceniać prawomocnie jako piękno wolne, jeśli nie 
będziemy brali pod uwagę jego związków z pojęciem (z tym, co kulturowe). 
Zgodnie z podziałem na estetyczny i historyczny sąd o dziele muzycznym55, 
który Moraczewski w swym artykule przywołuje, abstrahowanie od wiedzy 
o przedmiocie (czyli traktowanie dzieła jako piękna wolnego) stanowi o este-
tycznym przeżywaniu muzyki.

Jeśli podziwiam coś jako wolne piękno, to przedstawieniowy, mimetyczny charakter tego cze-
goś nic mnie nie obchodzi. Nie porównuję przedstawienia z jego przedmiotem, ponieważ to 
uruchomiłoby pojęcie, a więc zlikwidowałoby wolność piękna. Słucham muzyki programowej, 
ale nie czytam programu, nie interesuje mnie, czy ma to być Orfeusz, czy może Don Kichot56.

Określony przez kompozytora charakter dzieła, na przykład poprzez nadanie 
mu programu57, nie musi zatem z konieczności czynić z niego przedmiotu pięk-
na zależnego. Zgodnie z analityką smaku to postawa podmiotu determinuje 
sposób potraktowania dzieła: jako piękno, w którym da się rozpoznać związki 
z kulturą, literaturą itp. (poprzez stosowany sąd smaku) bądź jako piękno wolne, 
przeżywane estetycznie (gdy zachodzi czysty sąd smaku)58.

sztuki) gra dźwięków, która wykazuje się celowością już wtedy, kiedy jedna tylko idea estetyczna, niechby 
i nieokreślona, rządziła całością»” (C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia, tłum. A. Buchner, 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1988, s. 175).

54 „Sąd smaku byłby w odniesieniu do przedmiotu o określonym celu wewnętrznym tylko wów-
czas czysty, gdyby ten, kto wydaje sąd, nie miał albo żadnego pojęcia o tym celu, albo w swym sądzie 
od niego abstrahował. Ale wówczas, choć wydałby trafny sąd smaku, oceniając przedmiot jako wolne 
piękno, naraziłby się na naganę i na zarzut złego smaku ze strony kogoś innego, kto uznaje piękno 
danego przedmiotu tylko za właściwość zależną (kto bierze pod uwagę cel przedmiotu) – choć każdy 
z nich na swój sposób wydaje sąd trafny; pierwszy podług tego, co przedstawia się jego zmysłom, a drugi 
podług tego, co posiada w swej myśli. Za pomocą tego rozróżnienia można położyć kres niejednemu 
sporowi między arbitrami smaku na temat piękna, wykazując im, że jeden z nich mówi o pięknie wolnym, 
a drugi o pięknie zależnym, że pierwszy wydaje czysty, a drugi stosowany sąd smaku” (I. Kant, Krytyka 
władzy sądzenia, dz. cyt., s. 109).

55 Łączenie sądów estetycznych z sądami historycznymi w odbiorze muzyki stanowi jedno z często 
powracających zagadnień u Dahlhausa. Miejscami omawia on ten problem w bezpośrednim odniesieniu 
do Kanta: „O ile sąd estetyczny, który uznaje pewien przedmiot za piękny, jest w niewielkim stopniu 
sądem poznawczym, o tyle – z drugiej strony – nie mniej ograniczone jest przekonanie, wyrosłe z błęd-
nego rozumienia Krytyki władzy sądzenia, że aspekty intelektualne – czy to teleologiczne, czy historycz-
ne – mącą i gmatwają sąd estetyczny. […] Doświadczenie «czysto» estetyczne, kontemplujące jedynie 
piękno swego przedmiotu, jest rozmytą abstrakcją i, co podkreśla Kant, uzasadnione jest metodycznie 
i logicznie, a nie wynika z natury rzeczy (decydujący dla niego aspekt – «kulturę» – przypisuje on raczej 
pięknu «zależnemu» niż «wolnemu»)” (C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, dz. cyt., s. 88).

56 K. Moraczewski, dz. cyt., s. 61.
57 Poemat symfoniczny – sztandarowa forma programowa dziewiętnastowiecznej muzyki instru-

mentalnej – może być rozpatrywany jako konsekwencja estetyki Heglowskiej, w myśl której dzieło po-
zbawione treści jest mniej warte od tego, które odsyła do „bardziej określonych oglądów i wyobrażeń” 
(G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski i A. Landman, PWN, Warszawa 1967, t. 3, s. 174. 
Zob. także: C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, dz. cyt., s. 70-77).

58 Pojmowanie muzyki instrumentalnej w aspekcie dziedziny piękna wolnego (w zgodzie z twier-
dzeniem samego Kanta) implikuje, w sposób bardziej lub mniej bezpośredni, traktowanie muzyki jako 
sztuki asemantycznej. W tym kontekście Moraczewski wyszczególnia dziesięć tez dających się wyprowa-
dzić z Krytyki władzy sądzenia. Sens ich prezentuje się następująco: 1) Sąd o pięknie muzyki jest sądem 
refleksyjnym, nie zaś determinującym. 2) Muzyka wywołuje upodobanie bezinteresowne. 3) Upodobanie 
w muzyce zachodzi bezpojęciowo; jest ono subiektywne, a zarazem powszechne. 4) Upodobanie w muzyce 
opiera się na jej formie celowości bez celu. 5) Sąd o muzyce jest subiektywnie konieczny, a warunkiem 
tej konieczności jest założenie o istnieniu estetycznego sensus communis. 6) To, co w muzyce budzi 
upodobanie, jest niezależne od zmysłowego powabu dźwięku. 7) To, co w muzyce budzi upodobanie, jest 
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Pamiętając, że muzyka stanowi – według Kanta – piękną czy też kunsztow-
ną grę czuć (słuchowych), warto przywołać twierdzenie, iż „wszelka zmienna 
wolna gra czuć (u których podstawy nie leży żaden zamiar) sprawia zadowole-
nie”, a zadowolenie to „może spotęgować się do afektu, choćbyśmy nie żywili 
zainteresowania w samym przedmiocie, a przynajmniej takiego, które byłoby 
proporcjonalne do stopnia tego afektu”59. W kontekście tej właśnie wolnej gry 
czuć Kant wyróżnia grę hazardową, grę dźwięków i grę myśli. Tylko pierwsza 
z nich pozostaje w związku z interesem, choć zainteresowanie w samym spo-
sobie osiągnięcia korzyści (na przykład w grze karcianej) jest wyższe względem 
interesu zespolonego z osobistym pożytkiem60. Gra myśli (jaką jest chociażby 
żart) związana jest ze zmianą wyobrażeń, z ożywieniem umysłu, w trakcie któ-
rego nie dochodzi jednak do uformowania żadnej myśli łączącej się z interesem. 
Z kolei gra dźwięków dotyczy „jedynie zmiany czuć, z których każde pozostaje 
w pewnym stosunku do afektu, nie osiągając jednak stopnia afektu, i pobudza 
idee estetyczne”61. Kant nie stwierdza wprawdzie wprost, że gra myśli i gra 
dźwięków są grami pięknymi, jednak otwarcie odmawia tego statusu tylko grze 
hazardowej. Czy można z tego wnioskować, że dwa ostatnie rodzaje wolnej gry 
czuć są grami pięknymi? Być może jako gry są piękne, jednak piękna gra prze-
kłada się na status pięknej sztuki (jak przeczytać można w innym, przywołanym 
już fragmencie Krytyki z §51). Tymczasem w §54 Kant kwalifikuje grę myśli i grę 
dźwięków – jak sam pisze – „raczej” do sztuk przyjemnych, a nie pięknych62. 
Łączy je to, że posługują się wyobrażeniami intelektualnymi (w przypadku gry 
myśli) lub ideami estetycznymi (gdy chodzi o grę dźwięków) w taki sposób, 
że nie prowokują do myślenia, lecz samą zmianą wzbudzają zadowolenie. 
W tym miejscu Kant podkreśla również cielesny aspekt owej pobudzonej (przez 
muzykę lub zebranie towarzyskie) percepcji:

niezależne od wzruszenia, jakiemu mógłby poddać się słuchacz. 8) Sąd o muzyce oparty jest na racjach 
a priori. 9) Muzyka jest wolna od pojęciowego znaczenia. 10) Wobec muzyki nie da się wskazać kryterium 
piękna ani ideału piękna (a więc kryteriów estetycznych), chociaż można formułować w stosunku do niej 
kryteria techniczno-kompozycyjne (kryteria artystyczne) (K. Moraczewski, dz. cyt., s. 77). 

Tezy te, jak da się zauważyć, współgrają z duchem całej Analityki piękna (o ile nie będziemy wikłać 
się w pokazane wcześniej aporie), a nie tylko z ustępami, w których Kant różnicuje piękno wolne i piękno 
zależne. Teza (2), odwołująca się do fundamentalnej dla estetyki Kantowskiej kategorii bezinteresow-
ności, uzupełnia doświadczenie muzyczne o istotny rys, konstytutywny zresztą dla odczuwania piękna. 
Doznawaniu tej wartości estetycznej odpowiada, rzecz jasna, sąd smaku, który „jest sądem czysto kon-
stytutywnym, tj. sądem, który odnosząc się obojętnie do istnienia przedmiotu, wiąże tylko [pewną] jego 
właściwość z uczuciem rozkoszy i przykrości. Ale sama ta kontemplacja również nie nawiązuje do pojęć; 
sąd smaku bowiem nie jest sądem poznawczym (ani teoretycznym, ani praktycznym) i dlatego ani nie ma 
za podstawę pojęć, ani też do ich uzyskania nie jest przystosowany. […] jedynie i wyłącznie upodobanie 
smaku w tym, co piękne, jest upodobaniem bezinteresownym i swobodnym” (I. Kant, Krytyka władzy 
sądzenia, dz. cyt., s. 71-72).

59 Tamże, s. 268-269.
60 Kant uznaje zatem grę hazardową za „wolną grę czuć” tylko w sytuacji, gdy osiągnięcie wymiernej 

korzyści stanowi cel wtórny wobec przyjemności czerpanej z samej rozgrywki. W wypadku, gdy gra hazar-
dowa traktowana jest instrumentalnie, jako środek do pozyskania dóbr, traci ona walor „wolnej gry czuć”.

61 Tamże, s. 269.
62 Tamże, s. 270.
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Niewydawanie sądów o harmonii dźwięków czy dowcipnych pomysłach, co swym pięknem 
służy tylko jako konieczny środek, lecz wzmożone funkcje życiowe ciała, afekt, który porusza 
wnętrzności i przeponę, słowem, poczucie zdrowia (które poza tym nie dzieje się bez takiej 
pobudki odczuć) stanowi zadowolenie, jakie znajdujemy w tym, że na ciało możemy działać 
także przez duszę i posługiwać się nią jako jego lekarzem63.

Co więcej, w muzyce kierunek gry jest dwustronny: „od czucia cielesnego do es-
tetycznych idei […], a od tych z powrotem, ale połączonymi siłami, do ciała”64. 
Podobnie jest w wypadku żartu, gdzie początek gry stanowią myśli angażujące 
ciało ze względu na intencję zmysłowego wyrażania się. Ponieważ intelekt nie 
odnajduje tego, czego wyczekuje, poddaje się on odprężeniu, a wraz z nim ciało 
odczuwające drganie narządów, co z pożytkiem wpływa na zdrowie.

Zrównanie muzyki z żartem, a po części też z grą hazardową, jakiego Kant 
dokonuje w §54, na powrót spycha ją na margines sztuk pięknych, do których 
– jak można sądzić – aspiruje ona tylko dlatego, że jest sztuką estetyczną, a nie 
mechaniczną (rzemieślniczą)65. Pamiętając jednak, że sztuka estetyczna dzieli 
się u Kanta na piękną i przyjemną, to muzyka – w charakterze wolnej gry czuć, 
niewiele różniącej się pod pewnymi względami od dowcipkowania – zalicza 
się do tej drugiej. Nie przekreśla to jednak aktualności pytania o to, co począć 
z muzyką jako egzemplifikacją piękna wolnego.

Dwuznaczność „więcej”

Aporię wynikającą z nieuzgadnialności stanowisk co do tego, czy muzyka 
stanowi wyłącznie domenę przyjemności, czy też uchodzi w sposób ważny za 
reprezentację piękna wolnego, odnaleźć można w przytaczanym już wielokrotnie 
w niniejszym tekście sformułowaniu, że muzyka jest „więcej rozkoszowaniem 
się niż kulturą”66. Typowa interpretacja zakłada, że użyte określenie „więcej” 

63 Tamże.
64 Tamże.
65 Zob. tamże, s. 228.
66 Kwestię tę rozważa w swoim artykule Moraczewski, pisząc w następujący sposób: „Sztuka w swej 

pełni wymaga odniesienia piękna do pojęcia. Czy zatem czysta muzyka instrumentalna nie jest skazana 
na pozostawanie zawsze poniżej sztuki, na wieczne przebywanie w jej przedpokoju? Tak, jeśli podtrzy-
mamy stanowisko Kanta co do charakteru muzyki. […] Opinia Kanta przynależy do epoki, jest opinią 
pewnego skrzydła oświecenia. Przypomnijmy podobne zdanie Jeana-Jacques’a Rousseau, głoszącego, 
że wszelkie les concerts i  les sonates to nic więcej, niż «przyjemny szmer». Oznacza to przesunięcie 
muzyki «bez tekstu» ze sfery sztuki do sfery przyjemności. Radykalizm takiego przesunięcia ujawnia się 
dopiero po przeformułowaniu go na Kantowski sposób, bowiem w tej optyce doświadczenie muzyki 
«bez tekstu» okazuje się kwestią zmysłowości, a nie sądu smaku. Jako przyjemność, a nie upodobanie, 
taka muzyka może być przedmiotem empirycznego badania, przestając zarazem zajmować transcen-
dentalną filozofię. Tkwi w tym oczywiście dwuznaczność: jak właściwie mają się do siebie przyjemność 
i sąd smaku, jeśli raz muzyka instrumentalna okazuje się prawomocnym przykładem wolnego piękna, 
a więc przedmiotem czystego upodobania, a więc w jakiś sposób wyróżnionym przedmiotem tran-
scendentalnego namysłu, a drugi raz jednak raczej rozkoszowaniem się, a więc pozbawioną pretensji 
do powszechności przyjemnością, czyli kwestią empiryczną?” (K. Moraczewski, dz. cyt., s. 54). Pytanie 
formułowane przez Moraczewskiego w powyższym świetle brzmi zatem: „jaką relację między muzyką 
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oznacza po prostu „bardziej”, a więc, że zgodnie z zamysłem Kanta muzyka 
bardziej jest przyjemnością, niż prawomocną sztuką piękną67. 

Wobec powyższego Kantowskie „więcej”, o ile zostanie odczytane szerzej, 
niż w konwencjonalnych interpretacjach, zapobiega przypisywaniu autorowi 
Krytyki władzy sądzenia jednoznacznego stanowiska wobec muzyki, jakoby była 
ona wyłącznie kwestią przyjemności, sztuką podrzędną i niepodpadającą pod 
sąd smaku, za to zdatną do rozpatrywania wyłącznie na gruncie empiryczno-
ści. Dlatego warto odwołać się w tym miejscu do konceptu „nieempirycznego 
naddatku”, jaki pojawia się w reinterpretacji Kantowskiej estetyki u Rüdigera 
Bubnera. Autor Doświadczenia estetycznego uznaje ów naddatek za konsty-
tutywny dla odbioru dzieła sztuki w ogóle, a nie tylko konkretnego rodzaju 
dzieła, co w żaden sposób nie wyklucza doświadczenia związanego z muzyką. 
Bubner wiąże nieempiryczny naddatek z pojęciem idei estetycznej, która – jak już 
zostało odnotowane w niniejszym tekście – według Kanta zawiera się w dziele 
muzycznym jako niewysłowione „bogactwo myśli” związane z dominującym 
w utworze nastrojem (afektem), uzewnętrzniającym się za pośrednictwem 
stosunków dźwiękowych.

Doświadczenie estetyczne – pisze Bubner – konstytuuje się dopiero jako wynik pracy (Leistung), 
polegającej na interpretacji tego, co dane, jako czegoś, co nie jest tylko dane; […] Owa interpre-
tacja i to nastawione na cel, nigdy się nie kończące oczekiwanie o tyle łączą się ściśle ze sobą, 
że to, co dane, a co zarazem nie jest czymś o wiele więcej, wyzwala proces ujmowania owego 
Więcej i przy tym udaremnia ostateczną identyfikację tego, co jest poszukiwane, z pojęciem – 
wytworem intelektu68.

Refleksyjna władza sądzenia jako idea estetyczna związana jest z intensyfikacją 
sił poznawczych, pobudzoną zmysłowo, lecz zachowującą nieokreśloność69. 
To właśnie nadmiar myśli, niemożliwość sprowadzenia idei estetycznej, czyli 
wytworzonego przez wyobraźnię przedstawienia, do określonego pojęcia, 
a w konsekwencji niemożność przekładu doświadczenia estetycznego na język 
pojęć, przy jednoczesnym udziale intelektu, a nie tylko samych zmysłów, jest 
tym, co Bubner – na swój sposób – nazywa „nieempirycznym naddatkiem”.

Nieempiryczny naddatek, który chce być poznany i rozumiany, ponieważ prześwieca w nim coś, 
co się tylko jawi, ale nie daje się zidentyfikować jako określony byt, stanowi o doświadczeniu 
estetycznym […]70.

instrumentalną jako wolnym pięknem a tą samą muzyką jako zmysłową przyjemnością ustanawia owo 
enigmatyczne «więcej»?” (tamże).

67 Dopowiadając to, o czym Moraczewski nie pisze wprost, można odnotować, że potraktowanie 
„więcej” jako synonimu „bardziej” wiedzie do rozstrzygnięcia niekorzystnego dla waloryzacji muzyki. 
Sam autor stwierdza rzecz następującą: „Upotocznienie Kantowskiego osądu oznacza właśnie odsu-
nięcie zagadki tkwiącej w «więcej» i pozostawienie kwestii muzyki do zbadania empirycznym naukom 
o zmysłowości: raz jeszcze, choć w diametralnie odmienny sposób, psychologii, fizjologii, neurofizjologii. 
Upotocznienie tego akurat poglądu oznacza też, w jego wymiarze społecznym, przesunięcie muzyki 
do kręgu spraw niepoważnych” (tamże).

68 R. Bubner, Doświadczenie estetyczne, przeł. K. Krzemieniowa, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 
2005, s. 44.

