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Wprowadzenie

„Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem 
i czcią, im częściej i trwalej nad nimi się zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną 
i prawo moralne we mnie”1, pisał Kant i cytat ten po dziś dzień jest najbardziej znanym 
fragmentem z jego bogatej spuścizny filozoficznej. W tych prostych z pozoru słowach 
kryje się obraz całego systemu Kanta. „Niebo gwiaździste” – to świat fizyczny, przy-
roda, sfera poznania zmysłowego. „Prawo moralne” – to aprioryczne zasady rozumu. 
„Niebo gwiaździste” jest „nade mną”, co należy rozumieć jako „poza mną”, „prawo 
moralne” jest „we mnie”. Metafora ta wydaje się całkowicie przejrzysta, tak jak przej-
rzysta i jasna, chociaż trudna, wydaje się filozofia Kanta. Ale w tak zarysowanym 
schemacie zaproponowanego przez Kanta uniwersum kryje się jeszcze jeden obszar, 
którego istnienia na początku nie zauważamy. Mając dwie wyróżnione sfery, które mo-
żemy nazwać sferą pojęcia przyrody i sferą pojęcia wolności, musimy – wzorem Kanta 
– dokonać „przewrotu kopernikańskiego” i zastąpić przedmiotowe widzenie widzeniem 
podmiotowym. Innymi słowy, w ramach przytoczonej tu metafory powinniśmy jeszcze 
zapytać, na jakich warunkach jest możliwe, że „ja” jako podmiot staję z „podziwem 
i czcią” wobec „nieba gwiaździstego” będącego czymś wobec mnie zewnętrznym, cho-
ciaż przeze mnie postrzeganym. I jak to jest możliwe, że z nie mniejszym „podziwem” 
odnajduję „prawo moralne we mnie”. I bodaj rzecz najistotniejsza: co wynika z faktu, 
że jako podmiot staję wobec „nieba gwiaździstego” i „prawa moralnego” jednocześnie. 
Zestawienie całej przedstawionej tutaj sytuacji odsłania przed nami właściwy problem. 
„Przyjęcie potrzeby rewolucji kopernikańskiej przynosi z sobą hipotezę ego transcen-
dentalnego, czy też zbioru warunków logicznych, pod którymi myślący i odczuwający 
byt, taki jak my sami, zarazem konstytuuje świat czasoprzestrzennej przyrody i po-
zostawia »miejsce« dla wolności moralnej. Wolność taka ulokowana jest poza czasem 
i przestrzenią, ale manifestuje się w czasie i przestrzeni. Jest to jedna z największych 
trudności doktryny Kanta i jako taka była najczęściej dyskutowana”2. Tak sformułowa-
ne pytanie o sytuację podmiotu stającego wobec całego tak rozumianego uniwersum 
podejmuje Kant w Krytyce władzy sądzenia. Władzą zaś odpowiedzialną za to specy-
ficzne, „rozdwojone” ujęcie przyrody i wolności czyni tytułową władzę sądzenia. 

Tematem niniejszych rozważań nie jest jednak władza sądzenia jako taka, lecz poli-
tyczna władza sądzenia. Aby przybliżyć znaczenie tego pojęcia, można przedstawić je, 
poprzez analogię do terminologii Kanta, jako władzę sądzenia w użyciu politycznym. 

 1 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. B. Bornstein, Kęty 2002, s. 158.
 2 S. Rosen, Hermeneutyka jako polityka, przeł. P. Maciejko, Warszawa 1998, s. 42.
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Kant w podobny sposób posługiwał się terminami: rozum praktyczny i rozum teo-
retyczny, określając je jako: rozum w użyciu praktycznym lub rozum w użyciu teo-
retycznym, co lepiej oddaje sens obydwu pojęć. Jeśli mówimy o politycznym użyciu 
władzy sądzenia, mamy na myśli użycie jej w przestrzeni polityki, przestrzeni na tyle 
specyficznej, że domagającej się specjalnego potraktowania. Na pytanie o charakter 
rzeczy politycznej tak odpowiadał Leo Strauss: „Rzeczy polityczne są z natury przed-
miotem akceptacji bądź jej braku, wyboru lub odrzucenia, pochwały lub potępienia. 
Z istoty swej nie są one neutralne, lecz wysuwają roszczenia do ludzkiego posłuszeń-
stwa, lojalności, zdecydowania czy osądu”3. Sfera polityki jest sferą, której brakuje 
neutralności, domagającą się od nas osądu – osądu podstawowych faktów, jakie w tej 
sferze napotykamy. Osąd taki umożliwia właśnie władza sądzenia, która według za-
proponowanych przez Kanta określeń łączy ogólną zasadę z konkretnym przypadkiem 
lub dla konkretnego przypadku szuka ogólnej zasady. Połączenie mechanizmu sądze-
nia ze sferą polityczności daje polityczną władzę sądzenia. „Sądzenie, hipotetycznie, 
jest działaniem umysłu, dzięki któremu orzekamy o tym, co ogólne poprzez to, co 
szczegółowe. Kiedy ta zdolność z racji politycznej odnosi się do tego, co zarówno 
pod względem ogólnym, jak i szczegółowym jest politycznej natury, wtedy mamy do 
czynienia z polityczną władzą sądzenia”4.

Aby przedstawić całość poruszanej tu problematyki, potrzebne jest jeszcze wyjaś-
nienie, że terenem poszukiwań politycznej władzy sądzenia będą pisma nie tylko Im-
manuela Kanta jako tego, który obszernie opisał władzę sądzenia, ale również Hannah 
Arendt. W pismach filozoficznych Kanta nie znajdziemy terminu: polityczna władza 
sądzenia5 i nie znajdziemy go również, w sensie dosłownym, w pismach Arendt. Aby 
wyjaśnić jego znaczenie, musimy sięgnąć do pewnych elementów zarówno filozofii 
Kanta, jak i Arendt. Stąd też bierze się nazwa: polityczna władza sądzenia jako polski 
odpowiednik terminu political judgment, terminu, który pojawił się w tekstach filo-
zofów, głównie anglosaskich, w odpowiedzi na pisma Arendt dotyczące filozofii poli-
tycznej Kanta6. Przy czym trzeba zaznaczyć, że wspomniane analizy Arendt w całości 
 3 L. Strauss, Czym jest filozofia polityki? [w:] L. Strauss, Sokratejskie pytania, przeł. P. Maciejko, 

Warszawa 1998, s. 63.
 4 P.J. Steinberger, The Concept of Political Judgment, Chicago 1993, s. vii.
 5 Można powiedzieć, że Kant prawie zawsze był raczej interpretowany niż analizowany. Wystar-

czy tu wspomnieć wielu myślicieli, którzy odwoływali się do jego filozofii, jednocześnie ją na 
swój sposób rozwijając. Są wśród nich Schopenhauer, Fichte czy Hegel. Trzeba też wspomnieć 
– o sformalizowaniu tej tendencji, które pojawiło się w postaci hasła jednego z neokantystów 
badeńskich – Wilhelma Windelbanda: „Zrozumieć Kanta oznacza wykroczyć poza niego” 
– W. Windelband, Vorwort [w:] Präludien, Aufsätze und Reden zur Philozophie und ihrer Ges-
chichte, Bd. 1, Aufl. 9, Tübingen 1924, s. IV, przekład podaję za: A.J. Noras, Kant a neokantyzm 
badeński i marburski, Katowice 2005, s. 158.

 6 Można tu wspomnieć prace takie, jak: R. Beiner, Political Judgment, London, 1983; P.J. Stein-
berger, The Concept of Political Judgment, Chicago 1993. Należy jednak zauważyć, że w filozo-
fii anglosaskiej występuje identyczny termin political judgment odnoszący się do badań związa-
nych z teorią wyboru politycznego rozumianego jako szeroko pojęte wyrażanie opinii w ramach 
procedur demokratycznych (np. głosowanie w czasie wyborów). Ten rodzaj osądu politycznego 
co prawda mieści się w ramach opisywanej tu politycznej władzy sądzenia, ale jest terminem 
z zakresu nauk szczegółowych, takich jak psychologia czy socjologia. Przykładem opracowania 
z pogranicza dziedzin, dotyczącej zarówno aspektu filozoficznego, jak i socjologicznego, jest 
praca George’a E. Marcusa, W. Russella Neumana i Michaela Mackuena, Effective Intelligence 
and Political Judgment, Chicago–London 2000.
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wiążą się z polityczną interpretacją Krytyki władzy sądzenia. Kant w pracach Arendt 
pojawia się właściwie wyłącznie w tym kontekście.

Dodatkowy problem wiąże się z pytaniem: czym jest polityczność? Aby móc mó-
wić o politycznym użyciu władzy sądzenia, trzeba określić nie tylko, czym jest sama 
ta władza, należy jeszcze sprecyzować, co rozumiemy przez polityczne jej użycie, a do 
tego potrzebne jest określenie, co rozumiemy przez polityczność w ogóle. Pytanie to 
nie wykracza bynajmniej poza rozważanie związane z problematyką władzy sądze-
nia, co więcej, kwestia rozstrzygnięcia, jakie rozumienie polityczności zastosujemy 
na potrzeby naszych rozważań, wiąże się zarówno z problematyką kantowskiej teorii 
sądzenia, jak i z zagadnieniem analizy filozofii Kanta, jaką podjęła Arendt. Związek 
sądzenia z politycznością wynika również z samego systemu Kanta. 

Zasadniczym problemem, jaki zajmował Kanta, kiedy przystępował do pisania 
Krytyki władzy sądzenia, była kwestia pewnej systematycznej pustki, która wytworzy-
ła się w jego systemie po ukończeniu Krytyki czystego rozumu i Krytyki praktycznego 
rozumu. Opisane w dwóch pierwszych Krytykach władze obejmowały swoim zakre-
sem obszar teorii i praktyki. Zdaniem Kanta, nie było pomiędzy tymi obszarami połą-
czenia. Miała je zapewnić trzecia władza, władza sądzenia, działająca pomiędzy teorią 
i praktyką lub też, jak to ujmował Kant, pomiędzy światem pojęć przyrody a światem 
pojęcia wolności. W sensie systematycznym nie ma w projekcie Kanta niczego za-
skakującego, trzecia Krytyka jest kontynuacją dwóch pierwszych, problem jednak się 
pojawia, jeśli zechcemy odnieść całą tzw. filozofię krytyczną do późniejszych pism 
Kanta. Bo właśnie wtedy musi paść pytanie o kwestię politycznego zastosowania 
władzy sądzenia. Trzecia Krytyka dopełnia bowiem zawartość dwóch pierwszych, ale 
nie zapełnia innej luki w dziele Kanta. Późne pisma Kanta są związane z filozofią 
polityki, a teorie polityczne, które możemy w nich odnaleźć, na pierwszy rzut oka nie 
łączą się wprost z krytyczną filozofią Kanta. Wytłumaczeniem wskazanego braku, jak 
również odpowiedzią na pytanie o uzasadnienie interpretacji teorii Kanta jako teorii 
dotyczącej sfery polityki, są analizy Hannah Arendt.

Sugerowane przez Arendt wypełnienie pustej przestrzeni pomiędzy krytyczną fi-
lozofią Kanta a zaproponowanymi przez niego teoriami politycznymi stanowi jedno-
cześnie powód, dla którego zostaje zadane pytanie o polityczną władzę sądzenia. We-
dług Arendt elementem łączącym Krytyki z pismami politycznym jest właśnie władza 
sądzenia; zaś jej analiza stanowi wstęp do pism politycznych Kanta.

Trzeba przyznać, że zestawienie nazwisk: Kant i Arendt może się wydawać na 
pierwszy rzut oka nieco przypadkowe. Klasyka niemieckiego Oświecenia i jedną 
z najważniejszych filozofów polityki XX wieku łączy jednak bardzo wiele. Hannah 
Arendt urodziła się w 1906 roku w Królewcu, rodzinnym mieście Kanta, w rodzinie 
zasymilowanych Żydów niemieckich. W latach 1924–1929 studiowała filozofię, zdoby-
wając wykształcenie na najważniejszych niemieckich uniwersytetach – w Marburgu, 
Fryburgu i Heidelbergu. Lista profesorów, u których studiowała, jest imponująca: Ed-
mund Husserl, Martin Heidegger, Karl Jaspers. Mimo że właściwą karierę akademicką 
rozpoczęła dopiero po wojnie w Nowym Jorku, gdzie wyemigrowała, uciekając przed 
terrorem faszystów, Arendt ukształtowana została przez tradycję filozofii niemieckiej. 
Linia tej tradycji biegnie od Wolffa i Kanta poprzez neokantystów, Martina Heideg-
gera i Karla Jaspersa aż do Arendt. Jednak doświadczenia Arendt to nie tylko studia 
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filozoficzne tworzące podstawy wiedzy teoretycznej, lecz również doświadczenie wy-
gnania z własnego kraju, emigracji i bolesne zderzenie z dyktaturą totalitarną. Czyn-
niki owe sprawiły zapewne, że jej analizy połączyły w sobie dwa wspomniane ele-
menty: teorię stanowiącą najlepszą tradycję europejskiej myśli filozoficznej i praktykę 
dramatycznych doświadczeń XX-wiecznej Europy. Nazwisko Arendt stało się znane 
po opublikowaniu w 1951 roku głośnej książki Korzenie totalitaryzmu, stanowiącej 
pierwszą tak gruntowną analizę zjawiska totalitaryzmu, i to zarówno w wersji faszy-
stowskiej, jak i sowieckiej. Jej pozycję filozofa polityki ugruntowały późniejsze pub-
likacje: Human Condition (tytuł wydania niemieckojęzycznego: Vita activa) i The Life 
of the Mind. Problematyka władzy sądzenia wiąże się z trylogią The Life of the Mind. 
Pierwsza część tej pracy zatytułowana została Myślenie; druga – Wola; trzecia, nad 
którą pracę przerwała śmierć Arendt, miała nosić tytuł Sądzenie. To właśnie ta trzecia, 
nienapisana część trylogii miała pokazać, jak Arendt pojmowała tę władzę. Stąd też 
wynika problem związany z teorią sądzenia autorstwa Arendt – teoria ta wymaga re-
konstrukcji. Znamienne jest jednak, że za podstawowe jej źródło jest uważana opubli-
kowana pośmiertnie książka Lectures on Kant’s Political Philosophy, książka, jak sam 
tytuł wskazuje, poświęcona rozważaniom dotyczącym filozofii politycznej Kanta. 

Na koniec trzeba zaznaczyć, że rozważania niniejsze niewątpliwie mieszczą się 
w zakresie filozofii polityki. Charakter pojęcia politycznej władzy sądzenia odpowia-
da bowiem dokładnie specyfice filozofii polityki. Z jednej strony musimy prowadzić 
rozważania w ramach filozofii, co jest spełnione poprzez zdecydowanie filozoficzny 
charakter władzy sądzenia, z drugiej interesuje nas specyficzne użycie władzy sądze-
nia, użycie w ramach działalności praktycznej, jaką jest polityka. Nie jest to przy tym 
filozofia polityki mająca za punkt wyjścia doświadczenie polityczne, lecz odwrotnie 
– jest to refleksja filozoficzna odkrywająca, że pewne teoretyczne ustalenia dotyczące 
natury ludzkiej mają swoje konsekwencje w dziedzinie politycznej, a co za tym idzie 
– że taki, a nie inny charakter natury ludzkiej w zasadniczy sposób wpływa na kształt 
sfery politycznej.



Część I
Zagadnienie sądzenia

„To, co naprawdę ważne, 
musi być odkryte, 

ale nigdy zrealizowane”.

S. Bellow, Ravelstein



Rozdział 1

Pomiędzy filozofią teoretyczną i praktyczną

Krytyka władzy sądzenia

Chcąc zapoznać się z poglądami Kanta dotyczącymi władzy sądzenia, musimy 
sięgnąć po Krytykę władzy sądzenia, która jest jedynym dziełem tego filozofa wprost 
opisującym tę władzę umysłu. Zgodnie z zamysłem autora w wypadku władzy są-
dzenia „krytyka zastępuje teorię”7. Trzecia Krytyka jest więc w zasadzie wykładem 
teorii władzy sądzenia. Wydane w 1790 roku dzieło stanowi podsumowanie i w wielu 
kwestiach zamknięcie nie tylko rozważań dotyczących samego sądzenia, ale również 
rozważań z dwóch poprzednich Krytyk. Opublikowana w 1781 roku Krytyka czyste-
go rozumu i wydana w 1788 roku Krytyka praktycznego rozumu, wraz z zamykającą 
tę filozoficzną trylogię Krytyką władzy sądzenia, stanowią całość prac krytycznych 
Kanta. We wstępie do trzeciej Krytyki możemy przeczytać: „Dziełem tym kończę więc 
całość moich prac krytycznych”8. Mówimy tu zatem o dziele szczególnym, stanowią-
cym dopełnienie, zwieńczenie budowanego od wielu lat gmachu. Spojrzenie Kanta 
było już wtedy szerokie, wiele problemów zostało odpowiednio nakreślonych, wiele 
z tego, co chciał powiedzieć, zostało już przedstawione i dokładnie wyjaśnione. Wy-
dawać by się mogło, że trzecia Krytyka jako zamknięcie, dopełnienie rozważań Kanta 
zbyt wiele nie mogła już wyjaśnić, jego system zawierał już bowiem dwie zasadnicze 
części: „świat pojęć przyrody”, czyli filozofię teoretyczną, i „świat pojęcia wolności”9, 
czyli filozofię praktyczną. Rola trzeciej Krytyki nie do końca wynika jednak z prostej 
systematyki dotychczasowej pracy Kanta. Wskazówki mogące pomóc w wyjaśnieniu 
jej specyficznej roli znajdujemy we wstępie do Krytyki władzy sądzenia. Wstęp ten 
z jednej strony określa tematykę tego dzieła, z drugiej – stanowi nieodzowny element 
wyjaśniający rolę i sens dwóch części Krytyki dotyczących estetycznej i teleologicznej 
władzy sądzenia.

 7 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, IX.
 8 Tamże.
 9 Kant wprowadza rozróżnienie na „świat pojęć przyrody” i „świat pojęcia wolności” we wstępie 

do Krytyki władzy sądzenia. Traktując tę pierwszą wzmiankę jako źródłową, należałoby używać 
terminu „pojęcie przyrody” w liczbie mnogiej, zaś „pojęcie wolności” – w pojedynczej. Być może 
takie użycie tych dwóch terminów byłoby znaczące, gdyby Kant był konsekwentny w ich stoso-
waniu. Tak się jednak nie dzieje. W dalszej części tekstu obydwa „pojęcia” występują raz jako 
„pojęcie przyrody” raz jako „pojęcia przyrody”, podobnie „pojęcia wolności” występują na zmianę 
z „pojęciem wolności”. Z tego też powodu nie należy do tej kwestii przywiązywać większej wagi.
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Punktem wyjścia rozważań Kanta jest filozofia podzielona na praktyczną i teo-
retyczną, zgodnie z poświęconymi im rozważaniami, które stanowią odpowiednio 
Krytyka czystego rozumu i Krytyka praktycznego rozumu. Podział ten wynika z faktu, 
że mamy do czynienia z dwoma rodzajami pojęć, gdyż zdaniem Kanta filozofia jest 
dziedziną zawierającą w sobie zasady rozumowego poznania rzeczy przez pojęcia10. Te 
dwie grupy stanowią: pojęcia przyrody – odpowiadające filozofii teoretycznej – i poję-
cie wolności – odpowiadające filozofii praktycznej. 

Kantowski termin przyroda wywodzi się z niemieckiego Natur, co bywa tłumaczo-
ne również jako natura. Sam Kant rozróżnia dwa znaczenia tego terminu: przymiot-
nikowe ( formaliter) i rzeczownikowe (materialiter)11. W znaczeniu przymiotnikowym 
przez naturę rozumiemy związek określeń rzeczy wedle wewnętrznej zasady przyczy-
nowości. Kant ma tutaj na myśli grupę określeń opisujących wszelkiego rodzaju ce-
chy, które nazywamy naturalnymi. Owa naturalność to właśnie wewnętrzna zgodność 
odpowiadająca wewnętrznej zasadzie przyczynowości. Natura w sensie rzeczowniko-
wym to termin, który można również tłumaczyć jako przyroda. Kant podaje następu-
jące jego znaczenie: „Natomiast przez naturę w znaczeniu rzeczownikowym (materia-
liter) rozumiemy ogół zjawisk, o ile one dzięki wewnętrznej zasadzie przyczynowości 
pozostają bez wyjątku z sobą w związku”12. I dodaje: „W pierwszym rozumieniu mówi 
się o naturze materii płynnej, ognia itd. I używa się tego słowa adjective, natomiast, 
jeżeli mówi się o rzeczach natury, to ma się na myśli pewną istniejącą całość”13. Istot-
na różnica pomiędzy określeniami naturalny i natura lub przyroda polega więc na 
tym, że o ile naturalny opisuje pojedyncze zjawisko i stanowi wyraz jego wewnętrznej 
spójności, o tyle natura czy przyroda odnosi się do ogółu zjawisk i wyraża w ten spo-
sób powiązaną z sobą całość. Innym podobnym, jeśli chodzi o znaczenie określeniem, 
które należy tutaj wskazać, jest termin świat (Welt). Na ich podobieństwo wskazuje 
sam Kant.

„Posiadamy dwa wyrazy: świat i natura, które niekiedy zlewają się z sobą. Pierw-
szy oznacza matematyczną całość wszystkich zjawisk i całość ich syntezy, zarówno 
w wielkich, jak i w małych wymiarach, tzn. zarówno w przeprowadzaniu jej przez 
składanie, jak i przez dzielenie. Ten sam świat bywa jednak także nazywany naturą, 
o ile uważa się go za całość dynamiczną i nie bierze się pod uwagę składania (Ag-
gregation) w przestrzeni lub w czasie, by go wytworzyć jako pewną wielkość, lecz 
jedność w istnieniu zjawisk. W tym wypadku warunek tego, co się dzieje, nazywa 
się przyczyną, a nieuwarunkowaną przyczynowość przyczyny [występującej] w zja-
wisku nazywa się wolnością, uwarunkowana zaś, w węższym rozumieniu, nazywa 
się przyczyną [charakterystyczną dla] przyrody (Naturursache). To, co uwarunkowane 
w bycie w ogóle, nazywa się czymś przypadkowym, zaś to, co nieuwarunkowane, 
czymś koniecznym. Bezwzględna konieczność zjawisk może się nazywać koniecznoś-
cią [charakterystyczną dla] przyrody”14.

 10 Por. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. XI.
 11 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, A418.
 12 I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A418.
 13 Tamże.
 14 Tamże, A418–A419.
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Różnica zatem jest fundamentalna. Natura, czy też przyroda, to ogół zjawisk, ale 
w sensie pewnej totalności, na podstawie której budowany jest ów ogół. Dzieje się tak 
bez uwzględnienia faktu, że składają się na niego pojedyncze zjawiska, które dodat-
kowo ujęte są poprzez formalne warunki. Przyroda jest więc uniwersum w znaczeniu 
dynamiki związku, jaki stanowi cała rzeczywistość, i dodatkowo jest to ujęcie, w ra-
mach którego uwzględniona zostaje przyczynowość uwarunkowana i nieuwarunkowa-
na. Tylko w ramach przyrody mamy więc możliwość wyodrębnienia przyczynowości 
według pojęć przyrody (uwarunkowanej) i pojęcia wolności (nieuwarunkowanej). 
Uniwersum jako świat uwzględnia ogół zjawisk, jednak do całości, którą to pojęcie 
obejmuje, nie zaliczamy przyczynowości, która w kontekście rozważanego tu podziału 
stanowi element podstawowy, stanowiący o możliwości wyodrębnienia pojęć przyrody 
i pojęć wolności.

Interesujące nas tutaj znaczenie pojęcia przyroda określa rozumienie terminu Natur 
jako ogółu zjawisk uporządkowanych według przyczynowości, której podlegają. W ra-
mach tak rozumianej przyrody możemy wyodrębnić przyczynowość uwarunkowaną 
– empiryczną i przyczynowość nieuwarunkowaną, czyli przyczynowość według po-
jęcia wolności. Jeśli chodzi o przyrodę w sensie empirycznym, czyli uwarunkowaną, 
Kant określa ją w następujący sposób: „Przez przyrodę (w znaczeniu empirycznym) 
rozumiemy związek zjawisk w ich istnieniu [określony] przez konieczne prawidła, tzn. 
prawa”15. Wspomniane przez Kanta prawa to warunki poznania. Przyroda w sensie 
empirycznym jest więc możliwym doświadczeniem i jako taka w zupełnie już oczy-
wisty sposób stanowi grunt dla przyczynowości nieuwarunkowanej, czyli dla wolno-
ści. „Przyroda i możliwe doświadczenie są w zupełności jednym i tym samym”16. 
Przyroda ma więc obejmować w zasadzie całą empiryczną rzeczywistość, rozumianą 
jako uporządkowany system podlegający (jako przyroda) określonym prawom, a więc 
zdeterminowany. Pojęcia przyrody to pojęcia dotyczące całokształtu wszystkich 
przedmiotów zmysłowych. Pośród ogółu tych przedmiotów, które jako pozostające 
w ramach przyrody są uwarunkowane, tzn. podlegają zasadzie przyczynowości, może-
my wskazać przyczynowość nieuwarunkowaną, czyli przyczynowość według pojęcia 
wolności. Nieuwarunkowanie wolności jest tutaj rozumiane jako niezależność wzglę-
dem przyczynowo-skutkowej przyrody w takim znaczeniu, że przyczynowość według 
pojęcia wolności jest autonomiczna, to znaczy nie powoduje nią żaden czynnik wobec 
niej zewnętrzny. 

Skoro ogół zjawisk składających się na przyrodę podlega determinującej zasadzie 
przyczynowości, znaczy to, że cokolwiek napotykamy i jest częścią widzialnego świa-
ta, podlega zasadzie przyczynowości, to znaczy jest skutkiem lub przyczyną i jako 
takie tkwi w systemie wzajemnie uwarunkowanych bytów. Istnienie przyczynowości 
według pojęcia wolności, czyli stwierdzenie istnienia przyczynowości nieuwarun-
kowanej, która jako nieposiadająca innej przyczyny oprócz siebie samej nie podlega 
powszechnemu systemowi zdeterminowania, sprawia, że otrzymujemy rzeczywistość 
dwubiegunową, dychotomiczną. Trzeba jednak zauważyć, że podział ten nie jest po-
działem symetrycznym. Wzajemne usytuowanie świata pojęcia wolności i świata pojęć 
przyrody może wyglądać bardzo różnie. Jeśli jednak, jak Kant, spróbujemy rozważyć 

 15 Tamże, A216.
 16 I. Kant, Prologomena, przeł. B. Bornstein, s. 320.
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całość uniwersum, okaże się, że przyczynowość nieuwarunkowana, czyli świat pojęć 
wolności, występuje na gruncie świata pojęć przyrody. Przyczynowość według pojęcia 
wolności, chociaż nieuwarunkowana, istnieje w rzeczywistości, którą tworzy świat 
pojęć przyrody. Relacje tych dwóch sfer nie pozwalają jednak na ich połączenie; w tak 
pojmowanym uniwersum nie ma możliwości scalenia tych dwóch światów. Nie jest 
bowiem możliwe, aby poznanie świata przyrody odbywało się według pojęć wolno-
ści i nie jest możliwe, aby przyczynowość przyrody determinowała pojęcia wolności. 
„W ten sposób wprowadzona zostaje nieprzebyta przepaść pomiędzy suwerenną dzie-
dziną pojęcia przyrody jako tym, co zmysłowe, a suwerenną dziedziną pojęcia wol-
ności jako tym, co nadzmysłowe, tak iż z pierwszej z nich (a więc za pośrednictwem 
teoretycznego użytku rozumu) nie jest możliwe żadne przejście do drugiej, jak gdyby 
były to dwa różne światy (...)”17.

