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Ustanawianie estetyki: 
refleksje na temat aktualnego stanu komparatystyki 

„Obecnie kwestionuje się wszystko to, co znamy jako estetykę i sztukę     : rozróżnienie na dobre, 
prawdziwe i użyteczne znane Grekom, a w sposób bardziej szczegółowy rozwinięte przez Kanta; 
cała koncepcja sztuki jako czynności właściwej człowiekowi, a stanowiąca przedmiot naszej dyscy-
pliny, poddawana jest próbie. (...) Jakiekolwiek mogą być zalety tej krytyki (...), unieważnienie sztuki 
jako kategorii nie przynosi dobrych rozwiązań ani w samej sztuce, ani w badaniach nad sztuką 
oraz literaturą”1.

Powyższe słowa René Welleka napisane ponad dwie dekady2 temu pokazują, 
jak niewiele zmieniło się od tamtego czasu, a jednocześnie uświadamiają, jak wiele 
zmian jednak zaszło. Słowa te były reakcją Welleka na artykuł Beyond Theory of Lite-
rature (Poza teorią literatury), w którym Ihab Hassan sugerował, że „być może funk-
cją krytyki (...) jest osiągnięcie trudnej wiedzy związanej z dostrzeżeniem tego, do ja-
kiego stopnia literatura pozostaje ostatecznie niespójna”. Aby zobaczyć, jak niewiele 
– i jak wiele – zmieniło się przez kolejne dwadzieścia lat3, proponuję przytoczyć następu-
jące słowa Paula de Mana:

„Triumf życia (The Triumph of Life) ostrzega nas, że nic – niezależnie, czy będzie 
to uczynek, słowo, myśl, czy tekst – nie występuje w relacji pozytywnej lub negatywnej 
do czegokolwiek, co je poprzedza, następuje po lub występuje w jakikolwiek inny spo-
sób. Jest to jedynie losowe wydarzenie, którego siła, jak siła śmierci, spowodowana jest 
przypadkowością występowania. Ostrzega nas również, dlaczego i jak owe wydarzenia 
muszą być ponownie włączone w historyczny i estetyczny system odzyskiwania, którego 
mechanizm powtarza się niezależnie od ujawnienia tkwiącego w nim błędu”4.

Można skłaniać się do postrzegania „historii” komparatystyki – dzieje się tak przy-
najmniej na Uniwersytecie Yale – jako swego rodzaju testu dla twierdzenia de Mana: 
nieciągłość lub przepaść rozdzielająca dwa powyższe cytaty, pochodzące z następują-
cych po sobie dzieł, jakie wyszły spod pióra poważanych profesorów komparatystyki 
w Yale, wydaje się przypadkowa i pozbawiona konsekwencji. Jednak zarówno Wellek, 
jak i de Man uczynili wiele, aby przekształcić oraz powiększyć znaczenie komparatystyki 

1 R. Wellek, Comparative Literature Today [w:] idem, Discriminations, New Haven 1970, s. 48–49. Jeśli 
nie zaznaczono inaczej, są to tłumaczenia własne.
2 Od publikacji oryginału minęły dwie kolejne dekady, więc należałoby w tym miejscu mówić o czterech deka-
dach, które upłynęły od chwili opublikowania powyższych słów René Welleka [przypis tłumaczy].
3 Zob. przypis 2 [przypis tłumaczy].
4 P. de Man, Shelley Disfi gured [w:] idem, The Rhetoric of Romanticism, New York 1984, s. 69.
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i czynili to w sposób do pewnego stopnia zbieżny. Tezy Welleka były bez wątpienia de-
cydujące dla poszerzenia „przedmiotu naszej dziedziny”, która odtąd miała obejmować 
swoim zasięgiem ni mniej, ni więcej tylko „całą koncepcję sztuki” i literatury. W Teorii 
literatury opublikowanej po raz pierwszy w 1949 roku Wellek i Austin Warren opowia-
dali się za ustanowieniem wydziałów komparatystyki, „które powinny następnie stać się 
Wydziałami Literatury Powszechnej i Międzynarodowej lub po prostu Wydziałami Lite-
ratury, czyli czymś, co w międzyczasie stało się rzeczywistością na wielu uniwersytetach, 
zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie. Jednak proces identyfi kacji literatury 
lub – bardziej szczegółowo – utworów literackich jako autentycznego obiektu badań, 
pociągający za sobą uznanie ich za przedmiot zainteresowań komparatystyki, dokony-
wał się przez ciągłe odniesienia do teorii i historii zarówno krytyki literackiej, jak i samej 
literatury.

W tej perspektywie zestawienie następujących po sobie koncepcji Welleka i de Mana 
nie pojawia się tak przypadkowo, jak by to mogło wynikać z przywoływanych w innym 
kontekście twierdzeń de Mana. Również Wellek usiłował sproblematyzować historię lite-
ratury rozumianą jako ustanawianie ciągłości motywów, wpływów czy, szerzej, tradycji 
literackiej. Jego wysiłek, aby poszerzyć zakres komparatystyki w taki sposób, by stała się 
ona nauką o literaturze w ogóle i nie sprowadzała się jedynie do porównywania pojedyn-
czych utworów, przyczynił się też do tego, że w obrębie tej dyscypliny rozgorzała dyskusja 
teoretyczna w najszerszym tego słowa znaczeniu.

W opisany powyżej sposób rozpoczął się proces rozwoju, dzięki któremu kompara-
tystyka stopniowo wydzielała się z badań nad poszczególnymi literaturami narodowymi. 
Zmiany zaszły tak daleko, że nie pojmujemy jej współcześnie ani jako złożonego produk-
tu tych literatur, ani jako nauki o wpływach, paralelizmach czy rozbieżnościach pomiędzy 
nimi. Komparatystyka konfrontowana jest z dwojaką koniecznością, którą równie dobrze 
możemy opisać jako podwójny impas. Z jednej strony ma konstruować, a przynajmniej 
wyjaśniać koncepcję literatury jako takiej, z drugiej zaś stawia się przed nią zadanie 
obrony s p e c y f i k i  literatury, a co za tym idzie, utwierdzenia jej raison d’être. Dla Wel-
leka rozwiązanie tego problemu leży w pojednaniu historii literatury i krytyki w granicach 
szerokiej perspektywy, którą zapewnić może jedynie komparatystyka. Zarówno prakty-
ka badawcza Welleka, jak i jego teoretyczne deklaracje uświadamiają nam wyraźnie, 
że w wypadku połączenia krytyki i historii, to historia dyktuje warunki:

„Krytyka znaczy niepokój o wartości i właściwości. Oznacza dążenie do takiego zrozumienia 
tekstów, które łączy historyczność tekstów, a zatem wymaga historii krytyki. Krytyka oznacza wreszcie 
perspektywę międzynarodową, przewidującą odległy ideał ogólnej historii literatury oraz nauki”5. 