69 Zob. tamże, s. 46.
70 Tamże, s. 53.



63

Antynomie Kantowskiej filozofii muzyki

Niewysławialność doświadczenia muzycznego, korelująca z dość powszechnym 
dziś przekonaniem o asemantycznym charakterze muzyki, była jedną z najsze-
rzej podejmowanych kwestii wśród estetyków muzyki (a także jej teoretyków, 
historyków, literatów, poetów) już od drugiej połowy osiemnastego stulecia. 
„Romantyczna estetyka muzyki wyrosła z poetyckiego toposu niewyrażalności”, 
pisze Dahlhaus. „Muzyka wypowiada to, czego słowa nawet wyjąkać nie po-
trafią”71. Muzyka czysto instrumentalna, zgodnie z estetyką romantyzmu, „nie 
kończy się na formie i strukturze. Mówiąc paradoksalnie: muzyka ta zawsze 
obejmowała pewną «nadwyżkę», a przeczucie mówiło, że to w niej właśnie 
zawiera się istota muzyki”72. Tego rodzaju sprzeciw wobec sprowadzania mu-
zyki bez tekstu tylko do formy bądź tylko do przyjemności, przy jednoczesnym 
głębokim przekonaniu, że sztuka ta wyraża coś, co nie daje się uchwycić czy 
też wypowiedzieć w języku pojęć, koreluje z taką interpretacją Kantowskiej 
partykuły „więcej”, która wiąże ją nie z kwestią stopniowalności (w znaczeniu 
„bardziej niż…”), lecz z uznaniem muzyki za coś „więcej niż” źródło przyjemności 
– mianowicie za źródło doświadczenia wykraczającego zarówno poza wymiar 
związany ze zmysłowością i powabem, jak i też poza naszą zdolność ujmowa-
nia rzeczy w struktury pojęciowe. Dzięki takiej właśnie interpretacji muzykę 
uznać można za źródło „nieempirycznego naddatku” wyłaniającego się z idei 
estetycznej, która za pośrednictwem wyobraźni zmusza do myślenia „więcej”:

Jeśli pod jakieś pojęcie podkłada się przedstawienie [wytworzone przez] wyobraźnię i służące 
jego unaoczniającemu przedstawieniu, ale budzące samo przez się tyle myśli, ile nigdy nie 
można połączyć razem w jednym określonym pojęciu, przez co pojęcie samo zostaje estetycz-
nie w sposób nieograniczony rozszerzone, to wyobraźnia okazuje się w tym wypadku twórczą 
i wprawia w ruch władzę idei rozumowych (rozum), by mianowicie przy sposobności jakiegoś 
przedstawienia myślała więcej niż da się w takim przedstawieniu ująć i wyraźnym uczynić (choć, 
co prawda [to «więcej»] należy do pojęcia przedmiotu)73.

To właśnie idea estetyczna, jeden z głównych terminów Kantowskiej koncepcji 
doświadczenia estetycznego, przesądza o zaangażowaniu intelektu w doświad-
czanie sztuki. Ostatecznie może to dać asumpt do pozytywnego rozstrzygnięcia 
kwestii udziału intelektu w estetycznym (a nie tylko kognitywnym) odbiorze 
muzyki w ramach filozofii Kanta.

Oczywiście, problematyka uczestnictwa intelektu w estetycznym doświadcza-
niu dzieła muzycznego nie powinna być rozważana przy całkowitym wyłączeniu 
kontekstu historii muzyki. Styl galant, charakterystyczny dla okresu przejściowego 
między barokiem a klasycyzmem w muzyce, obliczony był jedynie na wzbudzanie 
przyjemności, na angaż samych tylko zmysłów, co przekładało się na określone 
pojmowanie muzyki w tamtym czasie. Natomiast dzieła instrumentalne klasyków 
wiedeńskich już nie mieściły się w tamtym paradygmacie, skoro miały pobudzać 
intelekt oraz uczucia moralne i estetyczne (piękno, wzniosłość)74. Jakkolwiek 

71 C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, dz. cyt., s. 71.
72 Tamże, s. 75.
73 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 243-244.
74 Jak pisze Moraczewski: „Być może Kantowskie «więcej» nie jest postponowaniem muzyki instru-

mentalnej, ale właśnie skłonnością do uznania jej za nie tylko przyjemność wobec twórczości takiej, jak 
klawiszowe utwory Karla Philippa Emanuela Bacha? Rewizją oczywistej dotąd oceny muzyki instrumentalnej 
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styl galant, operujący ograniczonym słownikiem figur retorycznych, stanowił 
tło dla życia towarzyskiego dworzan i miał oddziaływać w sposób bezpośredni, 
wywołując nastrój stosowny do sytuacji, o tyle forma sonatowa, która swoją 
dojrzałą postać osiągnęła już w poprzedzającej Beethovena twórczości Josepha 
Haydna, zdołała wypracować autonomiczny język muzyczny i skomplikowaną 
strukturę, dla której podziw nie powinien już wyczerpywać się w czysto zmysło-
wym wymiarze. Jeśli ideałem sztuki oświeceniowej była sztuka przemawiająca 
zarówno do uczuć, jak i do rozumu, komunikująca wartości etyczne lub od-
działująca intelektualnie (a nie tylko zmysłowo), to właśnie sonata wpisywała 
się w ów wzorzec. Jak pisze Enrico Fubini:

Zarzucanie ludziom oświecenia zajmującym się muzyką instrumentalną, iż zamiast przemawiać, 
komunikować, wyrażać się w sposób skończony, bawią tylko zmysły – staje się właściwie bez-
podstawne w świetle językowych i narracyjnych założeń formy sonatowej75.

O samym Haydnie natomiast możemy przeczytać, co następuje:

łączył w sobie […] racjonalność i fantazję, lekkość – lub lepiej – wytworną urokliwość i rygor 
formalny, preromantyczny niepokój i jasność rozumu, nie dlatego, że był eklektykiem czy epi-
gonem, lecz że w jego złożonej osobowości zbiegały się kontrastujące wymagania i aspiracje 
wyrażane właśnie przez oświecenie76.

W Haydnowskiej formie sonatowej w sposób logiczny rozwijana jest struktura 
tonalna, w obrębie której dialogują ze sobą dwa tematy. W narracyjności tej 
dawało się rozpoznać walor racjonalizmu, którego ludzie oświecenia zdecydo-
wanie odmawiali polifonicznej fudze, kumulującej odmienne i kontrastujące 
dyskursy77.

Haydn to zdolny narrator, konstruujący formę sonatową jako sieć relacji, która angażuje różne 
postacie, przedstawia skomplikowane perypetie, posiada wyraźny początek i koniec. Słuchacz 
śledzi taką powieść-sonatę krok po kroku, z uwagą i zaangażowaniem, obserwując różne fazy 
rozwoju wydarzeń. W powieści tej, podobnie jak we wszystkich powieściach XVIII-wiecznych, 
pobrzmiewa pewien ton dydaktyczny, zarysowuje się tło etyczne spajające poszczególne zdarze-
nia. Daje ona lekcję surowości i powagi moralnej, ukazuje wiarę kompozytora w konstruktywny 
rozum, w spójność dyskursu, w wartość własnej rzemieślniczej pracy, wreszcie – w autonomiczny 
status muzyki jako mowy w pełni prawomocnej […]78.

Pedagogiczny wymiar instrumentalnych dzieł Haydna, niemyślącego jeszcze 
w kategoriach całkowicie wolnej od pozamuzycznego przekazu muzyki ab-
solutnej, wiązał się z próbą przedstawiania „charakterów moralnych”. Już to 
pokazuje, że muzyka współczesna Kantowi nie ograniczała się do wzbudzania 

jako przyjemności? «Oczywistej dotąd», gdyż nie ma ryzyka w założeniu, że ani Kant, ani Rousseau nie znali 
instrumentalnej twórczości «starego» Bacha. W każdym razie jedynie odmowa przyjęcia do wiadomości 
konsekwencji muzyki Beethovena pozwalała w następnych dekadach kontynuować myślenie o muzyce 
instrumentalnej jako jedynie przyjemności […]” (K. Moraczewski, dz. cyt., s. 55).

75 E. Fubini, dz. cyt., s. 248.
76 Tamże, s. 249.
77 Zob. tamże, s. 250.
78 Tamże, s. 249-250.
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przyjemności, skoro „była po to, żeby uczyć i kształcić”79. Wobec powyższego 
odpowiednie przysposobienie intelektualno-muzyczne, pozwalające na podąża-
nie w skupieniu za motywiczno-przetworzeniową pracą kompozytora, nie było 
koniecznym wymogiem; wystarczyło umieć poddawać się wychowawczemu 
oddziaływaniu, tak cenionemu przez Kanta (gdzie powraca, w pewnym sensie, 
stosowany aspekt piękna sztuki).

Czyż jest możliwe – pyta Fubini – aby tego ideału artystycznego i tej poetyki nie podzielała 
większość ludzi oświecenia, którzy byli przekonani, że sztuka stanowi poważną, a nie frywol-
ną rozrywkę, komunikuje prawdę, nie bawi zmysłów, lecz angażuje umysł i serce, respektuje 
wymagania rozumu, wszelako w specyficznym wymiarze muzycznym, nie będącym zwykłym 
naśladowaniem języka dyskursywnego? Czyż forma sonatowa Kwartetów z op. 33, op. 54, op. 
76 lub symfonii napisanych po roku 1780 nie urzeczywistnia i nie ilustruje lepiej od wielu trak-
tatów filozoficznych i estetycznych tego ideału sztuki dyskursywnej, w którym fantazja i rozum 
znajdują najbardziej harmonijną, choć niestałą i ulotną płaszczyznę zetknięcia?80

Fubini nie odnosi się w przytoczonym fragmencie bezpośrednio do Kanta; 
widać tu jednak (być może nieumyślną) zbieżność terminologiczną z estetyką 
Kantowską. Czym innym bowiem jest wskazana przez Fubiniego „harmonijna, 
choć niestała i ulotna płaszczyzna zetknięcia” fantazji i rozumu w muzyce, jeśli 
nie czymś bardzo podobnym do wolnej, harmonijnej gry wyobraźni i intelektu, 
tak istotnej z punktu widzenia doświadczenia estetycznego opisanego w Krytyce 
władzy sądzenia? Zgoda władz umysłowych jest potrzebna zarówno w wypadku 
aktu poznania, jak i przy doznawaniu piękna, lecz tylko w tym drugim dochodzi 
do rozkoszowania się samą harmonią władz poznawczych – przy czym owej 
jedności władz nie uświadamiamy sobie za pośrednictwem intelektu, poprzez 
pojęcie (nie zachodzi świadomość intencjonalnego działania). Świadomość 
ma charakter czysto estetyczny81 i nie jest związana z jakimkolwiek zamiarem.

Ponadto Fubini pisząc o muzyce jako o ideale sztuki dyskursywnej, zdaje 
się sugerować, że posiada ona pewne walory odpowiadające „sztuce słowa”, 
którą Kant cenił najwyżej82 – choć jednocześnie podkreśla on, że muzyka nie jest 
„zwykłym naśladowaniem języka dyskursywnego”. Czym innym bowiem jest 
przypisywanie muzyce wtórności względem języka, a czym innym doszukiwanie 
się analogii. Tak się zresztą składa, że sięga ono mniej więcej pierwszej połowy 
osiemnastego wieku, kiedy to Johannes Mattheson nazwał muzykę „mową 

79 Zob. C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, dz. cyt., s. 113. Symfonie Haydna (od strony formalnej 
konstruowane na wzór sonaty) „tworzone były w nurcie życia koncertowego nastawionego nie na au-
tonomię estetyczną i metafizyczne uwznioślenie, lecz przede wszystkim na towarzyską kulturę uczuć, 
ściśle związaną z literackimi i pedagogicznymi zabiegami mieszczaństwa o osiągnięcie porozumienia 
co do własnej tożsamości i uznawanych przez siebie wartości humanistyczno-moralnych. […] estetyka 
«przedstawiania» była pomyślana zarazem jako estetyka «oddziaływania»” (tamże).

80 E. Fubini, dz. cyt., s. 250.
81 Por. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 86-88.
82 O poezji Kant pisał następująco: „Rozszerza ona umysł poprzez to, że daje wolność wyobraźni 

i w obrębie danego pojęcia, wśród nieograniczonej różnorodności możliwych, zgodnych z tym poję-
ciem form, ukazuje nam tę, która wiąże jego unaoczniające przedstawienia z takim bogactwem myśli, 
jakiemu żaden wyraz językowy nie jest zupełnie adekwatny, tzn. że estetycznie wznosi się do poziomu 
idei. […] Igra ona ułudą, jaką w sposób dowolny wywołuje, nie wprowadzając jednak przez to w błąd; 
sama bowiem określa swe zajęcie jedynie jako grę, która może jednak przez intelekt i dla jego zadania 
być celowo użyta” (tamże, s. 261-262).
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dźwięków” i „językiem tonów muzycznych”83. Jakkolwiek Kant nie podzielał 
tego poglądu, wyraźnie odgraniczając „czystą” muzykę od sztuk dyskursywnych, 
to da się zauważyć, że w czasie, w którym formułował on własne przemyślenia 
na temat sztuk pięknych, klarował się już pewien szczególny klimat, sprzy-
jający uznaniu muzyki za coś znacznie więcej niż „przyjemny szmer”. Działo 
się to zarówno w obrębie dyskursu estetycznego (Mattheson, Forkel, Herder, 
E. T. A. Hoffmann i  inni), jak i samej sztuki muzycznej (wspomniana forma 
sonatowa). Herder, który w sposób jednostronny odczytywał uwagi Kanta pod 
adresem muzyki, w swojej rozprawie Kalligone z roku 1800 zwracał się – ponoć 
do samego autora Krytyki władzy sądzenia – tymi słowami:

Wy, którzy muzykę złożoną z samych tylko dźwięków macie za nic i niczego nie potraficie 
z niej wydobyć […] kiedy brak jej słów, już nie wiecie, co z nią począć, nie zbliżajcie się do niej 
w ogóle […]84.

Apologeci muzyki z przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku, jak 
Herder czy Forkel, przejawiali wobec form instrumentalnych skrajny, wręcz 
sakralny stosunek, pisząc o „świętej sztuce dźwięków”, której należy okazywać 
„nabożne skupienie”85. Taki podniosły ton jest oczywiście nie do pomyślenia, 
jeśli chodzi o zdystansowanego, a chwilami nawet nieco kostycznego Kanta. 
Ogólny wydźwięk jego przemyśleń na temat muzyki łagodzi jednak szereg 
ambiwalentnych, a czasem wchodzących w kolizję twierdzeń, które zostały 
wypunktowane w niniejszej pracy. Tymczasem ugruntowane, dominujące 
w obiegu interpretacje Kantowskich poglądów na muzykę, przedstawiające 
w dość kategoryczny i  jednoznaczny sposób postawę niemieckiego filozofa, 
generalnie pozostawiają w cieniu to, co czyni tę filozofię muzyki potencjalnie 
przychylną sztuce dźwiękowej.

Zakończenie

Krytyka władzy sądzenia, a w mniejszym stopniu także Antropologia w ujęciu 
pragmatycznym, mieszczą w sobie zespół twierdzeń na temat muzyki, rozsianych 
po różnych ustępach tychże dzieł. Pozostają one na marginesie Kantowskich 
rozważań z zakresu estetyki, co wydaje się naturalne, zważywszy, że trzecia 
Krytyka w swym głównym wywodzie stanowi przede wszystkim próbę krytyki 
władzy sądzenia jako autonomicznej władzy poznania, partnerującej zmysłom, 
intelektowi, rozumowi teoretycznemu i praktycznemu, a więc wszystkim odmia-
nom poznania składającym się na Kantowską architektonikę epistemologiczną. 
Władza sądzenia pełni w tym systemie rolę szczególną, będąc łącznikiem między 
światem zmysłowym a sferą nadzmysłowości, a także wzbogacając pasywne 
postrzeganie przedmiotów o aktywny wymiar wartościujący, dzięki któremu 
podmiot posiada zdolność postrzegania obiektów jako piękne, przyjemne czy 

83 C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, dz. cyt., s. 13.
84 Cyt. za: tamże, s. 88.
85 Tamże, s. 89.



67

Antynomie Kantowskiej filozofii muzyki

wzniosłe, jak też jako wstrętne, brzydkie czy małe86. W bardziej ogólnej per-
spektywie zbadane i opisane przez Kanta pole estetyczności, którego centrum 
stanowi refleksyjna władza sądzenia, umożliwia autorowi Krytyk osiągnięcie celu 
dalece przekraczającego tematykę estetyczną, mianowicie przejście do dziedziny 
teleologii, w kręgu której znajdują się najistotniejsze zagadnienia metafizyczne87.

Biorąc pod uwagę ów dalekosiężny zamiar Kanta, należy przede wszystkim 
docenić, że znalazł on miejsce w swoim wielkim projekcie również dla analizy 
sztuk pięknych, w tym muzyki. Zestawiając ze sobą tak poważny cel, jakim było 
wyczerpujące opracowanie warunków możliwości ludzkiego poznania oraz 
późniejszy przeskok do metafizyki, z muzyką, która jawi się w tak nakreślonej 
perspektywie jako drobiazg, wypada wyrazić uznanie dla szerokich horyzontów 
umysłowych i kulturowych filozofa z Królewca, który w swojej refleksji nie prze-
chodził nad sztuką piękną do porządku dziennego, lecz traktował ją jako istotną 
część ludzkiej aktywności, zasługującą na rozwagę i wpisanie jej w obręb krytyki 
poznania. Nawet jeśli poszczególne uwagi z Krytyki władzy sądzenia na temat 
muzyki stanowią tylko odzwierciedlenie poglądów panujących w epoce Kanta, 
a ich zasięg ograniczała niepełna wiedza filozofa na temat tworzonych w jego 
czasach dzieł (przede wszystkim dzieł najwybitniejszych, komponowanych 
na dworze Esterházych przez Haydna), to wysoce zniuansowana myśl Kantow-
ska nawet w zakresie muzyki daje się interpretować jako w pewnym stopniu 
odkrywcza, stanowiąc, jak podkreśla Moraczewski, antycypację nowożytnych 
problemów muzyki instrumentalnej, według zaś Dahlhausa – trafne rozpozna-
nie istoty muzyki jako sztuki przemawiającej tylko za pośrednictwem materii 
pozostającej w jej dyspozycji.

W niniejszej pracy starano się odczytać „muzyczną” myśl Kanta nieco w po-
przek utrwalonych, dominujących twierdzeń o zdecydowanie negatywnym 
stosunku filozofa do sztuki dźwiękowej. Jakkolwiek poddane analizie fragmen-
ty z Krytyki władzy sądzenia oraz z Antropologii nie pozwalają na całkowite 
przezwyciężenie narracji o nieprzychylnej postawie Kanta względem muzyki, to 
jednak konfrontacja poszczególnych uwag pozwala w określonych miejscach 
dostrzec zakłócenia w jego przekazie88. Swoista nieszczelność zrekonstruowane-
go wywodu, uwydatniająca się w postaci wskazanych antynomii, stwarza pole 
dla twórczej pracy interpretatora, by w pewnych granicach zrewaloryzować 
muzykę przedstawioną w optyce Kantowskiej.

Po pierwsze: na korzyść muzyki przemawia forma (kompozycja), która 
stanowi rację dla sądu smaku, a więc sądu o pięknie. Forma jest składnikiem 
niezbywalnym w muzyce, jakkolwiek odrębny problem stanowi trudność w jej 
percypowaniu, gdyż kompozycja nie stanowi kształtów naocznych, łatwo pod-
legających postrzeganiu.

Następna rzecz: w §51 trzeciej Krytyki Kant sytuuje muzykę po stronie sztuk 
pięknych, wskazując, że sąd o tej sztuce nie musi ograniczać się tylko do wymiaru 

86 Por. M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2001, s. 162.
87 Tamże, s. 158.
88 Wypada odnotować, że kwestia antynomiczności Kantowskich poglądów na muzykę została 

zasygnalizowana na kartach Historii estetyki muzycznej Fubiniego, który trafnie rozpoznał dwutorowość 
myśli królewieckiego filozofa. Zob. E. Fubini, dz. cyt., s. 215-217. Zob. także przyp. 49 niniejszego artykułu.
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zmysłowego. Co więcej, tam też muzyka nazwana jest wprost „piękną grą czuć 
(za pośrednictwem słuchu)”, choć w innym miejscu (w Antropologii) Kant do-
daje, że stanowi ona sztukę piękną tylko o tyle, o ile jest nośnikiem dla poezji.

Kolejnym argumentem sprzyjającym muzyce jest jej zdolność do powszechnie 
udzielającego się czaru. Jakkolwiek Kant źródeł tej powszechności nie ukazuje 
poprzez odwołanie się do kategorii piękna, lecz do teorii afektów, to jednak 
nadaje on muzyce rangę sztuki przekazującej idee estetyczne, które wymagają 
przecież udziału intelektu (choć nie dają się sprowadzić do określonego pojęcia). 
Inna sprawa, że w §49, gdzie wymienione są sztuki piękne wyrażające idee este-
tyczne, Kant już nie wskazuje muzyki, co stanowić może o zaskakującym braku 
konsekwencji, jak też o ambiwalencji w jego stosunku do sztuki dźwiękowej.