Świat pojęć wolności i świat pojęć przyrody

Jak już zostało wspomniane, analogicznie do podziału na świat pojęć przyrody 
i świat pojęć wolności, możemy wskazać za Kantem, że filozofia rozpada się na dwie 
części: teoretyczną filozofię przyrody i praktyczną filozofię moralną. Dwoistość tak 
opisanego świata znajduje odzwierciedlenie w dwoistości władz poznawczych. Prawo-
dawstwo poprzez pojęcia przyrody dochodzi do skutku za pomocą intelektu, prawo-
dawstwo poprzez pojęcie wolności – za pomocą rozumu. Zarówno intelekt, jak i rozum 
posiadają swoje własne prawodawstwo, ponad którym nie ma już innego nadrzędnego 
prawa. Z jednej strony nie możemy wskazać żadnego nadrzędnego prawodawstwa, 
które spajałoby te dwa światy jako podlegające czemuś w stosunku do nich nadrzęd-
nemu, z drugiej jednak – jest możliwe operowanie za pomocą rozumu w świecie przy-
rody, chociaż nie w sposób prawodawczy. „Intelekt i rozum mają więc na jednym 
i tym samym terenie doświadczenia dwa odmienne prawodawstwa, przy czym żadne 
z nich nie powinno przynosić uszczerbku drugiemu. Tak samo bowiem, jak pojęcie 
przyrody nie ma wpływu na prawodawstwo oparte na pojęciu wolności, tak i ono nie 
przeszkadza prawodawstwu przyrody”18. Powstaje w ten sposób przepaść pomiędzy 
światem pojęć przyrody a światem pojęć wolności, a ponieważ żadna z tych dzie-
dzin nie może dać nam teoretycznego poznania swego przedmiotu jako rzeczy samej 
w sobie, co dawałoby możliwość wyznaczenia obszaru dla obydwu prawodawstw, nie 
jest też możliwe żadne przejście od jednej dziedziny do drugiej, „jak gdyby były to 
dwa różne światy”19. Ewentualne połączenie pojawia się dopiero jako zaistnienie po-
jęcia wolności w sferze pojęć przyrody. Mogłoby się tak stać, gdyby pojęcie wolności 
urzeczywistniło w świecie przyrody cel wytknięty mu przez prawa tego pojęcia. Tak 
więc „musi (...) istnieć możliwość również takiego pomyślenia przyrody, by prawid-
łowość jej formy zgadzała się przynajmniej z możliwością celów, jakie stosownie do 
praw wolności mają być w niej urzeczywistnione. Znaczy to, że istnieć musi jednak 

 17 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., XIX.
 18 Tamże, XVIII.
 19 Tamże, XIX.
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jakaś podstawa jedności tego, co nadzmysłowe i leży u podstawy przyrody, z tym, 
co jako praktyczne zawarte jest w pojęciu wolności. Pojęcie tej podstawy, choć ani 
teoretycznie, ani praktycznie nie dochodzi do jej poznania i tym samym nie posiada 
żadnej swoistej suwerennej dziedziny, umożliwia jednak przejście od sposobu my-
ślenia podług zasad pierwszego [z tych światów] do sposobu myślenia podług zasad 
drugiego”20. Przy czym potencjalny wpływ pojęcia wolności w sensie determinowania 
w dalszym ciągu nie jest możliwy. „Pojęcie wolności nie determinuje niczego w odnie-
sieniu do teoretycznego poznania przyrody; tak samo nie czyni tego pojęcie przyrody 
w odniesieniu do praktycznych praw wolności i dlatego nie jest możliwe przerzucenie 
pomostu z jednej z tych dziedzin do drugiej”21.

Pierwsze przypuszczenie Kanta dotyczące spajającej roli władzy sądzenia to prosta 
analogia. Skoro pośród władz poznawczych władza sądzenia jest ogniwem pośrednim 
pomiędzy intelektem i rozumem, to być może – analogicznie do tego – pojęcia odpo-
wiadające tej władzy stanowią człon pośredni pomiędzy pojęciami przyrody, przypi-
sanymi intelektowi, i pojęciami wolności, które przyporządkowane są rozumowi22. Po-
dobną analogię można wysnuć w stosunku do tzw. władz duszy, czyli władzy poznania, 
uczucia rozkoszy i przykrości oraz władzy pożądania. Jeżeli przyporządkujemy tym 
władzom odpowiednio: intelekt, władzę sądzenia i rozum, to otrzymujemy następujący 
układ: intelekt jako prawodawczy w stosunku do władzy poznania, rozum dyktujący 
prawa władzy pożądania i człon pośredni pomiędzy nimi – władza sądzenia wraz z to-
warzyszącym jej uczuciem rozkoszy i przykrości. Znowu na zasadzie analogii możemy 
przypuścić, że skoro zarówno intelekt, jak i rozum dyktują podporządkowanym im 
władzom duszy prawa a priori, to podobnie może być w wypadku władzy sądzenia, 
która być może jest prawodawcza w stosunku do uczucia rozkoszy i przykrości. 

W poszukiwaniu zasady jednoczącej

Poszukując zasady, którą kieruje się władza sądzenia, należy rozpocząć, za Kan-
tem, od szczegółowego przeanalizowania charakteru tej władzy. Władza sądzenia to 
najogólniej „władza myślenia o tym, co szczegółowe, jako o czymś podporządkowa-
nym temu, co ogólne”23. Jeśli punktem wyjścia jest ogólna zasada lub prawidło czy 
prawo, a władza sądzenia podporządkowuje to, co szczegółowe, ogólnej zasadzie, to 
mówimy o determinującej władzy sądzenia. Jeżeli wychodzimy od tego, co szczegóło-
we, a władza sądzenia dobiera do tego ogólną zasadę, to mówimy o refleksyjnej wła-
dzy sądzenia24. Jeśli chodzi o determinującą władzę sądzenia, problem prawa, którym 

 20 Tamże, XIX–XX.
 21 Tamże, LIII.
 22 E. Cassirer stwierdza, że analogia wskazana przez Kanta jest właściwym powodem, który spra-

wił, że zainteresował się on władzą sądzenia. Stwierdza ponadto, że mimo sporów interpreta-
cyjnych wokół trzeciej Krytyki, pogląd, iż Kantowi nie chodziło w niej pierwotnie ani o estetykę 
w sensie teorii piękna, ani o celowość przyrody, jest zgodnie potwierdzany przez większość 
badaczy dzieła Kanta. Por. E. Cassirer, Kant’s Life and Thought, London 1982, s. 272.

 23 Por. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., XXV.
 24 Por. tamże, XXV–XXVI.



20

Część I Zagadnienie sądzenia

kieruje się władza sądzenia, nie istnieje, ponieważ ten rodzaj sądów polega na rozpo-
znawaniu konkretnych przypadków istniejącego prawa. Władza sądzenia nie tworzy 
wtedy zasady, lecz jedynie w danym niejako z zewnątrz prawie rozpoznaje konkretny 
przypadek, do którego się ono odnosi25.

Problem dotyczy więc refleksyjnej władzy sądzenia. Ten rodzaj władzy sądzenia 
ma za zadanie w różnorodności przyrody znajdować porządek i grupując czy też or-
ganizując chaos rzeczywistości, umożliwiać, na podstawie formułowanych uogólnień, 
połączenie różnorodnej rzeczywistości z ogólnymi prawami. Refleksyjna władza są-
dzenia odpowiada więc za „wznoszenie się” poznania od różnorodnej przyrody do 
ogólnych praw, przy założeniu, że punktem wyjścia jest właśnie przyroda. Aby jednak 
owo „wznoszenie się” było możliwe, potrzebna jest zasada, według której konstytuo-
wana jest „jedność wszystkich zasad empirycznych”, bo tak Kant określa istotę działa-
nia władzy sądzenia. Zasada ta nie może być zaczerpnięta spoza refleksyjnej władzy 
sądzenia, ponieważ wtedy stałaby się ona determinującą władzą sądzenia. Według 
Kanta, zasada działania refleksyjnej władzy sądzenia musi mieć następującą postać: 
„skoro ogólne prawa przyrody mają swą podstawę w naszym intelekcie, który dyktuje 
je przyrodzie (choć tylko zgodnie z ogólnym pojęciem o niej jako o przyrodzie), przeto 
szczegółowe prawa empiryczne, w odniesieniu do tego, co tamte ogólne prawa pozo-
stawiają w nich jako nieokreślone, muszą być rozpatrywane pod kątem takiej jedności, 
która jak gdyby została ustanowiona dla użytku naszych władz poznawczych rów-
nież przez jakiś (choć nie nasz) intelekt, aby umożliwić system doświadczenia podług 
szczegółowych praw przyrody”26. Niezwykle istotne dla znaczenia owej zasady jest 
sformułowanie jak gdyby. Zasada, jaką proponuje Kant, jest bowiem rodzajem tym-
czasowego narzędzia, którym refleksyjna władza sądzenia, i tylko ona, posługuje się, 
przyjmując hipotetycznie, że jedność przyrody jest jak gdyby ustanowiona przez jakiś 
intelekt (dodajmy – „nie nasz”), i chociaż musimy jednoznacznie przyjąć hipotetycz-
ność tego założenia, to posługująca się nim władza sądzenia traktować musi istnienie 
owego intelektu zupełnie poważnie, mając jednak cały czas na uwadze wspomniane 
jak gdyby. Konstrukcja ta, która pojawia się już na tak wczesnym etapie rozważań na 
temat sądzenia, jest niezwykle ważna i w toku późniejszych analiz pozwoli wyjaśnić 
również inne zagadnienia związane z władzą sądzenia27.

 25 Relacja refleksyjnej i determinującej władzy sądzenia jest osobnym problemem. Podobnie 
problematyczne są relacje wewnątrz samej refleksyjnej władzy sądzenia. Por. P. Guyer, Kant’s 
Principles of Reflecting Judgment [w:] Kant’s Critique of the Power of Judgment, red. P. Gayer, 
New York–Oxford, 2003, s. 1–62.

 26 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., XXVII.
 27 Jak gdyby to tłumaczenie niemieckiego Als-Ob. Konstrukcja ta jest na tyle charakterystyczna, 

że fakt jej istnienia stał się głównym argumentem w gwałtownej polemice pomiędzy neokanty-
stami. W 1911 roku Hans Veihinger, autor komentarza do Krytyki czystego rozumu, opublikował 
głośną książkę Philosophie des Als-Ob, w której uznał koncepcję rzeczy samej w sobie za fikcję 
(stąd nurt ten został nazwany fikcjonalizmem). Podstawą takiego twierdzenia i koronnym ar-
gumentem Veihingera było m.in. wielokrotne operowanie przez Kanta stwierdzeniami Als-Ob 
i wie wenn. Spór dotyczący Als-Ob wywiązał się pomiędzy Veihingerem i Adickesem. Ten drugi 
uważał, że określenie jak gdyby wcale nie wskazuje jednoznacznie, iż opisywany w ten sposób 
przedmiot jest fikcją, ale że nie mamy dostatecznego dowodu na jego istnienie.
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Celowość

Przyjmując zasadę regulującą, wedle której działa refleksyjna władza sądzenia, 
musimy w tym miejscu wyjaśnić znaczenie pojęcia celowości. Doprecyzowanie przy-
toczonej wcześniej zasady odsłania ją jako zasadę formalnej celowości przyrody. „Wo-
bec tego jednak, że pojęcie pewnego przedmiotu, o ile zawiera ono zarazem rację 
rzeczywistości tego przedmiotu, nazywa się celem, a zgodność pewnej rzeczy z tą 
przysługującą rzeczom właściwością, która możliwa jest tylko na podstawie celów 
– celowością formy tej rzeczy, to zasadą władzy sądzenia, jeśli idzie o formy przed-
miotów przyrody podpadających pod prawa empiryczne w ogóle, jest celowość przy-
rody w jej różnorodności; znaczy to, że przyroda zostaje przez pojęcie to w ten sposób 
przedstawiona, jak gdyby jakiś intelekt zawierał podstawę jedności tego, co w jej pra-
wach empirycznych jest różnorodne”28. W powyższym sformułowaniu ponownie po-
jawia się wspominana już konstrukcja jak gdyby, czyli tymczasowej ważności zasady 
celowości tylko i wyłącznie na terenie refleksyjnej władzy sądzenia i tylko po to, „by 
zastanawiać się nad przyrodą (sie zu reflektieren) z punktu widzenia danego według 
praw empirycznych związku zachodzących w niej zjawisk”29. 

Jak należy rozumieć znaczenie zasady formalnej celowości przyrody? Według Kan-
ta zasada ta jest zasadą transcendentalną, a więc jej sens polega na określaniu ogólne-
go warunku a priori, „pod jakim jedynie mogą rzeczy stać się przedmiotami naszego 
poznania w ogóle”30. W wypadku determinującej władzy sądzenia takim warunkiem 
są zewnętrzne w stosunku do władzy sądzenia prawa ogólne, „bez których przyroda 
w ogóle (jako przedmiot zmysłów) nie daje się pomyśleć”31. W wypadku refleksyj-
nej władzy sądzenia sytuacja jest nieco inna. Mamy tu do czynienia z nieskończoną 
różnorodnością poznania empirycznego, które to poznanie musi być uporządkowane, 
aby następnie możliwe było subsumowanie przez determinującą władzę sądzenia. Aby 
różnorodność przyrody mogła być podporządkowana apriorycznym prawom ogólnym, 
musimy w wypadku różnorodności empirii dysponować jakimś porządkiem, dzięki 
któremu z nieskończonej różnorodności przyrody wyłoni się wstępnie uporządkowany 
ład. Istotą tego porządku, ze względu na nasze poznanie, jest jedność tegoż pozna-
nia, która jest możliwa tylko poprzez założenie formalnej celowości przyrody. „Przeto 
władza sądzenia musi przyjąć dla swego własnego użytku jako zasadę a priori, że 
to, co dla ludzkiego pojmowania jest przypadkowe w szczegółowych (empirycznych) 
prawach przyrody, zawiera w sobie jednak, dla nas wprawdzie niedocieczoną, ale da-
jącą się pomyśleć, opartą na prawach jedność połączenia jej różnorodności w pewne 
samo w sobie możliwe doświadczenie”32. Zasada formalnej celowości przyrody jest 
hipotezą, dzięki której zakładamy, że przyroda jest uporządkowana – jak gdyby jakiś 
intelekt zawierał podstawę jedności jej różnorodności. Czyli: aby móc ograniczyć nie-
skończoną różnorodność przyrody do skończonej, a następnie niewielkiej liczby zasad, 
władza sądzenia jako władza tworząca wstępny porządek w różnorodności poznania 

 28 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., XXVIII.
 29 Tamże, XXVIII.
 30 Tamże, XXIX.
 31 Tamże, XXXI–XXXII.
 32 Tamże, XXXIII.
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musi przyjąć nieprzypadkowy charakter różnorodności przyrody. Ponieważ twierdze-
nie to jest z punktu widzenia intelektu nieobiektywne, może być jedynie hipotezą. 
Mamy więc do czynienia ze zgodnością władz poznawczych i przyrody, u podstaw 
której tkwi założona przez władzę sądzenia zasada formalnej celowości. „Ta zgodność 
przyrody z naszą władzą poznawczą zostaje przez władzę sądzenia założona a priori, 
w celu umożliwienia sobie rozważań (Reflexion) o przyrodzie podług jej praw em-
pirycznych. Intelekt bowiem uznaje ją obiektywnie za przypadkową, a tylko władza 
sądzenia przypisuje ją przyrodzie jako transcendentalną celowość (w odniesieniu do 
władzy poznawczej podmiotu); nie zakładając jej bowiem, nie mielibyśmy systemu 
przyrody wedle praw empirycznych, a tym samym nici przewodniej dla przeprowa-
dzenia z nimi doświadczenia w całej ich różnorodności i dla ich badania”33. Zrozu-
miałość przyrody jako systemu nie jest czymś oczywistym. Kant wskazuje, że można 
sobie bez trudu wyobrazić sytuację, w której różnorodność przyrody jest tak wielka, 
iż niemożliwe jest jakiekolwiek grupowanie danych zmysłowych i – w konsekwencji 
– różnorodność przyrody nie przystaje do ogólności praw. 

Tak rozumiane pojęcie celowości okazuje się pojęciem pośredniczącym pomiędzy 
pojęciem przyrody i pojęciem wolności, stając się jednocześnie subiektywną zasadą 
refleksyjnej władzy sądzenia. „To transcendentalne pojęcie celowości przyrody nie jest 
ani pojęciem przyrody, ani pojęciem wolności, gdyż nie przypisuje ono niczego przed-
miotowi (przyrodzie), lecz tylko przedstawia jedyny sposób, w jaki musimy postępować, 
rozważając (in der Reflexion) przedmioty przyrody, jeśli chcemy uzyskać całkowicie 
z sobą powiązane doświadczenie; stanowi ono więc subiektywną zasadę (maksymę) 
władzy sądzenia. Dlatego też, kiedy taką systematyczną jedność napotykamy wśród li 
tylko empirycznych praw, odczuwamy radość (a właściwie ulgę wskutek zaspokojonej 
potrzeby), jakby to był jakiś szczęśliwy przypadek, chociaż zmuszeni byliśmy przyjąć 
istnienie takiej jedności, mimo że nie zdołaliśmy jej pojąć i udowodnić”34. Radość czy 
też ulga wobec napotkanej jedności odnalezionej wśród empirycznego doświadczenia to 
kolejny, sygnalizowany już wcześniej przez Kanta, element władzy sądzenia. W uczu-
ciu rozkoszy, powstającym na skutek powiązania apriorycznej zasady z konkretnym 
przedmiotem, odnajdujemy sugerowany wcześniej przez Kanta związek władzy sądze-
nia z uczuciem rozkoszy i przykrości. Przy czym nie jest to związek ogólnego prawa 
z postrzeżeniem, lecz „odkryta możliwość połączenia dwu lub więcej heterogenicznych 
empirycznych praw przyrody pod obejmującą je jedną zasadą”35.

Podział władzy sądzenia

Pozostając na gruncie refleksyjnej władzy sądzenia, dokonuje Kant podziału tej 
władzy na estetyczną i teleologiczną, kierując się przy tym dwoma możliwymi wyob-
rażeniami celowości przyrody: estetycznym i logicznym. Jeśli mówimy o subiektyw-
nym wyobrażeniu przedmiotu, relacja jest estetyczna, jeżeli o obiektywnym – relacja 

 33 Tamże, XXXVI.
 34 Tamże, XXXIV.
 35 Tamże, XL.
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jest logiczna. „To, co w wyobrażeniu jakiegoś przedmiotu jest tylko subiektywne, tzn. 
to, co stanowi jego relację do podmiotu, stanowi własność estetyczną tego wyobraże-
nia; to zaś, co w nim służy lub może być użyte do określenia przedmiotu – do pozna-
nia – stanowi jego własność logiczną”36. W poznaniu przedmiotu mamy do czynienia 
z obydwoma tymi czynnikami. Przy czym związana z poznaniem rozkosz jako uczu-
cie jest czynnikiem subiektywnym. Podobnie subiektywnym czynnikiem jest założona 
w poznaniu celowość, która tak jak uczucie, niczego do wiedzy o przedmiocie nie 
dodaje. W ten sposób można również połączyć uczucie rozkoszy, towarzyszące wy-
obrażeniu, z celowością tego przedmiotu, a zatem uzyskać subiektywne wyobrażenie 
celowości. Tak więc jeżeli ujmowaniu formy jakiegoś przedmiotu towarzyszy uczucie 
rozkoszy, to mamy do czynienia z relacją podmiotową. Ponieważ w relacji tej nie ma 
czynnika poszerzającego nasze poznanie, jest ona jedynie dostosowaniem przedmiotu 
do naszych władz poznawczych, czyli to, co zostaje wyrażone, to subiektywna formal-
na celowość przedmiotu. 

„Jeśli więc przy tym porównywaniu [danych naocznych i pojęć] wyobraźnia (jako 
władza [uzyskiwania] danych naocznych a priori) zostaje dzięki jakiemuś wyobrażeniu 
w sposób niezamierzony wprowadzona w zgodność z intelektem (jako władza pojęć) 
i dzięki temu budzi się uczucie rozkoszy, to przedmiot musi być wówczas uznany za 
celowy dla refleksyjnej władzy sądzenia. Sąd taki jest estetycznym sądem o celowości 
przedmiotu – sądem, który nie opiera się na żadnym już istniejącym pojęciu o [tym] 
przedmiocie i żadnego też pojęcia o nim nie dostarcza”37. 

Jeżeli powodem rozkoszy jest sama forma przedmiotu, przyjmuje się, że sąd taki 
zyskuje ważność w sposób konieczny, czyli nie tylko pozostaje związany z wyobra-
żeniem przedmiotu, ale również zyskuje ważność dla każdego, kto ten sąd wydaje. 
„Przedmiot nazywa się wówczas pięknym, zdolność zaś wydawania sądów na podsta-
wie takiej rozkoszy (a więc też w sposób powszechnie ważny) – smakiem”38.

Jak już zostało powiedziane, sens wprowadzonego przez Kanta podziału opiera się 
na rozróżnieniu subiektywnego i obiektywnego przedstawiania przyrody. W pierw-
szym wypadku przedstawiamy przyrodę poprzez piękno, w drugim – poprzez cele 
naturalne. W wyobrażeniu subiektywnym następuje odniesienie do formy przedmiotu, 
a to oznacza, że podmiot nie poznaje nic z przedmiotu, odnosi się bowiem tylko do 
samego siebie, odnosząc się do podmiotowej części poznania, jaką jest forma. W wy-
padku celowego ujęcia przedmiotu celowość rzeczy również nie jest właściwością sa-
mego przedmiotu, uczucie rozkoszy wynikające z celowego wyobrażenia jest więc 
estetycznym wyobrażeniem celowości. Odniesienie podmiotu następuje wobec samego 
siebie, mamy tu do czynienia z „grą” władz poznawczych w obrębie podmiotu. A za-
tem źródłem ważności sądu o pięknie jest uznanie koniecznego związku wyobrażenia 
przedmiotu z uczuciem rozkoszy, a ważność owego związku zostaje rozciągnięta na 
każdego, kto wydaje sąd dotyczący tego wyobrażenia.

Celowość może być wyobrażona dwojako: jako subiektywna zgodność formy 
przedmiotu z poznaniem albo jako obiektywna zgodność formy przedmiotu z jego 
możliwością zawartą w pojęciu rzeczy. Jeśli zgodność jest realizowana od strony 

 36 Tamże, XLII.
 37 Tamże, XLIV.
 38 Tamże, XLV.
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podmiotu i towarzyszy jej uczucie rozkoszy, zespolenie dokonuje się dzięki wyob-
raźni; jeśli natomiast zespolenie dokonuje się od strony przedmiotu, co oznacza, że 
wytworowi przyrody przypisujemy pojęcie celu, przedmiot ten zostaje wyobrażony 
jako cel naturalny. Cel naturalny (Naturzweck) to – w terminologii Kanta – przedmiot 
ujmowany przez władzę sądzenia według zasady celowości, a będący jednocześnie 
wytworem przyrody. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli celowość w ogóle może być 
orzekana. A zatem: „pewna rzecz istnieje jako cel naturalny, jeśli jest (choć w dwo-
jakim znaczeniu) przyczyną i skutkiem samej siebie. Zawarta jest w tym bowiem 
przyczynowość, która nie daje się połączyć z samym tylko pojęciem przyrody bez 
podłożenia jej pewnego celu, ale i wtedy też może ona bez sprzeczności wprawdzie 
być pomyślana, ale nie pojęta”39.

Podział władzy sądzenia na estetyczną i teleologiczną przebiega więc wedle roz-
graniczenia w ramach tejże władzy części, która wydaje osąd o formalnej celowości, 
i części, która wydaje osąd o celowości realnej. „Tak więc możemy piękno przyrody 
uważać za unaoczniające przedstawienie pojęcia celowości formalnej (czysto subiek-
tywnej), cele zaś naturalne za unaoczniające przedstawienie pojęcia celowości realnej 
(obiektywnej); o pierwszej wydajemy sądy dzięki smakowi (estetycznie, za pośred-
nictwem uczucia rozkoszy), o drugiej zaś dzięki intelektowi i rozumowi (logicznie, 
według pojęć)”40. Estetyczna władza sądzenia zostaje wyodrębniona w ramach reflek-
syjnej władzy sądzenia jako ta, która zawiera zasadę formalnej celowości przyrody dla 
władzy poznawczej. Druga spośród władz, teleologiczna władza sądzenia, to po prostu 
refleksyjna władza sądzenia w ogóle, ponieważ sposób jej postępowania jest oparty na 
mechanizmie refleksyjnej władzy sądzenia jako takiej.

Stąd teleologiczna władza sądzenia jest, zdaniem Kanta, nie tyle rodzajem reflek-
syjnej władzy sądzenia, ile właściwą jej postacią. „Teleologiczna [natomiast] nie jest 
odrębną władzą, lecz tylko refleksyjną władzą sądzenia w ogóle, jej sposób postępo-
wania bowiem (jak [to się dzieje] zawsze w poznaniu teoretycznym) oparty jest na 
pojęciach, ale w odniesieniu do pewnych przedmiotów przyrody na zasadach szcze-
gólnych, a mianowicie na zasadach jedynie refleksyjnej, a nie determinującej przed-
miotów władzy sądzenia”41.

Pomiędzy przyrodą i wolnością

Wracając do głównego zadanego tu pytania, należy stwierdzić, że możliwe połą-
czenie świata pojęć przyrody ze światem pojęć wolności nie może być tego rodzaju, że 
pojęcie wolności determinuje cokolwiek w teoretycznym poznaniu przyrody. Podobnie 
pojęcia przyrody nie mogą determinować sfery pojęć wolności. Możliwe jest jednak 
determinowanie od strony pojęć wolności w tym sensie, że skutki przyczynowości we-
dług pojęcia wolności mają dokonywać się w świecie. Skutkiem takim, wychodzącym 
od strony świata pojęć wolności, jest cel ostateczny. Cel ostateczny to taki, „który nie 

 39 Tamże, 286.
 40 Tamże, L.
 41 Tamże, LII.
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wymaga innego celu jako warunku swej możliwości”42. W takim znaczeniu celu osta-
tecznego nie da się w ogóle wskazać. „Nie ma bowiem nic takiego w przyrodzie (jako 
jestestwie zmysłowym), czego racja determinująca, tkwiąca w niej samej, nie byłaby 
zawsze sama znowu uwarunkowana”43. Jakie jest rozwiązanie tego dylematu? Rzecz 
istniejąca jako cel ostateczny inteligentnej przyczyny i mająca taki charakter, że nie za-
leży od żadnego innego warunku oprócz swej własnej idei. Rzeczą wskazywaną przez 
Kanta jako cel ostateczny istnienia świata jest człowiek. „Otóż mamy na świecie tylko 
jeden jedyny gatunek istot, których przyczynowość jest teleologiczna, tj. skierowana 
ku celom, i posiada zarazem tę właściwość, że prawo, podług którego istoty te mają 
określać swe cele, przedstawiane jest przez nie same jako bezwarunkowe i niezależne 
od warunków naturalnych, a więc jako samo w sobie konieczne. Istotą taką jest czło-
wiek, ale rozważony jako noumenon: jedyna istota naturalna, u której, w jej własnych 
przysługujących jej właściwościach, stwierdzić możemy przecież pewną nadzmysłową 
władzę (wolność), a nawet prawo przyczynowości łącznie z jej przedmiotem, który 
może ona sobie wyznaczyć jako cel najwyższy (najwyższe dobro w świecie)”44. To, co 
uzyskujemy w pojęciu celowości przyrody, to element pośredniczący pomiędzy pra-
wami przyrody a prawami wolności. Pojęcie celowości przyrody umożliwia przejście 
od czystego rozumu teoretycznego do czystego rozumu praktycznego, „to bowiem daje 
nam możliwość poznania celu ostatecznego, który może stać się rzeczywisty tylko 
w przyrodzie i zgodnie z jej prawami”45.