W tym znaczeniu różnice pomiędzy cytowanymi powyżej programowymi wypowie-
dziami Welleka i de Mana nabierają większego znaczenia. Dla pierwszego krytyka lite-
racka oznacza troskę o wartości powiązaną z jakże odległym ideałem ogólnej historii 
literatury. Drugiemu tego rodzaju troska wydaje się naiwnym aspektem nieuniknionego 

5 R. Wellek, The Name and Nature of Comparative Literature [w:] idem, Discriminations, op. cit., s. 36.
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samooszustwa krytyki, czego znakomitą ilustracją jest odbiór przez krytyków Triumfu życia 
Shelleya, a w szczególności ich podejście do śmierci poety i sposobu, w jaki jego śmierć 
przerywa pisanie ostatniego wiersza:

„Tym, co zrobiliśmy ze zmarłym Shelleyem i wszystkimi innymi martwymi ciałami pojawiającymi 
się w literaturze romantycznej (...), było ich pogrzebanie, spalenie we własnych tekstach przemie-
nionych w epitafi a i monumentalne groby. Zamieniono je w posągi, co miało przynieść korzyści 
przyszłym archeologom »grzebiącym w ziemi dla nowych podwalin« ich własnych pomników. Prze-
kształceni zostali w obiekty historyczne i estetyczne. Tego rodzaju monumentalizacja nie musi ko-
niecznie wynikać z naiwnego gestu czy też uniku. Z pewnością nie możemy też udawać, że usiłujemy 
się przed nią bronić. Gest ten nie musi być koniecznie naiwny, gdyż nie musi oznaczać wyparcia 
samozagrażającej wiedzy. (...) Naiwna byłaby wiara, że strategia ta (...) może być źródłem wartości 
i jako taką mamy ją bądź to wysławiać, bądź potępiać”6.

To nie sama strategia (de Man uważa ją za nieuchronną), ale uznanie siebie za źró-
dło wartości określone jest jako naiwne. Za jej pośrednictwem krytyka monumentalizuje 
teksty – to znaczy uhistorycznia je i estetyzuje. To z kolei pociąga za sobą wyparcie samo-
zagrażającej wiedzy: wiedzy o nieuniknionej przypadkowości śmierci.

Jeśli to przypadkowość śmierci zagraża osobowości, to co to znaczy poznać taką 
przypadkowość? De Man odpowiada, że taka wiedza wpisana jest w proces, którego 
nie może pojąć, określany powszechnie i zwodniczo nazwą czytania: 

„Czytać to znaczy rozumieć, pytać, wiedzieć, zapominać, wymazywać, oszpecać, powtarzać 
– jest to niekończąca się prozopopeja, przez którą zmarli zyskują twarz i głos opowiadający alegorię 
ich śmierci i pozwalający nam na apostrofowanie ich, gdy przyjdzie nasza kolej”7. 

Im bardziej komparatystyka defi niowana jest przez rodzaj sceptycznego czytania 
i przepisywania (w tym miejscu de Man jednocześnie opisuje i praktykuje te czynności), 
tym bardziej status i pozycja tej dyscypliny stają się problematyczne i ulotne. De Man, 
podobnie jak Wellek, nie powstrzymuje się od wydawania sądów na temat opisanej 
przed chwilą sytuacji. Jednym takim osądem – sugerowanym przez pojęcie czytania, 
które jak mogłoby się wydawać, pozbawione jest cech wartościowania – okazuje się 
twierdzenie, że niektóre odczytania są lepsze od innych:

„Kiedykolwiek pojawia się przeświadczenie [wiara, że czytanie może być źródłem wartości] 
– a pojawia się nieustannie – prowadzi do błędnego odczytania i z tego względu powinno być 
odrzucane. [Przeświadczenie to] funkcjonuje w niezmiernie przewidywalny sposób i skutkuje uhi-
storycznieniem i estetyzacją tekstów oraz użyciem tychże tekstów – jak to ma miejsce w tym eseju
 – w celu udowodnienia twierdzeń metodologicznych, które uświęcane są w procesie odrzucania 
przez nie świętości”8. 

Praktykowanie „czytania jako odkształcenia” na sposób, w który de Man odczytu-
je Triumf życia Shelleya, byłoby zatem „odejściem od rygoru właściwego Shelleyowi, 

6 P. de Man, Shelley Disfi gured, op. cit., s. 67–68.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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a stanowiącego doskonały przykład właśnie ze względu na zachodzące tu odrzucenie 
systemowej generalizacji”9.

Czy wystarczy jednak – tak jak dzieje się to w wypadku tekstu de Mana – wysnuć 
wniosek, że uznanie tego rodzaju czytania polega dokładnie na odrzuceniu możliwości 
generalizacji samego siebie „w systemie”? Jasne jest, że de Man w swojej retoryce nie 
unika generalizacji i, prawdę mówiąc, generalizacja ta okazuje się do pewnego stopnia 
nieunikniona, choćby wówczas, gdy ujawnia się poprzez odrzucenie s y s t e m a t y c z -
n e j  generalizacji. Pytanie, które pozostaje, brzmi: w jakim stopniu ten typ generalizacji 
wpływa na praktyczne działania komparatystyki? Aby je powiązać z tym, co je poprzedza 
– jednocześnie niszcząc i potwierdzając argumentację de Mana – należałoby je ponow-
nie sformułować w następujący sposób: do jakiego stopnia komparatystyka powinna 
stać się powszechnym podejściem do literatury?

Przedstawiona w dalszej części artykułu próba odpowiedzi na tak postawione py-
tanie odnosić się będzie do spuścizny myśliciela, który zarówno w ujęciu Welleka, 
jak i de Mana uznany jest za postać kluczową w kształtowaniu współczesnej krytyki. 
To właśnie do tego fi lozofa odwołuje się Wellek we fragmencie cytowanym przeze mnie 
na początku, gdy opisuje zagrożone obecnie „rozróżnienie na dobre, prawdziwe i uży-
teczne znane Grekom, a w sposób bardziej szczegółowy rozwinięte przez Kanta”10. 
W innym eseju publikowanym w tym samym tomie Wellek sławi Kanta jako „pierwsze-
go fi lozofa, który zdołał jasno i ostatecznie ustanowić specyfi kę i autonomię sfery este-
tycznej. (...) Idea autonomii sztuki nie była, oczywiście, całkowitym odkryciem Kanta, 
(...) ale to Kant jako pierwszy przedstawił w sposób systematyczny argumentację broniącą 
sfery estetycznej przed czynnikami zewnętrznymi”11. Kant byłby zapewne zaskoczony usy-
tuowaniem jego stwierdzeń w takim kontekście, a w szczególności zdziwiłby się, gdyby się 
dowiedział, że uznawany jest za pierwszego systematycznego obrońcę „sfery estetycznej”. 
Uznałby zapewne taką obronę za próżną i powierzchowną: aby bronić tej płaszczyzny, 
należy wpierw ją zdefi niować. Kant wiedział dokładnie, co może określać tym mianem, 
a czego nie:

„Pojęcia, o ile odnosi się je do przedmiotów, bez względu na to czy poznanie ich jest moż-
liwe, czy nie, mają swe pole (...). Ta część tego pola, w której obrębie poznanie jest dla nas 
możliwe, stanowi teren (Boden – territorium) tych pojęć i potrzebnej do tego władzy poznawczej. 
Ta zaś część terenu, w stosunku do której pojęcia te są prawodawcze, stanowi suwerenną dziedzinę 
(Gebiet – ditio) tych pojęć i przynależnych im władz poznawczych. (...). Cała nasza władza poznaw-
cza posiada dwie suwerenne dziedziny: dziedzinę pojęć przyrody i dziedzinę pojęcia wolności”12.