Swój pogląd na muzykę Kant odsłania także w wyróżnionych przez siebie 
kryteriach, podług których sztuki dają się porządkować w mniej lub bardziej 
określonych hierarchiach. Pod względem sprzyjania kulturze umysłowej muzyka 
zajmuje wśród sztuk pięknych ostatnie miejsce; w kwestii wywoływania wzru-
szenia – drugie; jeśli chodzi o sprawianie przyjemności – pierwsze, choć daje się 
zauważyć w tej sprawie pewne zawahanie u Kanta. Przyjemność jest wartością 
nisko przez Kanta ocenianą, toteż muzyka traktowana jako sztuka w większej 
mierze przyjemna, niż piękna, w tej perspektywie plasuje się na dole drabiny 
sztuk estetycznych. Wspomniane zawahanie przy wskazaniu muzyki jako sztuki 
dającej najwięcej przyjemności oraz przyznanie jej drugiego, zaraz za poezją, 
miejsca w kwestii wywoływania wzruszenia (choć to akurat Kant argumentuje 
zdolnością muzyki do łączenia się z poezją, a nie jakąś samodzielną cechą tej 
sztuki) czyni ogólny obraz wartościowania muzyki przez autora Krytyki lepszym, 
niż się zwykło przyjmować.

Jedną z najsilniejszych racji przemawiających za rewizją tradycyjnej inter-
pretacji Kantowskich poglądów na temat muzyki jest fakt, że niemiecki filozof 
wskazuje muzykę instrumentalną jako przykład piękna wolnego. Tego rodzaju 
piękno rozpoznawane jest za pośrednictwem czystego sądu smaku, a więc 
sądu wydawanego w stosunku do samej formy. Trudno znaleźć w całej Krytyce 
władzy sądzenia bardziej afirmatywne twierdzenie odnośnie do muzyki, skoro 
piękno, zwłaszcza wolne (obok wzniosłości), stanowi najważniejszą wartość 
w estetyce oświecenia.

Ostatnią z zaprezentowanych przesłanek, pozwalających skorygować sąd 
o jednoznacznie negatywnym ustosunkowaniu Kanta względem muzyki, jest 
nieco ryzykowna, aczkolwiek interesująca interpretacja słynnego twierdzenia, 
że muzyka jest „więcej rozkoszowaniem się niż kulturą”. Wysunięta tu propozycja 
polega na potraktowaniu partykuły „więcej” nie jako synonimu słowa „bardziej”, 
lecz jako zwrotu otwierającego przestrzeń dla wpisania muzyki w krąg filozofii 
transcendentalnej89. W takim odczytaniu muzyka przestaje być czymś, co można 
wyczerpać w naukach empirycznych, a zyskuje walor zjawiska zasługującego 
na traktowanie w kategoriach „wyróżnionego przedmiotu transcendentalnego 
namysłu”90. Takie podejście toruje drogę badaniom hermeneutycznym, które 

89 Przypomnę, że powołuję się w niniejszym tekście na interpretację „więcej” autorstwa Moraczew-
skiego, która przeze mnie zostaje w pewnych aspektach pogłębiona.

90 K. Moraczewski, dz. cyt., s. 54.
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dystansują się od przejawów empirycznych, by podjąć namysł nad wewnętrznym 
sensem dzieła (tym bardziej, że nie jest on sprowadzalny do pojęcia). W tym 
kontekście przywołany został przeze mnie termin „nieempirycznego naddatku” 
Rüdigera Bubnera, nawiązującego do estetyki Kantowskiej, a zwłaszcza do idei 
estetycznej, kumulującej w sobie zagadkowe „Więcej”, czyli nieokreśloność 
pojęcia.

*

Wskazane antynomie w obrębie Krytyki władzy sądzenia i Antropologii 
wydawać by się mogły obciążeniem dla Kantowskiej refleksji o muzyce, jeśli 
wymagalibyśmy od niej bezwzględnej konsekwencji. Fakt, że stanowi ona małą 
cząstkę w tak wielkim projekcie, jakim była całościowa krytyka poznania, po-
winien jednak mocno stępić ostrze takiego zarzutu, tym bardziej, że sam Kant 
nigdy otwarcie nie aspirował do opracowania jakiejś kompletnej wersji filozofii 
muzyki. Jak też zauważa Paul de Man, pewna ambiwalentność jest generalnie 
wpisana w całą trzecią Krytykę:

Krytyka władzy sądzenia jest wyjątkowo trudnym i ekscentrycznym tekstem, zwłaszcza że jest 
tak niezwykle dwuznaczna w każdym punkcie, przykładzie czy twierdzeniu i że każdy staje 
wciąż wobec coraz to nowych palących problemów, które sam Kant pozostawia w zawieszeniu, 
co przy ich dręczącej uporczywości zakrawa na mentalne okrucieństwo91.

Wydaje się, że antytetyczność Kantowskich twierdzeń o muzyce dobrze odsła-
nia problematyczność wiążącą się z próbą ujęcia tej sztuki w filozoficzne ramy. 
Można zaryzykować twierdzenie, że stosunkowo liczne pęknięcia, jakie daje się 
zauważyć w trakcie lektury trzeciej Krytyki, mają charakter poniekąd uniwersalny; 
nie są one tylko wyrazem fluktuacji poglądów na muzykę, która intensywnie 
postępowała w całym osiemnastym stuleciu, lecz generalnie dyskusyjnego sta-
tusu muzyki, ujawniającego się niemal zawsze, gdy na temat tej sztuki zabiera 
głos filozofia. Co więcej, nie ma jednej muzyki, tak jak nie ma jednej literatury 
czy jednych sztuk plastycznych: podział w muzyce przebiega według form, 
gatunków, epok, stylistyk czy kultur, co w sposób naturalny utrudnia, a wręcz 
uniemożliwia wydawanie sądów generalizujących, które na dodatek miałyby 
uniknąć wzajemnej sprzeczności.

Kant odwołuje się (czasami) jedynie do podziału na muzykę z tekstem i bez 
tekstu, co z oczywistych względów nie wyczerpuje istoty dziedzictwa tej sztuki. 
Nie to jednak stanowi źródło nieporozumienia co do jego stanowiska; rzecz 
w tym, że kategoryczne osądy, takie jak Herdera czy Einsteina, jakoby Kant ży-
wił w stosunku do muzyki pogardę, okazują się w świetle przytoczonych uwag 
autora Krytyki władzy sądzenia niesprawiedliwe.

Osobną kwestię stanowi to, że specyficzna, dwuznaczna postawa Kanta 
względem muzyki zdaje się zdradzać więcej niż to, co wprost zapisane w jego 
dziełach. Liczni apologeci muzyki usiłowali bowiem oddać niepokojący charakter 

91 P. de Man, Ideologia estetyczna, tłum. A. Przybysławski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2000, s. 184-185.
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tej sztuki, popadając w podniosły, egzaltowany ton. Można powiedzieć, że Kant 
osiąga podobny efekt – tyle że niezamierzenie i zupełnie innymi środkami.
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O granicach refleksji Kanta nad architekturą 
i związkach jego analiz wyobraźni 

ze współczesnym badaniem nowoczesnej przestrzeni miejskiej

Abstract

On the boundaries of Kant’s reflections on architecture and the connections 
of his analyses of imagination with contemporary research into modern 
urban space

The material analyzed in this article has its source in Kant’s aesthetics and extends its 
scope to contemporary deconstructionist architectural projects and contemporary research 
into the role of imagination in the creating and experiencing of the space of the modern 
city. The point of departure is an analysis of the Kantian situating of architecture in the 
domain of the fine arts, and the intriguing difficulty of maintaining agreement between 
the criteria that Kant establishes for art in general and the utility that he recognizes to 
be an indispensable trait of the art of building. The analyses revolve around the ques-
tion: is architecture (according to Kant) the domain of dependent beauty or a sphere 
of free creation and the possibility of pure aesthetic judgments? The second part of the 
article considers Kant’s studies of the activity of imagination and its connection with 
the intellect and understanding – as well as its relationship to taste – in the context of 
the urban effects of the action that is constructive and reflexive imagination; the space 
of the modern city is examined not only as a domain of the constructive embodiment 
of “dependent beauty” but also of “free beauty”.

Słowa kluczowe: estetyka Kanta, architektura, użyteczność, czysty sąd estetyczny, 
„wyobraźnia konstruktywna”, przestrzeń miejska

Keywords: Kant’s aesthetics, architecture, utility, pure aesthetic judgment, 
“constructive imagination”, urban space

Zajmując się badaniem związków filozofii z architekturą, śledzeniem trajektorii 
wpływów, jakie koncepcje wypracowywane przez filozofów wywierały od greckiej 
starożytności i wywierają nadal na współczesnych architektów na ukształtowa-
nie się europejskiej tradycji architektonicznej i planistów przestrzeni miejskiej, 
dotychczas nie poświęciłam jeszcze uwagi temu, co Kant jako estetyk miał 
explicite do powiedzenia o architekturze, a także, jak wyniki jego analiz doty-
czące współdziałania władz umysłu w artystycznym tworzeniu i estetycznym 
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doświadczaniu inspirować mogły pokolenia następującym po nim architektów, 
urbanistów i teoretyków zajmujących się tymi dziedzinami1.

Wkroczenie na to pole badawcze rozpocznę od przypomnienia tego, co Kant 
napisał w Krytyce władzy sądzenia o architekturze, przyjrzę się, jak ją wartościo-
wał i zastanowię się, dlaczego wyznaczył jej tak skromne miejsce w hierarchii 
sztuk. Spróbuję także zastanowić się nad tym, czy pozostając na gruncie kantow-
skich kryteriów sztuki genialnej, daje się w ogóle mówić o wolności tworzenia 
architektonicznego. Następnie skieruję uwagę na współczesne przekroczenia 
teoretycznych ram, jakie Kant wyznaczył sztuce budowania oraz przyjrzę się 
ich filozoficznym uzasadnieniom. 

Problematyka dalszej części artykułu oscylować będzie wokół analiz Kanta 
dotyczących działania wyobraźni i jej związku z intelektem, rozumem i smakiem 
rozważanych w kontekście wcielania ideału piękna w nowoczesnym plano-
waniu przestrzennym oraz współczesnych interpretacji wiążących te analizy 
z doświadczaniem przestrzeni miejskiej. 

Czy możliwa jest architektura jako sztuka nieużyteczna?

W Krytyce władzy sądzenia Kant teoretyzuje na temat architektury w II księdze, 
w końcowych paragrafach „Analityki wzniosłości”2. Dokonuje tam podziału sztuk 
pięknych na trzy rodzaje: sztuki posługujące się słowem3, sztuki plastyczne4 
oraz sztuki polegające na grze uczuć5, umieszczając architekturę wśród sztuk 
plastycznych. Sztuki plastyczne dzieli z kolei na: sztuki prawdy zmysłowej (czyli 
sztuki wyrażania idei w naoczności zmysłowej) i na sztuki pozoru zmysłowego6, 
zaliczając architekturę wraz z rzeźbą do pierwszego rodzaju. 

Rzeźbę określa jako sztukę, która pojęcia przedmiotów unaoczniająco przed-
stawia w taki sposób, w jaki mogłyby one istnieć w przyrodzie (tylko jako sztuka 
piękna uwzględnia przy tym celowość estetyczną); architekturę jako sztukę 
unaoczniającego przedstawiania pojęć przedmiotów, które możliwe są tylko 
dzięki sztuce i których forma posiada jako swą rację determinującą nie przy-
rodę, ale pewien arbitralny cel, unaocznia ona przedstawianie pojęć zarazem 

1 Zaznaczyć muszę w tym miejscu, że choć w książce Estetyka i poszukiwanie znaczeń w prze-
strzeniach architektonicznych (Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012) kilkakrotnie sięgałam 
do Kantowskich krytyk, to przywoływałam głównie te ich fragmenty, w których Kant analizował w nowy, 
transcendentalny sposób przestrzeń. Starałam się wyakcentować, że antycypował on swoimi analizami 
późniejsze sposoby badania przestrzeni przez filozofów, w których w coraz większym i pełniejszym 
wymiarze brany był pod uwagę aktywny, współkreujący doświadczenie podmiot.

2 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986, s. 252 i n.
3 „Sztukami posługującymi się słowem są krasomówstwo, poezja”, jw., s. 253.
4 „Sztuki plastyczne, czyli sztuki wyrażania idei w naoczności zmysłowej (nie poprzez wywołanie 

słowami wrażenia samej tylko wyobraźni) są albo sztuką prawdy zmysłowej, albo pozoru zmysłowego. 
Pierwsza nazywa się plastyką, druga malarstwem. Obie czynią z kształtów w przestrzeni wyraz idei; 
pierwsza udostępnia kształt zmysłom wzrokowi i dotykowi (…), druga tylko wzrokowi. Idea estetyczna 
(archetypon, prawzór) leży w wyobraźni u podstawy ich obu; ale kształt, który ja wyraża (ektypon, odbicie) 
dany jest bądź w cielesnej rozciągłości (tak jak sam przedmiot istnieje) bądź w taki sposób, w jaki widzi 
go oko (tak jak przejawia się na płaszczyźnie) (…). Do plastyki jako do pierwszego rodzaju plastycznych 
sztuk pięknych należy rzeźba i architektura ”, jw., s. 254-255.

5 Do sztuk polegających na grze zewnętrznych czuć zmysłowych zalicza Kant muzykę i sztukę koloru.
6 Do sztuk pozoru zmysłowego zalicza malarstwo i sztukę ogrodniczą.
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też w sposób estetycznie celowy. Wyraźnie podkreśla, że istotnym momentem 
dzieła architektury jest zdatność do pewnego użytku. W architekturze – pi-
sze – „pewne użytkowanie przedmiotu stanowi rzecz główna, do której jako 
do warunku ograniczone zostają idee estetyczne” – i dodaje – „świątynie lub 
wspaniałe budowle przeznaczone na zebrania publiczne lub też mieszkania, 
łuki triumfalne, kolumny kenofaty itp., wzniesione dla uczczenia czyjejś pa-
mięci należą do architektury. Co więcej, zaliczyć można do niej wszelki sprzęt 
domowy (roboty stolarskie, rzeczy służące do użytku) (…)”7. Jednocześnie zdaje 
się wskazywać, że – skoro dzieło architektury ma być zarazem dziełem sztuki, 
zdatność do użytku nie może być jego momentem najistotniejszym.

Wydawałoby się, że usytuowanie architektury w jednym rzędzie z rzeźbą 
stanowi o jej wysokim statusie estetycznym. Dokonując jednak takiego klasyfika-
cyjnego przyporządkowania, Kant podkreśla wyższość rzeźby nad architekturą, 
a racją owej wyższości rzeźby czyni właśnie mniejszy związek z użytkowaniem. 
Przypisuje tym samym rzeźbie większa domenę twórczej wolności. W architek-
turze bowiem estetyczna celowość jest czymś pożądanym, ale – wedle kryte-
riów, jakie Kant stawia w ogóle sztuce8 – co najmniej problematycznym; racją 
determinującą formę obiektu sztuki architektonicznej jest bowiem najczęściej 
ograniczający swobodę wyobraźni cel zewnętrzny. Ten jednak, na co jedynie 
enigmatycznie wskazuje Kant, nie poddając tej kwestii głębszej analizie, nie 
powinien dominować nad celowością estetyczną. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby kryteria, jakie stawia on sztuce, za-
stosować w radykalnej postaci do architektury, to ta dziedzina ludzkiej kreacji 
nie byłaby w ogóle uznana za sztukę. Jej wpisanie przez Kanta w poczet sztuk 
wydaje się swego rodzaju ustępstwem, które twórca systemu czyni wobec obo-
wiązującej praktyki kulturowej. Racją artystycznego statusu architektury wydaje 
się w Krytyce władzy sądzenia założenie, że architekt jako artysta-geniusz może 
wznieść się ponad oczekiwania i dotychczas obowiązujące prawidła i tworzyć 
w sposób wolny. Kant przyjmuje zarazem, że owo wzniesienie się artysty może 
dokonać się tylko poprzez „natchnienie jego władz przez przyrodę9, a nie naśla-
dowanie wzorów czy prawideł sprawdzonych w praktyce i służących użytecz-
ności. Oryginalność utalentowanych artystów, to znaczy to, iż nie kierują się oni 
żadnymi prawidłami, a jednocześnie efekty ich pracy wywołują u odbiorców 
bezpośrednie, subiektywne uczucia kryjące w sobie pretensje do powszechnej 
zgody, próbuje Kant wytłumaczyć koncepcją genialności. Genialność jest, jak 
podkreśla, darem przyrody. Taki sposób interpretacji oryginalności w jej aplikacji 
do architektury wydaje się jednak rozwiązaniem nie w pełni wystarczającym 
do tego, by rozwikłać rysującą się w trakcie lektury trzeciej krytyki sprzeczność 
między kryteriami, jakie Kant stawia sztuce i wymogiem użyteczności, jaki wiąże 
z architekturą.

7 Jw., s. 255.
8 Gdy mamy do czynienia z dziełem sztuki pięknej, musimy mieć świadomość, że jest ono sztuką, 

a nie przyrodą; niemniej jednaj celowość w jego formie musi wydawać się wolna od wszelkiego przymusu 
arbitralnych prawideł, jak gdyby było ono wytworem samej tylko przyrody. Por. jw., s. 230.

9 Jw., s. 232.
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Lektura Krytyki władzy sądzenia, tych jej fragmentów, które dotyczą archi-
tektury, prowokuje do zadania wielu pytań o wagę kryterium użyteczności dla 
określania artystycznej wartości dzieła architektury: 

Czy można zakładać, iż Kant dopuściłby możliwość porzucenia tego kryterium 
przez genialnego architekta? Czy funkcjonalny i praktyczny wymiar budynku 
daje się pogodzić z jego artystycznym wymiarem, którego odczucie stanowić 
może podstawę do wydania czystego – wedle kryteriów Kantowskich – sądu 
estetycznego?

Wiele uwagi poświęcił kwestiom kryjącym się z tego typu pytaniami filozof 
amerykański Paul Guyer. Dookreślił wyraźnie swoje stanowisko w tej sprawie 
w artykule opublikowanym 2011 r. w specjalnym, poświęconym architekturze, 
numerze „The Journal of Aesthetics and Art Criticism”10. Jego zdaniem właśnie 
w Krytyce władzy sądzenia, w tych jej fragmentach, które dotyczą związania 
sztuk, w tym architektury z ideą estetyczną kryją się podstawy do uznania 
w Kancie filozofa, który otworzył nowy postwitruwiański rozdział w estety-
ce architektury, dowartościowując zarazem jej potencjał ekspresywistyczny. 
Paradygmat witruwiański, w którym podstawą do realizacji podstawowych 
wartości architektury – firmitas, utilitas, venustas (czyli odpowiednio: trwałość, 
użyteczność i piękno) – są porządek, ułożenie, symetria, eurytmia i stosow-
ność, zastąpił Kant – co akcentuje Guyer – związaniem architektury jako sztuki 
z ideą estetyczną, otwierając przed architektami możliwość swobodnej kreacji 
niezdominowanej ograniczeniami wypływającymi z funkcji budynku i  jego 
praktycznego przeznaczenia11. 

