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Abstract

Kant and Disgust

Current research into the problem of disgust in Kant makes it possible to recognize the 
contemporary relevance of Kant’s philosophy, in which experience is not confined to 
a narrow framework; it can be described not simply by applying the category of the 
„play of the senses and the intellect,” in the case of the judgment of taste, or the „mo-
mentary arresting of the life forces and their subsequent violent outburst,” in the case 
of sublimity. It is considered to be influenced by registers other than beauty or sublimity, 
and is described by Kant as „strong vital sensations” encompassing the whole human 
body. In the end, for Kant, disgust fills an important cultural function and is an essential 
element of the Kantian philosophical system.
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Jeśli nasza ocena znaczenia wstrętu w dziełach Immanuela Kanta inspirowana 
byłaby ilością poświęconych mu akapitów, to moglibyśmy odnieść mylne wra-
żenie, że jest to mało istotny problem. Dopiero odpowiedź na pytanie: dlaczego 
Kant podejmuje to zagadnienie, zarazem tak skromnie o nim się wypowiadając, 
pozwala nam dostrzec, że jest to przynajmniej z kilku powodów ważny problem. 
Natomiast refleksja nad sposobem, w jaki Kant pisze o wstręcie, szczególnie 
w tych miejscach, w których bada relacje pomiędzy nim a pięknem czy wzniosło-
ścią, podkreślając nieodpartą siłę owego doświadczenia1, zarazem w dyskretny 
sposób jak gdyby przemycając ustępy tekstu poświęconych wstrętowi, również 
nie wprost wypowiadając się nad jego rolą, uświadamia nam z jak subtelnym 
filozofem mamy do czynienia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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