Choć uwaga ta może wydać się nieprzychylnym łapaniem za słowa, należy zaznaczyć, 
że odwołanie się przez Welleka do koncepcji Kanta opiera się na przypisaniu fi lozofowi 

9 Ibidem, s. 69.
10 R. Wellek, Comparative Literature Today [w:] idem, Discriminations, op. cit., s. 48.
11 P. de Man, Kant’s Aesthetics and Criticism, [w:] idem, Discriminations, op. cit., s. 124–125.
12 I. Kant, Kritik der Urteilskraft (Krytyka władzy sądzenia), Einleitung (Wstęp), Frankfurt am Main 1981, s. 81–82 
(sec. 2). Odtąd cytowane jako KU. [tłum. Jerzy Gałecki, Adam Landman; Wstęp, s. 16].
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autorstwa pojęcia sfery estetycznej rozumianej jako dziedzina posiadająca autono-
mię i rządząca się własnymi prawami. Wellek jest gotów jej bronić „przed czynnika-
mi zewnętrznymi”, jeśli zajdzie taka konieczność. Postrzeganie Kanta – tak jak czyni to 
Wellek – jako „fundatora współczesnej estetyki” tylko w takim ujęciu może być zasad-
ne13. Z jednej strony, obierając taką perspektywę, badacz ignoruje coś, co wydaje się 
w pismach Kanta oczywiste – fi lozof odrzuca przecież możliwość rozumienia estetyki 
jako dziedziny, którą można ustanowić. Z drugiej strony, odczytując ponownie dzieło „za-
łożyciela współczesnej estetyki”, de Man umożliwia nam bardziej dogłębne zrozumienie, 
dlaczego dyscyplina i, w rzeczy samej, także pojęcie e s t e t y k i , nie były w stanie ujarz-
mić procesu swego ustanawiania i dlaczego ustanawianie to można postrzegać nie tyle 
jako zewnętrzne zagrożenie, przed którym należy ją bronić, ile jako jej szansę.

Aby odczytać myśl Kanta w jej kontekście macierzystym, zacznijmy od dłuższego, 
dobrze znanego cytatu ze wstępu, w którym fi lozof usprawiedliwia swoje użycie terminu 
„estetyka transcendentalna” jako tytułu pierwszej sekcji Krytyki:

„Jedynie Niemcy posługują się dziś słowem »estetyka« dla oznaczenia tego, co inni nazywają 
krytyką smaku. U podstaw kryje się tu zawodna nadzieja, którą żywił znakomity analityk Baumgar-
ten, że uda się krytyczną ocenę tego, co piękne, podporządkować naczelnym zasadom rozumu i jej 
prawidła wznieść na poziom nauki. Lecz usiłowanie to jest daremne. Albowiem wspomniane reguły 
lub kryteria są z uwagi na ich główne źródła tylko empiryczne i nie mogą przeto nigdy nadawać się 
na określone prawa aprioryczne, do których musiałyby się stosować przez nasz sąd w sprawach gu-
stu (Geschmacksurteil). Przeciwnie, ów sąd stanowi właściwy probierz owych reguł. Z tego powodu 
jest wskazane, żeby albo ową nazwę ponownie zarzucić, a zatrzymać ją w tych badaniach, które 
są prawdziwą nauką (...), albo też podzielić się tym nazwaniem ze spekulatywną fi lozofi ą i słowo 
»estetyka« brać po części w sensie transcendentalnym, po części w znaczeniu psychologicznym”14.

Mimo że Kant zmienił zdanie co do relacji między terminem e s t e t y k a  a pojęciem 
piękna, kwestią, co do której nigdy nie miał wątpliwości, było przekonanie, że estetyka 
nie jest i nigdy się nie stanie nazwą dla usystematyzowanego obszaru badań. Skoro „żad-
na obiektywna zasada smaku nie jest możliwa” – tak zatytułowana jest sekcja 34 Krytyki 
władzy sądzenia – krytyka zajmuje się wyłącznie interakcją pomiędzy wyobrażeniem i ro-
zumieniem w danej reprezentacji, a zatem można ją badać na dwa sposoby. Po pierwsze, 
jest w stanie asymilować możliwości oceny z właściwości pozostających poza poznaniem. 
W tym wypadku Kant dopuszcza uznanie krytyki za „naukową”, ale podkreśla, że rezultat 
nie różniłby się od tego, który został opisany w Krytyce władzy sądzenia. Po drugie, kry-
tyka może próbować uchwycić zasady interakcji poprzez badanie przykładów. Ten rodzaj 
krytyki byłby jednak s z t u k ą : 

„Krytyka jako sztuka usiłuje jedynie – zastosować (...) empiryczne prawidła, którymi smak rze-
czywiście się kieruje – (nie zastanawiając się nad ich możliwością), do wydawania sądu o swych 

13 P. de Man, Kant’s Aesthetic and Criticism, op. cit., s. 142.
14 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (Krytyka czystego rozumu), Hamburg 1960, s. 64–65 (sec.1). [tłum. 
R. Ingarden, s. 96].
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przedmiotach, oraz przeprowadza krytykę dzieł sztuki pięknej — tak jak tamta [to jest naukowa, 
transcendentalna krytyka – dopisek S.W.] krytykę samej władzy wydawania o nich sądu”15. 

Jak widzimy, tendencja do utożsamiania krytyki i sztuki nie jest odkryciem niedaw-
nym. Przywołane w tym miejscu Kantowskie rozumienie sztuki jest czymś zupełnie innym 
od konotacji, jakie ma współcześnie ten termin. Podczas gdy Wellek bez oporów zrównu-
je estetykę i sztukę, dowodząc na przykład, że u Kanta „sztuka prowadzi do zjednoczenia 
ogólnego i szczegółowego, intuicji i myśli, wyobrażeń i rozumu”16, dla kontrastu, fi lozof 
w Krytyce władzy sądzenia od początku do końca dobitnie podkreśla wagę rozróżnienia 
sztuki i estetyki: 

„Pojęcie sztuki pięknej nie pozwala jednak na to, by sąd o pięknie jej wytworu wyprowadzany 
był z jakiegoś prawidła, którego racją determinującą byłoby jakieś pojęcie”17.

W perspektywie Kantowskiej powinniśmy rozróżnić trzy rodzaje działalności: sztukę, 
sąd estetyczny oraz krytykę. Co zaskakujące, dwie ostatnie z wymienionych aktywności 
mają ze sobą najmniej wspólnego. U Kanta sztuka jest wciąż pojmowana jako rodzaj 
techniki, czyli praktyki rządzonej przez obiektywne zasady, koncepcje i wyobrażenia. 
Jeśli sztuka piękna (schöne Kunst) jawi się jako mniej „teoretyczna”, to nie z tego wzglę-
du, że pozostaje sztuką, lecz z tego powodu, że jest piękna. To tyle w sprawie autonomii 
sztuki w pismach – jak to określa Wellek – „założyciela współczesnej estetyki”.

