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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
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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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