Polem teoretycznym, z którego czerpać można – za Guyerem – argumenty 
przemawiające za dokonaniem przez Kanta takiego zwrotu w myśleniu o archi-
tekturze, są współczesne badania nad kantowską wzniosłością ukierunkowane 
na ujawnianie możliwość aplikacji tej kantowskiej kategorii do interpretacji es-
tetycznego doświadczania nie tylko – jak wydawałoby sugeruje Kant – „surowej 
przyrody”, lecz także architektury i przestrzeni miejskiej12.

Doceniając nowatorstwo wyników badań Paula Guyera nad kantowską este-
tyką architektury, sama jednak, w sprawie sugestii Kanta dotyczących możliwości 
uwolnienia kreacji dzieła architektonicznego od wymogu użyteczności, zajmuję 
stanowisko bardziej sceptyczne. I z tego stanowiska chciałabym w dalszej części 
rozważań (uznając za hipotetyczną raczej niż zakładaną przez Kanta sugestię 
dotyczącą wolności w tworzeniu architektonicznym) zastanowić się, czy znala-
zła ona (w swej mniej lub bardziej radykalnej wersji), bądź znajduje, obrońców 
wśród praktyków i teoretyków sztuki budowania. 

Propagatorem mniej radykalnej wersji tej myśli, to znaczy tkwiącego w niej 
potencjału waloryzacji pozaużytkowej (czyli czysto estetycznej) wartości 

10 P. Guyer, Kant and the Philosophy of Architecture, ”The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 
Vol. 69, No. 1, Special Issue: „The Aesthetics of Architecture: Philosophical Investigations into the Art 
of Building” (Winter, 2011), s. 7-19.

11 Jw., s. 8 i n.
12 Interesującą pracą sytuującą się na takim polu teoretycznym jest artykuł D. Mączki „Estetyka 

wzniosłości a przestrzeń miasta”, w którym pojawia się rozważane w kontekście wzniosłości odniesienie 
do wyników pracy badawczej P. Gruyera. Artykuł dostępny na: https://www.academia.edu/13453111/
Estetyka_wznios%C5%82o%C5%9Bci_a_przestrze%C5%84_miasta [dostęp: 10.11.2018].
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architektury, był pod koniec XIX wieku John Ruskin. To on, walcząc z efektami 
wpływu na architekturę masowej produkcji przemysłowej, pisząc o cnotach 
architektury13 i żarliwie broniąc znaczenia w niej ornamentyki14, odważył się 
twierdzić, że „architekturą jest to, co nieużyteczne”15. Tym, co naprawdę zachwy-
cało go w obcowaniu z „cnotami” architektury, były nie same cechy i wielkość 
jej obiektów (bo „skały są potężniejsze a przyroda piękniejsza, niż jakiekolwiek 
ludzkie dzieło”), tylko dostrzeganie i podkreślanie, wzorem Kanta, że w nich 
jako artefaktach przejawia się właśnie ludzki geniusz. 

Zawarte w pismach Ruskina sugestie formułowane (miejscami bardzo od-
ważnie i prowokacyjnie) w obronie znaczenia estetycznej wartości architektury 
nie przekraczają jednak ram europejskiej tradycji architektonicznej. 

Otwarte porzucanie witruwiańskich prawideł (firmitas, utilitas, venustas) 
rządzących tą tradycja i wyraźne formułowanie deklaracji walki z ich dominacją 
w architekturze jest zjawiskiem w kulturze stosunkowo nowym, sprowokowa-
nym wpływem, jaki wywarła na architektów dekonstrukcja. Do współczesnych 
orędowników wyzwalania formy architektonicznej od ograniczeń narzucanych 
jej przez tradycyjnie rozumianą użyteczność należy Peter Eisenman16. Broni on 
konceptualności i elitarnego charakteru współczesnej architektury. Jego budynki 
krytykowane są jako niewygodne, wadliwie skonstruowane i nieprzyjazne dla 
użytkowników. Niektóre z nich, jak Wexner Center for the Arts (1989), wymagały 
wręcz reorganizacji wnętrz17.

W podobnym nieutylitarnym nastawieniu projektuje dekonstruktywista 
Bernard Tschumi. Ostrze krytyki w swych projektach kieruje na poziomy źródło-
wego myślenia o architekturze, na którym dostrzega opresyjne oddziaływanie 
zewnętrznych mechanizmów faktycznie blokujących architektoniczne tworzenie, 
to znaczy przekształcających je w powielanie prawideł projektowania i instytucjo-
nalnie usankcjonowanych schematów. Najbardziej znaną realizacją Tschumiego 
jest park La Vilette w Paryżu z jaskrawoczerwonymi planowo niefunkcjonalnymi 
„kaprysami”. „Park – pisze Tschumi – jest starannie wypracowanym esejem 
o zniekształceniu form idealnych”. „Kaprysy” z Vilette są niezaprzeczalnie 

13 Por. J. Ruskin, The Stones of Venice, “Da Capo Press”, Boston 2003, s. 49. Dzieląc funkcje 
praktyczne na działania (udzielanie schronienia) i mowę (wartość historyczna), dopiero jako trzecią 
wymienia cnotę estetyczną.

14 W rozdziale XXI swojej pracy – pisze Ruskin o odniesieniu umysłu do ornamentu, ale bardziej 
szczegółowo odnosi się do przykładów. Jw., s. 235 i n.

15 Ruskin pisze też o wartościach funkcjonalnych architektury (co je gwarantuje). Od XIV paragrafu 
wraca jednak do waloryzacji wartości dekoracyjnych. W kontekście prowadzonych powyżej analiz ważny jest 
wyznawany przez niego pogląd, że tym, co naprawdę zachwyca w obcowaniu z oboma typami wartości 
(czy „cnót”, jak je nazywa) w architekturze, nie są same ich cechy i wielkość (bo „skały są potężniejsze 
a przyroda piękniejsza, niż jakiekolwiek ludzkie dzieło”), tylko właśnie dostrzeżenie w architekturze, jako 
artefakcie, ludzkiego geniusza.

16 Autor m.in. słynnego „Domu numer 6”, z nieobecną kolumną rozcinającą małżeńskie łoże 
właścicieli i narażającą mieszkańców na wypadnięcie z sypialni do położonego piętro niżej pokoju 
dziennego, projektu berlińskiego wieżowca Max Reinhard Haus, Pomnika Pomordowanych Żydów Europy 
czy ostatnio Miasta Kultury na wzgórzu Gaiás w Santiago de Compostela.

17 Peter Eisenman, dążąc do odzyskania takich cech architektury, które pozwalałyby ją określić 
jako wzniosłą, doszukuje się w niej tego, co przekracza wiedzę i dotyczy czegoś bardziej niepewnego, 
nieobecnego i obcego. Por. P. Eisenman, En Terror Firma: In Trails of Grotextes, w: Theorizing a New 
Agenda for Architecture. An Anthology of Architectural Theory 1965-1995, K. Nesbitt (red.), New York 
1996, s. 567-568.
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rzeźbiarskie i usytuowane na pograniczu użyteczności i bezużyteczności, są 
oczywistym krokiem nie tylko w kierunku „destabilizacji”, lecz także ku wyzwo-
leniu architektury, które przybliża formę zbudowaną do sztuki18. 

Namysł nad dorobkiem artystycznym tych dwóch architektów pozwala 
na ekspozycję pozytywnego wymiaru „zainfekowania” architektury strategią 
dekonstrukcji (pomimo zarzucanej im przez użytkowników i krytyków architektury 
nieużyteczności zaprojektowanych przez nich obiektów). „Dekonstrukcja bowiem 
nie oznacza destrukcji tego, co zostało zbudowane – fizycznie, teoretycznie 
lub kulturowo – po to, by odsłonić nagą skałę, na której można zbudować 
coś nowego. Dekonstrukcja jest sposobem kwestionowania samego modelu 
architektonicznego i/lub urbanistycznego. Architekci dekonstruują zasadnicze 
elementy przeszłości, krytykując wszystko, co podporządkowuje architekturę 
czemuś innemu, np. wartościom tj. użyteczność, piękno, nie po to, by budować 
coś nieużytecznego i brzydkiego, ale, by wyswobodzić architekturę z zewnętrz-
nych teologii, z niezwiązanych z nią celów. I to nie po to, by uczynić ją czystą 
sztuką, lecz by rozszerzyć granice jej użyteczności”19, tzn. tak rozszerzyć zakres 
stosowalności słowa użyteczność, by objął on procesy poznawcze i myślenie. 
Taki kierunek dookreślenia użyteczności pozostaje jednak wyraźnie poza grani-
cami kantowskich analiz sztuk. Fundamentem namysłu nad działaniem władzy 
sądzenia i efektem systemowego podejścia Kanta do analizowania sztuk jest 
przecież ich apoznawczy charakter. 

Kantowski namysł nad wyobraźnią jako źródło zależnego czy wolnego piękna 
nowoczesnych miast?

Zagadnieniem, jakie zatrzymało moja uwagę podczas lektury kantowskich 
krytyk, była relacja między architektoniką czystego rozumu20 i ujęciem granic 
aktywności wyobraźni w Krytyce władzy sądzenia, a nowoczesnymi koncepcjami 
planowania przestrzeni miejskiej. 

Kantowska architektonika myślenia oraz analizy pracy wyobraźni podległej 
władzy rozumu przeniesione w zakres planowania przestrzeni miejskiej wydają 
się sankcjonować racjonalne, odgórne porządkowanie przestrzeni, w którym 
idea całości dominuje nad poszczególnymi częściami oraz nawiązywać do idei 
„miasta kartezjańskiego”, które opowiada się za projektowaniem całościowym 
i „od podstaw”. Zasady te odnaleźć można w manifestach planistycznych i urba-
nistycznych z początku XX wieku, ich realizacja doprowadzić miała do tworzenia 

18 Jak podkreśla m.in. Kurt Forster, architekci dzisiaj nie są już jedynie projektantami, a „agentami 
kulturyzacji, pionierami wzniecającymi nowe idee i sprawiającymi, że z jednego sposobu życia przechodzi 
się w drugi”. B. Stec, Powtórne spojrzenie – rozmowa z Kurtem W. Forsterem, „Architektura & Biznes”, 
nr 5/2005, (154), s. 80.

19 E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005, s. 248. 
20 W II tomie Krytyki czystego rozumu, w dziale trzecim metodologii transcendentalnej zatytułowanym 

„Architektonika czystego rozumu” Kant nazywa architektoniką „sztukę (tworzenia) systemów”, czyli 
„jedność różnorodnych poznań podporządkowanych pewnej idei. Ideą tą jest pojęcie rozumowe formy 
całości, o ile przez nie zostaje określony a priori zarówno zakres tego, co różnorodne, jak i miejsce 
[poszczególnych] części względem siebie”. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. II, przekł. R. Ingarden, 
PWN, Warszawa 1957, s. 577.
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miast „zorganizowanego piękna”, ich planiści zakładali – niejako wzorem Kanta 
– że urzeczywistnione w nich piękno będzie się powszechnie podobało. 

Koncept wyobraźni konstruktywnej, uznany za kluczowy dla projektów pla-
nistycznych nowoczesnych miast wyprowadza z kantowskich źródeł i szeroko 
analizuje Małgorzata Nieszczerzewska w książce Narracje miejskiej wyobraźni21. 
Odwołując się do Kantowskich analiz i aplikując je do badań miejskiej przestrze-
ni, wyróżnia trzy rodzaje wyobraźni: konstruktywną, refleksyjną i poetycką. 
Pierwszy z nich – wyobraźnia konstruktywna ma charakter całościujący; jej 
aktywność ujawnia się w projektach urbanistycznych szczególnie pod koniec 
XIX i początkach XX wieku. Gdy ten rodzaj wyobraźni zostaje zaangażowany 
do uzdrawiania przednowoczesnych wad tkanki miejskiej (przestrzennego cha-
osu, przeludnienia brudu, braku roślinności i światła), włącza się w realizację 
miast modernistycznych miast idealnych, tj. idea miasta-ogrodu Ebenezera 
Howarda22, idea miasta jako precyzyjnego mechanizmu oraz daje się odnaleźć 
u podstaw modernistycznych projektów i ruchów urbanistycznych (tj. Broadacre 
City czy Beautiful Movement City).

Kwestia, nad którą chciałabym się poniżej zastanowić, zawiera się w pytaniu: 
jak kantowskie analizy władzy wyobraźni, szczególnie ujawniania się jej znacze-
nia i potencjału, gdy użyta zostaje w zamiarze estetycznym, mają się do pracy 
wyobraźni konstruktywnej znajdującej wyraz w takim odgórnym planowaniu 
przestrzeni miast?

Poza Krytyką czystego rozumu, gdzie w badaniach transcendentalnych Kant 
eksplikuje poznawcze (syntetyzujące) funkcje i zadania wyobraźni23, traktując 
ją jako „rodzaj twórczej ekspresji: pisze o tej władzy m.in. także w Antropologii 
w ujęciu pragmatycznym24. Choć nazywa ją tam artystką i czarodziejką, wyraźnie 
podkreśla, że sama nie posiada ona mocy twórczej (materiał do swych wytworów 
musi czerpać ze zmysłów), zaznaczając, że gdy działa ona niezależnie od inte-
lektu i w żaden sposób nie współgra z pojęciami, jest tylko fantazjowaniem, 
tworzeniem nonsensów (willa księcia Palagonii na Sycylii), tzn. „marzycielskim 
rojeniem”25 podobnym do snu; gdy jednak podlega woli artysty i współpracu-
je z intelektem, staje się kompozycją26. Ta zależność od woli komponującego 
(artysty?) może jednak przybierać różne warianty. 

Podejmując namysł nad hipotetycznym wpływem kantowskiego namysłu nad 
wyobraźnią na nowoczesne koncepcje planowania przestrzennego, warto więc 
przypomnieć, jaki charakter ma współpraca wyobraźni z intelektem w sądzie 
smaku, a jaki przy tworzeniu dzieła sztuki przez artystę genialnego.

21 M. Nieszczerzewska, Narracje miejskiej wyobraźni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 
2009, s. 17-20 i 25-55.

22 Patrz: A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana: antropologiczna interpretacja utopii miasta-Ogrodu, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, passim .

23 Na ten temat pisze szeroko m.in. R. Kuliniak w artykule „Problem wyobraźni w filozofii Kanta 
i Hegla”, „Folia Philosophica” 26, 2008, s. 222-228.

24 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wyd. IFiS 
PAN, Warszawa 2005, s. 80 i n.

25 Jw.
26 „Nim artysta przedstawi jakiś kształt cielesny (niejako namacalnie), musi wykonać go w wyobraźni, 

kształt ten jest wiec tworem, który, gdy jest mimowolny (jak np. we śnie) zwie się fantazją, jeśli zaś rządzi 
nim wola, to nazwie się kompozycją”, jw.
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O ile w wypadku poznania ta współpraca polega na podporządkowaniu, 
poddaniu się wyobraźni pojęciom i prawodawstwu intelektu, to w wypadku 
doznań piękna i wydawania sądów smaku Kant mówi już o grze tych władz, 
ożywianiu tej gry poprzez aktywizowanie zdolności unaoczniającego przedsta-
wiania idei estetycznych27. To, co wytwarza wyobraźnia – idee zmierzają wtedy 
ku czemuś, co leży poza granicami doświadczenia i w ten sposób usiłują się 
zbliżyć do unaoczniającego przedstawienia pojęć rozumowych (idei rozumo-
wych)28. Idea estetyczna, przedstawienie wytworzone przez wyobraźnię twór-
czą i skojarzone z pojęciem estetycznie w sposób nieograniczony je rozszerza 
o uboczne przedstawienia wyobraźni, różnorodność częściowych przedstawień 
stowarzyszonych z pewnym pojęciem (o atrybuty estetyczne przedmiotu, któ-
rego pojęcie, jako idea rozumowa nie może być adekwatnie przedstawione). 
Gdy wyobraźnia użyta zostaje w zamiarze estetycznym przez jednostkę genialną, 
jest swobodna, oscyluje jednak ku pojęciu. Może jednak ponad ową zgodność 
z pojęciem dostarczyć, chociaż w sposób niezmierzony intelektowi bogatego, 
nierozwiniętego materiału, którego on w swym pojęciu nie uwzględniał i który 
stosuje się tyle obiektywnie do celu poznania, ile subiektywnie w celu nadania 
życia władzom poznawczym. Genialność pozwala wynajdywać z jednej strony 
idee dla danego pojęcia, z drugiej trafny dla nich wyraz, dzięki którym subiek-
tywny nastrój umysłu może jako towarzyszący pojęciu być przekazywany innym. 

W rozważaniach o pięknie genialność jednak podporządkowuje Kant smakowi. 
„Dla piękna – pisze – konieczne jest nie tylko bogactwo i oryginalność idei, ile 
dostosowanie wyobraźni do prawidłowości intelektu. (…) Smak jest, jak władza 
sądzenia w ogóle dyscypliną, (czyli karnością) genialności, podcina mocno jej 
skrzydła, ogładza ja i szlifuje, ale zarazem udziela jej także wskazówek, czym 
i w jakim zakresie ma się ona zająć, aby pozostać celową (…)”29.

W wypadku zaangażowania wyobraźni wytwórczej30 do kreacji zorganizo-
wanego całościowo „piękna metropolii” przekroczona zostaje ponadto „czysto 
estetyczna celowość”, bo wkracza pojęcie obiektywnej celowości (doskonałości) 
i ideału piękna („piękno wolne” staje się zależne). Doskonałość i wewnętrzna 
celowość dominuje wtedy nad swobodną grą wyobraźni i  intelektu. Pojęcie 
obiektywnej celowości zawsze jest przypisywane pięknu, dla którego szukamy 
ideału. O ile idea według Kanta oznacza pojęcie rozumowe, to ideał „wyobraże-
nie czegoś jednostkowego jako adekwatnego urzeczywistnienia pewnej idei”31. 

27 „Przez ideę estetyczną zaś rozumiem – pisze Kant – takie [wytworzone przez] wyobraźnię 
przedstawienie, które daje dużo do myślenia, przy czym jednak żadna określona myśl, tzn. pojęcie nie 
może być mu adekwatne, i co za tym idzie żadna mowa ani całkowicie ująć, ani zrozumiałym uczynić nie 
może. Nietrudno zauważyć, że jest ona odpowiednikiem (pendant) idei rozumowej będącej na odwrót 
pojęciem, któremu żadna naoczność (przedstawienie [wytwarzane przez] wyobraźnię) adekwatna być 
nie może”. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, op. cit., s. 242.

28 Przykładem może być sytuacja, gdy poeta odważa się zmysłowo przedstawić idee rozumu 
o niewidzialnych istotach, tj. wieczność, piekło, śmierć, gdy za pośrednictwem wyobraźni usiłuje dorównać 
przykładowi rozumu w osiąganiu tego, co najwyższe. Poezja jest, zdaniem Kanta, terenem, na którym 
zdolność do tworzenia idei estetycznych objawia się najpełniej. Jw.

29 Jw., s. 251.
30 Wyobraźnia wytwórcza „czysta”, „transcendentalna” daje nam możliwość wyobrażenia sobie 

przedmiotu nieobecnego i poprzedza empiryczne doświadczenie; wyobraźnia empiryczno-psychologiczna 
odwołuje się do doświadczenia empirycznego.

31 Jw., s. 111.
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Ideału piękna nie posiadamy, ale staramy się go wytworzyć, będzie to jednak 
tylko ideał wyobraźni oparty na unaoczniającym przedstawieniu.

Pomimo tego, że Kant explicite twierdzi, że tylko człowiek32 nadaje się 
wśród rzeczy świata tego na ideał piękna, w celowym działaniu wyobraźni 
konstruktywnej odpowiedzialnej za tworzenie w XX wieku m.in. różnych kon-
cepcji nowoczesnego miasta dostrzec można przejaw dążeń do wytworzenia 
właśnie ideału piękna, który wyraźnie przekracza kantowskiego zastrzeżenie, 
ale jednocześnie koresponduje z kantowską architektoniką czystego rozumu. 