Co w takim razie czynić z estetyką? Gdy myślimy o praktyce sądu estetycznego, zosta-
wiamy estetykę na przeciwległym biegunie: operuje ona poza z góry ustalonymi zasada-
mi i kategoriami oraz pozostaje zależna od talentu. W każdym razie nieodłącznie wiąże 
się z tym, co szczegółowe, i nie stwarza możliwości dokonania obiektywnej generalizacji. 
Mówiąc w skrócie, sąd estetyczny jawi się jako d e m o n s t r a c y j n i e  n i e d e m o n -
s t r a c y j n y : uprzednia racjonalna argumentacja, która w żadnym wypadku nie była-
by efektywna (de gustibus non disputandum est), okazuje się apodyktycznie deiktyczna. 
We frazie „ta róża jest piękna” uparcie wskazywać będzie na „ta”. Obstawać będzie 
przy twierdzeniu, że wszyscy dzielą tę szczególną przyjemność. Innymi słowy, estetyka 
jako forma sądu bliższa jest temu, co Kant nazywa rozumem praktycznym, niż poznaniu 
teoretycznemu.

Jak widzieliśmy, sama krytyka może być, po pierwsze, transcendentalna i naukowa. 
W tym wypadku ograniczona będzie do demonstrowania ogólnych zasad określających 
szczegółowe sądy estetyczne. Po drugie, krytyka może badać poszczególne sądy estetyczne 
i staje się wówczas bardziej opisem tego, co miało miejsce niż wyjaśnieniem, dlaczego to 
się stało. Krytyka, w tym znaczeniu, będzie sztuką badania przykładów, a nie teorią bada-
nia. Wiedza, jaką dostarcza, będzie oparta na koncepcjach empirycznych, ekstrapolowa-
nych z doświadczenia, a co za tym idzie, pozbawiona ogólnej przydatności.

W ten sposób dochodzimy do ciekawej, choć wstępnej, konkluzji: myśliciel, któremu 
Wellek przypisuje stworzenie współczesnej estetyki, pojmuje estetykę – czy to w znaczeniu 

15 Idem, Krytyka władzy sądzenia, op. cit., s. 198 (sec. 34).
16 P. de Man, Kant’s Aesthetics and Criticism, op. cit., s. 130–131.
17 KU, op. cit., s. 242 (sec.46) [tłum. J. Gałecki, A. Landman, s. 231].
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sądu estetycznego, czy teorii krytycznej lub historii smaku – jako zdefi niowaną dokładnie 
przez brak jej podwalin (przynajmniej w znaczeniu transcendentalnym). Według Kanta 
wszystko to, co można ustanowić, ogranicza się do niemożliwości ustanowienia estety-
ki jako obiektywnej i sprawdzalnej poznawczo dyscypliny naukowej. Jeśli koncepcja ta 
zawiera podwaliny współczesnej estetyki, to w zupełnie innym znaczeniu od tego postu-
lowanego przez Welleka – Kant postrzega przecież estetykę jako dziedzinę stawiającą 
opór tworzeniu podwalin i wymykającą się wszelkim tego rodzaju próbom. Przyjrzyjmy się 
zatem bliżej temu, co Kant mógłby nazwać u s t a n a w i a n i e m  e s t e t y k i .

Na początku warto przywołać kontekst, w którym estetyka narzuca się Kantowi. Nie-
mal zawsze podkreśla się w tym wypadku funkcję mediacyjną przypisywaną estetyce przez 
fi lozofa, przynoszącą nadzieję na zbudowanie mostu nad przepaścią oddzielającą naturę 
od wolności, poznanie teoretyczne od praktyki moralnej, fenomeny od rzeczy samych 
w sobie. W wyniku tego przeocza się zazwyczaj – przynajmniej w kręgach angloame-
rykańskiej teorii literatury – to, co pierwotnie prowokuje Kanta do dyskusji nad estety-
ką. Zakłada się, że prestiż nadany badaniom sztuki wystarcza do wyjaśnienia, dlaczego 
Krytyka władzy sądzenia składa się przede wszystkim z analizy sądów e s t e t y c z n y c h 
i pomija pozostałe ich rodzaje.

Nie budzi zdziwienia, że ci, którzy bądź to bronili estetyki, bądź to przypuszczali atak 
zarówno na nią, jak i na porównawcze oraz ogólne badania nad literaturą, gotowi 
są zrównać zainteresowanie Kanta kwestią sądu estetycznego (niezależnie od tego, 
czy rozumiemy ją jako sztukę, czy też jako sferę estetyczną) z zainteresowaniem fi lozofa 
rzeczą samą w sobie. Nie zaskakuje również, że ta sama grupa nie przejmuje się zanadto 
niezgodnością tego poglądu z przeświadczeniem Kanta, że piękno, a także wzniosłość 
będącą konstytutywną częścią przedmiotu sądów estetycznych, odnajdujemy w najczyst-
szej formie nie w sztuce, ale w tym, co fi lozof nazywa naturą. Koniec końców wiadomo, 
że romantycy kochali naturę, a Kant był jednym z prekursorów romantyzmu.

Zadziwić może natomiast odkrycie, że pojęcie natury pojawiające się w trzeciej Kryty-
ce, odnosi się do czegoś innego niż to, co zazwyczaj określane jest tym terminem. Natura 
nie jawi się tu jako coś uspokajająco znanego, lecz jako coś trudnego do przeniknię-
cia. Natura to miejsce, w którym sąd napotyka „obcego”. Cechuje się ona niejedno-
rodnością i różnorodnością, które wymykają się koncepcjom generalizującym. Mówiąc 
w skrócie, natura określa sferę tego, co szczegółowe, jeśli przyjmiemy, że to, co szczegó-
łowe może posiadać własny obszar (według Kanta oraz Hegla nie może). W ten sposób 
natura staje się czymś bardzo różnym od tego, czym była w Krytyce czystego rozumu, 
w której fi lozof zajmował się nią w ujęciu ogólnym. Jest ona również czymś zupełnie od-
miennym od tego, czym stanie się dla Hegla: uzewnętrznieniem myślącego ducha. Na-
tura opiera się zatem konceptualizacji i to nie tylko w sposób doraźny – co pozwoliłoby 
na jej dialektyczne przezwyciężenie – lecz także w sposób antynomiczny, którego żadna 
idea teoretyczna nie może w pełni uchwycić.

Takie podejście do pojęcia natury stało się przedmiotem zainteresowania autora Kry-
tyki władzy sądzenia. W swoich próbach odkrycia transcendentalnej reguły właściwej 
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dla sądu jako takiego, za pośrednictwem trzeciej Krytyki fi lozof dąży do zidentyfi kowania 
obszaru, w którym sąd podlega badaniom jako coś niezależnego od zwykłego zastoso-
wania istniejącej wiedzy. W tym drugim wypadku Kant dowodzi, że sama zastosowal-
ność danej wiedzy sprawia, że wspomniane badanie jest niemożliwe. Jeśli tak jak Kant 
rozumiemy władzę sądzenia jako „władzę myślenia o tym, co szczegółowe, jako o coś 
podporządkowanego temu, co ogólne”18, to na pytanie, czy posiada on swoją własną 
specyfi czną regułę, można odpowiedzieć wyłącznie wtedy, gdy możemy obserwować 
ów sąd in statu nascendi, czyli w akcie ustanawiania związku tego, co szczegółowe, 
z tym, co ogólne.