Ostatecznie przejście pomiędzy sferą pojęć przyrody i sferą pojęcia wolności zo-
staje ukonstytuowane jako zdeterminowane przez rozum pojęcie celu ostatecznego. 
Dopiero możliwość jego realizacji daje właściwe połączenie przyrody i wolności na 
gruncie władzy sądzenia. „Intelekt przez to, że prawa mogą być a priori zastosowane 
do przyrody, dostarcza nam dowodu na to, że przyrodę poznajemy tylko jako zjawi-
sko, a tym samym wskazuje zarazem na jej nadzmysłowy substrat, pozostawiając go 
jednak zupełnie nieokreślonym. Władza sądzenia, dzięki swej zasadzie a priori wy-
dawania sądów o przyrodzie podług możliwych jej praw szczegółowych, sprawia, że 
nadzmysłowy substrat (zarówno w nas, jaki i poza nami) daje się determinować przez 
władzę rozumową. Rozum zaś determinuje go przez swe praktyczne prawo a priori 
i w ten sposób władza sądzenia umożliwia przejście od dziedziny pojęcia przyrody do 
dziedziny pojęcia wolności”46.

Wnioski, jakie możemy wyciągnąć co do powodów, dla których Kant – wedle swo-
ich własnych deklaracji – przystąpił do pisania Krytyki władzy sądzenia, a także co do 
struktury dzieła, jaka została przez niego zaprojektowana, są następujące: trzecia Kry-
tyka nie jest teorią piękna, mimo że jej pierwsza część o pięknie traktuje, nie jest też 
omówieniem problemu celowości przyrody, mimo że taką właśnie tematykę możemy 
znaleźć w drugiej części dzieła. Tym, co skłoniło Kanta do zainteresowania się oby-
dwoma tymi zagadnieniami, była chęć unifikacji filozofii, która w wyniku jego do-
tychczasowych rozważań rozpadła się, jeśli chodzi o pojęcia, na filozofię teoretyczną 

 42 Tamże, 396.
 43 Tamże, 397.
 44 Tamże, 398.
 45 Tamże, LV.
 46 Tamże, LV–LVI.
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i praktyczną. Dostrzegając pustkę pomiędzy tymi dwiema sferami, Kant zauważa, że 
powinny ją wypełnić pojęcia trzeciej władzy, pośredniej pomiędzy intelektem i rozu-
mem, czyli władzy sądzenia. Rezultatem prowadzonych w tym zakresie rozważań jest 
wskazanie formalnej zasady celowości przyrody jako odpowiadającej za dobór pojęć 
podlegających władzy sądzenia. Zasada ta ma charakter hipotezy, czyli przyjmuje 
jak gdyby celowy charakter przyrody, jest więc zasadą subiektywną. Tak rozumianej 
władzy sądzenia podporządkowuje Kant uczucie rozkoszy i przykrości, a następnie 
dokonuje podziału sądzenia według wyobrażenia celowości przyrody. Jeśli jest to 
wyobrażanie subiektywne, władza jest estetyczna, jeżeli zaś obiektywne, jest ona lo-
giczna. Stąd refleksyjne sądy dotyczące formalnej celowości są sądami estetycznymi, 
natomiast refleksyjne sądy dotyczące realnej celowości są sądami teleologicznymi.

Właściwym sensem Krytyki władzy sądzenia jest badanie sądzenia refleksyjnego 
jako obszaru, w ramach którego dochodzi do zespolenia filozofii teoretycznej i prak-
tycznej. Zespolenie to miałoby się dokonać poprzez mediacyjny charakter władzy są-
dzenia i jej stałe występowanie pomiędzy sferą pojęć przyrody i sferą pojęć wolności. 
Badając władzę sądzenia, próbujemy rozpoznać ów obszar pomiędzy i wskazać zasad-
nicze charakteryzujące go cechy. Sam Kant, podając jedno z określeń trzeciej Krytyki, 
nazywa ją „Krytyką władz poznawczych, dotyczącą tego, co zdolne są one a priori 
dokonać”47.

 47 Tamże, XX.



Rozdział 2

Władza sądzenia 
czystego teoretycznego rozumu

Determinująca władza sądzenia

Problem władzy sądzenia czystego teoretycznego rozumu należałoby właściwie 
przedstawić jako problem determinującej władzy sądzenia. Sądzenie w zakresie teorii 
jest bowiem subsumowaniem, czyli podporządkowywaniem apriorycznym zasadom 
różnorodności danych zmysłowych. Ponieważ zasady te są dane, rola władzy sądzenia 
w ramach teorii sprowadza się do tego, co Kant w Krytyce władzy sądzenia określa 
jako determinującą władzę sądzenia. Trzeba jednak dodać, że w ramach trzeciej Kryty-
ki omawiana jest jedynie refleksyjna władza sądzenia. Według wprowadzonego przez 
Kanta podziału, najogólniejsze ujęcie sądzenia jako takiego to właśnie determinują-
ca władza sądzenia, której władza refleksyjna jest tylko szczególnym przypadkiem. 
Omawiając więc determinującą władzę sądzenia według najbardziej fundamentalnej 
z Krytyk, Krytyki czystego rozumu, dokonujemy najogólniejszej analizy sądzenia 
w ogóle, dodatkowo poddając badaniu jej najbardziej podstawowe elementy.

W wypadku determinującej władzy sądzenia prawo zostaje dane niejako z góry 
i nie musimy się troszczyć o odrębną zasadę, która umożliwiłaby subsumowanie, aby 
to, co szczegółowe, podporządkować z góry wyznaczonemu prawu. Opisu determinu-
jącej władzy sądzenia, jako władzy sądzenia w ogóle, czyli subsumowania w zwykłym 
znaczeniu, nie znajdziemy jednak, jak to już było powiedziane, w Krytyce władzy 
sądzenia. Nie znaczy to oczywiście, że Kant po prostu pominął ten rodzaj sądów. Aby 
znaleźć wyczerpujący opis determinującej władzy sądzenia, musimy cofnąć się do 
Krytyki czystego rozumu. Opis, który tam znajdziemy, stanowi nie tylko uzupełnienie 
refleksji w systematycznym sensie. Determinująca władza sądzenia okazuje się rów-
nież najbardziej fundamentalna i niejako fundująca mechanizm odpowiadający za pod-
porządkowywanie pojęciom. W sensie najbardziej podstawowym sądzenie musi więc 
zostać rozważone jako kwestia możliwości łączenia czynnika intelektualnego (czemu 
odpowiada pojęcie i stojący za nim intelekt) i czynnika zmysłowego (czemu odpowia-
da różnorodność danych zmysłowych i zmysłowość w sensie władzy poznawczej).

Dwa interesujące obszary, w ramach których Kant rozwija refleksję na temat wła-
dzy sądzenia, to: fragment Analityki zasad, gdzie wprowadzone zostaje pojęcie władzy 
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rozpoznawania48 i jej ugruntowanie w postaci Schematyzmu czystych pojęć intelektu. 
Ta część teorii władzy sądzenia nie budzi wątpliwości, gdyż rozważania prowadzone są 
w kontekście jasno określonego pojęcia. Znacznie więcej trudności sprawia wcześniej-
szy fragment Dedukcji czystych pojęć intelektu, Kant bowiem wprowadza w nim termin 
syntezy rozpoznawania w pojęciu, który to termin wydaje się wskazywać na bardziej 
fundamentalny aniżeli w Analityce zasad fragment teorii władzy rozpoznawania.

Zatem aby właściwie uchwycić istotę władzy rozpoznawania, należy przebadać 
występujące w pierwszej Krytyce elementy teorii władzy sądzenia i odnieść je do od-
powiednich, podstawowych elementów Krytyki władzy sądzenia. Uzyskane w ten spo-
sób ugruntowanie powinno we właściwym kontekście określić najbardziej kluczowe 
elementy teorii władzy sądzenia. 

Władza rozpoznawania

W Krytyce czystego rozumu Kant wymienia trzy wyższe władze poznawcze: inte-
lekt, rozum i władzę rozpoznawania49. Spośród nich bezpośrednio za sądy odpowiada 
ostatecznie władza rozpoznawania.

Władza rozpoznawania jest – według Kanta – zdolnością podporządkowywania 
pod prawidła, które z kolei ustala intelekt. Rozstrzyga ona, czy coś podpada pod dane 
prawidło, czy też nie. Ponieważ w Kantowskiej strukturze poznania tworzenie zasad, 
praw pozostaje zarezerwowane dla intelektu, władza rozpoznawania nie może się opie-
rać na żadnej zasadzie. Jeśli bowiem taka zasada istniałaby, musiałaby być dziełem 
intelektu, ale już sposób jej zastosowania zależałby od władzy rozpoznawania, czyli 
– jak uważa Kant – władza rozpoznawania nie daje się pouczyć, może być jedynie ćwi-
czona. Działania władzy rozpoznawania nie reguluje zatem żadna reguła, bo też wła-

 48 W nawiązaniu do polskich przekładów dzieł Kanta, termin władza sądzenia sprawia pewne 
trudności. Niemiecki termin Urteilskraft bywa rozmaicie tłumaczony. Roman Ingarden w swo-
im przekładzie Krytyki czystego rozumu podaje następujące tłumaczenia tego terminu: rozwaga 
(według tłumaczenia Chmielewskiego), czysto słownikowe władza sądzenia, rozeznanie (we-
dług tłumaczenia Szaniawskiego). Ponieważ żadne z tych tłumaczeń nie jest, zdaniem Ingarde-
na, satysfakcjonujące, proponuje własne tłumaczenie: „władza (resp. zdolność) rozpoznawania”. 
Zdaniem Ingardena tłumaczenie takie najwierniej oddaje „nie termin, lecz pojęcie”, które miał 
na myśli Kant. W przekładzie Krytyki władzy sądzenia autorstwa Jerzego Gałeckiego funk-
cjonuje jednak termin władza sądzenia, co jest tłumaczeniem niemieckiego tytułu Kritik der 
Urteilskraft. W tekście krytyki również występuje tłumaczenie władza sądzenia. I ostatecznie 
ten termin funkcjonuje jako odpowiednik Kantowskiego Urteilskraft. Władza rozpoznawania 
funkcjonuje jako bardziej fundamentalne ujęcie Urteilskraft z Krytyki czystego rozumu, nato-
miast władza sądzenia jako przekład tego samego terminu, ale dotyczący rozważań z Krytyki 
władzy sądzenia. Nawiązując do systematyki Kanta, można przyjąć również, że termin władza 
rozpoznawania obejmuje zakres podobny do Kantowskiej determinującej władzy sądzenia, wła-
dza sądzenia odpowiada zaś refleksyjnej władzy sądzenia, ostatecznie jednak podział taki na-
rusza niekwestionowaną jedność tej władzy. Trzeba pamiętać, że w pracach Kanta funkcjonuje 
tylko jeden termin (Urteilskraft). Ponieważ specyfika języka polskiego sprawia, że nie można 
w zadowalający sposób przetłumaczyć terminu Kanta, posługuję się obydwoma terminami (czy-
li władza rozpoznawania i władza sądzenia), które poparte autorytetem ich autorów, funkcjonu-
ją w zależności od kontekstu, każde z osobna w zadowalającym stopniu.

 49 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A131.
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dza ta ma za zadanie decydować o sposobie rozpoznawania tego, co ogólne w konkre-
cie. Kant precyzuje, że zdolność ta jest „momentem wrodzonego sprytu (Mutterwitz)50, 
którego braku nie może zastąpić żadna szkoła”51. Nauka, wiedza jako taka przekazuje 
bowiem zasady, prawidła, ale sposób ich stosowania, czyli pewną umiejętność, „uczeń 
musi mieć sam w sobie i żadne z prawideł, które by mu w tym celu przypisano, nie 
jest – w braku takiego naturalnego uzdolnienia – zabezpieczone przed błędnym stoso-
waniem”52. Kant wspomina również, że lekarz, sędzia i polityk to przykłady profesji, 
w których można dysponować wachlarzem słusznych zasad, można nawet ich nauczać 
w sensie teoretycznym, ale w wypadku braku „naturalnej władzy rozpoznawania” 
popełnia się błędy najbardziej elementarne. Istotą tego paradoksu jest to, że można 
„mieć” poprzez intelekt prawidła postępowania jako ogólne zasady, można jednak „nie 
mieć” zdolności podporządkowywania zasadzie konkretnego przypadku, czyli moż-
na poprawnie poprzez intelekt znać zasadę, ale nie posiadać zdolności rozpoznawania 
w konkrecie przejawu tej właśnie zasady, a co za tym idzie – nie umieć połączyć ogól-
nego ze szczegółowym. Warto tu przytoczyć surowy i kategoryczny w swych ocenach 
przypis autorstwa samego Kanta, który tak określa brak naturalnej zdolności rozpo-
znawania: „Brak władzy rozpoznawania jest właśnie tym, co nazywamy głupotą, a tej 
ułomności nie można zaradzić. Głowę tępą lub ograniczoną, której brak należytego 
stopnia rozsądku i własnych pojęć, można bardzo dobrze wyposażyć nauczoną wiedzą, 
a nawet uczonością. Ponieważ jednak wtedy zazwyczaj brak owej szczypty mądrości, 
to nie jest niczym niezwykłym, że spotyka się bardzo uczonych ludzi, którzy w stoso-
waniu swej nauki zdradzają ów brak niczym niedający się naprawić”53.

Władza rozpoznawania nie posługuje się zasadami, lecz jedynie je stosuje, możemy 
więc powiedzieć, że władza rozpoznawania dlatego nie opiera się na zasadzie czy pra-
widłach, że jest po prostu samym stosowaniem zasad lub prawideł. Stąd nieuchronny 
wniosek, że chociaż nie możemy uchwycić rozpoznawania w sposób teoretyczny, mo-
żemy jednak obserwować, w jaki sposób ogólna zasada jest stosowana w konkretnym 
wypadku poprzez przykłady i „rzeczywiste praktyczne zajęcia”54. Szczególnie w przy-
kładach upatruje Kant szansy na uchwycenie mechanizmu rozpoznawania. O ile w wy-
padku intelektu przykład rozmywa ostrość zasady ogólnej, o tyle w wypadku rozpozna-
wania przykład jest jedyną teoretyczną metodą na ujęcie sposobu, w jaki zasada odnosi 
się do konkretu. Przykłady to podpórki (Gängelwagen)55 dla władzy rozpoznawania. 
 50 Mutterwitz to słownikowo również wrodzony dowcip, co nie pasuje do kontekstu, ale celniej 

oddaje specyfikę zdolności wrodzonej, o co zapewne chodziło Kantowi.
 51 I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A133.
 52 Tamże, A133.
 53 Tamże, A134.
 54 Tamże, A134.
 55 Termin Gängelwagen to kolejna trudność związana z przekładem dzieła Kanta. Słownikowo 

wyraz ten należy tłumaczyć jako: kojec, chodzik. Roman Ingarden, mimo że zwraca uwagę 
na właściwe tłumaczenie, ostatecznie używa słowa podpórka. Termin chodzik, który wydaje 
się tutaj najwłaściwszy, nie jest jednak stosowny w kontekście całości tekstu Krytyki czystego 
rozumu. Jeśli chodzi o sens, właśnie termin chodzik podkreśla to, co miał na myśli Kant. Fakt, 
że schematy są pomocą w nabywaniu pewnej trudnej teoretycznie do ujęcia umiejętności. Sche-
mat jest zatem pomocą w nabywaniu zdolności rozpoznawania w taki sposób, w jaki chodzik 
pomaga dziecku w nabywaniu umiejętności chodzenia, przy czym zarówno nabywanie trudno 
uchwytnej umiejętności, jak i specyficzny kontekst dziecka, które uczy się jednej z najbardziej 
elementarnych ludzkich umiejętności, wydają się tu nie bez znaczenia.
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Schematyzm

Jeśli chcemy skonkretyzować funkcjonowanie władzy rozpoznawania, musimy 
wskazać niezwykle istotny warunek jej działania. Ten „zmysłowy warunek, pod któ-
rym jedynie można używać czystych pojęć intelektu”56, a jednocześnie mechanizm, 
który wedle Kanta stoi za władzą rozpoznawania. Jak pisze Kant: „We wszelkich pod-
porządkowaniach pewnego przedmiotu pewnemu pojęciu przedstawienie pierwszego 
musi być jednorodne z drugim, tzn. pojęcie musi zawierać to, co przedstawiamy sobie 
w przedmiocie podporządkowanym, gdyż to właśnie znaczy wyrażenie: pewien przed-
miot podpada pod pewne pojęcie”57. Zatem aby rozpoznawanie w ogóle było możliwe, 
niezbędny staje się element, który zapewni wspomnianą przez Kanta jednorodność 
i umożliwi podporządkowanie przedstawienia pojęciu. Tym elementem okazuje się 
schemat. Schemat to element pośredniczący, z jednej strony jednorodny z kategorią, 
z drugiej – ze zjawiskiem. Ponieważ Kant pyta o pośredniczenie czyste, badanym 
elementem jest schemat transcendentalny. Schemat ma jednak charakter formalny, na-
leży więc wskazać, jak realizuje się on jako czynnik łączący kategorię ze zjawiskiem. 
Realizacja ta odbywa się poprzez tzw. określenie czasu (Zeitbestimmung)58. Określe-
nie, bo zawiera w sobie czystą jedność syntetyczną tego, co różnorodne; czasu, bo to 
właśnie czas jako warunek formalny różnorodności zmysłu wewnętrznego umożliwia 
powiązanie z tym, co a priori różnorodne w czystej naoczności. 

Schemat realizowany jako określenie czasu jest więc łącznikiem pomiędzy różno-
rodną naocznością i ogólnym pojęciem, sam schematyzm tworzy zaś możliwość pozna-
nia jako takiego w tym sensie, że umożliwia podporządkowanie postrzeżenia pojęciu, 
co jest absolutnie fundamentalnym warunkiem poznania jako takiego. Mamy więc do 
czynienia z czystym uzmysłowieniem. Schemat transcendentalny poprzez określenie 
czasu tworzy horyzont możliwości przedstawienia jako takiego w tym sensie, że z jed-
nej strony mamy do czynienia nie ze zmysłowością, ale z czystą zmysłowością, którą 
reprezentuje czas jako formalny warunek wszelkiej różnorodności, z drugiej – mamy 
do czynienia z czystym horyzontem pojęcia jako takiego, poprzez określenie jako ta-
kie. Ogólność po stronie określenia (jako kategorii) jest zrozumiała sama przez się 
i nie wymaga dodatkowych zabiegów, pojęcie odłączone od konkretnej różnorodności 
zawsze ma charakter w pewien sposób czysty, czyli nieodniesiony. Wspomniany czas 
jako warunek różnorodności sam przez się stanowi, że reprezentowana w określeniu 
czasu różnorodność jest reprezentowana w sposób całościowy. Realizacja schematu 
poprzez określenie czasu jednoznacznie umożliwia połączenie tego, co różnorodne, 
z tym, co ogólne. Trzeba w tym miejscu wskazać zdolność umysłu, która leży u pod-
staw schematyzmu; tą zdolnością jest wyobraźnia. 

Wyobraźnia odgrywa fundamentalną rolę zarówno jeśli chodzi o proces syntetyzo-
wania w ogóle, jak i jako podstawa czy wreszcie zdolność umysłu, bezpośrednio two-

 56 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A136.
 57 Tamże, A137.
 58 Ingarden tłumaczy termin Zeitbestimmung jako określenie czasowe, zaznacza jednak, że tak 

samo odpowiednie jest tłumaczenie Chmielewskiego określenie czasu, co odpowiada na przykład 
angielskiemu tłumaczeniu Kemp Smitha determination of time. Ze względu na dalszy przebieg 
niniejszych rozważań posługuję się terminem określenie czasu jako bardziej odpowiednim.
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rząca schemat. Kant zupełnie jednoznacznie pisze: „schemat sam w sobie jest zawsze 
tylko wytworem wyobraźni”59. Ta podstawowa rola wyobraźni ma swoją przyczynę 
w fakcie, że wyobraźnia w ogóle jest zdolnością syntetyzowania, a dokładnie: syntety-
zowania różnorodnych danych naocznych, co Kant nazywa „ujmowaniem”. Rozważa-
jąc związek intelektu ze zjawiskiem, wskazuje Kant, że to, co pojawia się jako pierw-
sze, to zjawisko, jeśli zaś jest związane ze świadomością, to mówimy o spostrzeżeniu. 
Spostrzeżenie jako zbiór wielu danych jest jednak zbyt różnorodne, dlatego niezbędne 
staje się ich ujednolicenie, tak aby mogły być „ujęte”. „Istnieje więc w nas czynna 
zdolność do syntezy tych różnorodnych składników, którą nazywamy wyobraźnią, 
czynność zaś tej wyobraźni dokonaną bezpośrednio na postrzeżeniach nazywam uj-
mowaniem”60. Schemat jako wytwór wyobraźni jest więc rodzajem syntezy danych 
naocznych. Jest to jednak synteza specyficzna. Nie mówimy tu bowiem o syntezie 
w sensie obrazu, czyli unaocznienia pojęcia, tylko o „przedstawieniu pewnej meto-
dy przedstawiania sobie w obrazie”61. Kant przytacza tu przykład liczby. Jeśli myślę 
o liczbie w sensie obrazu, to znaczy przedstawiam sobie kolejno punkt lub konkretną 
liczbę, to jest to obraz. Jeśli myślę o liczbie w ogóle, nie precyzując, o jaką konkret-
nie liczbę chodzi, to jest to przedstawienie nie tyle liczby, ile metody przedstawiania 
pewnej wielości. Stąd „to oto przedstawienie ogólnego postępowania wyobraźni przy 
dostarczaniu obrazu dla pewnego pojęcia nazywam schematem [przynależnym do] 
tego pojęcia”62. Konkluzja Kanta jest więc następująca: „Wynika stąd jasno, że to, 
do czego zmierza schematyzm intelektu poprzez transcendentalną syntezę wyobraź-
ni, nie jest ostatecznie niczym innym jak jednością wszystkiego tego, co różnorodne 
w naoczności zmysłu wewnętrznego, a pośrednio jednością apercepcji jako funkcji 
odpowiadającej zmysłowi wewnętrznemu (jako odbiorczości)”63. 

Chociaż Kant stara się przeniknąć jak najgłębiej istotę schematyzmu i chociaż 
wydaje się, że robi to z powodzeniem, ma on cały czas świadomość, że stoi wobec 
problemu przekraczającego możliwości ludzkiego poznania. „Ten schematyzm nasze-
go intelektu w odniesieniu do zjawisk i samej ich formy jest sztuką ukrytą w głębinach 
duszy ludzkiej, której prawdziwych chwytów nigdy chyba nie odgadniemy w przyro-
dzie i nie postawimy ich [sobie] niezakrytymi przed oczy”64.

Mimo że schematyzm jest kluczowym momentem Krytyki czystego rozumu, mimo 
że tworzy on ugruntowanie dla teorii władzy sądzenia, sytuując jej podstawy w tak 
ważnym punkcie, trzeba w tym miejscu sięgnąć jeszcze głębiej. Formalna możliwość 
połączenia tego, co ogólne, z tym, co różnorodne, pojawia się bowiem jako pytanie 
nieco wcześniej, we fragmencie dotyczącym dedukcji kategorii. Tę wcześniejszą cześć 
należy odnieść do schematyzmu, aby z jednej strony pokazać głębszy fundament wła-
dzy sądzenia, a z drugiej – spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego badanie 
możliwości dedukcji kategorii pojawia się dwukrotnie. Problematyka syntezy, którą 
podejmuje Kant w interesującym nas rozdziale, wydaje się bliska tematyce porusza-
nej w ramach schematyzmu. Schematyzm jako podporządkowanie tworzy połączenie 
 59 I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A140.
 60 Tamże, A120.
 61 Tamże, A140.
 62 Tamże, A140.
 63 Tamże, A145–A146.
 64 Tamże, A141–A142.
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pomiędzy pojęciem i naocznością. Rola syntezy również polega na możliwości łącze-
nia, chociaż w znaczeniu bardziej ogólnym, co w wypadku pojęcia kieruje nas ku 
niemal tej samej sytuacji rozpoznania w pojęciu.

Synteza

W pierwszym wydaniu Krytyki czystego rozumu Kant wspomina o trzech rodza-
jach syntezy: syntezie ujmowania w naoczności, syntezie odtwarzania w wyobraźni 
i syntezie rozpoznawania w pojęciu. 

Synteza ujmowania w naoczności jest najbardziej elementarnym rodzajem syntezy 
w ogóle. Różnorodność naoczności przybiera w niej formę „bezwzględnej jedności”, 
która zostaje wedle formalnego warunku zmysłu wewnętrznego, czyli czasu, „zawar-
ta w jednym okamgnieniu”65. Mechanizm zamiany różnorodności w jedność określa 
Kant jako „przeglądnięcie różnorodności, a potem zebranie jej w jedno”66, czynność 
ta jest w tym sensie warunkiem naoczności. „Jest ona [synteza] skierowana na naocz-
ność, która dostarcza wprawdzie czegoś różnorodnego, ale nie może bez dokonują-
cej się przy tym syntezy nigdy uzyskać go [ujmowania] jako takiego, a to zawartego 
w jednym wyobrażeniu”67.

Bardziej złożonym rodzajem syntezy jest synteza odtwarzania w wyobraźni. Za 
punkt wyjścia jest tu brana nie różnorodność zjawisk, lecz przedstawienie będące 
jednością dzięki syntezie ujmowania w naoczności. W różnorodności przedstawień 
dostrzegane są tu podobieństwa i związki. Wedle pewnego stałego prawidła dokonuje 
się przechodzenie od jednego przedstawienia do drugiego. Jak zauważa Kant, prawo 
odtwarzania zjawisk według pewnego prawidła zakłada już, że „same zjawiska podle-
gają pewnemu prawidłu i że w tym, co różnorodne w ich przedstawieniach, zachodzi 
towarzyszenie sobie i następowanie po sobie zgodnie z pewnymi prawidłami”68.

Tak więc synteza ujmowania, jako transcendentalna podstawa możliwości wszel-
kiego poznania w ogóle, jest ściśle związana z syntezą odtwarzania w wyobraźni i na 
podstawie tego związku również synteza odtwarzania zostaje uznana przez Kanta za 
transcendentalną czynność umysłu, czyli transcendentalną zdolność wyobraźni. W ten 
sposób dochodzimy do trzeciej, najbardziej nas interesującej syntezy, a mianowicie 
syntezy rozpoznawania w pojęciu. 