Do takich właśnie wniosków dochodzi w swoich analizach pracy wyobraźni 
konstruktywnej Małgorzata Nieszczerzewska33. Wskazując, że „twórcy (piękna – 
M. B.) – nowoczesnych metropolii stosowali się świadomie bądź nie do koncepcji 
Kanta”34 zakładającej powszechność sądów smaku, podkreśla jednocześnie, 
że to „«zorganizowane piękno» metropolii powiązać można (…) z kantowską 
kategorią «piękna zależnego», którego podstawą jest doskonałość, oznaczająca 
połączenie różnorodności w jedną całość”35.

W zaangażowaniu wyobraźni konstruktywnej do planowania piękna nowo-
czesnych miast idealizacja zwycięża aktywizowanie zdolności unaoczniającego 
przedstawiania idei estetycznych; wyobraźnia nie jest już użyta w zamiarze es-
tetycznym, schematyzuje, całościuje i pozbawia nasze wyobrażenie miasta cech 
drugorzędnych na rzecz uznania tych, które przez ekspertów uznane zostają za 
zasadnicze dla „uzdrowienia” ich przestrzeni. Tak pracującą wyobraźnię Zyg-
munt Bauman w Utopi bez toposu nazywa „wyobraźnią w klatce”36. Znaczenia 
wytwarzane wyobrażeniowo przez wizjonerów-konstruktywistów i wtapiane 
w nowoczesną przestrzeń miejską najlepiej prezentowały się na papierze, 
w miniaturze, z lotu ptaka lub z ostatnich pięter wieżowców górujących nad 
miastem; ich wizje piękna nie uwzględniały cielesności miejskiego podmiotu 
i jego ucieleśnionej percepcji przestrzeni, różnych sfer życiowej praktyki, w tym 
znaczeń wytwarzanych w indywidualnych narracjach przechadzających się po 
mieście spacerowiczów.

Sposób działania wyobraźni konstruktywnej znajduje swój odpowiednik 
w tym, co M. de Certeau nazywa „widzeniem Manhattanu ze sto dziesiątego 
piętra World Trade Center”37. Jest to widzenie właściwe kartografom, urbanistom, 
planistom. Zrozumiałą lekturę zaplanowanego i czytelnego miasta de Certeau 
przeciwstawia „niedowidzeniu”, które cechuje użytkowników przestrzeni miej-
skiej, którzy – jak pisze „wykorzystują niewidoczne przestrzenie, poznają je po 
omacku, jak w miłosnym zwarciu. (…) wszystko odbywa się tak jakby zaślepie-
nie było charakterystyczną cechą praktyk tworzących zamieszkane miasto. Sieć 
tych wysuwających się naprzód i krzyżujących pism tworzy złożoną historię, bez 

32 Jw., s. 112.
33 M. Nieszczerzewska, op. cit., s. 33 i n.
34 Jw., s. 32.
35 Jw., s. 33 i 38.
36 Z. Bauman, Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Wyd. IFiS 

PAN, Warszawa 2004, s. 20.
37 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2008, s. 93.
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autora ani widza, w postaci fragmentów trajektorii zmian przestrzeni; w sto-
sunku do przedstawień jest ona nieskończenie i codziennie inna”38.

Taką przestrzeń de Certeau wiąże z praktykowaniem miasta zwanym „mową 
błądzących kroków”39. Małgorzata Nieszczerzewska łączy jej wytwarzanie z dzia-
łaniem wyobraźni refleksyjnej40. Tworzy ona na miejskich ulicach pojedyncze, 
oryginalne labiryntowe mikronarracje, których sens swobodnie wytwarzany jest 
przez miejskie indywidua wędrujące „pośród krętych uliczek i bogatych zdobień”. 
Narracje podążają za tym rodzajem wyobraźni niezależnie od spotykanych „form, 
brył i konturów”, zagłębiają się w tajemnice przestrzeni miejskiej, nabierają 
gęstości w obszarze przenikania się przeszłości z teraźniejszością, w intymnym 
splocie podmiotu z przestrzenią. Refleksyjna wyobraźnia nie schematyzuje, nie 
upraszcza, nie totalizuje – przeciwnie (podobnie jak jej jeszcze bardziej swa-
wolna i jeszcze bardziej oparta na emocjach i uczuciach władza wytwarzania 
znaczeń – „wyobraźnia poetycka”) ujawnia tajemnicza różnorodność miasta 
raczej – tak jak to określał Kant, pisząc o subiektywnym sądzie estetycznym, 
„bawiąc się oglądaniem kształtów” i twórczo zdążając ku idei estetycznej niż 
podporządkowując ten nieskończony potencjał znaczeń miejskiej przestrzeni 
jakiejkolwiek poznawczej czy funkcjonalnej teleologii. Wyobraźnia refleksyjna 
i poetycka odpowiadają więc za obszary odnajdywania w mieście piękna, które 
Kant nazywał wolnym. Dzięki nim nawet w racjonalnie uporządkowanej prze-
strzeni nowoczesnego miasta jest miejsce na tajemnicę, dowolność i swobodną 
twórczość nieuwięzioną w poznawczych ramach architektoniki czystego rozumu.
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Abstract

The Ingenious Artist in the Theories of Immanuel Kant and Konrad Fiedler

Analyzing the figure of the “ingenious artist” as presented in the theories of formal 
aesthetics, I confront the ideas of Immanuel Kant with their original continuation de-
veloped by Konrad Fiedler. In both theories, the artist endowed with artistic genius is 
the most important factor in the process of creating an original and unique work of 
art. Nevertheless, despite Kant’s own statement that the artist needs to be constricted 
by the rules of art and strictly follow them, the Kantian philosophical framework allows 
for another, very different vision of artistic genius, according to which the artist is able 
to act without any boundaries. This concept of an infinite artistic freedom was created 
by Konrad Fiedler and developed in his theory of “pure visibility”. In Fiedler’s theory, 
the artist makes some new spheres of reality visible, and he does so in a completely 
unhampered way. In this manner, he extends the area of mutual experience.

Słowa kluczowe: artysta, estetyka formalna, geniusz artystyczny, Konrad Fiedler, 
Immanuel Kant

Keywords: artist, formal aesthetics, artistic genius, Konrad Fiedler, Immanuel Kant

W Kantowskiej Krytyce władzy sądzenia pojęcie „geniuszu artystycznego” sta-
nowi jedno z ważniejszych narzędzi filozoficznej analizy zagadnień twórczości 
plastycznej i dzieła sztuki pięknej. Obdarzony genialnością twórca jest najważ-
niejszym warunkiem powstania oryginalnego i unikatowego dzieła. Dowarto-
ściowanie znaczenia samego twórcy łączy się z koniecznością istnienia ścisłych 
reguł pracy twórczej, poza które artystyczny geniusz nie może wykroczyć, jeżeli 
jego dzieła mają zostać uznane za sztukę piękną.

Jednakże, filozofia Kanta w sposób nieoczywisty umożliwia również rady-
kalnie odmienną koncepcję genialności, w której artyście pozostawiony może 
być nieograniczenie szeroki margines swobody artystycznej. Twórcą takiej 
teorii jest Konrad Fiedler, autor napisanej w latach 80. XIX wieku inspirującej 



84

Magda Kaźmierczak

pracy zatytułowanej Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit1 (O źródle 
twórczości artystycznej). Chociaż swoją teorię artystycznej czynności twórczej 
zbudował, opierając się na założeniach i rozwiązaniach filozofii kantowskiej, 
to nie wywodził ich z rozważań zawartych w poświęconej zagadnieniom ściśle 
estetycznym Krytyce władzy sądzenia. Wypracowanie idącej w kontrze do teorii 
Immanuela Kanta własnej koncepcji geniuszu artystycznego, umożliwił sobie 
Fiedler, sięgając bezpośrednio do epistemologii przedstawionej przez Kanta 
w Krytyce czystego rozumu2.

I

Pierwsza z Krytyk została napisana przez Kanta w jasno sprecyzowanym celu: 
uratowania sensowności i prawdziwości poznania naukowego przed krytyką 
ze strony współczesnych Kantowi sceptyków. W umyśle ludzkim wyodrębnił 
on trzy obszary: naoczność odpowiadającą za ujmowanie danych zmysłowych, 
intelekt, który za pomocą kategorii te dane porządkuje, oraz rozum, który do-
konuje ich syntezy w pojęciu. Materia zmysłowa, którą naoczność dostarcza 
wyższym władzom poznawczym, sama jest bez nich niewiele warta: „Myśli bez 
treści naocznej są puste, dane naoczne bez pojęć – ślepe”3 – pisał Kant. Z jed-
nej strony, intelekt potrzebuje więc danych dostarczanych przez zmysłowość, 
ponieważ treść wszelkiej wiedzy pochodzić musi z doświadczenia; z drugiej 
zaś znaczy to, że sama zmysłowość nie może powiedzieć nam nic o świecie, 
ponieważ jedyne, co przyjmuje ze świata, to nieuporządkowana mgławica 
wrażeń, która dopiero w wyniku porządkującej pracy intelektu i zawartych 
w nim apriorycznych kategorii zyskuje swoje prawdziwe znaczenie poznawcze.

W O źródle twórczości artystycznej Fiedler wykazuje jednakże istnienie innego, 
równoległego i równie pewnego, co naukowy, schematu poznania: zmysłowe 
poznanie twórcze. W postulowanym przez Fiedlera twórczym poznaniu zmysło-
wym, władza zmysłowej naoczności zostaje uwolniona od podlegania wyższym 
władzom intelektu w znaczeniu kantowskim, co pozwala na nawiązanie bez-
pośredniej łączności ze światem pozbawionym narzuconych mu przez intelekt 
i rozum ram kategorialnych i pojęciowych. Jest to świat „czystej widzialności”4.

„Czyste widzenie” polega na intensyfikacji pracy władzy zmysłowej naocz-
ności w taki sposób, by dane zmysłowe nie zostały poddane represyjnej władzy 
intelektu. Jak sądził Fiedler, kategorie intelektu i pojęcia rozumu są w stanie 
wykorzystać jedynie niewielką część bogactwa materii zmysłowej, jakiej dostarcza 
im naoczność. Dzięki zintensyfikowaniu pracy naoczności, podmiot poznający 
może pozostać na poziomie samej zmysłowości. Pozwala to odzyskać bogactwo 
rzeczywistości widzialnej i otwiera przed nami niemożliwy do zbadania przez 

1 K. Fiedler, Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit, [w:] tegoż, Schriften über Kunst, hrsg. 
H. Konnerth, R. Piper & Co., München 1913.

2 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, 2 t., przeł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957.
3 Tamże, t. 1, s. 139.
4 O pojęciu „czystej widzialności” pisałam w artykule „Czysta widzialność” w estetyce formalnej 

Konrada Fiedlera, „HYBRIS”, nr 39 (2017), s. 142-163, http://magazynhybris.com/index.php/archive/
63-hybris-39-2017 [dostęp: 14.02.2019].
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naukę obszar „czystej widzialności”, czyli nieustrukturyzowanego jeszcze obrazu 
świata. Jak pisał Konrad Fiedler, świat jest w istocie

niezmierzoną, bezładną i wielobarwną mieszaniną naszych postrzeżeń i przedstawień, które 
pojawiają się i znikają to naszemu widzeniu zewnętrznemu, to naszemu oku wewnętrznemu. 
Pobudzają nas one swoim zagęszczeniem, ale nie pozostawiając śladu znikają tak szybko, jak 
tylko wyda nam się, że ujęliśmy je intensywnością naszego uczucia albo jasnością poznania 
pojęciowego. Jest to potężne królestwo światła, w którym ukazuje się nam nieskończona seria 
nieskończonych kombinacji obrazów. Wydaje nam się, że bez wysiłku możemy stać się jej posia-
daczami, jednakże nawet przed najskromniejszą próbą wglądu badawczego, cała jej obfitość, 
i cała jej doskonałość, przedstawiają nam się w formie niepewnej, niedokładnej i zmiennej. 
Widzialność ta podobna jest do prezentu, który został nam wręczony bez naszej zasługi5.

O przedmiotach zwykliśmy sądzić, że są one pewnymi „gotowymi”, syntetycznymi 
całościami złożonymi z różnorodnych jakości zmysłowych. Natomiast oderwana 
od przedmiotu „czysta widzialność” to już wyłącznie czysto wzrokowe wraże-
nie światła i koloru. W spotkaniu ze światem w każdej chwili konfrontujemy 
się z rzeczywistą pustką, nicością rozumianą jako chaotyczna wielość danych 
wrażeniowych, którą z całych sił usiłujemy ująć przy pomocy naszych wyższych 
władz poznawczych. Wynurzające się z owej pustki formy (Gestalt) są tymczasem 
jedynie stającymi się w konkretnym momencie widzialnymi fragmentami tego, 
co może się dla nas widzialnym dopiero stać.

W teorii Fiedlera pojęcie „widzenia” nabiera więc nowej jakości: zamiast 
„myśleć” chodzi o to, żeby „widzieć”, zamiast wykraczać poza widzialność 
w stronę pojęć – na widzialności się zatrzymać i poddać przemożnej mocy 
jej oddziaływania. Możliwością nie intelektualnego, ale czysto zmysłowego 
doświadczania i poznawania świata obdarzony jest każdy człowiek, jednakże 
edukacja nastawiona na poznanie naukowe i wypracowanie praktycznego 
podejścia do świata sprawia, że zatracamy naszą dziecięcą zdolność bezpo-
średniego, czystego widzenia6. Nieustrukturyzowany chaos wrażeń wytrąca 
nas bowiem z codziennego nurtu życia i sprawia, że grunt usuwa nam się spod 
stóp, a my całkowicie tracimy poczucie stabilności świata. W przeciwieństwie 
do poznania intelektualnego, które towarzyszy nam na co dzień, poznanie 
zmysłowo-intuicyjne pozostaje ostatecznie domeną tych, u których wrodzona 
wszystkim wrażliwość na to, co zmysłowe, nie uległa neutralizacji. Jak sądził 
Konrad Fiedler, w najwyższym stopniu są nimi artyści.

II

Teoria Kanta oraz neokantowska teoria Fiedlera stawiają przed artystami i sztu-
ką zupełnie różne zadania. Zdaniem Kanta sztuka piękna jest unaoczniającym, 
a więc zmysłowym przedstawieniem pewnej idei estetycznej, czyli wytworu 
twórczej wyobraźni, którego nie można ująć za pomocą żadnego określonego 
pojęcia. Co prawda dzieło sztuki może, jak czytamy, w sposób nieograniczony 

5 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 313.
6 Tamże, s. 282.
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rozszerzać estetycznie znaczenie pojęcia7, za pomocą którego próbujemy dys-
kursywnie ująć przedstawienie artystyczne, to jednak sztuce nie zostaje nadany 
status poznawczy. Sztuka jest czymś innym niż nauka w tym sensie, że nie 
dostarcza nam żadnej pewnej wiedzy o świecie i dlatego jej obszar nie może 
zostać powiększony. Podczas gdy w nauce następuje stały przyrost wiedzy, 
o tyle sztuka „ma gdzieś swój kres, gdyż ma ona swą wytkniętą granicę, której 
nie może przekroczyć i która została przypuszczalnie osiągnięta i nie może już 
być więcej rozszerzona”8.

Poprzez wykazanie, że poznanie oparte na zmysłowości dostarcza równie 
pewnej wiedzy, co poznanie naukowe, Konrad Fiedler postawił przed artysta-
mi zadanie o wielkiej doniosłości. Przy pomocy twórczości artystycznej czynią 
oni widzialnym to, co niedostępne jest badaczom korzystającym w swej pracy 
z aktywności czysto intelektualnej. Kant sądził, że wrażenia niezapośredniczone 
przez intelekt nie mogą być z konieczności niczym więcej, jak tylko złudą, „ma-
rzycielskim urojeniem w czystej postaci, pokrewnym pomieszaniu zmysłów”9. 
Jednakże, wbrew pozorom, które kazałyby przyjąć, że pozostając na biegunie 
przeciwnym nauce, artyści znajdują się w odrealnionym świecie marzeń, Fiedler 
argumentuje: 

jest zjawiskiem zastanawiającym, że ludzie, których w życiu i profesji cechują powaga i obiek-
tywność, popadają w sentymentalizm w chwili, gdy tylko zbliżą się do sztuki. Nie rozumieją, 
że czynność artystyczna opiera się na obiektywności i  jasności tak oddalonych od orgii ich 
uczuć, jak od suchości i trzeźwości tych, którzy sądzą, że można zbliżyć się do sztuki za pomocą 
narzędzi dostarczanych przez dyscyplinę naukową10.

Tym, do czego ma dostęp świadomość artysty, jest więc obiektywna prawda 
o rzeczywistości, inna od tej dostarczanej nam przez wiedzę naukową i dlatego 
też mogąca wydawać się niektórym „nonsensowną”11. Wrażliwość zmysłowa, 
zdolność poznawcza i wyjątkowa umiejętność artysty polegająca na tym, że po-
trafi on uzewnętrznić wyniki swego poznania rzeczywistości sprawiają, że obszar 
widzialności natury zostaje w każdym dziele sztuki w sposób nieograniczony 
rozwijany i poszerzany. Sztuka nie ma swojego kresu i z konieczności zawsze 
jest częściowa12, ponieważ ogrom świata widzialnego, chociaż możliwy do za-
mknięcia w pojęciu, w sztuce ujawnia się tylko we fragmentach.

7 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1964, s. 243-244.
8 Tamże, s. 234-235.
9 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wydawnictwo 

IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 37.
10 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 287-288.
11 Kant pisał, że „bogactwo wyobraźni nie tworzy w swej pozbawionej praw wolności nic prócz 

nonsensów” [I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 251]. Fiedler zaś twierdził, że „jeśli artysta 
podczas wykonywania swych działań wydaje się innym znajdować w stanie przypominającym sen, to 
dla niego samego właśnie w tej czynności dokonuje się jego rzeczywiste przebudzenie” [K. Fiedler, Über 
den Ursprung, dz. cyt., s. 297].

12 Tamże, s. 327.
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III

Jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, sztuka zaczyna się tam, gdzie kończy się praca 
naoczności. Artysty nie wyróżnia ani wyjątkowość jego oglądu zmysłowego, ani też to, że może 
widzieć więcej albo widzieć w sposób bardziej intensywny, że jego oczy posiadają szczególną 
umiejętność wyróżniania, ogólnego ujmowania, zmiany kształtu, udoskonalania czy jasnego 
przedstawiania. Gdyby tak było, to w swych dziełach artysta nie ukazywałby nic innego, jak tylko 
osiągnięcia własnego widzenia. Artysta wyróżnia się raczej tym, że jego wyjątkowy, naturalny 
talent pozwala mu dokonać bezpośredniego przejścia od oglądu zmysłowego do graficznego 
wyrazu: jego relacja z naturą nie opiera się na zmysłowej naoczności, ale na ekspresji. Na tym 
właśnie polega prawdziwy cud sztuki13

– pisał Konrad Fiedler. Wielkość i wyjątkowość artysty polega nie tyle na tym, 
że widzi on świat w pewien określony, niedostępny większości ludzi sposób, ile 
na tym, że wychodząc od czystego widzenia, potrafi stworzyć materialne dzieło 
sztuki będące bezpośrednim wyrazem tego, co zostało przez niego ujęte za po-
mocą widzenia. W wyrażeniu „bezpośrednia ekspresja widzialności” daje swój 
wyraz filozoficzna oryginalność Fiedlerowskiej reinterpretacji myśli kantowskiej.