Z tego względu w inicjalnych partiach trzeciej Krytyki Kant usiłuje dokonać rozróżnie-
nia pomiędzy tymi formami sądu, w których szczegółowe jest już – od początku – zawarte 
w ogólnym. Rozróżnia zatem pomiędzy tymi przypadkami, w których „to, co ogólne, 
(…) jest dane” i tymi, w których dane jest wyłącznie szczegółowe, a zatem to, co ogólne 
musi być najpierw odnalezione. Tylko wówczas, gdy ogólne należy najpierw odnaleźć, 
sąd może być obiektem krytyki transcendentalnej. W przeciwnym wypadku funkcjonuje 
jako element poznania teoretycznego, w którym aplikowane są zastane prawa i reguły, 
a nie odnajdowane prawa i reguły swoiste.

Sąd zatem zajmuje pozycję mediacyjną nie tylko pomiędzy naturą a wolnością, lecz 
także pomiędzy tym, co ogólne i szczegółowe. Ale pozycja ta nie sugeruje ani symetrii, 
ani odwracalności: w przypadkach, w których ogólne jest dane, sąd dotyczy wyłącznie 
praw oraz koncepcji nazywanych przez Kanta sądem determinującym (determinative jud-
gement). Tam, gdzie tylko szczegółowe jest dane, a ogólne należy dopiero odnaleźć, 
sąd dokonuje się samoistnie, bez wsparcia zastanej wiedzy. Ten rodzaj sądu Kant nazy-
wa refl eksyjnym (refl ective judgement), ponieważ reprezentuje on wysiłek czy też próbę 
osiągnięcia tego, co ogólne, a nie ogólne samo w sobie. Sąd ten określony jest jako 
refl eksyjny, ponieważ odzwierciedla próbę samego sądzenia – Kant określa to mianem 
podmiotu sądzenia, a nie poznaniem przedmiotu. A jednak sąd ów można zbadać 
jako taki tylko w jego refl eksyjnej formie, gdyż tylko w niej próbuje odnaleźć swoją drogę 
od tego, co szczegółowe d o  tego, co ogólne.

W trzeciej Krytyce ten ruch do, a mówiąc dokładniej, ruch w kierunku tego, co ogól-
ne, interesuje Kanta najbardziej. Gdyby faktycznie sądzenie osiągnęło swój cel, gdy-
by wytworzyło adekwatną wiedzę, szczegółowe byłoby odtąd zawarte w tym, co ogól-
ne, a sąd stałby się determinantą, poznawalnym składnikiem myślenia teoretycznego. 
Tylko w wypadku, gdy ruch w  k i e r u n k u  ogólnego jest, w pewnym sensie, zachowany 
i utrzymany w niepewności, sąd odzwierciedla swoje własne działanie.

Jedynie w takim kontekście sfera estetyczna pojawia się w Krytyce władzy sądze-
nia, ponieważ, jak zauważa Kant, to przede wszystkim w sądach nazywanych estetycz-
nymi orzekamy o pięknie i wzniosłości przedmiotów. Ruch sądów od tego, co szcze-
gółowe, w kierunku tego, co ogólne, można odnaleźć w czystej formie, czyli takiej, 

18 KU, Einleitung, op. cit., s. 87 (sec. 4), [tłum. J. Gałecki, A. Landman, s. 24].
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której nie da się podciągnąć pod jakąkolwiek koncepcję obiektywną. Osądzając rzeczy 
jako piękne bądź wzniosłe, nie wiemy i nie możemy wiedzieć, o czym mówimy. Mówimy 
jakbyśmy rozmawiali o przedmiotach szczegółowo i ogólnie, podczas gdy w rzeczywisto-
ści to, o czym orzekamy, wiąże się z naszą zdolnością reprezentacji: samo w sobie pozo-
staje obce, inne, heterogeniczne, nieznane, nienazywalne. W krytyce sądu estetycznego 
mamy przede wszystkim do czynienia ze zdolnością wyobrażania oraz z jej zagrożeniami.

Wszelka próba rozpoczęcia systematycznej i kompleksowej dyskusji o tych zagroże-
niach znacznie przekraczałyby ramy tego artykułu. Ograniczę się zatem do – w pewnej 
mierze przypadkowego – wskazania kilku kwestii odnoszących się do pojęcia sądu refl ek-
syjnego, z którym Kant wiąże estetykę.

Rozpocznę od dyskusji dotyczącej rozróżnienia pomiędzy sądem refl eksyjnym i deter-
minującym. Kant defi niuje je tak, by zasugerować wzajemnie wykluczające się formy sądu: 
albo ogólne jest dane wraz z (lub przed) szczegółowym, albo nie, i tylko szczegółowe jest 
dane. Mamy więc do czynienia z następującą implikacją: podczas gdy szczegółowe jawi 
się zawsze jako dane, to, co ogólne, nie jest dane i może wiązać się z koniecznością zna-
lezienia tego wymiaru. Sąd estetyczny koncentruje się na poszukiwaniu ogólnego, które 
w konkretnym przypadku nie jest dane. Aby ustanowić tak rozumianą estetykę, należy 
włożyć wysiłek w odnalezienie tego, co ogólne. Z tego względu sąd estetyczny wprawdzie 
coś odnajduje, lecz to, co znajduje, nigdy nie może zostać ustanowione, w znaczeniu 
usprawiedliwione, zalegitymizowane, dowiedzione lub poddane falsyfi kacji. Sądy estetyki 
są niezbite i w związku z tym pozbawione naukowej czy poznawczej wartości. Z punktu 
widzenia nauki estetyka ustanawiana jest poprzez jej nieustanawialne odkrycia. Znajduje 
ona formy piękne albo wzniosłe, ale nigdy nie odkrywa ich zawartości. 