Synteza rozpoznawania łączy w jedno przedstawienie to, co kolejno oglądane, a na-
stępnie odtwarzane. Odbywa się to poprzez świadomość jedności syntezy, na której to 
świadomości – jak pisze Kant – „polega pojęcie”. Jedność świadomości to fakt, „że to, 
co myślimy, jest dokładnie tym samym, co myśleliśmy przed chwilą”69. Jedność, którą 
uzyskujemy w pojęciu, to formalna jedność świadomości w syntezie tego, co różnorodne 
w przedstawieniach. Zatem poznanie przedmiotu to wytworzenie syntetycznej jedności 

 65 Tamże, A99.
 66 Tamże.
 67 Tamże.
 68 Tamże, A100.
 69 Tamże, A103.
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w różnorodności danych naocznych. Pojęcie jest więc, w ujęciu Kanta, czymś, co służy 
za prawidło poznania. Już w tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na zbieżność mecha-
nizmu rozpoznawania przedstawionego później jako władza rozpoznawania z syntezą 
rozpoznawania w pojęciu. Ponieważ dedukcja kategorii jest systematycznie wcześniej-
sza, trzeba uznać, że pytanie o mechanizm stojący za władzą rozpoznawania pada już 
w dedukcji kategorii, innymi słowy – w bardziej fundamentalnej wersji zalążki władzy 
rozpoznawania pojawiają się w postaci syntezy rozpoznawania w pojęciu, ponieważ 
to, co Kant uznaje za ową trzecią, najbardziej złożoną syntezę, dokładnie odpowiada 
mechanizmowi rozpoznawania stojącemu za władzą rozpoznawania z analityki zasad.

Podczas dalszego poszukiwania źródła jedności, która jest konieczna ze wzglę-
du na przedmiot będący syntetyczną jednością świadomości w różnorodności tego, 
co naoczne, określone zostaje, że warunek tej jedności musi być a priori konieczny. 
W pewien sposób każde pojęcie jako ogólne jest prawidłem. Jeśli jednak poszukujemy 
warunku koniecznego, należy mówić o warunku transcendentalnym. Czyli poszuki-
waną tu zasadą syntetycznej jedności pojęcia w różnorodności danych zmysłowych 
jest jakieś „transcendentalne podłoże jedności świadomości w syntezie różnorodności 
wszelkich danych naocznych przedmiotów doświadczenia”70.

Pierwotna syntetyczna jedność apercepcji

Pytanie o syntezę rozpoznawania w pojęciu okazuje się już tutaj pytaniem o for-
malny warunek jedności świadomości w syntezie różnorodności. Kwestia sposobu, 
w jaki osiągana jest jedność różnorodnego przedstawienia w pojęciu, podjęta zostaje 
przez Kanta przede wszystkim jako problem pierwotnej syntetycznej jedności aper-
cepcji. Odpowiedzi na to samo pytanie udziela Kant, wyjaśniając mechanizm władzy 
rozpoznawania, a konkretnie wprowadzając schemat jako czynnik odpowiadający 
za pośredniczenie pomiędzy pojęciem i przedstawieniem. Ponieważ nie wydaje się 
możliwe, aby Kant mógł popełnić oczywisty błąd i po prostu w sprzeczny sposób 
wyjaśnić dwa razy to samo zagadnienie, należy szukać sposobu na spójne wyjaśnienie 
tego problemu. Sposobem na wybrnięcie z impasu może być właśnie rola pierwotnej 
syntetycznej jedności apercepcji, dedukcji kategorii, z pierwszego wydania Krytyki 
czystego rozumu. Otóż Kant, prowadząc zaprezentowane już rozważania na temat ro-
dzajów syntezy, konsekwentnie przedstawia kolejno: syntezę ujmowania w naoczności 
i syntezę odtwarzania w wyobraźni, ale kiedy przechodzi do syntezy rozpoznawania 
w pojęciu, zwięzła do tej pory refleksja załamuje się. Podejmując rozważania na temat 
syntezy rozpoznawania w pojęciu, Kant od początku bowiem pyta o świadomość. Jed-
ność rozpoznawania w pojęciu ukazana zostaje w kontekście podmiotowym i przecho-
dzi w analizę podmiotowej jedności poznania. Dlatego rozważania Kanta przybierają 
dosyć gwałtownie formę pytania o to, co decyduje o jedności świadomości. 

Opis syntezy rozpoznawania w pojęciu przechodzi w opis pierwotnej syntetycz-
nej jedności apercepcji, a nawet nie tyle przechodzi, ile od początku jest nakierowa-
ny na ukazanie transcendentalnego warunku syntezy rozpoznawania jako jedności 

 70 Tamże, A106.
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świadomości. Od początku, kiedy pada pytanie o syntezę rozpoznawania w pojęciu, 
Kant pisze o świadomości jako najbardziej ogólnym warunku umożliwiającym jed-
ność poznania od strony podmiotu. Oczywiście jedność podmiotu musiała być w któ-
rymś momencie ufundowana. Fakt, że dzieje się to właśnie w bezpośrednim związku 
z omówieniem syntezy jako warunku poznania, nie pozostaje bez znaczenia. Można 
stwierdzić, że władza rozpoznawania – w sensie syntezy jako fundującego ją elementu 
– opiera się z kolei na jedności podmiotu, która to jedność staje się najbardziej funda-
mentalnym warunkiem umożliwiającym najpierw syntezę w ogóle, a następnie synte-
zę rozpoznawania w pojęciu, co z kolei funduje władzę rozpoznawania jako opierającą 
się bezpośrednio na trzecim typie syntezy.

Trzeba oczywiście zapytać, jak do tak określonej syntezy rozpoznawania w po-
jęciu odnieść mechanizm władzy rozpoznawania, przedstawiony w schematyzmie 
czystych pojęć. W dedukcji kategorii Kant przedstawia warunek syntezy rozpozna-
wania w pojęciu, którym okazuje się pierwotna syntetyczna jedność apercepcji. Wa-
runek ten umożliwia syntezę w tym sensie, że umożliwia jedność poznania poprzez 
wskazanie fundującej tę jedność świadomości podmiotu, która jako pierwotna staje 
się horyzontem wszelkiej syntezy. Synteza zaś, jako połączenie różnorodności danych 
zmysłowych i jedności pojęć, zyskuje ugruntowanie mechanizmu scalania w jedno 
– w pojęciu, którym to ugruntowaniem w sensie pierwotnym, czyli fundującym, oka-
zuje się świadomość myślącego podmiotu. Jeśli teraz do tak przedstawionego warunku 
syntezy odniesiemy to, co na temat już nie syntezy, ale podporządkowania pisze Kant 
w schematyzmie czystych pojęć, to okaże się, że tematyka łączenia pojęcia z danymi 
zmysłowymi z dedukcji czystych pojęć i tematyka podporządkowywania przedmiotu 
pojęciu ze schematyzmu są czymś innym. 

Podejmując rozważania dotyczące schematyzmu, Kant nie prowadzi ich już w kon-
tekście świadomości podmiotu. Perspektywa podmiotowa, która była obecna w roz-
ważaniach z dedukcji czystych pojęć, w schematyzmie w ogóle się nie pojawia. Pada 
natomiast pytanie o to, jak możliwe jest łączenie różnorodnych danych zmysłowych 
z jednorodnymi, czystymi pojęciami. Wątpliwość Kanta budzi to, że „Czyste pojęcia 
intelektu są jednak w porównaniu z empirycznymi (co więcej, z wszelkimi zmysło-
wymi) danymi naocznymi całkiem odmiennego rodzaju i nie można ich nigdy od-
naleźć w naoczności”71. Można uznać, że właściwe rozważania dotyczące czynnika 
pośredniczącego pomiędzy zmysłowością i pojęciem prowadzi Kant z perspektywy 
jedności wstępnie ugruntowanej w pierwotnej jedności apercepcji. Schematyzm jest 
ugruntowaniem kolejnym, nie tyle wtórnym, ile z perspektywy władzy rozpoznawania 
– właściwym. Jeśli bowiem rozstrzygać, które ugruntowanie jest decydujące dla relacji 
podporządkowywania, to właściwszy wydaje się schematyzm i pośredniczenie jako 
określenie czasu. Synteza rozpoznawania w pojęciu jest, poprzez pierwotną jedność 
apercepcji, warunkiem odnoszącym się mniej bezpośrednio niż schematyzm, ale jed-
nak warunkiem niemożliwym do pominięcia nawet z perspektywy rozważań dotyczą-
cych tylko władzy rozpoznawania.

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że również fakt ugruntowania władzy rozpo-
znawania w schematyzmie nie pozostaje bez znaczenia. Schematyzm, ze względu na 
swój spajający charakter, stanowi kluczowy moment Krytyki czystego rozumu. Jak pi-

 71 Tamże, A137.
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sał Heidegger: „Już samo zwrócenie uwagi na miejsce, jakie rozdział o schematyzmie 
zajmuje w systemie uporządkowania stadiów ugruntowania, zdradza, że te jedena-
ście stron Krytyki czystego rozumu stanowić musi główną część całego tego obszer-
nego dzieła”72. Również sam Kant miał świadomość niezwykłej wagi schematyzmu. 
W 1797 roku, pod koniec życia, pisał: „W ogóle schematyzm jest jednym z najtrudniej-
szych punktów. Nawet pan Beck nie może jakoś się w tym zorientować. Uważam ten 
rozdział za jeden z najważniejszych”73.

Podsumowanie

Ostatecznie ujawnia się spójna podstawa teorii władzy sądzenia. W najgłębszy spo-
sób władza ta zostaje ugruntowana jako synteza rozpoznawania w pojęciu i poprzez 
wskazanie warunku syntezy, jakim jest pierwotna syntetyczna jedność apercepcji, 
otrzymujemy również jej ugruntowanie w podmiocie. Na wyższym poziomie otrzy-
mujemy schematyzm, który jako określenie czasu tworzy formalny warunek pod-
porządkowania naoczności pojęciu, które to podporządkowanie jest istotą sądzenia. 
Schematyzm jako próba wyjaśnienia mechanizmu sądzenia i ugruntowania obecnej 
w nim syntezy jako możliwej poprzez pierwotną jedność apercepcji, tworzy podstawę 
władzy sądzenia i stanowi podstawę i punkt wyjścia dla rozważań z Krytyki wła-
dzy sądzenia. Zauważyć jednak trzeba, że wszelkie rozważania podjęte przez Kan-
ta w Krytyce czystego rozumu dotyczą połączenia sfery sądzenia ze światem pojęć 
przyrody. Ustanowienie relacji zarówno w wypadku syntezy, jak i jedności apercepcji 
dotyczy bowiem relacji ja–przyroda. W ramach tak postrzeganego podmiotu relacja 
ja–wolność nie może być i nie jest ustanawiana. „Jedność świadomości jest transcen-
dentalnym warunkiem możliwości poznania, a jednocześnie, wraz z nim, warunkiem 
możliwości istnienia przedmiotu poznania i jedności przyrody jako uporządkowanego 
świata zmysłów. Skoro warunki myślenia są warunkami tego co przedmiotowe, to 
prawa przyrody są ostatecznie ugruntowane w prawach myślenia. Naczelna zasada 
myślenia – transcendentalna jedność apercepcji – jest więc nie tylko zasadą jedności 
świadomości, lecz także zasadą jedności świata przedmiotów”74. 

 72 M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, przeł. B. Baran, Warszawa 1989, s. 101.
 73 Kants handschriftlicher Nachlass, Bd V, nr 6359, za: M. Heidegger, dz.cyt., s. 129.
 74 E. Paczkowska, Relacja podmiot-przedmiot w świetle transcendentalnej jedności apercepcji i Kan-

ta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1972, Prace Filozoficzne z. 3, CCCX, s. 91.



Rozdział 3

Władza sądzenia 
czystego praktycznego rozumu

Problem praktyki

Władza sądzenia czystego praktycznego rozumu powstaje jako konsekwencja teo-
retycznej władzy sądzenia przedstawionej w Krytyce czystego rozumu. Sądy w ramach 
Krytyki czystego rozumu były przedstawione w relacji do przyrody, sądzenie w ramach 
Krytyki praktycznego rozumu powinno odnosić się do wolności. Podstawowe zadanie, 
jakie druga Krytyka ma do spełnienia, określa Kant w następujący sposób: „Otóż do 
rozstrzygnięcia tego, czy czyn, możliwy dla nas w świecie zmysłowym, jest przypad-
kiem, podpadającym pod dane prawidło, czy nim nie jest, potrzebna jest praktyczna 
władza sądzenia, dzięki której in concreto stosujemy do postępku to, co w prawid-
le wyrażone zostało ogólnie (in abstracto)”75. Praktyczna władza sądzenia napotyka 
więc problem wiążący się z możliwością odniesienia postrzeżonego wcześniej czynu 
do ulokowanego w podmiocie pojęcia wolności. Staje ona zatem wobec „specjalnych 
trudności, które polegają na tym, że prawo wolności ma być zastosowane do czy-
nów jako wydarzeń zachodzących w świecie zmysłowym, a więc o tyle należących do 
przyrody”76. Problem ten to trudność w zastosowaniu pojęć wolności, które są ogólne 
i ponadto, jako prawidła praktyczne zawierają w sobie „konieczność ze względu na 
istnienie czynu”77, czyli ukierunkowują wolę, i to w sposób niezależny od czynników 
empirycznych. Jest to nie do końca jeszcze przez Kanta rozpoznana kwestia, którą 
podejmie on tak naprawdę dopiero w Krytyce władzy sądzenia. Kwestia ta, ogólnie do-
tycząca możliwości połączenia świata przyrody i świata wolności, w tym konkretnym 
wypadku przyjmuje postać pytania: jak jest możliwe konkretyzowanie pojęcia wolno-
ści w świecie przyrody? Co znamienne, Kant odwołuje się tutaj do przedstawionego 
wcześniej przypadku z Krytyki czystego rozumu. 

„Władza sądzenia czystego praktycznego rozumu znajduje się tutaj wobec tych sa-
mych trudności, co władza sądzenia czystego teoretycznego rozumu; jednak ta ostatnia 
miała pod ręką środek do ich pokonania. Mianowicie, ponieważ wobec teoretycznego 
użycia chodziło o wyobrażenia, do których można byłoby zastosować czyste poję-
cia intelektu, to podobne wyobrażenia (aczkolwiek tylko o przedmiotach zmysłów) 

 75 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu..., s. 78.
 76 Tamże, s. 79.
 77 Tamże, s. 78.
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mogą być dane jednak a priori, a więc, co dotyczy powiązania w nich różnorodno-
ści, mogą być dane (jako schematy) zgodnie z czystymi intelektualnymi pojęciami 
apriorycznymi”78. 

Kant widzi tu bardzo wyraźną analogię do sytuacji, w której czynnikiem łączącym 
w wypadku czystego rozumu stał się schemat. W pytaniu o możliwość subsumowania 
pod prawa czystego rozumu praktycznego nie chodzi o „możliwości czynu jako wy-
darzenia w świecie zmysłowym”79, czyli, jako to określił Kant, nie chodzi o schemat 
konkretnego przypadku, ale o schemat prawa. Ponieważ zmysłowość odgrywa tutaj 
rolę pomocniczą, nie jest możliwe użycie schematu zmysłowego, a zatem władza są-
dzenia jest zdana jedynie na rozum.

Kant podsuwa zatem formalne prawo, a raczej typ prawa moralnego: „Prawidło wła-
dzy sądzenia podlegającej prawom czystego praktycznego rozumu jest następujące. Za-
pytaj samego siebie, czy zamierzony przez ciebie czyn mógłbyś uznać za możliwy przez 
twą wolę, gdyby miał się stać według prawa przyrody, której ty sam jesteś cząstką”80. 

Jak należy rozumieć podane przez Kanta kryterium? Maksymą postępowania woli 
w ogóle jest imperatyw kategoryczny, który ma postać: „postępuj tylko według ta-
kiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym pra-
wem”81, a w podanej kolejno przez Kanta wersji: „postępuj tak, jak gdyby maksyma 
twojego postępowania przez wolę twą miała stać się ogólnym prawem przyrody”82. 
Dlatego odniesienie zamierzonego czynu, według formuły z Krytyki praktycznego 
rozumu, to pośrednie pytanie o możliwość realizacji tego czynu przez wolę, czyli 
pośrednie odniesienie do imperatywu. Ponieważ jednak bezpośrednie odniesienie do 
imperatywu jest możliwe jedynie poprzez wolę, pytanie Kanta odnosi się właśnie do 
możliwości realizacji przez nią czynu. Jak dodaje Kant, „tylko racjonalizm władzy są-
dzenia odpowiada użyciu pojęć moralnych, racjonalizm, który od przyrody zmysłowej 
zapożycza to tylko, co czysty rozum sam przez się pomyśleć zdoła, tj. zgodność z pra-
wem, a do nadzmysłowej przyrody nie wprowadza niczego, co znów odwrotnie nie 
dałoby się w rzeczywistości przedstawić przez czyny w świecie zmysłowym według 
formalnego prawidła prawa przyrody w ogóle”83.

Charakter czystego rozumu praktycznego w ogóle jest taki, że jego przedmioty 
nie pojawiają się jako zjawiska w świecie przyrody84. Obiekty czystego praktycznego 
rozumu to „po prostu chciana lub niechciana rzeczywistość, której ewentualne urze-
czywistnienie pozostaje w mocy podmiotu moralnego lub przynajmniej może on sobie 
wyobrazić, że pozostaje”85.

 78 Tamże, s. 78.
 79 Tamże, s. 79.
 80 Tamże, s. 79.
 81 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, s. 421.
 82 Tamże.
 83 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu..., s. 81.
 84 Karol Bal czyni z tego, swoiście pojmowanego ograniczenia rozumu praktycznego, a co za tym 

idzie – woli, zarzut pod adresem Kanta. Pisze o „zredukowaniu moralności do jednego z jej 
strukturalnych elementów – do świadomości moralnej”. Por. K. Bal, Transcendentalizm a hi-
storyzm. Rozdroża etyki Kanta [w:] Filozofia transcendentalna a dialektyka, red. M.J. Siemek, 
Warszawa 1994, s. 53.

 85 M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 2001, s. 123.
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W stronę Krytyki władzy sądzenia

Problematyka podjęta w Krytyce praktycznego rozumu w bardzo znaczący sposób 
zbliża nas do treści Krytyki władzy sądzenia. Jak to już było wspomniane, w Krytyce 
czystego rozumu ustanowiona została relacja podmiot–przyroda. W ramach Krytyki 
praktycznego rozumu mechanizm syntetyzowania znajduje na gruncie czystego rozu-
mu zastosowanie w odniesieniu do wolności. Zastosowanie to w dalszym ciągu nie 
pozwala na odniesienie przyrody do wolności w sposób bezpośredni. Pisze Kant, że 
„Wolno mi zatem posługiwać się przyrodą świata zmysłowego jako typem natury in-
teligiblinej, dopóki tylko nie przenoszę na tę ostatnią wyobrażeń i tego wszystkiego, 
co od nich jest zależne, lecz odnoszę do niej samą tylko formę zgodności z prawem 
w ogóle. (...) Bowiem prawa jako takie są w tej mierze jednakowe, bez względu na to, 
skąd czerpią swe wyznaczniki”86.

 „Przyroda świata zmysłowego jako typ natury inteligibilnej” nasuwa na myśl 
celowe postrzeganie przyrody, jak gdyby będącej dziełem jakiegoś rozumu. „Forma 
zgodności z prawem w ogóle” to odniesienie do formalnej celowości przyrody w sensie 
hipotetycznym. Mamy tu więc do czynienia z bardzo wyraźnie rysującą się tematyką, 
która stanie się podstawową treścią Krytyki władzy sądzenia. Co ciekawe, drugą stro-
ną rozważań Kanta jest zakorzenienie problemu czystej praktycznej władzy sądzenia 
wprost w schematyzmie z Krytyki czystego rozumu. Podążając tym śladem, możemy 
wnioskować, że tematyka sądzenia jest problemem, który w postaci, jaką znamy z Kry-
tyki władzy sądzenia, nurtował Kanta od początku tak zwanego okresu krytycznego. 
Władza sądzenia jest również, w najgłębszym sensie, zakorzeniona w syntetyzowa-
niu występującym w Krytyce czystego rozumu. Głównym motywem problematyki, ze 
względu na który podjął Kant rozważania nad sądzeniem, jest jego miejsce w systemie 
władz poznawczych i rola pośrednika pomiędzy światem pojęć przyrody a światem 
pojęć wolności. Jednak zasadnicza różnica, jaką tu napotykamy, polega na tym, że 
sam rozum pozostaje na gruncie świata pojęć wolności. Kwestia wpływu woli na świat 
pojęć przyrody nie może zostać rozstrzygnięta na gruncie samego świata pojęć wolno-
ści. Wszelkie rozważania dotyczące możliwego wpływu wolności na przyrodę muszą 
pozostać hipotezą formułowaną w związku z traktowaniem rozumu jako władzy zwią-
zanej ze sferą pojęć wolności. Tak rozumiana analiza władzy sądzenia czystego prak-
tycznego rozumu w sposób nieunikniony prowadzi nas w kierunku władzy sądzenia 
jako trzeciego czynnika, który jest zdolny do przełamania izolacji intelektu i rozumu 
czy też filozofii praktycznej i teoretycznej. W tym świetle jasna staje się intencja Kan-
ta, który za punkt wyjścia Krytyki władzy sądzenia przyjmuje tę właśnie kwestię.

 86 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu..., s. 80.
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Państwo celów

Dobra wola

Koncepcją, która na gruncie praktycznego rozumu powinna jeszcze zostać omó-
wiona, jest koncepcja państwa celów. Odwołanie się do niej w tym właśnie momencie 
ma swoje uzasadnienie. Na początku niniejszej analizy Kantowskiej teorii władzy są-
dzenia przedstawiony został problem związany z tą władzą, zarysowany przez Kanta 
we wstępie do Krytyki władzy sądzenia. Zagadnienie to można przedstawić w nastę-
pujący sposób: pytanie o władzę sądzenia ma swoje źródło w rozpadzie filozofii na 
teoretyczną i praktyczną oraz w niemożności znalezienia połączenia pomiędzy nimi 
na gruncie dwóch pierwszych Krytyk. Łącznikiem pomiędzy powstałymi w rezultacie 
sferami: pojęć przyrody i pojęć wolności, może być władza sądzenia. Wskazany przez 
Kanta sposób przejścia pomiędzy wolnością i przyrodą może, jego zdaniem, przybrać 
tylko jedną postać – urzeczywistnienia pojęcia wolności w świecie przyrody. Kon-
cepcją, która mogłaby spełniać oczekiwania tak rozumianej władzy sądzenia, może 
być właśnie idea państwa celów. Tym bardziej że proponowane przez Kanta państwo 
wydaje się realizować postulat urzeczywistnienia pojęcia wolności.

Jaki kształt ma Kantowskie państwo? Pojęcie państwa celów pojawia się w rozpra-
wie: Uzasadnienie metafizyki moralności, gdzie Kant pisze: „pojęcie każdej istoty ro-
zumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać za powszech-
nie prawodawczą, by z tego punktu widzenia oceniać samą siebie i swoje postępki, 
naprowadza na związane z nim bardzo płodne pojęcie, mianowicie pojęcie państwa 
celów”87. Owo „płodne pojęcie” pojawia się w kontekście rozważań na temat prawa 
moralnego i dążeń istot rozumnych. Państwo jest tutaj rozumiane jako „systematyczne 
powiązanie różnych rozumnych istot przez wspólne prawa”88. Prawa określają cele, 
a więc prawo moralne określa cele istot rozumnych. Całość tak określonych celów 
ogółu istot rozumnych da się pomyśleć w „systematycznym związku” jako właśnie 
państwo celów. Sposób rozumowania, który doprowadza Kanta do koncepcji państwa 
celów, jest bardzo podobny do ogólnych założeń Krytyki władzy sądzenia.

Punktem wyjścia rozważań jest koncepcja dobrej woli. W pierwszych słowach Uza-
sadnienia metafizyki moralności pisze Kant: „Nigdzie w świecie, ani nawet w ogóle 
poza jego obrębem, niepodobna sobie pomyśleć żadnej rzeczy, którą bez ograniczenia 

 87 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności..., s. 433.
 88 Tamże.



42

Część I Zagadnienie sądzenia

można by uważać za dobrą, oprócz jedynie dobrej woli”89. Dobroć dobrej woli, jako 
centrum struktury etycznej, nie bierze się jednak z jej przyczynowości, czyli z działa-
nia. „Dobra wola nie jest dobra ze względu na swoje dzieła i skutki ani ze względu na 
swą zdatność do osiągnięcia jakiegoś zamierzonego celu, lecz jedynie przez chcenie, 
tj. sama w sobie”90. Skoro wartość woli, jej dobro, przejawia się w samym chceniu, 
autonomia woli wiąże się z jej bezradnością w sensie niemożności realizacji własne-
go chcenia. Dlatego konieczny jest element uzupełniający chcenie woli, sfera, dzięki 
której zamiary woli mogą być realizowane. Zdaniem Kanta znaczy to, że ostatecznym 
sensem istnienia istot rozumnych nie jest własna szczęśliwość, bo ta o wiele lepiej 
zostałaby zrealizowana poprzez instynkt. Sens dobrej woli tkwi w jej nadrzędności 
wobec wszelkich innych dóbr, w tym szczęśliwości, co otwiera już horyzont dobra po-
wszechnego, nadrzędnego wobec dobra indywidualnego. Jak pisze Kant: „Wola ta nie 
może być wprawdzie jedynym i całkowitym dobrem, musi jednakże być dobrem naj-
wyższym i warunkiem wszystkiego innego, nawet każdego pragnienia szczęśliwości. 
W tym wypadku da się z mądrością przyrody doskonale pogodzić to, że jak spostrze-
gamy, kultura rozumu, potrzebna do pierwszego i bezwarunkowego celu, ogranicza 
– przynajmniej w tym życiu – w rozmaity sposób osiągnięcia celu drugiego, zawsze 
warunkowego, mianowicie szczęśliwości, a nawet może je unicestwić, mimo że przy-
roda nie postępuje wprawdzie niecelowo. Rozum bowiem, upatrujący swoje najwyższe 
praktyczne przeznaczenie w ugruntowaniu dobrej woli, przy urzeczywistnieniu tego 
zamiaru może tylko doznać na swój sposób zadowolenia, mianowicie wskutek speł-
nienia celu, który znowu tylko rozum wyznacza, nawet gdyby to miało być połączone 
z niejednym uszczerbkiem dla celów [wyznaczonych przez] skłonności”91.

Wartość woli mierzy się nie poprzez realizację, czyli nie jako zaistnienie czynu 
poprzez przyrodę, ale przeciwnie, poprzez zgodność samego tylko chcenia z prawem 
moralnym. „Wartość moralna działania z obowiązku tkwi nie w zamiarze, który przez 
nie ma być urzeczywistniony, ale w maksymie, według której je postanawiamy, nie 
zależy więc od rzeczywistości przedmiotu czynu, lecz tylko od zasady woli, według 
której czyn został wykonany, bez względu na wszelkie przedmioty władzy pożąda-
nia”92. Obowiązek okazuje się „koniecznością czynu wypływającego z poszanowania 
(Achtung) prawa”93. 

W odpowiedzi na ten brak jako uzupełnienie i dopełnienie woli pojawia się przyro-
da. Przyroda, podobnie jak we wstępie do Krytyki władzy sądzenia, stanowi dopełnie-
nie działania dobrej woli, dopełnienie w tym sensie, że wola chce, ale realizacja tego 
chcenia jest możliwa właśnie na gruncie przyrody. Dalej próbuje wyjaśnić Kant, jak 
jest możliwe, że przyroda tak źle wyposażyła „istotę zorganizowaną”94 do realizacji jej 
szczęśliwości. Rozum, zdaniem Kanta, jest raczej przeszkodą niż pomocą w osiąganiu 
celów przyrody i w dążeniu do szczęśliwości rozumianej jako „dobre powodzenie”. 