Artystyczna „genialność jest talentem, […] wrodzoną dyspozycją umysłu, 
za pomocą której przyroda ustanawia prawidła dla sztuki”14 – brzmi pierw-
sza definicja genialności przytoczona przez Kanta. Obdarzony genialnością 
artysta potrafi wykonać dzieło, które odbiorcy wyda się „drugą przyrodą”, ale 
bez równoczesnej utraty świadomości tego, że wciąż jest to sztuka15. Sztukę 
piękną można zrozumieć analogicznie do tego, jak daje się również zrozumieć 
przyroda, czyli poprzez rozpoznanie rządzących nią praw. Artysta, którego 
natura obdarzyła talentem, potrafi nieświadomie stosować ustanawiane przez 
nią prawa i to w taki sposób, że w jego dziele trudno poznać, by było ono 
wykonane zgodnie z jakimiś odgórnie narzuconymi prawidłami. Nie znaczy to, 
że dzieło jest prawideł pozbawione, są one w nim immanentnie obecne i moż-
na dokonać ich wtórnego rozpoznania. O ile jednak nauka poznaje przyrodę 
za pośrednictwem pojęcia, o tyle sztukę piękną zrozumieją jedynie ci, którzy 
zostali obdarzeni smakiem, za pomocą którego można rozpoznać w dziele 
ideę estetyczną. Obdarzony nim powinien być również sam twórca, ponieważ 
pozbawiony smaku artysta nie potrafiłby stwierdzić, czy tworzony przez niego 
przedmiot zyskał już odpowiednią formę.

Również praca artysty fiedlerowskiego nie jest pozbawiona swych we-
wnętrznych praw. Działanie artystyczne wiąże się z wysiłkiem poznawczym, 
który prowadzić ma do obiektywnego ujęcia świata widzialnego, poznania 
immanentnych mu praw. Dzieło sztuki, jako wynik artystycznego poznania 
rzeczywistości, zdaje z nich sprawę: 

Nie może chodzić o to, by narzucać aktywności artystycznej odgórne prawa, których powinna 
przestrzegać, jeżeli tylko chce tworzyć prawdziwe dzieła sztuki, a nie jedynie wydające się ta-
kimi. Jeśli tylko praca artystyczna pozostanie sobie wierna, nie spocznie, póki jej wytwory nie 
przyjmą formy zgodnej z prawami. I, jako że dzieła są wytworami widzialności, reguły te ukażą 

13 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 288-289.
14 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 231.
15 Tamże, s. 230.
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się w tych jakościach, które przynależą do wzroku. Wszystkie inne wymagania dotyczące sztuki, 
jakimikolwiek by nie były, powinny być przez artystę bezwzględnie odrzucone, jeśli hamują go 
i ograniczają jego własne dążenia16.

Jednakże w przeciwieństwie do Kanta, Fiedler nie pisze nic o władzy smaku, 
która miałaby dokonywać osądu dzieł sztuki. Nie pisze też nic o pięknie, które 
zdaniem Kanta nie jest niczym innym, jak formą adekwatnego unaoczniającego 
przedstawienia idei estetycznej17. Proces twórczy polega na coraz większym 
zrozumieniu rzeczywistości widzialnej, dlatego jedynym, co zdaniem Fiedlera 
podlega w dziele osądowi, jest jego zgodność z funkcją polegającą na wyrażaniu 
coraz jaśniejszego zrozumienia świata widzialnego przez świadomość artysty. 

W wypadku artysty kantowskiego istota aktywności twórczej i genialność 
polegają na umiejętności wprowadzenia wyobraźni i intelektu w swobodną grę, 
w wyniku której odpowiednio zestrojone obie władze – intelekt oraz swobod-
na wyobraźnia – wytwarzają ideę estetyczną, która może zyskać trafny wyraz 
w sztuce pięknej. W swej koncepcji artysty, z całego zbioru kantowskich narzę-
dzi teoretycznych Fiedler pozostawił wyłącznie te, które odnoszą się do sfery 
zmysłowości, czyli naoczność i wyobraźnię, która w żadnej mierze nie podlega 
już dyscyplinującej władzy intelektu. Równocześnie nie poprzestaje on na rede-
finicji znaczenia zmysłowości dla procesu twórczego. Prawdziwy talent twórczy 
polega na tym, że w niedostępny innym ludziom sposób, artyści potrafią swoją 
świadomością opanować mnogość wrażeń, pojawiającą się w każdej chwili 
przed ich oczyma. Dzieje się to zarazem wyłącznie dzięki temu, że w geście 
ekspresji artystycznej przenoszą przedstawienie wewnętrzne bezpośrednio 
na materialny wytwór sztuki:

Jeśli wcześniej myśleliśmy, że ta mechaniczna czynność kształtowania zależy od mentalnego 
procesu przedstawiania, tak teraz rozumiemy, że cała możliwość postępu w rozwoju przedsta-
wień zależy od tej mechanicznej czynności18.

W artystycznym procesie osiągania coraz większej świadomości i jaśniejszego 
zrozumienia powstaje dzieło będące jego koniecznym dopełnieniem. W kon-
sekwencji zewnętrzna czynność plastyczna jest o wiele bardziej znacząca dla 
aktu twórczego, niż wszelka zdolność widzenia i powstające w jego wyniku 
przedstawienie wewnętrzne19.

IV

Najważniejszym wyróżnikiem każdego artysty obdarzonego genialnością jest 
jednak przede wszystkim oryginalność jego dzieł. Pomimo tego, że w obydwu 
omawianych teoriach wiąże się ona z radykalnym antymimetyzmem, to zarówno 

16 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 324-325.
17 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 239.
18 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 280.
19 Tamże, s. 290.
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oryginalność, jak i antymimetyczność sztuki Kant i Fiedler także interpretują 
w różny sposób.

Utwór oryginalny cechuje się tym, że nie powstał w wyniku naśladownictwa. 
Nie może być więc kopią nie tylko innego dzieła, lecz także żadnego wytworu 
natury. Zdaniem Kanta, dzieło oryginalne jest jednocześnie egzemplaryczne, 
co znaczy, że może stać się wzorem i służyć za kryterium wydawania sądów 
estetycznych o innych dziełach20. Zarazem jednak oryginalność wytworu ge-
nialności zostaje poddana przez Kanta dyscyplinującemu działaniu intelektu 
i władzy sądzenia. Pisze o „oryginalnym nonsensie”21, który powstaje wtedy, gdy 
materiałowi dostarczonemu przez genialność nie zostanie nadana odpowied-
nia forma22, podlegająca ocenie estetycznej. Istnieje więc dosyć silne napięcie 
pomiędzy swobodną grą wyobraźni i  intelektu a koniecznością wytworzenia 
adekwatnego w formie unaoczniającego przedstawienia pojęcia, powstałego 
w wyniku tej gry. Osiągnięcie artystycznej formy, powiada Kant, jest wynikiem 
„powolnego, a nawet skrupulatnego ulepszania po to, aby dostosować ją 
do myśli, a mimo to nie dopuścić do wywierania przez nią ujemnego wpływu 
na wolność tych władz w ich wzajemnej grze”23. Artyście pomaga w tym smak, 
który, dodaje, jest

dyscypliną (czyli karnością) genialności, podcina mocno jej skrzydła, ogładza ją i szlifuje, ale 
zarazem udziela jej takich wskazówek, czym i w jakim zakresie ma się ona zająć, aby pozostać 
celową, a wnosząc jasność i ład w bogactwo myśli sprawia, że idee te stają się trwałymi, że na-
dają się do stałej, a zarazem powszechnej aprobaty […]. Jeśli więc w razie konfliktu między tymi 
dwiema właściwościami coś ma w jakimś dziele być złożone w ofierze, to musiałoby to dotyczyć 
raczej genialności; władza sądzenia zaś, która w sprawach sztuki pięknej orzeka na podstawie 
własnych zasad, dopuści raczej do tego, by uszczerbku doznała wolność i bogactwo wyobraźni 
niż intelekt24.

Genialny artysta nie będzie w stanie wykorzystać swego daru w odpowiedni 
sposób, jeśli nie wykształci dostatecznie talentu artystycznego i nie ujarzmi formy 
graficznej za pomocą zasad wyznaczanych przez intelekt i smak. Genialności 
nauczyć się nie można, ale każdy artysta genialny musi posiąść umiejętność 
korzystania z niej we właściwy sposób.

W teorii Konrada Fiedlera, oryginalność dzieła stanowi jeden z ważniejszych 
wyznaczników jego wartości. O oryginalności dzieła artystycznego należy mówić 
przede wszystkim w kontekście jego statusu poznawczego. Oryginalny wytwór 
dostarcza odbiorcy unikatowe wyniki poznania osiągnięte przez świadomość 
artysty. Nie chodzi więc bynajmniej ani o przeniesienie na płaszczyznę obrazu 
malarskiego owej nieuformowanej wielości wrażeń, z którą konfrontuje się 
wpierw oko artysty, ani nie chodzi także o takie przedstawienie, które polega-
łoby na stworzeniu materialnej kopii obrazu mentalnego, czyli formy, w jaką 
świadomość artysty ujęła ową wielość.

20 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 232.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 236.
23 Tamże, s. 240.
24 Tamże, s. 251.
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[T]ylko postawa aktywna może prowadzić do większego rozwoju naszych przedstawień rzeczy-
wistości widzialnej. Powinno być dla nas wyzwalającym odkrycie w sobie możliwości dokonania 
w dziedzinie wzroku czegoś zabronionego w innych przestrzeniach zmysłowych: uczynienia 
rzeczywistym dla oka tego, czego oko dostarcza świadomości. W ten sposób wkraczamy w ob-
szar czynności ekspresyjnej, która nie przeciwstawia się procesom wewnętrznym, w których 
dzieje się życie zmysłu widzenia, ale bezpośrednio się z nimi łączy i przedstawia się jako ich 
kontynuacja w obszarze czynności zewnętrznej25.

Zamiast o kopii, należałoby więc mówić o wykroczeniu i rozszerzeniu tego, 
co wewnętrzne na to, co zewnętrzne, czyli o uzewnętrznieniu świadomości 
w powstającym w wyniku aktywności cielesnej, dostępnym zmysłowo mate-
rialnym wytworze sztuki. Mechaniczny ruch ręki artysty z konieczności dopełnia 
percepcyjną aktywność jego oka. 

W procesie pracy artysta doświadcza wznoszenia się i rozwijania swej wewnętrznej świadomo-
ści […]. Chociaż jego aktywność okazuje się daleka od świadomego życia tych, którzy nie są 
do niej zdolni, dla artysty jest to praca w pełni świadoma. Poszerza się, domaga wszystkich sił, 
wypiera wszelkie inne czynności aż do skraju granic świadomości i staje się życiem świadomym, 
któremu artysta zdolny jest się poświęcić. i wtedy, gdy artysta roztapia się w tym, co robi, gdy 
zapomina o sobie samym, to znaczy o wszystkim tym, co mogłoby zajmować jego świadomość 
poza tą czynnością, gdy już nie potrafi odróżnić tego, co mogłoby mu się wydawać mentalnymi 
procesami postrzegania, wyobrażania, pamiętania itd., od tego, co mogłoby mu się wydawać 
mechaniczną czynnością zewnętrznych organów ciała, wtedy, gdy proces zapoczątkowany 
postrzeżeniami oka zawładnie powoli całością człowieka i wprawi go w ruch, wtedy właśnie 
artysta doświadcza wznoszenia świadomości na wyżyny i wierzy, że dzięki tej czynności może 
zacząć prawdziwie rozumieć zjawisko widzialne26.

To, co wydaje się w akcie twórczym szałem uczuć, jest w istocie momentem 
osiągania największej jasności rozumienia. Chwile, w których wydaje się, że ar-
tysta traci świadomość i bezwolnie poddaje się pasji i twórczym uniesieniom, są 
takimi wyłącznie dla tych, którzy nie zostali obdarzeni talentem artystycznym. 

Z takim ujęciem aktu twórczego, jako czynności niepodlegającej żadnym 
zewnętrznym względem siebie zasadom, łączy się również nowatorskie podej-
ście Fiedlera do kwestii techniki pracy artystycznej. Gdy Kant pisał o pewnego 
rodzaju mechaniczności koniecznej w pracy twórczej, miał na myśli konieczność 
wykształcenia odpowiedniej techniki malarskiej:

Skoro zaś istotną […] cechą charakteru geniusza jest oryginalność talentu, to płytkie umysły 
sądzą, że nie ma lepszego sposobu wykazania, że jest się kwitnącym geniuszem niż odrzucenie 
przymusu wszelkich szkolnych prawideł, sądzą, że lepiej paraduje się na koniu narowistym niż 
na ujeżdżonym27.

O ile więc dla Kanta „mechaniczny ruch ręki” jest czymś w rodzaju urządzenia, 
które należy wykształcić w sposób akademicko poprawny, aby uniknąć puszcze-
nia wodzów nieskrępowanej fantazji, inaczej mówiąc czymś, co należy usidlić 
w ramach akademicko poprawnego wyszkolenia, o tyle dla Fiedlerowskiego 
artysty niewykształcona w akademii dłoń zyskuje nowy wymiar. Ręka artysty 

25 K. Fiedler, Über den Ursprung, dz. cyt., s. 273.
26 Tamże, s. 299-300.
27 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 236.
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zostaje przez Fiedlera uwolniona, przestają krępować ją akademickie zasady, 
dzięki czemu może dokonać bezpośredniej ekspresji widzialnej rzeczywistości.

Uczynienie rzeczywistości widzialną polega na kształtowaniu i upostaciowie-
niu tego, co nieuformowane, jednakowoż czynność ta odbywa się na zupełnie 
innych zasadach, niż reguły poprawności akademickiej. Świadomość artysty 
posługuje się innymi prawami, niż kierująca ruchem wyszkolonej dłoni świa-
domość wykształcona akademicko, w tym więc sensie mechaniczna nie jest 
i tylko nam wydaje się, że ruch ten zachodzi w sposób wyuczony. Ruch ten jest 
jednak równocześnie absolutnie dowolny, ale dowolność ta nie jest dowolnością 
całkowicie przypadkową, kierują nią pewne wewnętrzne zasady, wywodzące 
się z zupełnie innego niż akademicki porządku. Mają bowiem inny cel: nie służą 
przedstawieniu w trafny, niesplamiony nieskrępowaną fantazją sposób idei este-
tycznej, ale polegają na wytworzeniu zupełnie nowej rzeczywistości widzialnej, 
nowego, niezależnego sposobu widzenia świata, które równocześnie cały czas 
do tego świata przynależy. Dzięki działaniu artysty widzialność świata zostaje 
uwolniona i staje się niezależna od tego, co ją wcześniej determinowało; rów-
nocześnie jej malarska ekspresja nie dodaje jej żadnych wartości estetycznych 
ani nie ubarwia emocjami. Obraz malarski jest wytworem czysto formalnym28, 
dzięki czemu może stać się przestrzenią bezpośredniego doświadczania świata 
widzialnego.
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Abstract

Kant and Disgust

Current research into the problem of disgust in Kant makes it possible to recognize the 
contemporary relevance of Kant’s philosophy, in which experience is not confined to 
a narrow framework; it can be described not simply by applying the category of the 
„play of the senses and the intellect,” in the case of the judgment of taste, or the „mo-
mentary arresting of the life forces and their subsequent violent outburst,” in the case 
of sublimity. It is considered to be influenced by registers other than beauty or sublimity, 
and is described by Kant as „strong vital sensations” encompassing the whole human 
body. In the end, for Kant, disgust fills an important cultural function and is an essential 
element of the Kantian philosophical system.

Słowa kluczowe: Kant, wstręt, ciemne zmysły, niższe zmysły, funkcja, kultura

Keywords: Kant, disgust, dark senses, lower senses, function, culture

Jeśli nasza ocena znaczenia wstrętu w dziełach Immanuela Kanta inspirowana 
byłaby ilością poświęconych mu akapitów, to moglibyśmy odnieść mylne wra-
żenie, że jest to mało istotny problem. Dopiero odpowiedź na pytanie: dlaczego 
Kant podejmuje to zagadnienie, zarazem tak skromnie o nim się wypowiadając, 
pozwala nam dostrzec, że jest to przynajmniej z kilku powodów ważny problem. 
Natomiast refleksja nad sposobem, w jaki Kant pisze o wstręcie, szczególnie 
w tych miejscach, w których bada relacje pomiędzy nim a pięknem czy wzniosło-
ścią, podkreślając nieodpartą siłę owego doświadczenia1, zarazem w dyskretny 
sposób jak gdyby przemycając ustępy tekstu poświęconych wstrętowi, również 
nie wprost wypowiadając się nad jego rolą, uświadamia nam z jak subtelnym 
filozofem mamy do czynienia. 

Teoretyczne perspektywy, możliwe konteksty badań nad zagadnieniem wstrętu 
w filozofii Immanuela Kanta tworzą rozległy obszar. Obejmują one zarówno 

1 Por. I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wydaw-
nictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 49.
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szerszy kontekst historyczny, na tle którego pojawia się marginalnie przez Kanta 
potraktowane zagadnienie, jak i tworzą ją liczne współczesne interpretacje 
rozwijające twórczo wybrane elementy Kantowskiej koncepcji. W kontekście 
historycznym, analizy Kanta nawiązują zarówno do prac Mendelsona2, jak 
i Lessinga3, a powyższe związki stają się przedmiotem badań Winfrieda Men-
ninghausa w monograficznej pracy na temat wstrętu4. Współczesne interpreta-
cje zapożyczają bardzo często wybrane wątki obecne w myśli Kanta, pomijają 
natomiast pozostałe. Wśród współczesnych autorów szczególnie zasługują 
na uwagę, wspomniani przez Menninghausa Jacques Derrida5 i Pierre Bourdieu6, 
nawiązujący w twórczy sposób do badań nad wstrętem przeprowadzonych 
przez Kanta, rozwijając każdy w interesującym go kierunku Kantowskie analizy. 
Derrida, jak podkreśla Menninghaus, kładzie akcent na „niereprezentowalność” 
Kantowskiego doświadczenia wstrętu, jego dekonstruujący wszelką ekonomię 
(w tym ekonomię życia psychicznego) charakter7. Ważnym aspektem inter-
pretacji Derridy, podobnie zresztą jak i Bourdieu, pomimo wybiórczości obu, 
jest, jak stwierdza Menninghaus, „wyczucie” obecności w analizach wstrętu 
dokonanych przez Kanta „czegoś więcej niż czysto marginalnego zagadnie-
nia”8. Interpretacji Kanta dokonanej przez Bourdieu Menninghaus poświęca 
więcej miejsca, stwierdzając jednak, że „odczytanie socjologiczne estetyki jako 
dystynktywnego mechanizmu klasowego (…) oznacza gwałtowną deformację, 
która służy zdecydowanie non – estetycznej lekturze”9.

Do współczesnych monografii poświęconych problematyce wstrętu należy 
przede wszystkim rozprawa Aurela Kolnaia Der Ekel10 oraz praca Iana Millera The 
Anatomy of Disgust11, oraz wspomniana powyżej praca Winfrieda Menninghausa. 
Fenomenologiczne analizy zjawiska przeprowadzone na początku XX wieku przez 
Kolnaia ogniskują się między innymi wokół znaczenia bliskości wzbudzającego 
wstręt obiektu. Niechciana bliskość w kontekście doświadczenia wstrętu zajmuje 
pozycję centralną, urastając w ten sposób do rangi „współ-obiektu” uczucia12. 
Warto zauważyć, że to, co Kolnai określa „bliskością napotkanego przedmiotu”, 
w analizach Kanta uzyskuje postać tego, co wbrew naszej woli i pragnieniu 

2 M. Mendelssohn, Über die Hauptgrundsätze der schönen Künste and Wissenschaften, [w:] tegoż, 
Äesthetische Schriften in Auswahl, red. O. F. Best, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstad 1986; 
List o literaturze, [w:] tegoż, Gesammelte schrifften. Jubiläumsausgabe, t. 5, 1, Frommann-Holzboog, 
Stuttgard 1991; Rhapsodie oder zusätze zu den Briefen über die Empfindung, [w:] tegoż, Äesthetische 
Schriften in Auswahl .