Zdarza się, że pod adresem fi lozofa formułowane są oskarżenia, że treść i forma 
w jego estetyce pozostają radykalnie od siebie oddzielone19. Ale te złudne wnioski wy-
nikają z powierzchownego czytania tekstu Kanta bez kłopotania się o to, by zastano-
wić się nad implikacjami jego stwierdzeń. Rozważmy przez chwilę rozróżnienie między 
sądem determinującym i refl eksyjnym. Kant pisze o nich tak, jakby wykluczały się one 
wzajemnie: albo ogólne, które odpowiada i zawiera to, co szczegółowe, jest dane, albo 
należy je znaleźć. Co jednak dla tego, co ogólne może oznaczać to, że nie jest dane? 
Tak jak sugerowałem wcześniej, to, co szczegółowe, jest, ze swojej strony, zawsze dane, 
to znaczy, że sąd zawsze konfrontowany jest ze szczegółowym – obiektem, wydarze-
niem, pracą itd. W opisie sytuacji, w której ogólne (prawidło, zasada, prawo) nie jest 
dane, ale należy je odnaleźć, Kant nie ma na myśli tego, że ż a d n e  ogólne nie jest 
dane, ale, że to, które jest dane, nie wystarcza, aby podporządkować mu przypa-
dek jednostkowy. Kiedy mówimy „róża jest piękna”, odnosimy się do tego, co ogólne 
– do pojęcia róży – aby zidentyfi kować to, co szczegółowe, które nazywamy pięknem. Kant 
stwierdza zatem, że samo pojęcie róży nie stanowi o pięknie obiektu. Funkcję tę spełnia 

19 Niedawno taki zarzut sformułował na przykład Frank Lentricchia, który śledzi to, co jego zdaniem decy-
duje o impasie współczesnej „formalistycznej” krytyki – chodzi mianowicie o powrót do Kantowskiej tradycji. 
Zob. F. Lentricchia, After the New Criticism, Chicago 1980.
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coś i n n e g o . Nie jest prawdą, że to za sprawą niedostępności tego, co ogólne, 
nie możemy zdefi niować sytuacji sądu refl eksyjnego. Przeciwnie, te, które są dostęp-
ne, nie wystarczają, aby określić szczegółowy przedmiot. A jeśli nie są one wystarcza-
jące, to, co ogólne, pozostaje niezbędnym elementem jakiegokolwiek sądu, łącznie 
z refl eksyjnym, gdyż bez nich żaden szczegół nie mógłby zostać zidentyfi kowany jako 
taki, czyli nie można by go uszczegółowić. Jeśli Kant ma rację i sądy o pięknie zawsze 
pozostają formalnie unikatowe; jeśli zawsze niezmiennie odnoszą się do indywidual-
nych obiektów lub, dokładniej, do zindywidualizowanych wyobrażeń, to sam proces in-
dywidualizacji jest nie do pomyślenia bez odniesienia do tego, co ogólne. Nie mówimy 
i nie możemy powiedzieć, że z grubsza rzecz biorąc, X jest piękne, a jedynie wolno nam 
orzekać o tym, że konkretne X – róża, tulipan, praca – jest piękne. Nazwa gatunkowa 
tego, co ogólne, wymagana jest, aby wyróżnić szczegół, pojedynczy przypadek, jako ten, 
który n i e  podlega dostępnym ogólnym prawom i kategoriom.

Jak widzimy, to, co nie jest dane, w sądzie refl eksyjnym nie jest ogólne jako takie, 
ale okazuje się szczegółowym ogólnym wymaganym do ujęcia szczegółowej sprawy. 
Jej szczegółowość jest defi niowana nie tyle przez nieobecność tego, co ogólne, ile przez 
związek z ogólnym, które jest dane, ale niewystarczające do ujęcia czy też określenia 
tego, co szczegółowe. Używając terminologii de Mana, można powiedzieć, że warun-
kiem sądu refl eksyjnego jest pewna przypadkowość, gdyż to, co następuje – konkret-
ny przypadek – nie jest logiczną konsekwencją tego, co go poprzedzało. Nie może 
być wytłumaczone, przewidziane ani nie może wywodzić się z tego, co było wcześniej. 
A jednak ta przypadkowość, ta nieciągłość, nie jest ekwiwalentem braku związku. Defi -
niuje się – przynajmniej na początku – w opozycji do swoich poprzedników.

Jeśli rozszerzymy argumentację do podgatunków sądu refl eksyjnego ustanowionych 
przez estetyczny sąd smaku, stwierdzimy, że defi niując formę, Kant nie pomija całkowi-
cie jej związków z konceptami – czyli ogólnymi prawami i zasadami – ale przynajmniej 
początkowo ujawnia się to poprzez opór przeciw poddaniu się temu, co ogólne, po-
nieważ to, co ogólne, zawsze będzie określone jako zbiór, a nie ogólne samo w sobie 
– odporność formy będzie równie konkretna, a przez to względnie uszczegółowiona.

Forma zatem musi być skonstruowana nie jako czysta absencja obiektywnych kate-
gorii, ale jako to, co odpiera jej władzę. Tego rodzaju opór nie jest statyczny, nie pojawia 
się raz na zawsze. Oznacza on zarówno zakłócenie określonych ogółów (czyli ustalonej 
wiedzy), jak i t r a n s f o r m a c j ę  tej wiedzy. Forma – według Kanta – pociąga za sobą 
znacznie więcej niż tylko czasoprzestrzenną jedność obawy związanej z grą wywiedzio-
ną z wyobrażeń, tak jakby były one wolne, a mimo to pozostawały w zgodzie z rozu-
mieniem. Forma sugeruje, że zachodzą tu procesy zakłócenia i transformacji: dostępne 
nam kategorie i koncepcje nie umożliwiają rozumienia, uchwycenia tych zagadnień, 
i nie zawierają tego, co jest nam dane. Dar ten uchyla działanie naszych władz po-
znawczych, a zatem – by przywołać w tym miejcu stwierdzenie de Mana – oddala się 
od formowania, a przybliża do procesu deformacji lub zniekształcenia.
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W tej perspektywie analizowana przez Kanta wzniosłość – do której odnosi się 
on jako do dodatku analityki piękna – jest określone przez samo pojęcie refl eksyjne, 
a co za tym idzie sąd estetyczny. Aby sądzić to, co szczegółowe, dla którego to, co ogól-
ne, nie jest i nie może być dane, fi lozof wymaga zaangażowania się w proces deformacji, 
który staje się widoczny w analizie wzniosłości. Bezforemność wzniosłości wynika z nie-
możliwości ujęcia pięknej formy w sposób jednostkowy, gdyż każde takie ujęcie odsyłało-
by do jednoczącej zasady odniesienia do obiektywnego uniwersalizmu.

W jednym ze znaczeń analityka wzniosłości powtarza niekonsekwencje analityki pięk-
na. Takie powtórzenie to coś więcej niż nawrót tego samego. Jak wskazuje Kant w Krytyce 
władzy sądzenia, następuje przesunięcie tego, jak konstruowany jest proces reprezenta-
cji: wstępny, choć problematyczny nacisk na pojedynczy przedmiot („ta róża jest piękna”) 
coraz częściej ulega wyparciu przez zainteresowanie procesami komplikującymi relacje 
sił. Osiąga to kulminację w dyskusji dotyczącej dynamicznej wzniosłości, która to dys-
kusja zaczyna się od defi nicji Macht, „potęgi” jako „władz[y], która ma przewagę nad 
dużymi przeszkodami”20.

Odbiór ten wpływa na zmianę statusu samego tekstu trzeciej Krytyki: rozpoczyna 
się ona jako teoretyczna próba artykulacji transcendentalnych zasad sądu estetycznego, 
który fi lozof określa jako osadzony pomiędzy konstytutywnym i performatywnym aktem 
mowy – „ta róża jest piękna” – następnie w tekście Kanta dochodzi do powiązania pięk-
nej formy z obiektem i poszukiwania zmienności pojedynczego w niefi guratywnej kon-
fl iktowości wzniosłego. Wzniosłe okazuje się spadkobiercą tego, czego piękna forma 
nie była w stanie dokonać: ujęcia pojedynczego w ramach niefi guratywnej ogólności.