 89 Tamże, s. 393.
 90 Tamże, s. 394.
 91 Tamże, s. 396.
 92 Tamże, s. 399–400.
 93 Tamże, s. 400.
 94 M. Wartenberg, tłumacząc Uzasadnienie metafizyki moralności, posługuje się terminem istota 

zorganizowana, J. Gałecki w tłumaczeniu Krytyki władzy sądzenia posługuje się nieco innym 
terminem – jestestwo uorganizowane lub istota uorganizowana.
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Ponieważ w niniejszych rozważaniach koncentrujemy się na kwestii władzy sądzenia, 
szczególnie interesujące w omawianym fragmencie Uzasadnienia metafizyki moralno-
ści jest poruszanie się w ramach tej samej struktury, która stanie się podstawą proble-
matyki zawartej w Krytyce władzy sądzenia. Wolna, czy też według terminologii Kan-
ta dobra wola, działająca w ramach sfery pojęcia wolności zostaje przeciwstawiona 
światu pojęć przyrody, który sam w sobie jest niezbędny, aby cokolwiek z tego, co jest 
przedmiotem chcenia woli, mogło się pojawiać. „Jakiego by się nie miało wyrobionego 
pojęcia wolności woli w aspekcie metafizycznym, to z pewnością jej przejawy, jakimi 
są ludzkie uczynki, tak samo jak wszystkie wydarzenia w przyrodzie, są określone 
przez powszechne prawa przyrody”95.

Imperatyw

Punktem wyjścia rozważań Kanta zawartych w Uzasadnieniu metafizyki moralno-
ści jest uniwersum – takie samo, jakie stało się podstawą problematyki Krytyki wła-
dzy sądzenia. Jednak po stronie woli samo chcenie jest wyznaczane przez imperatyw 
moralny, który tworzy system celów, jakie osiąga istota zorganizowana i wyposażona 
w wolę. Istota rozumna w koncepcji Kanta zawsze jest zorientowana na cele, które 
w wypadku moralności są wyznaczane przez imperatywy, pośrednie hipotetyczne 
i najwyższy kategoryczny. „Wszelkie imperatywy nakazują albo hipotetycznie, albo 
kategorycznie. W pierwszym przypadku przedstawiają praktyczną konieczność możli-
wego czynu jako środka prowadzącego do czegoś innego, czego chcemy (albo przynaj-
mniej możemy chcieć). Kategorycznym byłby imperatyw, który przedstawiałby czyn 
sam w sobie, bez względu na inny cel, jako obiektywnie konieczny”96. Imperatyw 
kategoryczny jest przy tym obiektywną zasadą mającą dla woli charakter przymusu, 
imperatyw hipotetyczny jest subiektywną maksymą postępowania.

Imperatyw jako naczelna zasada moralna sam w sobie wyraża się jedynie poprzez 
odwołanie do powszechności. Pierwsza postać imperatywu brzmi: „nie powinienem 
nigdy inaczej postępować jak tylko tak, żebym mógł także chcieć, aby maksyma moja 
stała się powszechnym prawem”97. Lub w wersji z Krytyki praktycznego rozumu: „Po-
stępuj tak, żeby maksyma twej woli zawsze mogła być uważana zarazem za zasadę 
powszechnego prawodawstwa”98. Stwierdzenie to zostaje poprzedzone stosownym 
rozumowaniem: „Jeżeli pomyślę sobie hipotetyczny imperatyw w ogóle, to nie wiem 
z góry, co on będzie zawierał, dopóki nie jest mi dany warunek. Jeżeli zaś pomyślę sobie 
imperatyw kategoryczny, to zaraz wiem, co on zawiera. Ponieważ bowiem imperatyw 
prócz prawa zawiera tylko konieczność maksymy zgodności z tym prawem, prawo zaś 
nie zawiera żadnego warunku, do którego byłoby ograniczone, dlatego nie pozostaje nic 
prócz powszechności prawa w ogóle, z którym maksyma czynu ma być zgodna, a którą 

 95 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, przeł. M. Żelazny [w:] I. Kant, 
Rozprawy z filozofii historii, Kęty 2005, s. 31.

 96 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności..., s. 414.
 97 Tamże, 402.
 98 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu..., s. 46.
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to zgodność właściwie jedynie imperatyw przedstawia jako konieczną. Kategoryczny 
imperatyw jest więc tylko jeden i brzmi następująco: postępuj tylko według takiej mak-
symy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”99.

Podmiot moralny staje się tutaj prawodawcą; kryterium moralne – to z jednej strony 
powszechność prawa w sensie jego potencjalnego obowiązywania, z drugiej zaś takie 
kryterium chcenia, aby maksyma została wcielona w życie jako prawo. Zastanawiające 
jest, że najwyższa zasada moralna ma postać formalną100, w tym sensie, że jest odwoła-
niem do czystej ogólności. Jednocześnie trzeba zauważyć, że tak sformułowany impe-
ratyw staje się formalnie sądem refleksyjnym, to znaczy sposób weryfikowania czynu 
jest taki: jeśli pragnę ocenić, czy dane moje postępowanie jest moralne, czy też nie, to 
powinienem najpierw spróbować uogólnić mój czyn i przedstawić go jako maksymę po-
stępowania. Uogólnienie takie sprowadza się do sformułowania zasady, według której 
czyn mógł i może zostać popełniony. Jeśli posiadam maksymę postępowania, to znaczy 
uogólnioną postać popełnionego czynu, to kryterium, według którego mogę swój czyn 
ocenić, stanowi imperatyw. Mam zatem odpowiedzieć na pytanie, czy maksyma, we-
dług której postąpiłem, mogłaby się stać prawem powszechnym. Innymi słowy, mam 
orzec, czy popełniając czyn, posłużyłem się maksymą, która zawsze i wszędzie byłaby 
słuszna. Kryterium zaproponowane przez Kanta wyklucza więc wszelkiego rodzaju 
zasady dotyczące spraw bieżących, czyli wyklucza maksymy, które stanowiłyby środek 
do celu, a nie cel sam w sobie. Powszechność imperatywu stanowi o uniwersalności 
prawa moralnego, co odrzucać musi wszelką doraźność. Zasada moralna zostaje jedno-
cześnie, zdaniem Kanta, odcięta od natury ludzkiej w ten sposób, że staje się niezależna 
od jej wahań. „Zasady moralne nie mogą opierać się na właściwościach natury ludzkiej, 
lecz muszą a priori na sobie polegać, z nich zaś muszą się dać wyprowadzić praktyczne 
prawidła dla każdej rozumnej natury, a więc także ludzkiej”101. 

Imperatyw kategoryczny, który wyznacza centralny cel postępowania istoty ro-
zumnej, zostaje wpisany w powszechność prawa, tym samym miara postępowania 
moralnego zostaje „spięta” z porządkiem przyrody w ten sposób, że maksyma postę-
powania ma się stać jak gdyby prawem przyrody. „Każda rzecz w przyrodzie działa 
według praw. Tylko istota rozumna posiada władzę działania według przedstawienia 
praw, tj. według zasad, czyli posiada wolę. Ponieważ do wyprowadzenia czynów 
z praw potrzebny jest rozum, przeto wola nie jest niczym innym jak praktycznym 
rozumem”102. To związanie najwyższej maksymy moralnej z porządkiem przyrody ma 
podobny charakter jak znane nam z Krytyki władzy sądzenia połączenie świata pojęcia 
wolności i świata pojęć przyrody. Wracając jednak do struktury celowej, ostateczna 
postać imperatywu stanowi realizację najwyższej celowości. Imperatyw kategoryczny 
zostaje ostatecznie ukierunkowany na cel sam w sobie, czyli na coś, „czego istnienie 
samo w sobie posiada bezwzględną wartość, a co jako cel sam w sobie mogłoby two-
rzyć podstawę pewnych praw, w takim razie w tym i tylko w tym leżałaby podstawa 
(Grund) możliwego kategorycznego imperatywu, tj. praktycznego prawa”103. Celem, 
 99 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności..., s. 420–421.
 100 W związku z pojawiającym się tutaj problemem deontologizmu por. A.M. Kaniowski, Supere-

rogacja. Zagubiony wymiar etyki, Warszawa 1999, s. 425–438.
 101 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności..., 411 p.
 102 Tamże, 412.
 103 Tamże, 428.
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który ma na myśli Kant i który już tutaj musi zostać nazwany, jest człowiek. „Twierdzę 
oto: człowiek i w ogóle każda istota rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie tylko 
jako środek, którego by ta lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania, lecz 
musi być uważany zarazem za cel zawsze, we wszystkich swych czynach, odnoszą-
cych się tak do niego samego jak też do innych istot rozumnych”104. W wersji z Krytyki 
praktycznego rozumu ten fragment brzmi: „Praktyczny imperatyw brzmieć więc bę-
dzie następująco: Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też w oso-
bie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”105.

Do wynikających z imperatywu warunków prawa moralnego musimy dodać 
jeszcze warunek bezinteresowności. Powszechność prawa moralnego postulowanego 
przez imperatyw ma również taki skutek, że powszechność znajduje przełożenie na 
bezinteresowność woli w sensie nieuwarunkowania. Jeśli bowiem wola postuluje pra-
wo powszechne, to nie jest możliwe, aby kształt tego prawa w jakiś sposób miał swoje 
źródło w uwarunkowaniu konkretnej jednostki, bo postulat powszechności znosi taką 
perspektywę. „Jeżeli istnieje imperatyw kategoryczny (tj. prawo dla każdej woli istoty 
rozumnej), to może on tylko nakazywać, żeby czynić wszystko według maksymy swej 
woli jako takiej, która zarazem mogłaby mieć za przedmiot samą siebie jako powszech-
nie prawodawczą. Albowiem tylko wtedy praktyczna zasada i imperatyw, któremu 
wola jest posłuszna, są nieuwarunkowane, ponieważ wola nie może się opierać na żad-
nych względach na jakiś interes”106. Bezinteresowność woli prowadzi do jej autonomii 
rozumianej przez Kanta jako nieuwarunkowanie. Wola nie jest heteronomiczna, czyli 
odniesiona to czegoś innego niż ona sama, lecz autonomiczna, czyli jedyny punkt od-
niesienia dla siebie stanowi ona sama. I ta właśnie autonomiczna wola naprowadza nas 
bezpośrednio na państwo celów. „Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszyst-
kim maksymom swej woli musi się uważać za powszechnie prawodawczą, by z tego 
punktu widzenia oceniać samą siebie i swoje postępki, naprowadza na związane z nim 
bardzo płodne pojęcie, mianowicie pojęcie państwa celów”107. 

Pojęcie państwa celów

Czym zatem jest państwo celów i jakie jest miejsce tej koncepcji w systemie Kanta? 
Jest to problem dosyć złożony, ponieważ możemy ujmować to z różnych perspektyw. 
Kant odnosi się do tego zagadnienia w przypisie, stwierdzając w nieco niejasny spo-
sób: „Teleologia rozważa przyrodę jako państwo celów, etyka (die Moral) – możli-
we państwo celów jako państwo przyrody. Tam państwo celów jest ideą teoretycz-
ną, służącą do wytłumaczenia tego, co istnieje. Tutaj jest ona ideą praktyczną, żeby 
urzeczywistnić (i to właśnie odpowiednio do tej idei) to, co istnieje, ale przez nasze 
zachowanie może stać się rzeczywiste”108. Uwaga ta ma duże znaczenie ze względu 

 104 Tamże.
 105 Tamże, s. 429.
 106 Tamże, s. 432.
 107 Tamże, s. 433.
 108 Tamże, s. 437.
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na omawiany temat. Pochodzi bowiem nie z Krytyki władzy sądzenia, ale z Uzasad-
nienia metafizyki moralności, co świadczyć może o tym, że system istniał już na po-
nad pięć lat przed opublikowaniem trzeciej Krytyki. W przytoczonym sformułowaniu 
znajdujemy znajome już elementy – teleologiczną władzę sądzenia jako stosowną do 
celowego rozważania przyrody jako całości oraz rozum praktyczny stojący za prak-
tycznym wymiarem państwa celów. Państwo celów staje się w ten sposób koncepcją 
widzianą symetrycznie albo ze strony teoretycznej jako celowo postrzegana przyroda, 
albo ze strony praktycznej jako postulowany przez wolę projekt. Co ciekawe, nie są to 
koncepcje przeciwstawne, lecz raczej dwa sposoby widzenia tej samej rzeczywistości, 
uporządkowanego, rządzonego prawami uniwersum. Ze strony moralności prawem 
najwyższym pozostaje imperatyw.

Rozumienie przez Kanta znaczenia terminu wiąże się ściśle z kwestią imperatywu 
i pośrednio z kwestią sądzenia. „Moralność polega na odnoszeniu się wszelkiego czy-
nu do prawodawstwa, dzięki czemu jedynie jest możliwe państwo celów. Prawodaw-
stwo to musi jednakże móc znajdować się w każdej istocie rozumnej i wypływać z jej 
woli, której zasadą jest przeto: nie wykonywać żadnego czynu według innej maksymy, 
jak tylko takiej, z którą się zgadza to, że ona jest powszechnym prawem, a więc tylko 
w ten sposób, żeby wola dzięki swej maksymie mogła zarazem uważać sama siebie 
za powszechnie prawodawczą”109. W ramach moralności niezbędne jest zastosowanie 
determinującej władzy sądzenia jako tej, która umożliwia rozpoznanie w konkretnym 
przypadku ogólnej zasady. Imperatyw jest tu zasadą regulującą.

Jak już zostało wspomniane, kwestia imperatywu kategorycznego jako naczelnej 
zasady moralnej staje się zagadnieniem, w którym spotyka się wiele z dotychczas 
podejmowanych pytań. Struktura imperatywów hipotetycznych wraz ze stojącym na 
jej szczycie imperatywem kategorycznym tworzy hierarchię o celowym charakterze. 
Imperatyw kategoryczny jest też nazywany przez Kanta prawem dla każdej woli istoty 
rozumnej i jest jako taki – zasadą apodyktycznie praktyczną. Imperatyw hipotetyczny 
mówi, czy czyn nadaje się do osiągnięcia możliwego lub rzeczywistego celu. Taki-
mi imperatywami są wszelkie maksymy dążenia do szczęścia. Dążenie do własnego 
szczęścia nie jest celem samym w sobie, lecz tylko środkiem do celu nadrzędnego. 
Nadrzędny imperatyw moralny, imperatyw kategoryczny, ma charakter formalny, po-
nieważ dotyczy zasady formalnej, nie zaś materialnej czynu.

Nie powinno być zaskoczeniem, że połączenie przyrody i wolności jest widoczne 
również w sformułowaniach z Krytyki praktycznego rozumu. „Ponieważ powszechność 
prawa, według którego dokonują się skutki, stanowi to, co właściwie w najogólniejszym 
znaczeniu (ze względu na formę) nazywamy przyrodą, tj. bytem rzeczy (Des Dasein der 
Dinge), o ile jest on określony według powszechnych praw, przeto ogólny imperatyw 
obowiązku mógłby także brzmieć następująco: postępuj tak, jak gdyby maksyma twoje-
go postępowania przez wolę twą miała się stać ogólnym prawem przyrody”110. Harmo-
nia powszechności prawa moralnego jest tu czymś analogicznym do harmonii przyrody, 
jako sfery uporządkowanej prawem przyczynowo-skutkowym. Powszechność prawa 
moralnego ma wyraźne odniesienie do przyrody, chociaż należy pamiętać, że sfery te 
dzieli przepaść i podobieństwo to musi zostać dopiero połączone władzą sądzenia.

 109 Tamże, s. 434.
 110 Tamże, s. 421.
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Podstawą działalności na gruncie moralnym staje się „czyn możliwy dla nas 
w świecie zmysłowym”111. Prawidło jest prawem praktycznym, „i to nie prawem przy-
rody przez wyznaczniki empiryczne, lecz prawem wolności, według którego kierunek 
woli ma być wyznaczany niezależnie od wszelkiego empirycznego czynnika (przez 
samo tylko przedstawienie prawa i jego formy)”112. Mimo że tematyką rozważań jest 
zasadniczo moralność, w dalszym ciągu problematyczna pozostaje kwestia owego 
wychylenia w stronę przyrody, czy też w stronę granicy przyrody i wolności, co jest 
niezbędne z racji roszczenia woli do realizacji prawa moralnego. „Władza sądzenia, 
podległa prawom czystego praktycznego rozumu, znajduje się, jak się zdaje, wobec 
specjalnych trudności, które polegają na tym, że prawo wolności ma być zastosowane 
do czynów jako wydarzeń zachodzących w świecie zmysłowym, a więc o tyle nale-
żących do przyrody”113. Podobny sposób ujęcia problemu możemy znaleźć w Krytyce 
władzy sądzenia, gdzie pisze Kant: „To jednak, co szczegółowe, zawiera jako takie 
w odniesieniu do tego, co ogólne, coś przypadkowego, a rozum mimo to domaga się, 
by w połączeniu szczegółowych praw przyrody zachodziła jedność, a zatem prawid-
łowość (która to prawidłowość przypadkowości nazywa się celowością), przy czym 
wyprowadzenie praw szczegółowych z ogólnych jest z uwagi na przypadkowość, którą 
prawa szczegółowe w sobie zawierają, niemożliwe a priori przez określenie pojęcia 
przedmiotu”114.

W wypadku osiągnięcia celów wolności w świecie rządzonym prawami przyrody 
nie działa zasada maksymalizacji dobra. Podczas gdy cel moralny brzmi: „daj najwię-
cej”, osąd mówi: „daj tyle, ile masz, lub tyle, ile możesz dać, tak żeby samemu również 
mieć”, bo w świecie uwarunkowanym w ten sposób, że życie wymaga środków, dzięki 
którym jest podtrzymywane, niezbędne jest posiadanie pewnego minimum zapewnia-
jącego egzystencję. Osiąganie celu wyznaczonego przez wolność nie odbywa się pod 
dyktando prawa wolności. Można by sądzić, że skoro to rozum dyktuje, projektuje 
cele, to w zasadzie władza sądzenia jest tylko i wyłącznie narzędziem do osiągania 
tych celów. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Osiągnięcie celu wyznaczonego 
przez rozum odbywa się również pod dyktando intelektu, w tym sensie, że ostateczny 
efekt, czyli osiągnięcie celu, sposób, w jaki pojawi się on w świecie, jest wypadkową 
z jednej strony roszczeń rozumu, który projektuje według swoich wymagań, z drugiej 
zaś intelektu, który narzuca sposób osiągania celu, w tym sensie, że określa warunki, 
na jakich cel może być osiągnięty. Działanie władzy sądzenia jest wypadkową tych 
dwóch władz w ten sposób, że biorąc pod uwagę roszczenia rozumu i okoliczności 
określane przez intelekt, otrzymujemy dzięki władzy sądzenia sposób, w jaki cel wy-
znaczony przez wolność może zostać urzeczywistniony w świecie. Trzeba przy tym 
pamiętać, że ostateczny efekt stwarza zarówno rozum, projektując cel, jak i intelekt, 
określając okoliczność, warunki jego realizacji. Efekt finalny jest zupełnie nową jakoś-
cią, której zasięg zależy od trzeciej władzy, czyli władzy sądzenia. Kwestia proporcji, 
stopnia realizacji zamierzenia zależy już tylko od władzy sądzenia.

 111 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu..., s. 78.
 112 Tamże.
 113 Tamże, s. 79.
 114 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 344.
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Jakie wnioski można wyciągnąć z dotychczasowych rozważań? Wydaje się, że 
analiza elementów teorii władzy sądzenia, jakie możemy odnaleźć w Krytyce czy-
stego rozumu i w Krytyce praktycznego rozumu oraz w Uzasadnieniu metafizyki 
moralności, potwierdza wszystko to, o czym wspomina Kant we wstępie do Kryty-
ki władzy sądzenia. Istnieje zasadniczy problem związany ze sferą, która wytwarza 
się pomiędzy filozofią teoretyczną i filozofią praktyczną. Z jednej strony mamy więc 
ściśle zdeterminowany świat pojęć przyrody, który sam jako taki nie może obejmo-
wać swym zasięgiem świata wolności, z drugiej – świat pojęć wolności stanowi tylko 
postulat moralny, który jako taki nie zawiera w sobie mechanizmu wpływającego na 
jego „pojawienie” się w świecie pojęć przyrody. Jednocześnie koncepcja państwa ce-
lów, z którą mamy do czynienia w ramach rozumu praktycznego, stanowi pewnego 
rodzaju wstęp do koncepcji politycznej, która – jak się wydaje – musi znaleźć swoje 
miejsce w ramach Krytyki władzy sądzenia. W ramach struktury państwa celów mo-
żemy zauważyć, że moment, w którym pojawia się termin państwo, związany jest 
z pojawianiem się systemu celów, czyli wielości jednostek osiągających własne cele. 
Dopóki mówimy o osiąganiu celu w ramach jednego podmiotu, kwestia państwa się 
nie pojawia. Państwo jako struktura realizuje system celów, a więc wynika z faktu, że 
mówimy nie o jednym podmiocie, ale o wielu podmiotach. 

Państwo celów, mimo że zasadniczo naprowadza nas na tematykę polityczną, 
pozostaje jednak tylko postulatem. Jak wyraźnie zaznacza Kant, w ramach rozumu 
praktycznego mówimy zawsze tylko o możliwym państwie celów, czyli o konsekwen-
cjach wynikających z rozważania nie jednostkowej woli, ale zbiorowości jednostek 
wyposażonych w wolę.



Część II
Władza sądzenia 

w użyciu estetycznym

„To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór

mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku

Tak smaku
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia”

Z. Herbert, Potęga smaku



Rozdział 1

Krytyka władzy sądzenia 
– problem interpretacji

Władza sądzenia

Termin władza sądzenia (Urteilskraft) pojawia się w niemieckim języku filozoficz-
nym po raz pierwszy w pismach Hassendorfera i jest przekładem facultas directiva 
Leibniza115. Sam Kant używa go najpierw w znaczeniu determinującej władzy sądze-
nia, czyli zdolności podporządkowywania konkretnego przypadku ogólnemu prawid-
łu. Jako taka pojawia się władza sądzenia w Krytyce czystego rozumu i w Krytyce 
praktycznego rozumu. Głównym tematem Krytyki władzy sądzenia jest refleksyjna 
władza sądzenia, która w odróżnieniu od determinującej, za punkt wyjścia przyjmuje 
szczegół, dla którego szuka ogólnego prawa. 

Jak już było wspominane, Krytyka władzy sądzenia dzieli się na dwie główne czę-
ści dotyczące dwóch rodzajów, czy też dwóch użyć władzy sądzenia: estetycznej i tele-
ologicznej. Wstęp do trzeciej Krytyki jasno określa zamiary Kanta, jednak zestawienie 
w treści Krytyki estetyki i teleologii musi budzić zdumienie. Odpowiedź na pytanie 
o treść trzeciej Krytyki utrudnia również sam autor, który niczego nie wyjaśniając, po 
obszernym wstępie, przechodzi po prostu do analizy sądów smaku. Stąd pierwszym 
problemem, jaki wyrasta w związku z analizą władzy sądzenia w użyciu estetycznym, 
a następnie teleologicznym, jest odpowiednie nakreślenie tła prowadzonych przez 
Kanta rozważań. Pytanie, które musimy zadać, zanim rozpoczniemy analizę estetycz-
nej i teleologicznej władzy sądzenia, to pytanie o cel, jaki przyświeca Kantowi w jego 
zainteresowaniu najpierw pięknem, a następnie celowością. 

Hannah Arendt

Po przedstawieniu zarysu problematyki, która wedle deklaracji samego Kanta sta-
nowi zawartość Krytyki władzy sądzenia, po usytuowaniu tejże tematyki względem 
dwóch pierwszych Krytyk, musimy zadać pytanie: jak właściwie należy rozumieć to 
dzieło i jaka jest jego rola w całości refleksji Kanta? Wydaje się, że tak postawione 
pytanie jest właściwie pytaniem retorycznym, ponieważ intencje autora zostały bardzo 

 115 Por. M. Żelazny, dz.cyt., s. 154.
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drobiazgowo przedstawione przez niego samego w analizowanym już wstępie do Kry-
tyki władzy sądzenia, a także potwierdzone poprzez wskazanie treści dotyczących 
władzy sądzenia w pierwszej i drugiej Krytyce. A jednak przedstawiona przez Kanta 
koncepcja jest niejasna – zawarte w trzeciej krytyce tezy domagają się interpretacji, 
która pozwoli właściwie odczytać sens i znaczenie zarówno opisywanej przez Kan-
ta władzy, jak i charakteru jej działania. Interpretację taką, kluczową dla odczytania 
trzeciej Krytyki jako filozofii polityki, daje Hannah Arendt. Według jej twierdzeń za-
wartych głównie w wydanym pośmiertnie zbiorze Lectures on Kant’s Political Philo-
sophy116, Krytykę władzy sądzenia należy odczytywać jako podstawowy tekst Kanta 
fundujący i opisujący najbardziej elementarne mechanizmy związane ze sferą polity-
ki. Teza Arendt jest kontrowersyjna, ponieważ powszechnie przyjętym poglądem jest 
twierdzenie, że: po pierwsze, Kant nie pozostawił żadnego fundamentalnego dzieła 
dotyczącego teorii polityki, po drugie, ewentualnych twierdzeń dotyczących tej sfery 
należy poszukiwać w pomniejszych pismach i artykułach nazywanych pismami poli-
tycznymi. Wyrazem tej tendencji jest anglojęzyczny zbiór pism Kanta zatytułowany 
Kant’s Political Writing’s pod redakcją H. Reissa117, uważany za kompletne zestawie-
nie najważniejszych pism politycznych filozofa i niekiedy nazywany czwartą Krytyką. 
Uznawanie pism politycznych Kanta za jedyne źródło jego filozofii politycznej ma 
ten mankament, że wytwarza systematyczną pustkę pomiędzy fundamentalną częścią 
doktryny i wspomnianą publicystyką polityczną. Trzeba również zauważyć, iż wedle 
równie popularnej koncepcji, rola Krytyki władzy sądzenia w systemie Kanta nie jest 
jasna; często traktuje się to dzieło jako wyraz starczej niemocy intelektualnej, co uła-
twił sam autor poprzez niewątpliwie pospieszną i mało staranną redakcję swojej pracy. 
Mimo tych wszystkich wątpliwości, Hannah Arendt proponuje polityczne odczytanie 
Krytyki władzy sądzenia, zaleca również analizę poszczególnych części tej Krytyki 
właśnie z punktu widzenia fundamentalnej teorii polityki, co miałoby stanowić dopie-
ro grunt dla tak zwanych politycznych pism Kanta.

Rozumowanie Arendt przedstawione w wykładach o Kancie można potraktować 
jako zbiór wymagających rozwinięcia tez. Ponieważ tekst opracowany na podstawie 
notatek z wykładów, a taką postać ma książka Lectures on Kant’s Political Philosophy, 
nie daje wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, jak, według Arendt, powinna wyglądać 
politycznie interpretowana Krytyka władzy sądzenia, należy przeprowadzić próbę po-
łączenia jej rozumowania z koncepcją Kanta i zarazem sprawdzić, czy zgodnie z pro-
ponowanym przez Arendt rozwiązaniem trzecia Krytyka faktycznie staje się podstawą 
filozofii polityki Kanta. A zatem po zarysowaniu punktu wyjścia rozważań Arendt, 
który możemy odnaleźć w wykładach o Kancie, należy spróbować odnaleźć w dwóch 
częściach Krytyki władzy sądzenia elementy Kantowskiej teorii polityki. W tym ujęciu 
władza sądzenia, taka jak ją przedstawia Kant w trzeciej Krytyce, a więc głównie 
władza refleksyjna, może stać się polityczną władzą sądzenia albo władzą sądzenia 
w użyciu politycznym, a zatem podstawową władzą umysłu działającą w przestrzeni 

 116 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, Chicago 1982.
 117 Kant’s Political Writings, red. H. Reiss, przeł. na angielski H.B. Nisbet, Cambridge 1971, po-

dobna redakcja w języku niemieckim: Politische Schriften, red. O.H. v. d. Gablentz, Köln 1965. 
W roku 2005 ukazał się podobny zbiór w języku polskim zatytułowany Rozprawy z filozofii 
historii (I. Kant, Rozprawy z filozofii historii, przeł. M. Żelazny, T. Kupś, D. Pakalski, A. Grze-
liński, Kęty 2005).
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polityki. I odwrotnie, analiza władzy sądzenia jako odrębnej władzy umysłu staje się 
zrozumiała, jeśli wskazujemy pole jej działania poprzez nadanie jej charakteru poli-
tycznej władzy sądzenia. 

