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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.
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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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