O analogicznym wahaniu można mówić w odniesieniu do roli wyobrażeń. Jak stwier-
dza Kant, rolę tę należy określić nie jako „odtwórczą, podlegającą prawom kojarzenia, 
lecz twórczą i samoczynną”21. A jednak autonomia ta nie jest po prostu wolną grą, 
gdyż zależy od konkretnego, indywidualnego przedmiotu, z którym dochodzi do kon-
frontacji, a którego przedstawienie jako forma musi dostosowywać się do wymogów 
rozumienia. To ta trudność konstruowania formy ujęta z jednej strony jako zgodność 
(wyobrażeń i rozumienia), a z drugiej jako deformacja czy transformacja w odniesieniu 
do istniejących koncepcji, które motywują argumentację Kanta w trzeciej Krytyce, oscy-
luje pomiędzy sprzecznymi wymaganiami j e d n o s t k o w o ś c i  defi niowanej ze względu 
na opór stawiany konceptualizacji i j e d n o l i t o ś c i  formy, a ta nieuchronnie pociąga 
za sobą odniesienie do określonej koncepcji, aby zapewnić sobie jedność.

W wyniku tego Krytyka władzy sądzenia uwikłana jest coraz bardziej w to, co zaled-
wie zaczyna opisywać i analizować. Mamy tu do czynienia z nierozstrzygalnym sporem, 
w którym każda nowa próba rozwiązania problemu okazuje się zaledwie jego przemiesz-
czeniem.

20 KU, 184 (sec. 28) [tłum. J. Gałecki, A. Landman, s. 156].
21 General Remark on the First Section of the Analytic, op. cit., s. 160. [Uwaga ogólna do pierwszego rozdziału 
analityki. Ibidem, s. 124].
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W dalszej części artykułu mogę jedynie pokrótce wskazać dwa aspekty tej potyczki. 
Pierwszy związany jest z tym, co Kant nazwał transcendentalną zasadą sądu refl eksyjne-
go: konfrontowany z nieredukowalną różnorodnością i zróżnicowaniem natury podmiot 
sądzący nieuchronnie zbliża się do pojedynczego wydarzenia, t a k  j a k b y  było ono 
produktem jego własnego umysłu (zdolnego dyktować prawa i koncepcje) – gdyż może 
dyktować te prawa nie tylko w ogólnych, lecz także w szczególnych przypadkach wymy-
kających się określeniu przez to, co ogólnie dostępne naszemu rozumieniu22. Założenie 
tej innej inteligencji czy intencjonalności – problematykę tę omówiłem gdzie indziej23 
– wydaje się bardzo podobne do procesów opisanych przez Paula de Mana polega-
jących na uhistorycznieniu i estetyzacji – tekstów oraz ich monumentalizacji. Założenie 
autorskiej intencjonalności pociąga za sobą postulat ciągłości ogólnego i szczegółowe-
go, których absencja wymaga sądu refl eksyjnego. Z tego właśnie względu Kant określa 
go jako refl eksyjny, gdyż odzwierciedla on swoje własne pożądanie, a nie przedmiot, 
o którym rzekomo sądzi.

Argumentacja Kanta sugeruje, że taka projekcja jest niezbędna, choć pozostaje wy-
soce problematyczna. Zakładamy autorską inteligencję, chociaż wiemy lub powinniśmy 
wiedzieć, że jest to zaledwie pozbawiona obiektywnej wartości analogia.

To właśnie ten rodzaj gestu oraz wiedzy cechuje pisma Paula de Mana. W wywiadzie 
udzielonym pod koniec życia omawia on założenia określające wiele z przyjętych przez 
niego strategii interpretacyjnych:

„Mam tendencję do nakładania na teksty inherentnej władzy. (...) Jako roboczą hipotezę 
(jako roboczą hipotezę, ponieważ to ja wiem lepiej) zakładam, że tekst w i e  w bezwarunkowy 
sposób, co robi. Mam świadomość tego, że tak nie jest, ale założenie to okazuje się niezbędną 
hipotezą roboczą”24.

Przedstawiona w trzeciej Krytyce argumentacja sugeruje, że ta pozornie bezpodstaw-
na teza sformułowana przez de Mana jest niezbędnym założeniem czytania wszelakich 
tekstów unikających podporządkowania się kategoriom poznawczym. Jeśli tak właśnie 
jest, to nie może nas dziwić, że czytelnicy z rzadka rozwodzą się nad tym założeniem, 
które nie wydaje się przyjazne ze względu na dominujące – choć niekoniecznie precyzyj-
ne – normy poznania.

Zmuszałoby ono do postawienia kwestii unikanej zazwyczaj przez naukę, a dotyczą-
cej p o ż ą d a n i a  i jego związku z praktyką poznawczą. Prowadzi mnie to do drugiego, 
podsumowującego komentarza. Wspomnianą kwestię odnajdziemy na samym początku 
Krytyki władzy sądzenia. Jednak natychmiast zostaje ona usunięta, a mówiąc dokładniej, 
przeniesiona na margines tekstu tak, że staje się najdłuższym przypisem w książce. Przypis 
ten znajduje się w sekcji wstępnej, w której Kant mówi o trzeciej Krytyce „jako o środku 
spajającym dwie części fi lozofi i w jedną całość”. Aby Krytyka władzy sądzenia spełniła 
zadanie ustanowienia związku pojmowania z rozumem, poznania z wolnością, należy 

22 KU, Einleitung, op. cit., s. 88 (sec. 4).
23 S. Weber, Ambivalence: The Humanities and the Study of Literature, “Diacritics” summer 1985, s. 23.
24 S. Rosso, An Interview with Paul de Man [w:] P. de Man, The Resistance to Theory, Minneapolis 1986, s. 118.
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oddzielić dar władzy sądzenia od dwóch innych odpowiadających dwóm istniejącym 
aspektom fi lozofi i teoretycznej i empirycznej. Ponieważ dar subiektywny, któremu według 
Kanta odpowiada władza sądzenia, jest „rozkoszą i przykrością” (Lust i Unlust), należy 
odróżnić rozkosz sądu od poznania obiektywnego oraz od tego, co fi lozof nazywa Be-
gehrungsvermögen, władzą pożądania.

Wspomniany termin – Begehrungsvermögen – odsyła do przypisu, na którym chciał-
bym się teraz przez chwilę skupić. Kant wyjaśnia w nim, że podejmuje próbę poda-
nia transcendentalnych defi nicji kategorii w celu odróżnienia jednych od drugich. 
W szczególnym wypadku Kant zaangażowany jest w obronę defi nicji władzy pożąda-
nia, którą sformułował we wstępie Krytyki czystego rozumu. Zgodnie z koncepcją fi lo-
zofa związanej z rozpadającą się jakością pożądania estetycznego i z racji ważności 
tego argumentu dla całej trzeciej Krytyki, temat owego przypisu nie może zostać uznany 
za przypadkowy, pomimo jego marginalnej pozycji w tekście. Aby ustalić, że sąd estetycz-
ny nie ma nic wspólnego z władzą pożądania, najpierw trzeba ustalić mniej lub bardziej 
jednoznacznie, czym jest pożądanie.