3 G. E. Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, tłum. H. Zymoch-Dębicki, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 1962. 

4 W. Menninghaus, Wstręt teoria i historia, tłum. G. Sowinski, Kraków 2009, s. 137.
5 J. Derrida, Economimesis, [w:] S. Agacinski i  in., Mimesis des articulations, Aubier-Flammarion, 

Paris 1975. 
6 P. Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Suhrkam, Frankfurt 

am Main 1984.
7 W. Menninghaus, dz. cyt., przyp. 2, s. 138. 
8 Tamże, s. 137.
9 Tamże, s. 140.
10 A. Kolnai, Der Ekel, „Jahrbuch für Philosophie and phänomenologische Forschung”, Bd. 10 (1929).
11 I. W. Miller, The Anatomy of Disgust, Harward University Press, Cambridge-London 1997.
12 Por. A. Kolnai, Der Ekel, „Jahrbuch für Philosophie and phänomenologische Forschung”, Bd. 10 

(1929), 518.
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„narzuca się nam do użycia”13. Natomiast w Anatomii wstrętu Millera14 brakuje 
nie tylko odniesień do Kanta, lecz także, podkreśla Menninghaus, nie ma w niej 
odwołania do niemieckojęzycznych prac z tego zakresu15. 

Współczesne badania nad problemem wstrętu u Kanta pozwalają wydo-
być aktualność Kantowskiej filozofii, w której doświadczenie nie zamyka się 
w ciasnym schemacie, daje się opisać nie tylko poprzez zastosowanie kategorii 
„gry zmysłowości i intelektu” w wypadku sądu smaku, lecz także „chwilowego 
zahamowania sił życiowych i następującego zaraz po tym ich gwałtownego 
przyrostu” w wypadku wzniosłości. Jest postrzegane jako podatne na inne niż 
piękno i wzniosłość rejestry i określane przez Kanta jako „potężne doznania 
witalne” ogarniające całe ciało ludzkie.

W przeprowadzonych poniżej analizach chciałabym zwrócić uwagę na to, 
że myślenie systemowe, architektoniczne czy konstrukcyjne, z mocnym uwzględ-
nieniem funkcji, u Kanta idzie w parze z wrażliwością na to, co określa Kant 
jako „potężne doznania witalne”, które z trudem poddają się ujęciu w sztywne 
teoretyczne ramy, dając podstawy do takiej interpretacji jego filozofii, w której 
człowiek może być również postrzegany przez pryzmat „gry ciemnych wy-
obrażeń”, interpretacji prowokującej pytanie o „prawdziwe sprężyny naszej 
cnoty”16. Jednocześnie wbrew ujęciu Derridy będę starała się uzasadnić tezę, 
że w Kantowskich analizach wstrętu przewagę ma konstruktywna dla całości 
systemu funkcja, jaką pełni to doświadczenie nad dekonstruującym wszelką 
ekonomię, niechcianym wpływem, który Derrida odnajduje u Kanta. Przewaga 
funkcji w symboliczny sposób „osłabia” działanie „potężnego doznania wital-
nego”, jako tego, co rozsadza sztywne teoretyczne ramy myślenia. Zmusza też 
do przemyślenia, w jakim sensie w ujęciu Kanta „Wstręt jest – jak stwierdza 
Menninghaus, stanem alarmowym i stanem wyjątkowym, ostrym kryzysem 
w obliczu niedającej się asymilować inności (…)”17 i czy ostatecznie jest on 
reakcją na kontakt z czymś całkowicie heterogenicznym? Kant z perspektywy 
problematyki wstrętu jawi się jako filozof w zaskakujący sposób łączący subtelne 
analizy uzasadniające znaczenie „potężnych witalnych doznań” w naszym życiu, 
z postawą konserwatywną, która przejawia się w przekonaniu o ich propedeu-
tycznej i wychowawczej roli18.

13 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986, s. 239.
14 I. W. Miller, The Anatomy of Disgust, Harward University Press, Cambridge-London 1997.
15 „Jest to przejawem dramatycznego zaniku znajomości niemieckojęzycznej nauki na amerykań-

skich uniwersytetach, który należy uważać za pokłosie II wojny światowej. Ignorancja ta w sumie niezbyt 
zaszkodziła przedmiotowej monografii: autor podaje wnikliwy opis prototypów obiektów wstrętu, jego 
kanałów zmysłowych i intelektualnych, jak również jego wielorakich funkcji”. Menninghaus podkreśla 
jednak, że ustalenia przeprowadzone przez autora, szczególnie w dwóch pierwszych częściach książki, 
pokrywają się z ustaleniami Kolnaia, tak, że ostatecznie trudno w wypadku pracy Millera twierdzić, 
że „poszerzył on Kolnaiowską mapę” [W. Menninghaus, dz. cyt., s. 29]. 

16 Por. I. Kant, Reflexioner zur Antropologie, [w:] Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von der König-
lich Preußische Akademie der Wissenschaften, G. Reimer, Berlin 1907 i n., t. 15, s. 665.

17 W. Menninghaus, dz. cyt., s. 7.
18 O analogicznym zjawisku przewagi funkcji oraz osłabienia wpływu pisze w związku z filozofią 

form symbolicznych neokantysty marburskiego Ernsta Cassirera Jurgen Habermas w pracy Od wrażenia 
zmysłowego do symbolicznego wyrazu. Symboliczne zapośredniczenie zastępuje bezpośredni kontakt, 
„rośnie – tym samym”, jak pisze Habermas (31) dystans, wolność i refleksyjność. [J. Habermas, Od 
wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 
2004, s. 31], ale za cenę tych przywilejów, jakie wynikają z bezpośredniości. Symboliczna funkcja, która 
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Przypomnijmy, jak Kant sytuuje doświadczenie wstrętu w kontekście problema-
tyki zmysłów i zmysłowości. W Antropologii w ujęciu pragmatycznym w księdze 
pierwszej zatytułowanej „O władzy poznania”, Kant dokonując obrony sfery 
zmysłowości, podejmuje również problematykę wstrętu. Zmysłowość we władzy 
poznania złożona jest z dwóch elementów, ze zmysłów, które umożliwiają nam 
oglądanie przedmiotu, gdy jest on obecny, oraz z wyobraźni, rozumianej jako 
zdolność do oglądania przedmiotu, która „nie potrzebuje jego obecności”19. 
Z kolei zmysły dzieli Kant na zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze pobudzane 
są przez rzeczy cielesne, drugie natomiast pobudzane są przez sam umysł. Gdy 
ciało ludzkie pobudzane jest przez rzeczy cielesne, to mogą powstać zdaniem 
Kanta dwa rodzaje wrażeń, wrażenia witalne (sensus vagus) oraz wrażenia or-
ganiczne (sensus fixus). O pierwszych pisze Kant, że „ogarniają one człowieka 
o tyle, o ile jest w nim życie”20, jako przykład podając wrażenie ciepła, zimna 
czy też dreszcze. O drugich natomiast można powiedzieć, że jest ich „ni mniej, 
ni więcej tylko pięć”21. Do „raczej obiektywnych niż subiektywnych”22 Kant 
zalicza zmysł dotyku, wzroku, słuchu, o nich również stwierdza, że wynikają 
z wpływu mechanicznego. Do „raczej subiektywnych”23, wynikających z wpływu 
chemicznego, należą natomiast zmysł smaku i węchu. Przy czym należy dodać, 
że zarówno wrażenia organiczne, jak i witalne można wyodrębnić, kierując się 
różnicą pomiędzy tymi, które pobudzane są przez cały system nerwowy, a tymi, 
które „pobudzane są tylko przez nerwy należące do jakiejś części ciała”24. 

W powyższym układzie zależności doświadczenie wstrętu sytuuje Kant jako 
związane bezpośrednio ze zmysłami zewnętrznymi. Chociaż wspomina również 
o rodzaju „kosztowania duchowego, polegającego na przekazywaniu myśli”25, 
wśród których mogą znaleźć się takie, które nie służą zdrowiu. Jako takie „umysł 
może uznać za odrażające (jak np. ciągle powtarzane, te same żarty uchodzące 
za dowcipne lub zabawne …)”26, a naturalny instynkt pozwalający nam uwolnić 
się od nich poprzez analogię do wstrętu będącego efektem kosztowania tego, 
co nie służy naszemu zdrowiu za pośrednictwem zmysłu smaku i węchu, może 
być „również nazwany wstrętem”27. 

Wstręt zatem określa Kant jako „doznanie witalne”28 – sensus vagus, dla 
którego zmysłami pośredniczącymi w przekazywaniu doznań prowadzących 

semantyzuje nasze doświadczenia odprowadza zarazem napięcie związane z niezapośredniczoną bli-
skością. Habermas stwierdza: „Forma symboliczna jest (…) wynikiem stylizującej siły, która kondensuje 
doświadczenie o dramatycznej natarczywości (…) – takie mocne doznania o wysokiej doniosłości, które 
ściągają na siebie wyodrębniającą je uwagę, mogą zagęścić się w mityczny obraz, być semantyzowane 
i przez to zatrzymywane, utrwalone w boskich imionach, przywoływane ponownie i dzięki temu opano-
wywane. W skutek symbolicznej transformacji zmysłowego doświadczenia w sens emocjonalne napięcie 
jest zarazem odprowadzane i stabilizowane” [tamże, s. 15]. 

19 Por. I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wy-
dawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 48.

20 Tamże, s. 49.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże, s. 55.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże, s. 49.
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do reakcji odrzucenia, podkreślmy, reakcji uniwersalnej dla wstrętu29, są zapach 
i smak. Jako „potężne doznanie witalne” wstręt „przenika całe ciało, tak dalece 
jak dalece jest w nim życie”30, pobudza cały system nerwowy, i jako taki jest 
potężniejszy od pobudzeń narządowych. Opisywana przez Kanta intensywność 
doświadczenia wstrętu w sposób ścisły wynika z faktu, że podstawowymi trans-
miterami prowadzącymi do jego powstania są niższe zmysły – zapach i smak. Ich 
działanie w kontekście analizowanego problemu, prowadzi do nieusuwalnego 
napięcia pomiędzy bezpośredniością doznań zmysłowych, wynikającą z niemoż-
liwości zdystansowania się od ich przedmiotu31, tym samym ich większą niż 
w wypadku zmysłów wyższych subiektywnością, a reakcją odrzucenia. Bez tego 
nieusuwalnego napięcia powstającego na styku tego, co bezpośrednio obecne 
i jednocześnie odrzucane nie byłby wstręt „potężnym doznaniem witalnym” 
ogarniającym całe ciało człowieka. 

Doświadczenie wstrętu jest przez Kanta rozumiane również jako reakcja 
na „narzucające się użycie” przedmiotu. W Krytyce władzy sądzenia Kant pisze:

Sztuka piękna przejawia swą doskonałość w tym właśnie, że opisuje pięknie rzeczy, które 
w przyrodzie byłyby szpetne lub nie podobałyby się. Furie, choroby, spustoszenia wojenne itp. 
Mogą jako coś co przynosi szkodę, być bardzo pięknie opisane, co więcej nawet przedstawio-
ne w malowidle; jednego tylko rodzaju szpetoty niepodobna przedstawić w sposób zgodny 
z przyrodą, nie unicestwiając zarazem wszelkiego upodobania estetycznego i tym samym piękna 
artystycznego, mianowicie tej szpetoty, która budzi wstręt. Wobec tego bowiem, że w tym 
osobliwym czuciu, polegającym tylko na samym urojeniu, przedmiot wyobrażony zostaje 
w taki sposób, jak gdyby narzucał się nam, abyśmy się nim rozkoszowali, czemu się jednak 
gwałtownie opieramy, to artystycznego przedstawienia tego przedmiotu nie odróżniamy już 
w naszym czuciu od natury samego przedmiotu i przedstawienie to nie może wobec tego być 
uważane za piękne32.

O ile przedkantowskie teorie podkreślały „nieużywalność estetyczną wstrętno-
ści”33, która również dla Kanta była jedną z ważniejszych cech zjawiska, o tyle 
„narzucanie siebie do użycia” przedmiotu, tak byśmy się nim rozkoszowali, 
o którym pisze Kant w powyższym fragmencie trzeciej krytyki, jest novum wo-
bec wcześniejszych teorii. Nie tylko zatem jest wstręt reakcją obronną na bliskie 
sąsiedztwo czegoś „paskudnego”, lecz także jest konsekwencją „narzucania się” 
tego, czegoś do użycia. Menninghaus podkreśla, że „tylko w tej mierze w jakiej 
istnieje użycie: seksualne, dietetyczne, czy zapachowe – istnieje też wstręt”34. 

29 Por. W. Menninghaus, dz. cyt., s. 7-8, 13. Menninghaus określa wstręt jako „stan alarmowy 
i stan wyjątkowy”, „gdy wszystko staje się zagrożone”. Jest to jego zdaniem „ostry kryzys w obliczu 
niedającej się asymilować inności”. Podstawowym wzorcem wstrętu jest „doświadczenie niechcianej 
bliskości”, przeciwieństwo pragnienia, miłości pożądania, które dążą do zniesienia dystansu. Wstręt, 
zdaniem Menninghausa, uruchamia „nie tylko zdolność negowania, lecz także konieczność negowania”. 
Imperatywem kategorycznym działania wstrętu jest – „<tego> nie powinno być respective <to> nie 
powinno pozostać w moim ciele respective w moim najbliższym otoczeniu” [tamże, s. 13].

30 Tamże, s. 49.
31 Brak możliwości zdystansowania się do przedmiotu doświadczanego za pomocą zmysłu zapachu 

i smaku będzie przekładał się w Kantowskich analizach wstrętu na przekonanie o tym, że jest wstręt 
reakcją na „narzucające się użycie” przedmiotu.

32 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 239.
33 „Nieużywalność estetyczna wstrętności również przed Kantem nie ulegała dyskusji – obojętne, 

czy chodziło o dziury po ospie, smarki, smród, okaleczone ciało bądź <nieczystą staruchę>”. [W. Men-
ninghaus, dz. cyt., s. 139]. 

34 Tamże, s. 139.
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Wstręt jest również, zdaniem Kanta, nierozerwalnie związany z określoną 
reakcją na to „narzucające się używanie”. W Antropologii w ujęciu pragmatycz-
nym Kant stwierdza, że zarówno niesmak, jak i wstręt „wiążą się z dążeniem 
do odrzucenia przedstawienia, z którym się obcuje”35, w odróżnieniu od pięk-
na, które „pociąga za sobą pojęcie zachęty do wewnętrznego zjednoczenia 
się z przedmiotem, to znaczy do bezpośredniego obcowania z nim i czerpania 
z niego rozkoszy”36. Nawet przedstawienie tego, co wzniosłe, chociaż sama 
wzniosłość nie należy do smaku, ale do oceny estetycznej, w przeciwieństwie 
do wstrętu, „samo w sobie może i powinno być piękne, w przeciwnym razie 
jest nieokrzesane, barbarzyńskie i sprzeczne z poczuciem smaku. W kontekście 
charakterystycznej dla wstrętu reakcji odrzucenia Kant odwołuje się do wyrazi-
stego, mocno oddziałującego na wyobraźnię i zmysły przykładu: „Widok ludzi, 
którzy spożywają coś wstrętnego (na przykład, gdy Tunguzi jednym haustem 
wysysają i połykają smarki z nosa swych dzieci) skłania widza do wymiotów, 
tak jakby jemu samemu narzucono takie spożycie” („Antropologia w ujęciu 
pragmatycznym”, 54).

Powyższe znamiona doświadczenia wstrętu, tj. określenie go jako gwał-
townej reakcji na „narzucające się użycie” przedmiotu, jako reakcję „dążenia 
do odrzucenia”, tego, co się narzuca, mogłyby uzasadniać tezę o jego destabili-
zującej system funkcji. Przy czym, dążenie do odrzucenia, tego, co się „narzuca 
do użycia” można potraktować jako przejaw działania sił stabilizujących system, 
chodzi tu oczywiście o takie sytuacje, w których ujawnia się kognitywna funkcja 
wstrętu, a jego brak jako reakcji obronnej może przynieść wymierne szkody, 
w skrajnym wypadku nawet śmierć. Należy jednak mieć na uwadze, że Kant, 
podobnie jak Mendelson, określa wstręt jako „ciemne” doznanie, czyli niedającą 
się kontrolować reakcję. Wstręt jako niekontrolowana reakcja odrzucenia tego, 
co destabilizuje system, zamiast prowadzić do przywrócenia równowagi, może 
tę destabilizację potęgować. Ujęcie wstrętu jako „ciemnego” doznania może 
wydawać się zbieżne z przekonaniem, że stanowi on przejaw „moralnego nie-
zaawansowania” społeczeństw37. Z tego właśnie powodu Martha C. Nussbaum 
podważa możliwość odniesienia do wstrętu jako kryterium stanowienia prawa, 
zwracając uwagę, że wyznacznikiem moralnego zaawansowania społeczeństw 
jest zdolność oddzielenia wstrętu jako reakcji na niechcianą bliskość, u podstaw 
której leży doświadczenie lęku, od przybierających zwykle gwałtowną postać 
uczuć oburzenia i gniewu. W prezentowanej przez Nussbaum racjonalistycznej 
perspektywie w społeczeństwach moralnie zaawansowanych wstręt nie przybiera 
zatem postaci gwałtownej, niekontrolowanej reakcji. Tylko w społecznościach 
moralnie niezaawansowanych przejawia się on w postaci siły o natężeniu porów-
nywalnym do oddziaływania „ciemnych” doznań38. Kant natomiast jednocześnie 
określając wstręt jako „ciemne doznanie”, wyraźnie wskazuje na możliwość 

35 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, dz. cyt., s. 177. 
36 Tamże, s. 177.
37 Por. M. C. Nussbaum, Hiding from Humanity. Disgust, Shame and the Law, Princeton University 

Press, New Jersey 2004.
38 Polemiczne wobec tezy Nussbauma stanowisko zajmuje Mary Douglas, która twierdzi, że wstręt 

jako reakcja na brud pojawia się nie tylko w kulturach tradycyjnych, lecz także, że repulsja wobec brudu 
występuje we wszystkich kulturach, rozróżnienie bowiem kategorialne na czyste i nieczyste ma charakter 
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i wręcz w niektórych wypadkach konieczność kształcenia zmysłu wstrętu, 
co nie musi oczywiście oznaczać praktyk prowadzących do jego uwrażliwienia 
ponad wszelką miarę. Zbyt czuły zmysł wstrętu może uczynić życie człowieka 
nieznośnym ciężarem. Gdyż:

Im bardziej podatny na wrażenia jest zmysł witalny (im delikatniejszy i bardziej wrażliwy), tym 
człowiek jest bardziej nieszczęśliwy. Im zaś człowiek jest bardziej podatny na wrażenia zmysłu 
organicznego (im subtelniejsze wrażenia odbiera), a im bardziej odporny na wrażenia zmysłu 
witalnego, tym jest szczęśliwszy. Powiadam szczęśliwszy, a nie lepszy moralnie. W większym 
stopniu włada on bowiem poczuciem swej pomyślności39.

Kształcenie jednak z pewnością nie oznacza tłumienia czy temperowania 
zmysłu. Wręcz przeciwnie, zaleca Kant nauczanie odrazy, jak w wypadku bru-
du, na który, jego zdaniem, reagują awersją jedynie „wykształcone narody”40. 
W Reflexioner zur Antropologie stwierdza: „czystość jest dowodem najwyższego 
wykształcenia człowieka”41, wyjście poza stan natury bowiem powoduje, że sam 
brud jest postrzegany przez człowieka jako coś dla niego najmniej naturalnego. 