Smak

Wstępną tezą Arendt jest założenie, że zagadnienia związane ze sferą polityki po-
zostawały w kręgu zainteresowań Kanta właściwie przez całe jego życie. Początkowo 
koncentrował się na problematyce związanej ze smakiem. Przed rokiem 1770, kiedy to 
zaczął się tak zwany krytyczny okres w filozofii Kanta, planował on napisanie dzie-
ła dotyczącego metafizyki moralności. Nie powinien nas tutaj zmylić fakt, że dzieło 
zatytułowane Metafizyka moralności faktycznie później powstało. Rozważania na te-
mat metafizyki moralności z przedkrytycznego okresu miały bowiem mieć inny tytuł. 
Praca ta miała być zatytułowana Krytyka smaku moralnego. Kiedy Kant wrócił do 
tematyki smaku po ukończeniu Krytyki czystego rozumu i Krytyki praktycznego rozu-
mu, nazywał jeszcze tamto dzieło Krytyką smaku. Ostatecznie trzecia Krytyka ukazała 
się jako Krytyka władzy sądzenia. Zdaniem Arendt, genealogia trzeciej Krytyki nie 
jest bez znaczenia dla rozważań na temat sądzenia, mówi nam bowiem bardzo wiele 
o przeobrażeniach tematyki, która ostatecznie miała zostać sformułowana w postaci 
nowej władzy – władzy sądzenia. „Kiedy Kant w końcu wrócił do trzeciej Krytyki, 
nazywał ją wciąż, jak na początku, Krytyką smaku. Tak więc zdarzyły się dwie rze-
czy: zaraz po smaku, ulubionym temacie całego XVIII wieku, Kant odkrył całkowicie 
nową ludzką zdolność, nazwaną władzą sądzenia, ale też w tym samym czasie wycofał 
moralne uprawnienia z zakresu działania nowej władzy. Innymi słowy: od tej pory coś 
więcej niż tylko smak miało decydować o tym, co jest piękne, a co brzydkie; decydo-
wać o tym, co jest dobre, a co złe, miał nie smak i nie sądzenie, ale sam rozum”118. 

Tematyka władzy sądzenia w jej zakresie i działaniu nie jest tematyką nową w my-
śli Kanta, czyli nie jest to zagadnienie w całości podjęte w okresie krytycznym. „Te-
maty Krytyki władzy sądzenia – to, co szczegółowe, czyli twór natury albo wydarzenie 
historyczne; władza sądzenia jako władza ludzkiego umysłu; socjalność człowieka 
jako warunek funkcjonowania tej władzy, czyli pogląd mówiący, że człowiek jest za-
leżny od innych ludzi nie tylko z powodu posiadania ciała i potrzeb fizycznych, ale 
raczej ze względu na swoje władze umysłowe – wszystkie te tematy o szczególnym 
znaczeniu politycznym, czyli ważne dla polityczności jako takiej – zajmowały Kanta 
na długo, zanim ostatecznie, po ukończeniu prac krytycznych, powrócił do nich pod 
koniec życia”119. Tematyka polityczna, jeśli za taką uznamy kwestię smaku, to coś, 
co interesowało Kanta już w okresie przedkrytycznym. Wyrazem tych zainteresowań 
jest chociażby rozprawa O uczuciu piękna i wzniosłości i zawarty w niej sen Caraza-
na120, któremu Arendt przypisuje co najmniej tak doniosłą rolę, jaką odegrał, zawarty 

 118 H. Arendt, dz.cyt., s. 10.
 119 Tamże, s. 14.
 120 Por. I. Kant, O uczuciu piękna i wzniosłości [w:] I. Kant, Pisma przedkrytyczne, przeł. D. Pękal-

ski, M. Żelazny, Toruń 1999.
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w dziele Cycerona O państwie, sen Scypiona Afrykańczyka. Bogacz Carazan za nie-
chętny ludziom stosunek zostaje we śnie zesłany w najdalsze krańce wszechświata, 
aby w wiecznej ciemności i wiecznej samotności trwać po wsze czasy. Wizja ta wy-
daje się Carazanowi tak przerażająca, że ten wielki skąpiec, który wcześniej żałował 
grosza na cokolwiek, gotów jest oddać wszystko, co ma, byle nie pozostać w tym 
najstraszniejszym z miejsc. Przytoczona przez Kanta historia, którą on sam odnosi do 
uczucia wzniosłości, zapowiada ideę aspołecznej towarzyskości (die ungesellige Ge-
selligkeit der Menschen)121. Istotą zachowania bogacza Carazana jest bowiem opisana 
za pomocą tego pojęcia, obecna w człowieku sprzeczność pomiędzy egoizmem (żądza 
bogactwa) – z jednej strony a przywiązaniem do życia społecznego – z drugiej. Dodat-
kowo tym, co pozwala owemu bogaczowi rozpoznać swoją potrzebę bycia z innymi 
jako coś absolutnie niezbędnego, jest związane z władzą sądzenia uczucie wzniosłości. 
Historia Carazana świadczy, zdaniem Arendt, o tym, że Kant już w przedkrytycz-
nym okresie zupełnie jednoznacznie łączył zagadnienia smaku z kwestią socjalności 
człowieka122 i z uwarunkowaniem człowieka jego ziemską egzystencją. Sen Carazana 
nazywa Arendt eksperymentem myślowym, rodzajem przeprowadzonego przez Kanta 
doświadczenia. Wnioski z tego doświadczenia są dokładnie takie, jakie później poja-
wią się w Krytyce władzy sądzenia. Ze smakiem, czyli władzą sądzenia, będą bowiem 
związane dwa zagadnienia: w wypadku estetycznej władzy sądzenia fakt, że ludzie 
a nie człowiek, zamieszkują Ziemię; w wypadku teleologicznej władzy sądzenia – po-
strzeganie człowieka nie tylko jako istoty racjonalnej, której racjonalność jest uniwer-
salna i nie musi być związana z byciem istotą ludzką, ale właśnie jako mieszkańca 
Ziemi i istoty będącej częścią gatunku ludzkiego. 

Powyższe rozważania prowadzą nas do następującego wniosku: tematyka władzy 
sądzenia w połączeniu z wszystkimi jej politycznymi implikacjami to coś, co nurto-
wało Kanta na długo przed tak zwanym okresem krytycznym, i wydaje się, że Kant 
przerwał te rozważania, aby opisać odkryte przez siebie zdolności ludzkiego umysłu. 
I kiedy uporał się z tym tematem, czego efektem były Krytyka czystego rozumu i Kry-
tyka praktycznego rozumu, wrócił do porzuconej tematyki smaku. Oczywiście lata 
poświęcone pracom krytycznym nie pozostały bez wpływu na rozważania dotyczące 
smaku. Zmieniło się chociażby to, że wcześniej Kant wydawał się skłaniać ku koncep-
cji rozszerzenia uprawnień nowej władzy również na sądy moralne, pisząc zaś trzecią 
Krytykę, ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu.

Dodatkowo należy zauważyć, że wnioski Arendt dotyczące źródła zainteresowania 
Kanta tematyką smaku uzasadniają obecność tej zdolności w Krytyce władzy sądze-
nia. Obok władzy sądzenia, której pochodzenie wyjaśnia analiza dwóch pierwszych 
Krytyk, mamy smak, który zostaje objęty zakresem działania nowej władzy, i chociaż 
tematyka sądzenia pochodzi z okresu przedkrytycznego, to ciąży na niej wyraźnie 
charakter nowej władzy, władzy sądzenia.

 121 Por. I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym..., s. 34.
 122 Wątek ten pojawia się również w Antropologii w ujęciu pragmatycznym. Pisze tam Kant: „Po-

czucie smaku wyjaśnimy zatem następująco: jest to zdolność estetycznej władzy sądzenia do 
powszechnie ważnych wyborów. Jest to zatem władza społecznego osądu zewnętrznych przed-
miotów w wyobraźni” – I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzezgowska, 
P. Sosnowska, Warszawa 2005, s. 176.
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Socjalność

Konkluzja Arendt jest zatem następująca. „Dla Kanta pod koniec życia pozostały 
dwie kwestie do rozstrzygnięcia. Pierwszą możemy podsumować lub zasygnalizować 
jako socjalność człowieka – fakt, że żaden człowiek nie może żyć sam i że jesteśmy 
wzajemnie zależni nie tylko w swoich potrzebach i troskach, ale również w swoich 
najwyższych władzach poznawczych, które nie mogłyby funkcjonować poza społe-
czeństwem. «Towarzystwo jest niezbędne dla myśliciela«. To twierdzenie jest kluczem 
do pierwszej części Krytyki władzy sądzenia”123. 

Estetyczna władza sądzenia ma u swych podstaw towarzyskość. Chociaż termin ten 
brzmi w języku polskim wyjątkowo niefortunnie, jego znaczenie w języku angielskim 
– sociability – wyjaśnia, że chodzi o każdą zbiorowość pojedynczych istot ludzkich. 
Co można odnosić zarówno do znaczenia towarzystwo, czemu odpowiadałoby polskie 
socjeta (od angielskiego society), jak i do zbiorowości w sensie społeczeństwa rozu-
mianego w kategoriach dużych grup społecznych. Socjalność w znaczeniu potrzeby 
pozostawania częścią grupy ludzi wiąże się z prostym faktem wielości [plurality], czyli 
jednej z konsekwencji wynikających z uwarunkowania kondycji człowieka faktem ist-
nienia wielości ludzi na Ziemi. Pluralność, która według koncepcji Arendt jest również 
podstawowym warunkiem polityczności, jest zarazem kluczem do pierwszej części 
Krytyki władzy sądzenia. Tematyka estetyczna poruszana w dziele Kanta jest więc tylko 
pretekstem do opisania pewnych mechanizmów obecnych w ramach władzy sądzenia. 
Chociaż w pierwszej części Krytyki władzy sądzenia Kant rzeczywiście koncentruje 
się na sądach o pięknie, wydaje się, że bardziej interesuje go subiektywny charakter 
formalnej strony refleksyjnej władzy sądzenia w tychże sądach niż samo piękno.

Po co istnieje człowiek?

Podobnie jak socjalność staje się kluczem do pierwszej części Krytyki władzy są-
dzenia, głównym tematem drugiej części jest pytanie o sens istnienia gatunku ludzkie-
go. „Druga kwestia jest głównym problemem drugiej części Krytyki władzy sądzenia, 
która to część jest tak różna od pierwszej, że brak spójności tej książki zawsze wywo-
ływał komentarze; Beaumler na przykład pytał, czy to było coś więcej niż »zachcian-
ka starego człowieka«. To drugie pytanie zadane w § 67 Krytyki władzy sądzenia 
brzmiało: »Po co człowiek w ogóle istnieje?«”124. Wspomniane pytanie wiąże się z in-
nym ważnym zagadnieniem, które pojawia się w całym dziele Kanta, a mianowicie 
z kwestią celowości. Podobny związek widzi Arendt: odpowiedź na pytanie o sens 
istnienia ludzkości wiąże z tą właśnie kwestią. „Odpowiedź Kanta na to kłopotliwe py-
tanie, jak możemy wywnioskować z drugiej części Krytyki władzy sądzenia, mogłaby 
brzmieć: Zadajemy pytania, na przykład o cel natury, ponieważ sami jesteśmy bytami 
celowymi, które stale mają zamierzenia i wyznaczają cele, i jako takie intencjonalne 

 123 H. Arendt, dz.cyt., s. 10.
 124 Tamże, s. 12.
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byty należymy do świata przyrody. W ten sam sposób można by odpowiedzieć na py-
tanie, dlaczego kłopoczemy się z nierozwiązywalnym zagadnieniem: czy świat, albo 
wszechświat, ma początek, czy też, podobnie jak Bóg, istnieje wiecznie?”125.

Pozostaje jeszcze kwestia najważniejsza: pytanie o całość dzieła Kanta. Łączenie 
obydwu części trzeciej Krytyki stwarza bowiem wiele problemów. Zdaniem Arendt, 
kluczem do spójności Krytyki władzy sądzenia jest kwestia leżącej u jej podstaw te-
matyki polityczności. 

„Związki pomiędzy jej [Krytyki władzy sądzenia] dwiema częściami są słabe, ale 
takie, jakie są, albo raczej takie, jakie zakładamy, że były w zamyśle Kanta, są bliżej 
związane z politycznością niż z czymkolwiek innym w pozostałych Krytykach. Mamy 
więc do czynienia z dwoma ważnymi zagadnieniami. Pierwsze to fakt, że w żadnej 
z dwóch części [Krytyki władzy sądzenia] Kant nie mówi o człowieku jako o inte-
ligibilnym czy poznającym bycie. Słowo »prawda« w ogóle się nie pojawia – z wy-
jątkiem jednego razu, w szczególnym kontekście. Pierwsza część mówi o ludziach 
jako wielości [plural], takich, jakimi są i jacy żyją w społeczeństwie; druga część 
mówi o gatunku ludzkim. (...) Najbardziej zdecydowana różnica pomiędzy Krytyką 
praktycznego rozumu i Krytyką władzy sądzenia jest taka, że w tej pierwszej książce 
prawo moralne było ważne dla wszystkich bytów rozumnych, podczas gdy w drugiej 
zasady są ściśle ograniczone w swojej ważności do ludzkiego bycia na ziemi. Dru-
gie zagadnienie polega na fakcie, że władza sądzenia dotyczy tego, co szczegółowe, 
a co »jako takie zawiera element odniesienia do tego, co uniwersalne«, co zwykle jest 
traktowane jako mające z tym związek. To, co szczegółowe, jest znowu dwojakiego 
rodzaju; pierwsza część Krytyki władzy sądzenia mówi o przedmiotach osądu, takich 
jak przedmiot, który nazywamy pięknym, nie będąc zobowiązanym do subsumowania 
go pod ogólną kategorię piękna jako takiego; ponieważ nie mamy reguły, według któ-
rej podporządkowanie mogłoby być dokonane. (...) Następny rodzaj związany z dru-
gą częścią Krytyki władzy sądzenia jest niemożnością wywiedzenia któregokolwiek 
spośród przedmiotów natury z ogólnych zasad: »W ogóle żaden rozum ludzki (...) nie 
może mieć nadziei, że potrafi zrozumieć powstanie choćby tylko ździebełka trawy na 
podstawie li tylko mechanicznych przyczyn«”126.

 125 Tamże, s. 13.
 126 Tamże, s. 13–14.



Rozdział 2

Czym jest polityka?

Vita activa

Rozumienie przez Arendt terminu polityka jest bardzo specyficzne. Aby właściwie 
odczytywać wszelkie odniesienia do polityczności w ogóle, a w szczególności wszelkie 
polityczne interpretacje problematyki związanej z władzą sądzenia i jej znaczeniem, 
niezbędna staje się próba określenia tego, jak Arendt rozumiała termin polityka, a tak-
że jak określała sferę polityczności i związane z nią podstawowe pojęcia.

Termin polityka ma u Hannah Arendt związek przede wszystkim z działaniem, 
jedną z trzech podstawowych ludzkich aktywności mieszczących się w sferze okre-
ślanej przez nią jako vita activa. Są to: praca [labour], wytwarzanie [work], działanie 
[action]127. Mimo że wszystkie te aktywności są pośrednio związane z polityką, zwią-
zek działania jest szczególny, ponieważ działanie opiera się na fakcie wielości [plura-
lity]128 ludzi zamieszkujących Ziemię i wynikającej stąd możliwości interakcji pomię-
dzy poszczególnymi jednostkami. Tak rozumiane działanie staje się podstawowym 
warunkiem tego, co polityczne. „Działanie jest jedyną czynnością, która zachodzi 
bezpośrednio między ludźmi bez pośrednictwa rzeczy czy materii, i odpowiada mu 
ten aspekt kondycji ludzkiej, który związany jest z wielością [plurality], czyli faktem, 
że ludzie, a nie Człowiek żyją na Ziemi i zamieszkują świat. Podczas gdy wszystkie 
aspekty kondycji ludzkiej są jakoś związane z polityką, owa wielość jest w sposób 
szczególny warunkiem – nie tylko condition sine qua non, lecz także condition per 
quam – wszelkiego życia politycznego”129. 

Myślenie i działanie

Kolejnym istotnym elementem rozumienia pojęcia polityczności przez Arendt jest po-
dział aktywności człowieka na dwie sfery, nazywane przez nią myśleniem i działaniem. 
Różnicę pomiędzy nimi wskazywała wielokrotnie. „Życie aktywne jest »mozolne«, 

 127 Por. H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 11.
 128 W. Heller uważa pluralność [tak tłumaczy termin plurality] za podstawową kategorię filozofii 

Hannah Arendt w ogóle, uważając pluralizm polityczny za podstawę sfery działania. Por. W. Hel-
ler, Hannah Arendt: Źródła pluralizmu politycznego, Poznań 2000.

 129 H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 11–12.
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kontemplacyjne jest spokojne, aktywne przebiega publicznie, kontemplacyjne »na pu-
styni«”130. Myślenie i działanie, zwłaszcza z perspektywy świata widzialnego, różnią 
się zasadniczo. Arendt, opisując powstający tu niezwykły paradoks, przywoływała sło-
wa Katona Młodszego, które przypisał mu Cyceron w traktacie O państwie: „Numquam 
se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solum 
esset” („Nigdy człowiek nie jest bardziej aktywny niż wtedy, gdy nic nie robi, nigdy nie 
jest mniej samotny niż wtedy, gdy jest sam”)131. 

Przeciwstawienie myślenia i działania ma swoje korzenie w innej tezie Arendt, 
dotyczącej relacji pomiędzy filozofią i polityką. Relację tę widziała ona jako zdecydo-
wane oddzielenie obydwu tych sfer. Sytuacja ta, jej zdaniem, narodziła się z sięgającej 
Platona tradycji, w której filozof odwraca się od dziedziny spraw ludzkich, a myślenie 
jako jego domena staje się czymś przeciwstawnym działaniu, będącym podstawową 
aktywnością polityczną. 

„Nasza tradycja myśli politycznej wzięła swój początek od odkrycia Platona, że 
w doświadczeniu filozoficznym w pewien sposób zawarte jest odwrócenie od wspól-
nego świata spraw ludzkich; zakończyła się zaś, kiedy z tego doświadczenia nie pozo-
stało nic prócz opozycji myślenia i działania, która, pozbawiając myśl rzeczywistości, 
a działanie znaczenia, uczyniła je bezsensownymi”132. 

Odwrócenie od świata spraw ludzkich dotyczy nie tylko myślenia, podobna sytu-
acja ma miejsce w wypadku chcenia i sądzenia, czyli dwóch pozostałych aktywności 
umysłowych związanych z wolą i władzą sądzenia. Jeśli chodzi o sądzenie, mamy 
jednak do czynienia z zasadniczą różnicą: zatrzymując się w bezruchu, podejmuje ono 
czynności, które wyzwalając z działania, dają mu możliwość refleksji. Sytuację tę, 
pierwotniejszą od radykalnego wycofania się w kontemplację, ucieleśnia postać obser-
watora. To właśnie obserwator, w odróżnieniu od zaangażowanego w sytuację akto-
ra, może „rozumieć i wiedzieć, co dokonuje się w widowisku”133. Obserwator spełnia 
najbardziej podstawowy warunek kontemplacji, czyli zamierzone powstrzymywanie 
się od działań determinowanych przez nasze codzienne pragnienia i jakiejkolwiek 
działalności zaspokajającej potrzeby życia. Stąd też obserwator czerpie siłę swojego 
rozumienia. Nie z oglądu prawdy, ale z nieuczestniczenia w spektaklu życia, w oglą-
daniu go z pozycji niezaangażowanego w akcję widza. Najwcześniejsze rozróżnienie 
rozumienia–obserwowania i działania–uczestniczenia, przypisywane Pitagorasowi, 
wynikało z przekonania, że pojąć prawdę spektaklu można jedynie płacąc całkowitym 
wycofaniem się z uczestnictwa w grze. Wypowiedź Pitagorasa możemy znaleźć w Ży-
wotach słynnych filozofów Diogenesa Laertiosa: 

„Sokrates zaś w Sukcesjach filozofów mówi, że Pitagoras, gdy zapytał go Leon, ty-
ran Fliuntu, kim jest, rzekł w odpowiedzi, że jest filozofem. Mówił, że życie podobne 
jest do święta ludowego; jedni idą na nie, żeby wziąć udział w igrzyskach, inni – żeby 
handlować, a jeszcze inni, i to najlepsi, jako widzowie; podobnie w życiu, jedni są 

 130 H. Arendt, Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991, s. 37.
 131 H. Arendt, The Life of the Mind, San Diego-New York-London, s. 8, przekład fragmentu z Cy-

cerona jako lepiej pasujący do poruszanej tematyki podaję za: H. Arendt, Myślenie..., s. 39.
 132 H. Arendt, Między czasem minionym a przeszłym, przeł. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 1994, 

s. 37.
 133 H. Arendt, Myślenie..., s. 140.
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niewolnikami sławy, inni władzy, inni natomiast są filozofiami i szukają prawdy. Tak 
o tym mówił”134.

Jedynie przyjęcie pozycji obserwatora, wyłączenie się ze spektaklu, pozwala oce-
niać i rozumieć sens akcji. Zupełnie inna jest sytuacja aktora. Interesuje go wyłącznie 
äüîá – słowo, które może oznaczać zarówno sławę, jak i opinię. Aktor, uzależniony 
od pojawiania się wobec innych i od ich wydaje mi się, musi zachowywać się zgodnie 
z oczekiwaniami obserwatora. Od niego zależy ostateczny werdykt i decyzja o sukcesie 
lub klęsce. Pomimo pewnych podobieństw sytuacja obserwatora bliższa jest sytuacji 
właśnie sądzącego, a nie myślącego podmiotu. Najlepiej świadczy o tym to, że warun-
kiem obserwacji wcale nie jest samotność i niezależność od opinii innych. Postać obser-
watora jako tego, który myśli, ale jednocześnie nie odwraca się od świata, odegrała dużą 
rolę w filozofii politycznej Kanta. Uczestnik wydarzeń nie zna całego obrazu wydarzeń, 
w których bierze udział. Taką wiedzę ma tylko obserwator. On jednak jest wyłączony 
z wszelkiego działania. Kto zatem kieruje ostatecznym biegiem wydarzeń? Kant twier-
dzi, że „poszczególni ludzie, a nawet całe ludy niewiele zważają na to, że kiedy każdy 
z nich zgodnie ze swymi skłonnościami, często jeden przeciw drugiemu, kieruje się 
swymi własnymi zamiarami, to niepostrzeżenie, niby za nicią przewodnią, podążają 
oni za zamysłem przyrody (Naturabsicht) i przyczyniają się do jego realizacji, mimo że 
pozostaje on dla nich nieznany”135. Kant pisze więc nie o „podstępie”, ale o „zamyśle 
przyrody”. „Podstęp” czy „chytrość” to określenie, które odnajdujemy w filozofii He-
gla. I to Hegel właśnie w pełni rozwija ideę niewidocznej dla człowieka siły przyrody, 
wpływającej na historię. W Filozofii dziejów „chytry rozum” kieruje dziejami136. Dzieje 
powszechne są zaś „pochodem ducha świata, ducha, którego istota jest wprawdzie za-
wsze jedna i ta sama, lecz który tę swoją jedną istotę rozwija w istnieniu świata”137.

Jaka zatem jest rola obserwatora? Dzięki kontemplacji dociera on do sensu całości 
wydarzeń. Zdaniem Arendt, Kant wziął pod uwagę fakt wielości ludzi i dlatego w jego 
filozofii politycznej mamy do czynienia z obserwatorami. Lecz są jeszcze dalsze kon-
sekwencje wynikające z obowiązku zrozumienia sensu tego, co dzieje się na scenie. 
Bo nawet „jeśli spektakl jest ten sam, to audytorium zmienia się wraz ze zmianą 
pokoleń. A żadne nowe audytorium nie będzie skłonne do przejmowania wniosków 
przekazywanych przez tradycję”138. Odczytywanie sensu historii przypomina w swojej 
nietrwałości myślenie. Podobnie jak ono jest niczym tkanina Penelopy, każde pokole-
nie odczytuje go od nowa i od nowa próbuje ogarnąć całość wydarzeń.

Do tego samego wątku nawiązuje Arendt w Lectures on Kant’s Political Philo-
sophy. Pisze tam: „w części, którą wam przeczytałam, niemal wszędzie odnajdujemy 
dwa bardzo różniące się od siebie elementy. Bez wątpienia – zdaniem Kanta – te dwa 
czynniki były blisko z sobą związane. Pierwszy to pozycja obserwatora. To, co zoba-
czył, było najważniejsze; mógł odkrywać znaczenie w trakcie rozgrywających się wy-
padków, znaczenie, które aktorzy ignorowali. Egzystencjalnym gruntem dla jego spo-
strzeżeń była jego bezinteresowność, jego nieuczestniczenie, jego niezaangażowanie. 
 134 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska, K. Leśniak, W. Ol-

szewski, Warszawa 1984, s. 474–475.
 135 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym..., s. 31.
 136 Por. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, przeł. J. Grafowski, A. Landman, Warszawa 1958, s. 49.
 137 Tamże, s. 16–17.
 138 H. Arendt, Myślenie..., s. 145–146.
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(...) Drugim była idea postępu, nadzieja na przyszłość, kiedy osądza się przypadki 
w odniesieniu do obietnicy danej nadchodzącym generacjom”139.

Owo odwrócenie myśliciela od świata analizowała Arendt, opierając się również 
na metaforze myślenia jako śmierci czy też zauważając prosty fakt niewidzialności 
myślenia. Analizy te możemy znaleźć w pracy zatytułowanej Myślenie. W zamiarze 
autorki miała być to pierwsza część trylogii The Life of the Mind. Oprócz pierwszego 
tomu ukazał się jeszcze, pośmiertnie, drugi – zatytułowany Wola, trzeci miał nosić 
tytuł Sądzenie. Jeśli więc zauważymy pewną konsekwencję w wyborze poruszanej 
przez Arendt tematyki, doskonale wpasowuje się ona w przedstawioną wcześniej tezę 
o rozdziale myślenia i działania. Jeśli zarazem zauważymy, że chronologicznie rzecz 
biorąc, Arendt rozpoczyna swoje analizy od pracy Human condition (w niemieckim 
wydaniu Vita activa)140, potem podejmuje rozważania (i nie kończy ich) na temat trzech 
aktywności ludzkiego umysłu: myślenia, woli i sądzenia141, dostrzeżemy, że autorka 
konsekwentnie próbowała pokonywać przepaść dzielącą myślenie od działania i że 
sposobem na połączenia tych dwóch sfer miała być, wzorem Kanta, władza sądzenia. 
Podobnie jak analizy Kanta sprzed Krytyki władzy sądzenia obejmują filozofię prak-
tyczną i teoretyczną, tak też analizy Arendt poświęcone są: działaniu – analogicznie 
do praktyki – i aktywności umysłu – analogicznie do teorii. Władzą, która miała osta-
tecznie połączyć te dwie sfery, miała stać się władza sądzenia. Praca o sądzeniu nigdy 
nie powstała, po śmierci Arendt znaleziono w jej maszynie do pisania pierwszą stronę 
Sądzenia zawierającą tytuł i dwa cytaty142, z czego możemy wnioskować, że krótko 
przed śmiercią autorka rozpoczęła pisanie ostatniej części swego opus magnum.