Przypis Kanta pokazuje, że wstępna próba określenia tego nie była do końca udana: 
„Czyniono mi zarzuty i ganiono moją [transcendentalną] defi nicję władzy pożądania jako wła-

dzy stawania się dzięki swoim wyobrażeniom przyczyną rzeczywistości przedmiotów tych wyobrażeń: 
[jak było to dowodzone] same bowiem ż y c z e n i a  byłyby także pożądaniami, co do których wszak-
że każdy zdaje sobie sprawę, że jedynie za ich pomocą nie można wytworzyć ich przedmiotu”25. 

Kant odpiera te zarzuty, twierdząc, że niezdolność życzenia sobie, „aby tak się stało”, 
wskazuje jedynie na to, że „człowiek żywi również takie pożądania, wskutek których staje 
w sprzeczności z samym sobą”. Przyznaje zatem rację treści zarzutu, ale nie podważa to, 
zdaniem fi lozofa, zasadności jego defi nicji: 

„Chociaż w takich fantastycznych pożądaniach zdajemy sobie sprawę z niedostateczności na-
szych wyobrażeń (albo nawet z ich niezdatności) do tego, by stać się przyczyną powstania swych 
przedmiotów, to przecież ich charakter relacjonalny jako przyczyny, a tym samym wyobrażenie ich 
przyczynowości, zawarte jest w każdym życzeniu, co uwidacznia się zwłaszcza wówczas, gdy życzenie 
to jest afektem, a mianowicie tęsknotą [Sehnsucht ]”26.

Zauważmy, że – odrzucając powyższe zarzuty – Kant zmienia swoje stanowisko. 
Za dowód potwierdzający zaproponowaną defi nicję uznaje niepodważalne przywiąza-
nie pożądania do określonego niespełnienia, a zatem oczywista egzystencja pożądań 
implikuje niemożliwość realizacji pożądanych obiektów. Obrona ta jest zasadna tylko 
wówczas, gdy przemilczymy to, że fi lozof po cichu zrewidował swój pogląd. W Krytyce 
czystego rozumu mówi on o pożądaniu jako o zdolności „b y c i a  przyczyną rzeczywisto-
ści obiektów, które ono reprezentuje”; w Krytyce władzy sądzenia pożądania wiążą się 

25 KU, Einleitung, s. 85 (sec. 3), [tłum. J. Gałecki, A. Landman, s. 21].
26 Ibidiem, 86. Początek niemieckiego zdania jest tak wieloznaczny, że zacytuję ten fragment w oryginale: „Ob 
wir uns gleich in solchen phantastischen Begehrungen der Unzulänglichkeit unserer Vortellungen (oder gar ihrer 
Untauglichkeit), Ursache ihrer Gegenstande ze sein, bewußt sind: so ist doch die Beziehung derselben, als Ursa-
che, mithin die Vorstellung ihrer Kausalität, in jedem Wunsche enthalten” [tłum. J.Gałecki, A. Landman, s. 22].
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nie tyle z bytem, ile z reprezentacją takiej przyczynowości. Różnica między tymi stwierdze-
niami jest subtelna, a zarazem rozstrzygająca dla trzeciej Krytyki, jak również, może taka 
być dla współczesnej estetyki, którą, jak zwykło się sądzić, ustanowiła. W pierwszym wy-
padku pożądanie można oddzielić od rozkoszy sądu estetycznego o tyle, o ile postrzega 
się je jako przyczynę istnienia tego, co reprezentuje (jako pożądane), a zatem, w ujęciu 
Kanta, zwraca się ku rzeczywistości. Dla kontrastu, redefi niowane pożądanie staje się 
jedynie relacją (eine Beziehung) władzy poznawczej do jej realizacji. Pożądać to nie tyle 
„być” przyczyną rzeczywistości, ile przedstawiać siebie jako tę przyczynę.

Pożądanie wyraża zainteresowanie tym, co zawieszone jest między przedstawie-
niem a rzeczywistością. Pożądanie kieruje się nie tylko ku rzeczywistości czy wyobra-
żeniu, lecz także ku możliwości przedstawienia związanego z powodowaniem rzeczy-
wistości, jej ustanawianiem. W tym sensie pożądanie zawiera element refl eksyjny: jest 
przedstawieniem przyczynowości jego wyobrażenia w nawiązaniu do swoich przedmio-
tów. To „druga strona” sądu refl eksyjnego, który jest zawieszony między rzeczywistością 
i przedstawieniem, między rzeczywistością szczegółowego, indywidualnego wydarzenia 
lub przedmiotu, a próbą zrozumienia jego wyobrażenia.

Pierwsza defi nicja pożądania sformułowana przez Kanta okazuje się zatem nie tylko 
opisem władzy pożądania, lecz także dyskursem o pożądaniu. Pożądanie określone zo-
staje jako zdolność, która jest tym, czym chciałoby być: przyczyną rzeczywistości swoich 
przedmiotów. Druga, poprawiona wersja redefi niuje pożądanie, tym razem jako refl ek-
syjną metodę wyobrażenia przedstawiającą siebie nie jako przedmiot, ale jako przedsta-
wienie relacji wyobrażenia do przedmiotu.

W tym drugim znaczeniu pożądanie – wcale nie zostaje ono przez Kanta wykluczone 
– występuje w całej trzeciej Krytyce. Mówiąc inaczej, można odczytywać Krytykę władzy 
sądzenia jako nieustającą próbę oddzielenia się od takiego rozumienia pożądania, któ-
re zostało odrzucone przez fi lozofa na wstępie rozważań, a które, jako wykluczone tło, 
nadaje jego dziełu formę. Jak sugerowałem, forma ta jawi się jako nieustanne wahanie, 
p o c z y n a j ą c  od podejmowanych przez Kanta prób opisania prawideł sądu refl eksyj-
nego – osiągających kulminację w dyskusji o wzniosłości (rozumianej jako ruch ambi-
walentnej atrakcji i odrazy związanych z niemożliwością wyobrażenia tego, by zrozumieć 
lub zawrzeć przedmioty, które owe sądy refl eksyjne usiłują wyobrazić). Potrzebowałbym 
ponownej, dłuższej i cierpliwej lektury trzeciej Krytyki, abym mógł zbadać konsekwencje 
tej intruzji pożądania poza domeną (nondomain) estetyki. Chociaż nie można podjąć tej 
próby w tym artykule, pozostaje nadzieja, że przedstawione przeze mnie, jakże wycinko-
we, obserwacje są wystarczające, by zasugerować konieczność ponownego odczytania 
Krytyki, jak również wskazują, dlaczego nie należy utożsamiać twórczej siły komparatysty-
ki z tym, co Wellek i Warren nazywają literaturą ogólną.
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Summary
The Foundering of Aesthetics: 

Thoughts on the Current State of Comparative Literature
The article investigates major preoccupations of comparative literature at the end 

of the twentieth century. Evoking René Wellek and Paul de Man, the discussion focuses 
on a rereading of selected aspects of Immanuel Kant. The argument points out the diffe-
rences between Comparative Literature and „general literature”.
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