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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.
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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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