Pojęcie polityczności

Przedstawienie tła politycznych rozważań Arendt musi prowadzić do pytania: jak 
w ogóle należy rozumieć polityczność i jakim jej określeniem należy się posługiwać? 
Dyskusja dotycząca polityczności jest czymś specyficznie współczesnym i wynika ze 
swoistej sytuacji nowoczesności. Ponieważ – jak pisała Arendt – „nić tradycji została 
zerwana”143, koncepcje starożytne straciły swoją aktualność. Starożytność nie znała 
pojęcia polityczności w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Dwie najważniejsze kon-
cepcje, które zapoczątkowały dyskusje na temat polityczności, to definicje zapropo-
nowane przez Carla Schmitta i Maksa Webera. Schmitt, który jako pierwszy posłużył 
się tym terminem, proponuje rozumienie polityki w związku z przeciwstawieniem: 

 139 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 54.
 140 Polskie wydanie tej pracy: Kondycja ludzka...
 141 W języku polskim ukazały się jako odrębne publikacje: Myślenie..., Wola, przeł. R. Piłat, 

Warszawa 1996. Warto dodać, że w języku angielskim dzieło Arendt funkcjonuje jako całość, 
tzn. zwykle wydaje się go jako jeden tom pt. The Life of the Mind obejmujący kolejne części: 
myślenie, wolę i ewentualnie fragmenty Lectures on Kant’s Political Philosophy jako namiastkę 
trzeciej części: sądzenia.

 142 Kwestii tej nienapisanej książki poświęcam aneks do niniejszej pracy pt. The Life of the Mind 
–  część III.

 143 Por. H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym..., s. 27.
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przyjaciel – wróg. „Fenomen polityczności można zrozumieć tylko przez odniesienie 
go do realnej możliwości jednoczenia się ludzi według różnicy między przyjacielem 
i wrogiem, niezależnie od tego, jak oceniać będziemy polityczność z punktu widzenia 
religii, moralności, norm estetycznych czy ekonomii”144. Weber widzi to nieco inaczej: 
„Co rozumiem przez politykę? Pojęcie to jest nadzwyczaj szerokie i obejmuje każdy 
rodzaj samodzielnej działalności kierowniczej”145. Polemikę z obydwoma tymi kon-
cepcjami podejmuje Agnes Heller146 i, co nie bez znaczenia, dyskusja ta ma w tle próbę 
określenia pojęcia polityczności przez Hannah Arendt.

Heller, poszukując satysfakcjonującego określenia tego, co polityczne, wyraźnie pre-
cyzuje swoje oczekiwania. „Pojęcie to [polityczności] powinno wskazywać powszech-
nie występującą cechę (lub czynnik), która przekształca »dowolną rzecz« z »rzeczy po 
prostu« w »rzecz polityczną«. Sądzono, że może istnieć tylko jedna cecha lub czynnik, 
których obecność bądź nieobecność rozstrzyga o tym, czy jakaś relacja, działanie lub 
konflikt mają charakter polityczny”147. Bardzo często posługujemy się terminem „po-
lityczny”, nie zawsze do końca rozumiejąc, co on oznacza. Wyjaśnienie jego znaczenia 
wymaga zastosowania opisanego przez Heller zabiegu. Aby wskazać, czym jest poli-
tyczność, należy odnaleźć czynnik, który decyduje o tym, że coś, rzecz, sytuacja lub 
cokolwiek innego, staje się polityczne. Przy czym trzeba zauważyć, że mamy tu do 
czynienia z dwiema możliwościami „upolitycznienia”. Możemy rozumieć polityczność 
jako własność czegoś, ale możemy też rozumieć ją jako pewną przestrzeń. „Teoretycz-
ne ugruntowanie filozoficznego pojęcia polityczności może przybrać dwojaką postać. 
Po pierwsze, polityczność może być ujmowana jako coś (pewna właściwość, czyn-
nik), czym rzeczy mogą się odznaczać lub nie. Po drugie, przez polityczność rozumieć 
można pewną domenę, na przykład jakąś sferę lub system. Cokolwiek wkracza w tę 
domenę, staje się polityczne; cokolwiek ją opuszcza, polityczne być przestaje”148. Jeśli 
rozpatrzymy rozumienie polityczności według wskazanych przez Heller kryteriów, 
okaże się, że ani koncepcja Schmitta, ani Webera nie odpowiada na pytanie: dlaczego 
coś jest polityczne? W wypadku Schmitta mamy do czynienia z centralną kategorią: 
przyjaciel – wróg. Wszystko, co stanowi odniesienie do tej kategorii, jest polityczne 
wszystko, co do niej się nie odnosi, polityczne nie jest. Zakres pojęcia polityczności 
ulega więc zawężeniu na rzecz owej centralnej, porządkującej kategorii. Samo akcen-
towanie tego podstawowego rozróżnienia organizuje i od początku określa rozumienie 
polityczności. W wypadku Webera polityczność zostaje związana z pojęciem władzy. 
O ile mówimy o jakimkolwiek kierownictwie, o tyle pojawia się polityczność. Podsta-
wowy zarzut wobec tej koncepcji jest taki, że polityczność nie musi wiązać się z wła-
dzą w tym sensie, że może stanowić jej przyczynę, a nie skutek. Tak właśnie rozumie 
polityczność Arendt. Władza nie jest warunkiem, ale konsekwencją polityczności: 

„Władza odpowiada ludzkiej zdolności działania, lecz nie po prostu działania, 
a działania jednomyślnego, władza nigdy nie jest własnością jednostki; należy do 

 144 C. Schmitt, Pojęcie polityczności [w:] Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, 
Kraków 2000, s. 206–207.

 145 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, Kraków 1998, s. 55.
 146 A. Heller, O pojęciu polityczności raz jeszcze, przeł. M. Szuster, „Przegląd Polityczny” 2005, 

nr 69, s. 77–82.
 147 Tamże, s. 77.
 148 Tamże.
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grupy i istnieje tylko dopóty, dopóki grupa trzyma się razem. Kiedy mówimy, że ktoś 
jest »u władzy«, w rzeczywistości powołujemy się na to, że pewna grupa ludzi upo-
ważniła go do działania w ich imieniu. W chwili, gdy znika grupa, od której pochodzi-
ła władza (potastas in populo, bez ludu lub grupy ludzi nie istnieje władza), znika też 
bycie »u władzy«”149. Stąd wynika również druga ważna cecha polityczności, na której 
istnienie wskazuje Arendt. Sfera polityki jest sferą ściśle międzyludzką, a jej istota 
polega na fakcie istnienia wielości ludzi na Ziemi150. Człowiek, dopóki jest rozważany 
jako indywiduum, nie jest polityczny. Polityczność jest możliwa dopiero wtedy, gdy 
mówimy nie o człowieku, ale o ludziach. „Człowiek jest apolityczny. Polityka powstaje 
pomiędzy ludźmi, czyli właśnie poza człowiekiem”151. 

Agnes Heller, odrzucając definicje Schmitta i Webera, przedstawia jednocześnie 
swoją interpretację koncepcji Arendt. „W teorii Arendt pojęcie polityczności opiera się 
na działaniu rozumianym jako energeia [TíÝñãåéá]. Energeia obejmuje działanie bezpo-
średnie, dyskusję i aktywność teoretyczną. Toteż kategorii tej w żadnym wypadku nie 
należy łączyć z action directe. U Arendt działanie jest celem samym w sobie. Gdy takie 
działanie odbywa się w sferze publicznej, wówczas jest ono z definicji działaniem poli-
tycznym; ściślej rzecz biorąc, jest samą politycznością”152. Tak rozumiana koncepcja ma 
jednak, zdaniem Heller, zasadniczy mankament, nie spełnia podstawowego wskazanego 
na wstępie kryterium. Działania stają się polityczne, o ile pojawiają się w przestrzeni 
publicznej. Wyklucza to sformułowanie odpowiedzi na pytanie o polityczność w ogóle. 

Dodatkowa kategoria, którą musimy się posłużyć, aby uzyskać odpowiedź na py-
tanie o polityczność, to – zdaniem Heller – obecne w ramach nowoczesności prze-
ciwstawienie jest – powinno być, czego przykładem jest chociażby sławny fragment 
z Rousseau: „człowiek urodził się wolny, a wszędzie jest w okowach”153. Po uzupełnie-
niu pytania o polityczność kryterium dynamiki pomiędzy jest i powinno być otrzymu-
jemy przedmiot naszych poszukiwań w następującej postaci: „Ograniczyłam już nieco 
pole poszukiwań. Pojęcie, którego szukamy, musi być autentycznym pojęciem politycz-
ności. Musi wskazać to coś, co – po dodaniu do innych rzeczy – przeobraża je w rzeczy 
polityczne, albo/i precyzyjnie określić domenę, w której dowolna rzecz staje się rzeczą 
polityczną. Musi zawrzeć w sobie i unaocznić napięcie między Powinno a Jest – w jego 
istnieniu i modus operandi w ramach nowoczesnych społeczeństw. Jeżeli, na przykład, 
substancjalna treść przypisywana polityczności ma charakter etyczny, to owa etyczna 
treść nie może być ani czysto normatywna, ani czysto empiryczna”154. Powstaje pyta-
nie, czy każde urzeczywistnienie, bo taki charakter przybiera napięcie pomiędzy jest 
i powinno, jest polityczne? Oczywiście, kryterium to samo w sobie nie może stanowić 
o polityczności, potrzebne jest wskazanie uniwersalnej wartości, która miałaby być 
urzeczywistniana w ramach polityczności. Heller wskazuje ostatecznie, że ową war-
tością jest wolność, a tym samym pojęcie polityczności zostaje przez Heller określone 

 149 H. Arendt, O przemocy, przeł. A. Łagocka [w:] H. Arendt, O przemocy, Nieposłuszeństwo oby-
watelskie, Warszawa 1998, s. 56–57.

 150 „Polityka opiera się na fakcie wielości ludzi”, H. Arendt, Introducion into Politics [w:] The Pro-
mise of Politics, New York 2005, s. 93.

 151 Tamże, s. 95.
 152 A. Heller, O pojęciu polityczności raz jeszcze..., s. 79.
 153 J.J. Rousseau, Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002, s. 11.
 154 A. Heller, O pojęciu polityczności raz jeszcze..., s. 80.
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w następujący sposób: „Nowoczesne pojęcie polityczności definiuje jako konkretyzację 
uniwersalnej wartości, jaką jest wolność, w sferze publicznej”155. Wskazane przez Hel-
ler określenie obejmuje zarówno przedstawiane wcześniej definicje Schmitta i Webera, 
jak również rozszerza i porządkuje pojęcie zaproponowane przez Arendt. 

Pomiędzy myśleniem i działaniem

Poprzez przeprowadzoną analizę otrzymaliśmy szerokie pojęcie polityczności. Po-
jęcie to jest zgodne nie tylko ze współczesnymi definicjami, ale także precyzuje nie 
do końca klarowne sformułowanie tej kwestii przez Hannah Arendt. Trzeba zauważyć, 
że określona w ten sposób polityczność wyjaśnia jednocześnie kwestię wprowadzo-
nego przez Arendt podziału na vita activa i vita contemplativa. Polityczność, zgodnie 
z przyjętą definicją, sytuuje się w sferze pomiędzy tak określonymi sferami. Zostaje to 
precyzyjnie określone poprzez obecność kryterium: jest i powinno być. 

Przed podjęciem rozważań na temat estetycznej władzy sądzenia trzeba jeszcze 
wstępnie wyjaśnić, jaki jest związek Kantowskich rozważań na temat sądów smaku 
z pojęciem polityczności. Jak to już wcześniej było sygnalizowane, zgodnie z interpre-
tacją Arendt, Krytykę władzy sądzenia można odczytywać z perspektywy politycznej. 
Według tej interpretacji, estetyka jest podobna do polityki, a mechanizm osądu taki, jaki 
odnajdujemy w relacji z pięknem, jest używany również do osądu rzeczy politycznych. 
Jak pisała Arendt: „Estetyka, w nie mniejszym stopniu niż osąd polityczny, wymaga 
podejmowania decyzji. I choć tego rodzaju decyzja zawsze podlega subiektywnemu 
zdeterminowaniu – z tej prostej przyczyny, że każdy człowiek patrzy na świat i osądza 
go z własnego punktu widzenia – to wiąże się ona również z faktem, że świat jako 
taki jest pewną obiektywną daną, czymś wspólnym dla wszystkich jego mieszkańców. 
(...) Smak osądza świat w jego wyglądzie i światowości”156. Odniesienie do wspólnoty 
obecne w sądach smaku jest – zdaniem Arendt – jednoznacznym wskazaniem na ich 
polityczny charakter i – co za tym idzie – na polityczne znaczenie estetycznej wła-
dzy sądzenia. Odniesienie do sposobu widzenia innego, umiejętność widzenia świata 
z perspektywy innych, łączy estetykę i politykę. I wreszcie orientacja w świecie spraw 
wspólnych już przez starożytnych uważana była za umiejętność niezbędną politykowi. 

„Opisana u Kanta zdolność sądzenia polega więc na umiejętności oglądania danej 
rzeczy nie tylko z własnego punktu widzenia, ale i z perspektywy wszystkich obec-
nych. Przekonanie o tym, że taka zdolność ma charakter polityczny, jest chyba równie 
dawne jak artykułowane doświadczenie polityczne, podobnie jak pogląd, że wydawanie 
sądu może być jedną z fundamentalnych zdolności człowieka jako istoty politycznej, 
ponieważ pozwala mu orientować się w dziedzinie spraw publicznych we wspólnym 
świecie. Tego rodzaju zdolność osądu Grecy nazywali 5ñüíçóéò, czyli intuicją, i uwa-
żali ją za naczelną cnotę polityka, w odróżnieniu od mądrości filozofa”157.

 155 Tamże, s. 81.
 156 H. Arendt, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości [w:] H. Arendt, 

Między czasem minionym a przyszłym...., s. 261–262.
 157 Tamże, s. 260.
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Estetyka

Zanim zapytamy o estetyczną władzę sądzenia, trzeba najpierw wspomnieć o prob-
lemie rozumienia przez Kanta terminu estetyka. Od tego zagadnienia rozpoczynają 
się bowiem nieporozumienia związane z interpretowaniem Krytyki władzy sądzenia 
jako rozbudowanego wykładu na temat teorii piękna czy wręcz teorii sztuki. Termin 
estetyka w związku z teorią piękna pojawia się w piśmiennictwie filozoficznym za 
sprawą Aleksandra Baumgartena i jego dzieła Aesthetica z 1750 roku. W pracy tej, 
powołując się na stary podział na to, co zmysłowe, i na to, co rozumowe, czyli sen-
satio i intellectus lub sensitivus i intellectus, przypisywał on sferze zmysłowej, czyli 
estetycznej (od greckiego átóèçóéò), nowe znaczenie. „Cognitio sensitiva, poznanie 
zmysłowe utożsamił z – poznaniem piękna; i dział filozofii badający poznanie piękna 
nazwał grecko-łacińskim zwrotem cognitio aesthetica, w skrócie, aesthetica. Wtedy 
z tej nowożytnej łaciny wszedł do języków nowożytnych rzeczownik estetyka i przy-
miotnik estetyczny”158. Według niektórych badaczy, w sposobie rozumienia przez 
Kanta terminu estetyka mamy do czynienia ze swego rodzaju ewolucją. W Krytyce 
czystego rozumu opiera się Kant na rozumieniu estetyki jako po prostu sfery tego, 
co zmysłowe, w Krytyce władzy sądzenia zaczyna, wzorem Baumgartena, łączyć ją 
z postrzeganiem piękna159. Taki wniosek można wyciągnąć, jeśli od początku zakłada 
się, że estetyka jest związana z zagadnieniem piękna160. Wtedy niezrozumiałe staje się 
z kolei użycie jej przez Kanta w pierwszej Krytyce i można wytłumaczyć pojawienia 
się estetyki w trzeciej Krytyce, już w związku z pięknem, jako ewolucję rodzącego się 
dopiero pojęcia. Ale możliwe jest też inne rozwiązanie. Jeśli przyjmujemy tradycyjne 

 158 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 362.
 159 Taki pogląd wyraża Władysław Tatarkiewicz w najpopularniejszym polskim opracowaniu po-

święconym problematyce estetyki, czyli w Dziejach sześciu pojęć. Pisze tam, że „Kant, który 
doskonale znał pisma Baumgartena, początkowo zignorował (w Krytyce czystego rozumu) jego 
słownictwo, ale je jednak w końcu przyjął (w Krytyce władzy sądzenia)” – W. Tatarkiewicz, 
dz.cyt., s. 362–363.

 160 Okazuje się, że nawet kwestia utożsamienia estetyczności i piękna nie jest tak prosta, jak by to 
wynikało z opisu Tatarkiewicza. Wolfgang Welsch zwraca uwagę, że już u Baumgartena mamy 
do czynienia najpierw tylko z „poznaniem estetycznym” rozumianym jako poznanie zmysłowe. 
Dopiero pełnia takiego oglądu jest określana jako „piękna”, a to z kolei odsyła nas do sztuki jako 
dziedziny tradycyjnie związanej z pięknem. Estetyka zmysłów dopiero w swojej pełni, poprzez 
piękno, przechodzi w estetykę sztuki. Por. W. Welsch, Estetyka poza estetyką, przeł. K. Guczal-
ska, Kraków 2005, s. 78–79.
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znaczenie terminu estetyka (czyli związane z greckim átóèçóéò), to samą estetycz-
ną władzę sądzenia możemy tłumaczyć jako „władzę sądzenia związaną z oglądem 
zmysłowym”. Co w takim razie dzieje się z pięknem? Wobec tak zinterpretowanego 
terminu estetyczny kwestia piękna nie wynika z estetyczności władzy sądzenia, ale ze 
specyfiki osądu w połączeniu ze zmysłowym oglądem i, w ujęciu Kanta, z uczuciem 
rozkoszy i przykrości. Zresztą Kant, pisząc Krytykę czystego rozumu, dokładnie wie-
dział, jaki jest sens terminu estetyczny, tyle że nie łączył go z pięknem, ale właśnie ze 
smakiem, i w takim znaczeniu go używał. Pisał:

 „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 Baumgarten, że uda się krytyczną ocenę tego, co piękne, podpo-
rządkować 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 określo-
ne prawa aprioryczne, do których musiałby się stosować nasz sąd w sprawach gustu 
(Geschmacksurteil). Przeciwnie, ów sąd stanowi właściwy probierz owych reguł. 
Z tego powodu wskazane jest, żeby albo ową nazwę ponownie zarzucić, a zatrzymać ją 
w tych badaniach, które są prawdziwą nauką (...), albo też podzielić się tym nazwaniem 
ze spekulatywną filozofią i słowo estetyka brać po części w sensie transcendentalnym, 
po części w znaczeniu psychologicznym”161.

Rozumienie terminu estetyka jest u Kanta od początku jedno i to samo. Estetyczny 
to tyle, co przeciwstawiony logicznemu (teleologiczna władza sądzenia bywa nazy-
wana przez Kanta właśnie logiczną). Tym, co powoduje, że w rozważaniach na temat 
estetycznej władzy sądzenia pojawia się kwestia piękna, jest sąd smaku. Ten zaś jest 
dla Kanta interesujący nie ze względu na związki z pięknem, ale jako rodzaj refleksyj-
nej władzy sądzenia. Można powiedzieć, że piękno pojawia się w rozważaniach Kanta 
w sposób wtórny i z pewnością uznawanie go za centralny problem trzeciej Krytyki 
jest nieporozumieniem. Taką mniej więcej opinię wyraża Roman Ingarden w artykule 
O estetyce fenomenologicznej. Pisze tam: 

„W przeciwieństwie do tego [do łączenia estetyki z pięknem dzieła literackiego 
występuje Baumgarten ze swoim pojęciem estetyki i odnosi ją do szczegółowego spo-
sobu poznawania, co znacznie wychodzi poza granice nowoczesnego pojmowania 
estetyki. Nie inaczej sprawa się przedstawia u Kanta, i to zarówno w Krytyce czystego 
rozumu, jak i w Krytyce władzy sądzenia. W pierwszym przypadku chodzi, jak wia-
domo, o problematykę czysto epistemologiczną, a w szczególności o aprioryczną for-
mę naoczności, w drugim pojęcie tego, co estetyczne, zostaje wprawdzie rozszerzone 
na obcowanie z pięknem, resp. z dziełami sztuki. Przez to uzyskuje się zbliżenie do 
dzisiejszego pojmowania tego, co estetyczne; zarazem jednak Kant zajmuje się w prze-
ważającej mierze tak zwany sądem smaku (Geschmacksurteil), jego warunkami i jego 
sprawnością, sztuce zaś poświęca tylko parę krótkich paragrafów, w których mało jest 
nowego. To samo dotyczy jego wywodów o piękności i wzniosłości”162.

 161 I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A22 p.
 162 R. Ingarden, O estetyce fenomenologicznej [w:] R. Ingarden, Studia z estetyki, t. III, Warszawa 

1970, s. 19.
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Tym, co Kanta interesuje w specyficznie pojmowanym doświadczeniu estetycz-
nym, jest „zagadnienie estetycznego a priori, które decyduje o powszechnej ważności 
sądów o pięknie i wzniosłości”163. Estetyczne a priori jako oś rozważań o pięknie to 
konsekwencja zamiarów, jakie kierowały Kantem, gdy zainteresował się sądzeniem. 
A zamiary te były rezultatem badania aprioryczności rozumu teoretycznego, następnie 
praktycznego, potem zaś wypełniającej przestrzeń między nimi władzy sądzenia. Sko-
ro „cofając się” w rozważaniach, znajdujemy system Kanta w postaci dwóch Krytyk, 
pozostając na gruncie rozważań w ramach trzeciej Krytyki trzeba zapytać, co jest 
przed nami? Innymi słowy, skoro Krytyka władzy sądzenia „domyka” niejako system, 
trzeba zapytać, w jakim kierunku rozważania zwieńczone analizą sądzenia nas pro-
wadzą? Inaczej rzecz ujmując, do czego odnosić władzę sądzenia w opisanym przez 
Kanta kształcie? Tak postawione pytanie może prowadzić do impasu, którego istotą 
jest właśnie sposób interpretowania Krytyki władzy sądzenia i tym samym wskazanie 
dalszego ciągu poruszanej przez Kanta tematyki. Jedną z możliwych dróg jest próba 
połączenia rozważań dotyczących sądzenia z politycznymi pismami Kanta. Połączenie 
takie zakłada, że kluczem do zrozumienia Krytyki władzy sądzenia jako całości jest 
rozumienie władzy sądzenia i związanych z nią zagadnień jako analizy mechanizmów 
kształtujących sferę polityczną lub publiczną.

Sądy smaku są szczególnym przypadkiem sądów estetycznych. A sądy estetyczne 
w ogóle mają charakter kontemplatywny, ponieważ estetyczna władza sądzenia jako taka 
nie poznaje swoich przedmiotów. Jak pisze Kant, odnosząc się do kwestii smaku: „sąd 
smaku jest sądem czysto kontemplatywnym, tj. sądem, który odnosząc się obojętnie do 
istnienia przedmiotu, wiąże tylko [pewną] jego właściwość z uczuciem rozkoszy i przy-
krości. Ale sama ta kontemplacja również nie nawiązuje do pojęć; sąd smaku bowiem 
nie jest sądem poznawczym (ani teoretycznym, ani praktycznym) i dlatego ani nie ma 
za podstawę pojęć, ani też do ich uzyskania nie jest przystosowany”164. Sąd smaku jako 
odnoszący wyobrażenie do podmiotu za pomocą wyobraźni jest sądem estetycznym, co 
znaczy dla Kanta, że jego racja determinująca nie może być inna niż subiektywna. To, 
co sprawia, że sąd smaku zostaje omówiony właśnie jako sąd estetyczny, to jego stro-
na formalna, a więc fakt odnoszenia wyobrażenia do podmiotu poznającego. A zatem 
definicja smaku, którą podaje Kant, mówi, że smak stanowi zdolność oceniania tego, 
co piękne165. „Czego zaś należy domagać się, by pewien przedmiot nazwać pięknym, 
to wykryć musi analiza sądów smaku”166. W toku wspomnianej analizy wskazuje Kant 
cztery tak zwane znamiona sądu smaku. Znamiona te stanowią odwzorowanie logicz-
nych funkcji wydawania sądów, gdyż – jak zauważa Kant – „w sądzie smaku zawsze 
jeszcze zawarte jest pewne odniesienie się do intelektu”167.

Podział, do którego odwołuje się tutaj Kant, to wskazane przez niego w Krytyce 
czystego rozumu cztery rodzaje sądów, wyodrębnione ze względu na „występującą 
w nich formę intelektualną”168. Wskazane przez Kanta „cztery tytuły”, według któ-

 163 E. Wolicka, Rozważania wokół Kanta, Lublin 2002, s. 104.
 164 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., 4.
 165 Por. tamże, 4 p.
 166 Tamże.
 167 Tamże.
 168 I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A70.
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rych dokonuje podziału to: Ilość sądów169, Jakość, Stosunek i Modalność. Każdy spo-
śród tych czterech tytułów posiada trzy tak zwane momenty, które wyjaśniają zasięg 
danego tytułu. I tak, ze względu na ilość możemy wyróżnić sąd: ogólny, szczególny 
i jednostkowy; ze względu na jakość: twierdzący, przeczący i nieskończony; ze wzglę-
du na stosunek mówimy o sądach: kategorycznych, hipotetycznych i rozłącznych; ze 
względu zaś na modalność o: problematycznych, asertorycznych i apodyktycznych. 

Idąc dalej, Kant wskazuje cztery znamiona sądów smaku i dalej, cztery definicje 
piękna wyprowadzone z kolejnych znamion. 

Sąd smaku jest bezinteresowny

Definicja według pierwszego znamienia sądu smaku brzmi: „Smak jest zdolnością 
do oceniania pewnego przedmiotu lub sposobu przedstawiania na podstawie zupełnie 
bezinteresownego podobania się albo niepodobania. Przedmiot takiego upodobania 
nazywa się pięknym”170. Pierwsze znamię odpowiada w wypadku sądów smaku dru-
giemu tytułowi, czyli sądowi smaku według pierwszego znamienia, to znaczy jakości. 
Sądowi jakości przypisane są trzy momenty: twierdzący, przeczący lub nieskończony. 
Ale ponieważ mówimy tu o sądach smaku, a te nie są sądami logicznymi, lecz este-
tycznymi, to znaczy wyróżnia je to, że ich „racja determinująca nie może być inna jak 
tylko subiektywna”171. A zatem to, co wyróżnia sądy smaku, to ich odniesienie nie do 
przedmiotu, jak ma to miejsce w sądach logicznych, ale do podmiotu, a konkretnie do 
uczucia rozkoszy i przykrości, „które nie określa niczego w przedmiocie, lecz, w któ-
rym podmiot odczuwa sam siebie, jak zostaje pobudzony przez przedstawianie”172. 
Właściwą treścią sądu smaku według pierwszego znamienia jest orzekanie, czy coś 
jest piękne, czy nie. Ponieważ sąd smaku nie jest sądem obiektywnym, nie orzeka 
w sposób logiczny, zachowany natomiast zostaje charakter momentów tego rodzaju 
sądów.