Nauczanie odrazy opartej na wstręcie odróżnione zostaje u Kanta od odrazy 
opartej na nienawiści, którą należy tępić, gdyż prowadzi ona do przemocy42. 
Wstręt w tym ujęciu jest „dowodem zaawansowania kulturowego” i „jednocze-
śnie stanowi cel nauczania”43. Gwałtownie działającemu „ciemnemu wyobraże-
niu”44, jakim jest wstręt, Kant przypisuje ważną rolę, również w społeczeństwach 
zaawansowanych kulturowo. „Ciemne zmysły” w ten sposób zostają przez Kanta 
włączone w proces cywilizowania, który odbywa się bez przemocy i gwałtów 
na przedmiocie repulsji.

Kant ujmuje zatem wstręt jako potężną siłę, doznanie, które wstrząsa całym 
ciałem człowieka, dając argumenty do takiej interpretacji, w której działanie 
zmysłu wymyka się ujęciu w z góry określone ramy, prowadząc do destabilizacji 
wszelkiego systemu. Wstręt spełnia również, obok być może najważniejszej 
funkcji dietetycznej, zabezpieczając nas w skrajnych przypadkach przed śmiercią, 
również kulturową rolę45. Charakterystyczne w Kantowskich analizach jest to, 
że wstręt nie tyle konfrontuje nas z granicą jako taką, z tym, co rzeczywiście nie-
przyswajalne, heterogeniczne, czy też – jak pisze Mary Douglas – z „połowiczną 
tożsamością” odpadków, ile – jak stwierdza Menninghaus – „awansuje do roli 
najwyższego znaku kulturowego”. Pożądane i możliwe okazuje się zatem naucza-
nie odrazy, a „ciemne zmysły” zostają wprzężone do „wyższych celów”46. Wstręt 

uniwersalny dla wszelkich kultur [Por. M. Douglas, Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, PIW, Warszawa 
2007, s. 51-70]. 

39 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, dz. cyt., s. 56.
40 Por. I. Kant, Reflexioner zur Antropologie, [w:] Kant’s gesammelte Schriften, dz. cyt., s. 104.
41 Tamże, s. 104.
42 Por. W. Menninghaus, dz. cyt., s. 144-145.
43 Tamże, s. 150.
44 Por. I. Kant, Reflexioner zur Antropologie, dz. cyt., t. 15, s. 665.
45 Jest także w ujęciu Kanta, jak stwierdza Menninghaus, „narzędziem krytyki intelektualnej” jako 

organon estetyczny filozofii bierze udział w smakowaniu pożywienia duchowego” [por. W. Menninghaus, 
Wstręt. Teoria i historia, dz. cyt., s. 152-153]. Kant podkreśla jego funkcję zabezpieczającą nas przed 
mniej wykwintnym duchowym pożywieniem, pisząc o dowcipie [por. I. Kant, Antropologia w ujęciu 
pragmatycznym, dz. cyt., s. 146-149].

46 W. Menninghaus, Wstręt. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 146.
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pozwala ustalić i utrzymać wyznaczone od wewnątrz granice świata kultury. 
Odrzucenie charakterystyczne dla wstrętu reguluje uporządkowaną przestrzeń 
tego, co dobre zarówno w sensie dietetycznym, nie tylko w sensie fizycznego, 
lecz także „duchowego pożywienia”; tego, co dobre w sensie moralnym; wstręt 
odrzuca to, co sprzeczne z wolnością. Wstręt uzupełnia zatem funkcje, jakie 
pełnią wzniosłość i piękno. Zatem to „najbardziej sensytywne narzędzie” może 
regulować „dietetykę życia fizycznego, moralnego i estetycznego”47, sam jednak 
wymaga dla swego sprawnego działania nadrzędnej instancji, która pozwoli 
oddalić zagrożenie wynikające z nazbyt wyczulonego wstrętu.

W ujęciu Kantowskim wstręt nie tyle pokazuje, że uniwersalne dla różnych kultur 
jest rozróżnienie na czyste i nieczyste (Mary Douglas), ile raczej konserwuje w sil-
nym doznaniu kształt tego cywilizowanego wnętrza kultury. Funkcja wykluczająca 
poza obręb kultury wszystko to, co „brudne” w szerokim znaczeniu, odprowadza 
napięcie związane z faktem zbliżania się do granic uporządkowanej symbolicznie 
przestrzeni kultury. W efekcie tego następuje przekształcenie heterogenicznego 
w to, co rozpoznane jako „inne” i co działa już całkowicie na rzecz „czystego”.
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Jagna Dankowska (1945-2018)

Wydawała się osobą niezwykle żywotną. Kiedy dwa lata temu przeszła na 
emeryturę, byliśmy pewni, że zaczyna właśnie nowe życie. Że teraz wreszcie 
całkowicie poświęci się pracy twórczej, na którą zawsze miała zbyt mało czasu, 
że będzie dużo czytać, pisać i oczywiście zajmować się ćwiczeniem na ulubionym 
instrumencie. Dobrze grała na fortepianie, wyremontowała w ostatnich latach 
swoje pianino i systematycznie grywała, by wrócić do dawnej formy.

Los jednak zdecydował inaczej. 28 października 2018 roku po niespodzie-
wanej, ciężkiej chorobie odeszła od nas niezapomniana postać środowiska 
muzycznego, wykładowca i pedagog, do której wychowanków trzeba zaliczyć 
kilka pokoleń młodych muzyków. Prochy jej odprowadziliśmy do rodzinnego 
grobowca na Starych Powązkach w dniu 5 listopada, jeszcze w atmosferze 
Święta Zmarłych.

*

Jagna Dankowska była emerytowanym profesorem Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, reżyserem dźwięku, dr hab. filozofii, absolwentką UMFC i UW. 
W roku 1951 rodzina jej przeniosła się z Sopotu do Warszawy, gdzie Jagna 
pobierała nauki w szkole muzycznej na Miodowej, potem w liceum muzycznym 
u zbiegu ulic Pięknej i Alej Ujazdowskich (przeniesionym wkrótce na ul. Kra-
sińskiego) i tam uzyskała maturę oraz dyplom ze specjalnością w zakresie gry 
fortepianowej, po czym podjęła studia w ówczesnej Wyższej Szkole Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina (1964-1968). Pracę magisterską na Wydziale Reżyserii 
Dźwięku na temat „Specyfika ujęcia dźwięku w filmach Antonioniego” napisała 
w roku 1970 pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Szmańdy. Nigdy nie uprawiała 
tego zawodu, lecz po uzyskaniu dyplomu została zatrudniona w Polskim Radiu, 
gdzie przepracowała dwa lata (1970-1972) w dziale współpracy z zagranicą. 
Niezadowolona z tego zajęcia odeszła z PRiTV, by podjąć studia filozoficzne 
na Uniwersytecie Warszawskim (1972-1975). Doktorat z estetyki pod tytułem 
„Filozofia i muzyka. Fenomenologiczne ujęcie relacji” (1986) napisała pod 
kierunkiem prof. dr hab. Alicji Kuczyńskiej, z którą do końca łączyła ją serdecz-
na przyjaźń. Habilitację z filozofii (estetyka) na podstawie pracy pod tytułem 
„U podstaw filozofii muzyki. Niemiecka filozofia XIX wieku a muzyka” uzyskała 
w roku 2002. Przez ponad dwadzieścia lat zajmowała kolejno wiele stanowisk 
na swej rodzimej uczelni (AM, potem UMFC). W latach 1991-2005 była kierow-
nikiem Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych; w latach 2002-2005 
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sprawowała stanowisko prodziekana, a w latach 2005-2008 dziekana Wydziału 
Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W latach 2008-2012 była prorektorem 
do spraw studenckich i kontaktów zagranicznych UMFC.

Jagna pochodziła z tradycyjnej rodziny lwowskiej i choć urodziła się w Sopocie, 
w sercu była lwowianką. Lwów, do którego regularne podróże podejmowała 
od lat siedemdziesiątych, znała świetnie, zapewne w dużej mierze z rodzinnych 
opowieści. Czytała o swym wymarzonym mieście wszystkie możliwe książki, zbie-
rała skrzętnie najdrobniejsze fakty z życia kulturalnego Lwowa, zawsze wracała 
stamtąd w takim nastroju, jakby odwiedzała strony rodzinne. I znów pragnęła 
tam jechać. Lubiła opowiadać o Lwowie i o życiu swojej rodziny na Kresach; 
kiedyś powiedziała mi, że lubi Sopot, ale zawsze czuła się w nim wykorzeniona. 
Jeżeli kochała także Warszawę, to zapewne w znacznej mierze dzięki wspaniałej 
lokalizacji mieszkania, które zajmowała na pierwszym piętrze kamienicy u zbiegu 
ulic Freta i Mostowej. Rozpocząłem tam wizyty, kiedy zostałem pierwszym – po 
uzyskaniu przez nią dyplomu doktora habilitowanego – doktorantem Jagny 
Dankowskiej i odwiedzałem ją z okazji konsultacji nad tekstem. Jej mieszkanie 
było oazą spokoju i cichego zagłębiania się w pracy intelektualnej. Atmosferę 
powagi w salonie wprowadzał stojący obok pianina duży zegar podłogowy, 
dostojnie wybijający godziny. Do niewielkiego gabinetu gospodyni wprowadzała 
tylko wybranych; ściany pełne książek, biurko bardziej funkcjonalne niż repre-
zentacyjne sprzyjały skupieniu. Pamiętam, że przy pierwszej wizycie ogromne 
wrażenie zrobiły na mnie otwarte wówczas na oścież okna, przez które wpadały 
dźwięki rozbujanych dzwonów stojącego tuż obok kościoła dominikanów pod 
wezwaniem św. Jacka; z okna był widok na teren klasztoru, gdzie stare mury, 
zieleń i cisza stwarzały w tym ruchliwym punkcie stolicy niepowtarzalny zakątek. 
Okna po drugiej stronie mieszkania, wychodzące na spadzistą ulicę Mostową 
i Barbakan, dostarczały odmiennej, lecz równie swoistej atrakcji. Można się tam 
było czuć jak w innej epoce, kiedy czas biegł wolniej, a ludzie głębiej pochylali 
się nad kwestiami egzystencjalnymi i przede wszystkim duchowymi.
Ten opis mieszkania wydaje mi się bardzo istotny, ponieważ Jagna była osobą 
uduchowioną. Żyła trochę obok świata, w krainie muzyki i filozofii, gdzie znaj-
dowała ucieczkę od powszedniego i wciąż rosnącego w naszej epoce zgiełku, 
zagłębiona w życiu wewnętrznym, duchowym, religijnym, gdyż była osobą 
o silnej wierze, chętnie studiującą zagadnienia religii i filozofii religii, z pewnym 
odcieniem patriarchalnego pojmowania tej problematyki, z dala od nalotu wul-
garnej codzienności i sporów o sprawy, które były dla niej bezsporne. Regularnie 
odwiedzała te kościoły, które słynęły z istotnych i ciekawych kazań; potem lubiła 
przekazywać informacje i sformułowania, które trafiły do jej serca. Jej skłonność 
do refleksji była powodem pewnego odcinania się od ludzi. Mimo niewątpliwej 
towarzyskości, często nie odbierała telefonów, szkoda było jej czasu na zwykle 
gawędy, które nie niosły ze sobą poważniejszej problematyki. Nigdy jednak nie 
odmawiała swojego czasu osobom, które jej pomocy autentycznie potrzebowały. 
Jako człowiek charakteryzowała się wielką tolerancją i zrozumieniem kwestii 
nawet bardzo jej osobiście odległych. Na wszystkie bolączki nowoczesności 
potrafiła spojrzeć z przychylnością, z pogodnym pobłażaniem, co nie ozna-
czało etycznego przyzwolenia. Spokój, łagodność i zainteresowanie drugim 
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człowiekiem, a także zdystansowana obojętność dla spraw materialnych nale-
żały do najważniejszych cech jej charakteru. Była zawsze życzliwa i pomocna, 
po prostu lubiła ludzi, była ich ciekawa, umiała ich świetnie obserwować, ale 
mimo tej sympatii nie uchodziły jej uwagi drobne przywary czy śmiesznostki, 
które lubiła nieszkodliwie, żartobliwie krytykować. Wiązało się to z dużą cieka-
wością szeroko rozumianej obyczajowości. Wielokrotnie podkreślała, że żyjemy 
w ciekawych czasach, czasach wielkich przemian.

Muzyczna pasja w sposób szczególny naznaczała jej życie. Bywała na wszyst-
kich ciekawszych koncertach, premierach i wydarzeniach muzycznych, przeży-
wała wszelkie muzyczne wydarzenia i często zamieszczała z nich sprawozdania 
w muzycznej prasie. Jako swój obowiązek traktowała zachęcanie innych osób 
do muzyki poważnej, szczególnie ludzi młodych, ale nie tylko, zdarzało się, 
że osoby, którym obca była muzyka klasyczna, zmieniały pod jej wpływem 
zainteresowania. Umiała w niełatwy do zrozumienia sposób budzić w ludziach 
obojętnych nowe ambicje, potrafiła się dzielić swym entuzjazmem. Z jej postaci 
emanowała miłość do muzyki traktowanej głęboko, filozoficznie i to właśnie 
przemawiało i zadziwiało osoby postronne. Podobnie serdecznie, ale oczywi-
ście z pewnymi wymogami, traktowała studentów, wśród których cieszyła się 
dużym uznaniem. 
Nigdy nie uczestniczyłem w jej zajęciach ze studentami czy doktorantami, ale 
wielokrotnie słyszałem ją występującą na sesjach czy konferencjach naukowych. 
W jej sposobie mówienia, w tonie wygłaszanych postulatów odbijały się har-
monijnie cechy jej charakteru. Zawsze spokój i łagodność, żadnego zacietrze-
wienia, pewna niechęć do polemiki; raczej wolała zgłosić swoje wątpliwości 
niż podejmować twardą dyskusję. To, co pisała, było wyważone, dopracowane, 
usystematyzowane, nie zawierało raczej ryzykownych, nowatorskich tez, lubiła 
drążyć i roztrząsać poglądy filozofów, których myśl zgodna była z jej przeko-
naniami. Wykładała najchętniej Kanta, Hegla i Ingardena, który cieszył się jej 
szczególną estymą. (Mnie nie mogła darować dystansu, jaki zawsze miałem do 
polskiego fenomenologa.)
Wydział muzycznej uczelni, który ukończyła Jagna Dankowska, wymaga czegoś 
więcej niż uzdolnień i umiejętności muzycznych, także predyspozycji w zakresie 
ścisłego myślenia; to właśnie niewątpliwie dawało o sobie znać w jej filozo-
ficznym myśleniu o muzyce, w pewnym wszechstronnym łączeniu skłonności 
artystycznych z upodobaniami do nauk tak ścisłych, jak i humanistycznych. Do 
końca życia zajmowała się filozofią muzyki, rozpoczynając swe przemyślenia w tej 
dziedzinie w czasach, kiedy w naszym kraju poświęcali się temu tylko nieliczni. 
Była osobą, wokół której skupiała się na uczelni humanistyka; wykładała na 
UMFC kilka przedmiotów, filozofię, estetykę ogólną i estetykę muzyczną przez 
wiele lat nie mając obok siebie zmiennika; wysoko stawiała pracę dydaktyczną 
i otaczała studentów właściwą troskliwością. 

Kiedy jednak doszły do tego zajęcia związane z pełnionymi na uczelni wy-
sokimi stanowiskami kierowniczymi, nie pozostawało jej zbyt wiele czasu na 
twórczość własną. Co innego, że była osobą niezwykle skromną, często, bez 
wystarczających powodów, niezbyt zadowoloną z własnych osiągnięć. Pamiętam 
kilka takich sytuacji, kiedy wystąpiła na sesji naukowej z tekstem, który wzbudzał 



105

Jagna Dankowska (1945-2018) 

zainteresowanie słuchaczy, potem jednak nie zgadzała się oddać go do druku, 
bo wydawało się jej, że nie jest dostatecznie dopracowany. 

Ta skromność, w połączeniu z licznymi obowiązkami, doprowadziła do tego, 
że dorobek naukowy Jagny Dankowskiej jest dość skromny; składają się nań trzy 
pozycje książkowe poświęcone filozofii muzyki oraz ponad trzydzieści artykułów. 
Książki zostały wydane przez wydawnictwo UMFC (wówczas jeszcze Akademii 
Muzycznej): O muzyce i filozofii (2000), U podstaw filozofii muzyki. Niemiecka 
filozofia XIX wieku a muzyka (2002) oraz opracowanie Materiały źródłowe do 
estetyki muzycznej (1984). Wszystkie są od dawna wyczerpane i w zasadzie dzi-
siaj już nie do zdobycia. Najważniejszy jest oczywiście tom wydany w 2002 roku, 
którego tytuł mówi sam za siebie; książka ta została w zasadzie pomyślana jako 
praca zastępująca nieistniejący podręcznik akademicki z dziedziny filozofii mu-
zyki, w którym poglądy myślicieli określonych w tytule są kolejno przedstawiane 
i omawiane z ograniczonym do niezbędnych uwag komentarzem. Po wstępnych 
zagadnieniach ogólnych Autorka omawia I. Kanta, F. Schillera, A. Schopenhauera, 
G. W. F. Hegla i F. Nietzschego. Tym filozofom pozostanie wierna także w swych 
artykułach rozproszonych; te, które odnoszą się do filozofii muzyki, dotyczą 
Nietzschego, Schillera i Schopenhauera; pozostałe zostały poświęcone sylwetkom 
kompozytorów polskich (F. Chopin, F. Nowowiejski, M. Sawa, R. Maciejewski, 
S. Moryto). Dalej następują recenzje z płyt CD, koncertów i książek, zawsze za-
barwione głębszą refleksją, a także garść tekstów dotyczących Lwowa, wydarzeń 
muzycznych w tym mieście, tradycji lwowskiej we współczesnej Polsce i wreszcie 
parę szkiców wyłamujących się z tego podziału, m.in. o Strawińskim, o czystej 
formie Witkacego, o muzyce współczesnej. 

Najchętniej pisywała o Nietzschem, lecz jej ulubionym filozofem zawsze 
był Kant. Chętnie do niego nawracała w rozmowach, cytowała jego poglądy 
dokładnie według bezbłędnie zapamiętanych formuł i bardzo lubiła z dumą 
wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące jego złożonych zapatrywań. Wiem, 
że ta bliskość z Kantem była droga jej sercu. Ale w ostatnich latach podążała 
w kierunku nowszej filozofii niemieckiej, coraz częściej sięgała do Heideggera 
i Gadamera, z którymi wiązała pewne plany badawcze. Niewątpliwie w jej 
nieopublikowanej spuściźnie odnajdą się teksty z tego zakresu. 
Sądzę, że nastąpiła pora, by rzucić myśl o zebraniu artykułów publikowanych 
przez Jagnę Dankowską w różnych miejscach w jeden tom, a także o wzno-
wieniu jej prac z zakresu filozofii muzyki. To właśnie jesteśmy winni zasłużonej 
i powszechnie podziwianej Autorce. Jako taką i jako wyjątkowego człowieka 
zachowamy Ją zawsze w pamięci. Nie zapomnimy nigdy Jej tajemniczego uśmie-
chu, w którym serdeczność łączyła się z ironią, na jaką zasługuje dzisiejszy świat. 

*

Autor serdecznie dziękuje Krewnym i Przyjaciołom Zmarłej za pomoc w zebraniu 
brakujących informacji, a szczególnie gorąco Małgorzacie Zalewskiej, muzyko-
logowi, sekretarzowi Programu II PR.

Krzysztof Lipka
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