Następnie należy rozważyć kwestię bezinteresowności sądu smaku. Interesowność 
to upodobanie, „jakie łączymy z przedstawieniem istnienia pewnego przedmiotu”173. 
Jeśli pytamy o piękno, to nie interesuje nas istnienie danej rzeczy, lecz tylko jej ogląd 
naoczny lub refleksyjny. Gdy wydajemy sąd o pięknie według pierwszego znamienia, 
czyli stwierdzamy, czy coś jest piękne, czy też nie, wyobrażanie danego przedmiotu 
nie musi być zależne od istnienia tegoż przedmiotu. Sąd o pięknie musi być sądem 
czystym, to jest sądem podmiotowym, a więc nieuwzględniającym istnienia ocenia-
nego przedmiotu. Jak pisze Kant: „Każdy musi przyznać, że sąd o pięknie, do którego 

 169 Oryginalny tytuł to Quantität der Urteile. W przypisie R. Ingarden wyjaśnia, że termin ilość za-
trzymuje tylko dlatego, że jest on stale używany przez polskich logików. Należałoby go jednak 
raczej zastąpić wyrażeniem zakres lub stopień ogólności sądu. Myląca jest również liczba mno-
ga słowa sąd. Nie chodzi bowiem o wiele sądów, lecz o ilość każdego sądu z osobna – I. Kant, 
Krytyka czystego rozumu..., s. 111.

 170 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 16.
 171 Tamże, s. 4.
 172 Tamże.
 173 Tamże, s. 5.
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wkrada się najdrobniejszy nawet interes, jest bardzo stronniczy i nie jest czystym są-
dem smaku. Aby w sprawach smaku odgrywać rolę arbitra, nie można w najmniej-
szym nawet stopniu być zainteresowanym w istnieniu danej rzeczy, lecz musi się pod 
tym względem być zupełnie obojętnym”174.

Idąc dalej, określa Kant swobodne upodobanie, jakie towarzyszy smakowi, jako 
przychylność. Swobodnie upodobanie, o które tu chodzi, jest warunkiem sądu smaku, 
ponieważ „tylko wtedy, gdy potrzeba została zaspokojona, można odróżnić, kto spo-
śród wielu smak posiada, a kto nie”175. Istotą bezinteresowności okazuje się również 
nieopieranie sądu smaku na nakazie moralnym. „Gdzie bowiem przemawia prawo mo-
ralne, tam nie ma już obiektywnie żadnego swobodnego wyboru co do tego, co należy 
czynić, okazywanie zaś smaku w swym zachowaniu się (lub osądzaniu zachowania 
się innych) jest czymś zupełnie innym niż ujawnianie się swego moralnego sposobu 
myślenia; ten bowiem zawiera nakaz i wywołuje potrzebę, natomiast smak moralny 
tylko igra przedmiotami upodobania, ale nie przywiązuje się do żadnego z nich”176.

Sąd smaku jako bezinteresowny, czyli niezwiązany, okazuje się bardziej bezstron-
ny niż sąd moralny. Sąd moralny wiąże się ze stanowczością, która wynika z surowego 
nakazu moralnego. Sąd smaku nie jest związany z żadnym nakazem i w ten sposób, 
paradoksalnie, przewyższa bezstronnością osąd moralny. 

Sąd smaku jest powszechny

Definicja piękna według drugiego znamienia sądu smaku brzmi: „Piękne jest to, co 
wyobrażane jest bez pojęć jako przedmiot powszechnego upodobania”177 lub „piękne 
jest to, co bez pośrednictwa pojęcia powszechnie się podoba”178.

Sąd według drugiego znamienia odpowiada pierwszemu tytułowi sądów, czyli są-
dom według ilości, co dotyczy stopnia ogólności sądu. Ponieważ tak jak w wypadku 
sądów według pierwszego znamienia mamy do czynienia nie z sądem logicznym, lecz 
z sądem smaku, stopień ogólności sądu nie może być miarą jego obiektywności, bo 
sąd smaku nie jest obiektywny w sensie logicznym. Miarą stopnia ogólności staje się 
jego powszechność. Powszechność sądu o pięknie wynika z bezinteresowności sądu 
na podstawie definicji według pierwszego znamienia sądu smaku. Skoro upodobanie 
jest bezinteresowne, „musi ono zawierać w sobie jakiś powód upodobania [ważny] dla 
każdego człowieka”179. Jeśli wydaję sąd o przedmiocie, nie czując się w żaden sposób 
z nim związany, to moje upodobanie nie ma żadnych osobistych uwarunkowań, czyli 
sąd smaku, chociaż subiektywny, staje się jak gdyby sądem logicznym i zyskuje pre-
tensje do tego, aby być ważnym dla każdego człowieka, a więc staje się subiektywnie 
powszechny.

 174 Tamże, s. 6–7.
 175 Tamże, s. 17.
 176 Tamże, s. 17.
 177 Tamże.
 178 Tamże, s. 32.
 179 Tamże, s. 17.
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Kant zwraca jeszcze uwagę na to, że sąd smaku zwykle jest określany jako subiek-
tywny w tym sensie, w jakim mówimy, że każdy ma swój własny smak. Przychodząca 
tu na myśl analogia do smaku jako jednego ze zmysłów jest jak najbardziej trafna. 
Smak w sensie zmysłowym jest czymś indywidualnym i oczywiste jest, że coś, co 
smakuje jednemu, może nie smakować innemu. O tak rozumianym smaku mówi Kant, 
że jest on po prostu związany z tym, co przyjemne. Sąd smaku, w odróżnieniu od tego, 
porównuje on do sytuacji osoby, która nie tylko orzeka, co wedle niej jest piękne, ale 
co również podobać się będzie innym. Ma to swoją podstawę w fakcie uznania przez 
innych niejako uniwersalnego charakteru jej gustu. Czyli osoba z, jak byśmy powie-
dzieli, dobrym smakiem, orzeka, co jej się podoba, ale orzeczenie to ma charakter 
powszechny, czyli jej sąd rości sobie pretensje do powszechnej ważności.

W związku ze wskazaniem powszechnej ważności sądów smaku wyodrębnia Kant 
dwa ich rodzaje. Pierwszy to smak zmysłów i jest to po prostu swobodna ocena we-
dług kryterium indywidualnej przyjemności, drugi to smak refleksyjny wydający sąd 
przedstawiany jako powszechnie ważny. „Pierwszy [z tych smaków] mogę nazwać 
smakiem zmysłów, a drugi smakiem refleksji. Pierwszy bowiem wydaje o przed-
miocie tylko sądy osobiste, drugi zaś sądy przedstawiające się jako pospolicie ważne 
(publiczne)”180.

Powszechność, o której mówi Kant w odniesieniu do smaku refleksyjnego, jest 
estetyczna, a nie logiczna. „Otóż należy tu przede wszystkim zaznaczyć, że powszech-
ność, która nie opiera się na (choćby tylko empirycznych) pojęciach o przedmiocie, 
nie jest wcale logiczna, lecz estetyczna, tj. nie zawiera obiektywnej, lecz tylko su-
biektywną ilość sądu, dla której określenia posługuję się wyrazem pospolita ważność 
oznaczającym [tę samą] ważność dla każdego podmiotu, ale nie stosunku pewnego 
wyobrażenia do władzy poznawczej, lecz do uczucia rozkoszy i przykrości”181.

„Estetyczna powszechność, przypisywana pewnemu sądowi, musi być szczególnego 
rodzaju, gdyż nie wiąże ona predykatu piękna z pojęciem przedmiotu rozpatrywanym 
w całej jego logicznej sferze, a mimo to rozciąga go na całą sferę tych, którzy wydają 
sądy [o pięknie]”182. Ważność sądów estetycznych tym się różni od ważności obiek-
tywnej, że powszechność sądu smaku zachowuje ważność od strony podmiotu, a nie 
od strony podmiotu i przedmiotu, jak to ma miejsce w wypadku sądu obiektywnego. 
Ta częściowa ważność nie jest jednak ułomnością, wynika po prostu z faktu, że sąd 
estetyczny jako taki w ogóle nie odnosi się do przedmiotu. Powszechna ważność sądu 
estetycznego jest pełna w tym sensie, że specyfika tego, co ów sąd określa, wyklucza 
jego obiektywność logiczną. „Sąd smaku sam nie postuluje zgody wszystkich (czynić 
to może bowiem sąd logicznie ogólny, ponieważ może przytaczać racje), a tylko impu-
tuje każdemu tę zgodę jako jeden z przypadków reguły, której potwierdzenia oczekuje 
on nie od pojęć, ale od przyłączenia się innych [do niego]”183.

 180 Tamże, s. 22.
 181 Tamże, s. 23.
 182 Tamże, s. 24.
 183 Tamże, s. 26.
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Sąd smaku jest celowy

Definicja piękna według trzeciego znamienia sądu smaku ma następującą postać: 
„Piękno jest formą celowości danego przedmiotu, o ile zostaje ona w nim spostrzeżo-
na, bez wyobrażania jakiegoś celu”184. Ten rodzaj sądów odpowiada trzeciemu tytu-
łowi sądów, czyli sądom stosunku, co według Krytyki czystego rozumu daje trzy mo-
menty takich sądów, a mianowicie: kategoryczne, hipotetyczne, rozłączne. Jak pisze 
Kant, trzecie znamię sądów smaku odnosi się do formy celowości danego przedmiotu 
w oderwaniu jednak od konkretnego celu, co wynika z bezinteresowności. Cel, o jaki 
chodzi Kantowi w tym rodzaju sądów smaku, to cel transcendentalny, czyli niezakła-
dający niczego empirycznego. Cel transcendentalny jest to „przedmiot danego pojęcia, 
o ile uważamy je za przyczynę tego przedmiotu (za realną podstawę jego możliwości); 
przyczynowość zaś pojęcia w odniesieniu do jego przedmiotu – to celowość ( forma fi-
nalis)”185. Celowość przedmiotu jest tutaj związana z wyobrażeniem skutku i jest racją 
determinującą jego przyczynę i tę przyczynę poprzedza. Jednak celowość, o jaką tutaj 
chodzi, jest według Kanta celowością bez celu. To znaczy sąd smaku korzysta tutaj 
z mechanizmu tworzenia celu przy pomocy woli, chociaż żadna wola tu nie występuje, 
bo sąd byłby wtedy praktyczny. „Celowość może więc być bez celu, o ile przyczyn tej 
formy nie przypisujemy jakiejś woli, chociaż wytłumaczenie jej możliwości może stać 
się dla nas zrozumiałe tylko wtedy, gdy wyprowadzamy ją z pewnej woli”186. 

Sąd smaku jest konieczny

Ostatnia definicja piękna według czwartego znamienia sądu smaku brzmi: „Piękne 
jest to, co bez pomocy pojęcia poznaje się jako przedmiot koniecznego upodobania”187. 
Definicja ta odpowiada czwartemu tytułowi sądów, czyli modalności. A zatem sądy 
smaku według czwartego znamienia są sądami pod względem modalności upodobania 
w przedmiotach, ponieważ o pięknie sądzi się, że pozostaje w koniecznym związku 
z upodobaniem. Konieczność ta jest jednak szczególnego rodzaju, nie jest teoretycz-
ną obiektywną koniecznością, czyli koniecznością zakładającą aprioryczny związek 
pomiędzy przedmiotem, który nazywam pięknym, i upodobaniem, które wywołuje, 
nie jest również koniecznością praktyczną, „gdzie dzięki pojęciom czystej rozumowej 
woli, służącej za prawidło istotom swobodnie działającym, upodobanie to jest koniecz-
nym następstwem pewnego obiektywnego prawa i nie oznacza nic innego jak tylko 
to, że powinniśmy bezwarunkowo (...) w pewien sposób postępować”188. Konieczność 
sądu smaku jest innego rodzaju i dlatego nazywa ją Kant koniecznością egzemplarycz-
ną i określa w następujący sposób: „Konieczność tę jako konieczność pomyślaną w są-
dzie estetycznym możemy nazwać tylko egzemplaryczną, tj. koniecznością wyrażenia 

 184 Tamże, s. 61.
 185 Tamże, s. 32.
 186 Tamże, s. 33.
 187 Tamże, s. 68.
 188 Tamże, s. 62.
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przez wszystkich aprobaty na pewien sąd, uważany za przykład jakiegoś powszechnie 
ważnego, [ale] niedającego się sformułować prawidła”189. Ważność tak rozumianego 
sądu nie bierze się z pojęcia, ale z powszechności doświadczenia, w tym wypadku ze 
zgodności wszystkich sądów dotyczących piękna danego przedmiotu.

Sąd smaku imputuje każdemu, że zgodzi się z nim i „moglibyśmy liczyć na tę 
zgodę, gdybyśmy tylko mieli zawsze pewność, że dany przypadek został trafnie pod-
ciągnięty pod ową podstawę jako pod prawidło [rządzące] aprobatą”190. Owo prawidło 
lub zasada, która w sposób powszechny określałaby na podstawie uczuć, a nie pojęć, 
co się podoba, a co nie, to sensus communis191.

Poprzez omówienie sądów smaku docieramy tutaj do dwóch istotnych kwestii wy-
magających dalszej analizy. Pierwsza z nich to problem ważności egzemplarycznej, 
druga to problem sensus communis. Pierwsze z tych zagadnień pojawia się w związku 
z rozważaniami Hannah Arendt. Drugie domaga się wyjaśnienia ze względu na szcze-
gólne miejsce tego pojęcia w rozważaniach Kanta, ale również jako temat podejmowany 
przez innych filozofów. Wspólnym elementem rozważań i kierunkiem, w którym one 
zmierzają, jest kwestia ważności sądów estetycznych, co z jednej strony jest związane 
z ważności egzemplaryczną i ponownym podjęciem tematyki wyobraźni, a z drugiej 
– z problematyką sensus communis i wynikającymi stąd konsekwencjami.

 189 Tamże, s. 62–63.
 190 Tamże, s. 63.
 191 Sensus communis to odpowiednik angielskiego common sense i niemieckiego Gemeinsinn. Mamy 

tu do czynienia z trzema tradycjami rozumienia tego terminu. Sensus communis – zmysł wspól-
ny, może być rozumiany jako wspólny, nie w sensie wspólnoty, ale jako wspólny wszystkim 
pozostałym zmysłom rozumianym dosłownie. Jest to tradycja sięgająca Arystotelesa i w takim 
znaczeniu zmysł wspólny koordynuje pracę wszystkich pięciu zmysłów. Drugie znaczenie to 
łączący się z angielskim common sense zdrowy rozsądek. W języku polskim termin zdrowy roz-
sądek jest interpretowany jako osąd opierający się na najbardziej oczywistych w danej sytuacji 
wnioskach. Nie do końca odpowiada to angielskiej tradycji common sense, w której co prawda 
zwyczajność osądu jest nie bez znaczenia, ale też otwiera się tu perspektywa związana z rozu-
mieniem common sense jako zdrowego rozsądku ludzkości w ogóle (tak rozumie common sense 
Thomas Reid). Trzecia możliwość to właśnie Kantowskie rozumienie, w którym podkreślana jest 
w sposób szczególny wspólnotowość sensus communis, czyli odniesienie w naszym osądzie do 
opinii innych. Por. M. Hempoliński, U źródeł filozofii zdrowego rozsądku, Warszawa 1966.



Rozdział 4

Wyobraźnia

Ślady wyobraźni

Kwestia ważności egzemplarycznej pojawia się w rozważaniach Hannah Arendt 
dotyczących wyobraźni. Arendt zajmuje się tą tematyką w wykładach o Kancie oraz 
w ramach niewielkiego tekstu dołączonego do zbioru Lectures on Kant’s Political Phi-
losophy, zatytułowanego Imagination. Wedle informacji wydawcy jest to zapis semi-
narium, jakie prowadziła Arendt na ten temat w 1970 jako wykładowca nowojorskiej 
New School for Social Research192. Zagadnienie wyobraźni mogłoby zostać potrakto-
wane marginalnie, bo wydaje się zaburzać tok niniejszych rozważań. Ze względu na 
jasność wywodu rezygnacja z powrotu do tematyki związanej zasadniczo z Krytyką 
czystego rozumu byłaby w pełni usprawiedliwiona. Można by tak postąpić, gdyby nie 
kilka szczególnych okoliczności. Przede wszystkim, jak to zostało wspomniane, ten 
fragment rozważań odsyła nas do tematyki związanej z kwestią ważności egzempla-
rycznej, co jest rozwinięciem i kontynuacją rozważań dotyczących ważności sądów 
smaku. Ponadto powrót do problematyki związanej z kwestią schematyzmu z Kryty-
ki czystego rozumu można potraktować jako powrót do kwestii możliwości sądzenia 
w ogóle. 

Tematyka wyobraźni w odniesieniu do myśli Kanta ma swoją historię. Spór do-
tyczący kwestii wyobraźni transcendentalnej był tematem dyskusji pomiędzy przed-
stawicielami różnych nurtów neokantyzmu. Warto tu wspomnieć chociażby słynną 
dyskusję w Davos przeprowadzoną pomiędzy Ernestem Cassirerem i Martinem Hei-
deggerem. Heidegger uznawał wyobraźnię, a dokładnie – wyobraźnię transcendental-
ną, za najbardziej podstawową zdolność ludzkiego umysłu i na niej, jako fundamencie, 
osadzał cały system Kanta. „Ona jest źródłem oglądu, pojęć, rozumu: nie jest ogniwem 
pośredniczącym, lecz właściwym twórczym centrum poznania, a tym samym syste-
mu Kanta; stanowi wraz ze schematyzmem jądro jego problematyki, nie zaś estetyka 
transcendentalna ani analityka, które w stosunku do doktryny czystej wyobraźni mają 
znaczenie przygotowawcze”193. Niejako na drugim biegunie takiego ujęcia wyobraź-
ni sytuował się Cassirer. Jego sprzeciw wobec poglądów Heideggera dotyczył przede 
wszystkim konsekwencji uznania wyobraźni za realną podstawę władz poznawczych 
i poznania. Efektem tego była monizacja systemu Kanta w ujęciu Heideggera, a przede 

 192 Obecnie New School University.
 193 J. Kiersonowska-Suchorzewska, Metafizyka Kanta w świetle polemiki neokantystów, „Przegląd 

Filozoficzny” 1937, nr 40, s. 371.
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wszystkim zniesienie w jego ramach podziału na mundus sensibilis i mundus inelligi-
bilis. Konsekwencje powyższego sporu dla niniejszych rozważań są znaczące. Wedle 
poglądów Heideggera, podstawą połączenia teorii i praktyki, jak również wszelkiej 
syntezy, jest wyobraźnia transcendentalna. „Podstawą możliwości syntetycznego po-
znania a priori jest transcendentalna wyobraźnia (Einbildungskraft). W przebiegu 
ugruntowania wprowadził Kant, wbrew przewodniej podstawie, trzecie podstawowe 
źródło umysłu. Nie leży ono między dwoma wyznaczonymi pniami [poznania], lecz 
stanowi ich źródło. Jest ono ukazane przez to, że czysta zmysłowość i czysty intelekt 
zostają sprowadzone do wyobraźni – i nie tylko te, [lecz także] rozum teoretyczny 
i praktyczny w ich różnorodności i jedności. Przez to zostaje rozsadzona podstawa 
w rozumie”194. Według Cassirera dualizm w ramach systemu Kanta jest w zasadzie 
nieusuwalny, i na pewno nie jest możliwe wskazanie konkretnego elementu znoszące-
go podział. W związku z tym Cassirer pyta: „Czy Heidegger chce zrezygnować z całej 
obiektywności, z formy absolutności, której Kant bronił na obszarze etycznym, teore-
tycznym oraz w Krytyce władzy sądzenia? Czy chce się cofnąć do skończonej istoty, 
albo, jeśli nie, gdzie istnieje dla niego przejście (Durchbruch) do tej sfery?”195. Prob-
lem wyobraźni jest osią sporu pomiędzy zwolennikami zachowania dualizmu a zwo-
lennikami dążenia do unifikacji w ramach systemu Kanta, bo tak można zobrazować 
skrajne stanowiska Cassirera i Heideggera. Skoro przywołana tutaj debata ustala nie-
jako skrajności w ujmowaniu systemu Kanta, zapewne rozsądnie będzie ulokować się 
gdzieś pomiędzy dwoma wskazanymi biegunami. Z punktu widzenia prowadzonych 
tu rozważań za wcześnie jest, aby zajmować jakieś stanowisko wobec wskazanej kwe-
stii, na razie więc pytanie o charakter systemu Kanta pozostaje otwarte.

Powracając do kwestii ważności sądów refleksyjnych, należy zadać pytanie: jak 
są możliwe sądy refleksyjne, skoro refleksyjna władza sądzenia operuje tylko tym, co 
szczegółowe? „Myśleć znaczy uogólniać”196, a skoro refleksyjne sądzenie nie dysponu-
je żadnym prawem, w którym możliwe byłoby rozpoznawanie konkretnych obiektów 
szczegółowych, jedynym rozwiązaniem jest wskazanie trzeciego elementu, odnoszą-
cego się do porównywanych konkretnych przedmiotów, ale zarazem różniącego się 
od nich. Arendt wskazuje, że u Kanta możemy znaleźć dwa rozwiązania tego proble-
mu, owe Kantowskie tertium quid czy też tertium comparationis to pojęcie ludzkości 
i ważność egzemplaryczna. Idea ludzkości staje się punktem wyjścia dla rozważań 
w trzeciej części niniejszej pracy; na razie musimy wyjaśnić, czym jest ważność eg-
zemplaryczna. 

 194 E. Cassirer, M. Heidegger, Wykłady i dysputa w Davos, przeł. A.J. Noras, „Edukacja Filozoficzna” 
1994, nr 17, s. 11.

 195 Tamże, s. 14.
 196 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 76.



75

Rozdział 4 Wyobraźnia

Ważność egzemplaryczna

Każdy konkretny przedmiot posiada odpowiednie pojęcie, poprzez które jest roz-
poznawany. Na tym polegał schematyzm przedstawiony w Krytyce czystego rozumu. 
Wyobrażamy sobie schematyczny, czy raczej formalny kształt, np. stołu, w którym 
każdy przedmiot, jaki mielibyśmy nazwać stołem, musi zostać rozpoznany (stąd In-
garden proponuje nazywać władzę sądzenia – władzą rozpoznawania). Rozpoznawa-
nie może też przebiegać w przeciwnym kierunku: z wielu stołów możemy wybrać 
jeden, pozbawić go wszelkich drugorzędnych właściwości, a to, co zostanie, da nam 
stół jako taki, zawierający maksimum właściwości wspólnych wszystkim stołom. Zda-
niem Arendt, pozostaje jednak jeszcze jedna możliwość: „można zobaczyć jakiś stół 
albo pomyśleć o takim stole, który osądzimy jako najlepszy (...) – przykładowy stół 
(przykładowy pochodzi od eximere – wybierać coś konkretnego). Ten przykładowy 
stół jest i pozostaje konkretnym przedmiotem, i właśnie w jego konkretności odsłania 
się ogólność, która w inny sposób nie może być zdefiniowana”197. 

W tak ujmowanym przykładzie, jakim posługujemy się w ramach ważności eg-
zemplarycznej, Arendt widzi analogię do schematyzmu z Krytyki czystego rozumu: 
„W Krytyce władzy sądzenia znajdujemy analogię do schematu: jest nią przykład. Kant 
przypisuje przykładowi tę samą rolę w sądzeniu, jaką ma intuicja zwana schematem 
dla doświadczenia i poznania. Przykład odgrywa rolę w obu – refleksyjnej i determi-
nującej – władzy sądzenia, to jest wszędzie tam, gdzie koncentrujemy się na tym, co 
szczegółowe”198. W Krytyce czystego rozumu pisze Kant o schemacie jako podpórce199, 
dzięki której możemy poprawnie rozpoznawać w konkretnym przedmiocie przypadek 
ogólnego pojęcia. Schemat prowadzi nas od tego, co ogólne, do tego, co konkretne. 
W taki sam sposób przykład prowadzi nas w kierunku przeciwnym. Poprzez konkretny 
przypadek zyskujemy wzorzec – przykład, który pozostając jednostkowym przedmio-
tem, odsyła nas, prowadzi w kierunku ogólnego ujęcia konkretnego przypadku jako 
wzorca stanowiącego punkt odniesienia dla ogólnej oceny wielu innych szczegóło-
wych przypadków danego obiektu. „Przykład jest tym, co szczegółowe, ale co zawiera 
lub przypuszczalnie zawiera pojęcie albo ogólną zasadę”200. Wydając sąd dotyczący 
jakiegoś czynu, bierzemy pod uwagę przykład, i tak wedle Arendt, Grek osądzając 
czyjąś odwagę, może posłużyć się przykładem Achillesa. Istotą sądu refleksyjnego jest 
brak zasady, w tym wypadku brak definicji odwagi, którą sądzący zastępuje przykła-
dem jako wzorcem – można mierzyć nim, nie posiadając pojęcia. Tu jednak pojawia 
się potrzeba użycia wyobraźni. Achillesa trzeba sobie uobecnić poprzez pamięć i wy-
obraźnię, „zobaczyć” go, aby możliwe było odniesienie. „Władza sądzenia posługuje 
się ważnością egzemplaryczną tak długo, aż przykład zostanie właściwie wybrany”201. 
Poprzez odwołanie do uobecnionego przez wyobraźnię przykładu możliwe jest każ-
dorazowe przywołanie konkretu na potrzeby osądu tego, co szczegółowe. Przywołany 
w ten sposób przykład jako jednostkowy przypadek funkcjonuje w taki sam sposób, 

 197 Tamże, s. 77.
 198 Imagination [w:] H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 84.
 199 W związku z pewnymi komplikacjami powstającymi w związku z tym terminem patrz: przyp. 55.
 200 Imagination..., s. 84.
 201 Tamże.
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w jaki funkcjonuje ogólne pojęcie w odniesieniu do konkretnej danej szczegółowej. 
Ponieważ taki sposób sądzenia funkcjonuje w odniesieniu do określonych zagadnień, 
okazuje się, że mówimy o pojęciach z zakresu tak zwanych nauk humanistycznych. 
„Większość pojęć z zakresu nauk historycznych i politycznych ma taki ograniczony 
charakter, mają one swoje korzenie w pewnych konkretnych historycznych wypadkach 
i dlatego traktujemy je jako przykłady – aby zobaczyć w tym szczegółowym to, co 
jednocześnie jest słuszne w więcej niż jednym wypadku”202.

Wyobraźnia jest zdolnością uobecniania tego, co nieobecne, przekształcania 
przedmiotu w coś, z czym nie ma bezpośredniego kontaktu, ale co w pewien sposób 
uwewnętrznione. Dlatego mogę być tym pobudzony jako czymś myślowo danym mi 
w nieprzedmiotowym sensie. 

„Kant mówi: »Piękne jest to, co podoba się w samym sądzie, jaki o tym wydaje-
my«”. Czyli: nie jest ważne, czy sprawia ono przyjemność w postrzeganiu. To, co spra-
wia przyjemność w zwykłym postrzeganiu, jest zadowalające, ale nie piękne. Aby coś 
sprawiło przyjemność w przedstawieniu, musi być przygotowane przez wyobraźnię, 
dzięki której mogę się nad tym czymś zastanawiać. To jest operacja refleksji. Tylko 
o tym, czego można doznać, o czymś przedstawionym, kiedy to coś już nie oddzia-
łuje dzięki swojej obecności – poprzez niezaangażowanie, jak u obserwatora, który 
nie uczestniczy w aktualnych wydarzeniach francuskiej rewolucji – można osądzać, 
czy jest prawdą, czy nie, czy jest ważne, czy nieważne, piękne lub brzydkie, lub coś 
pomiędzy. Mówi się wtedy o sądzeniu, ale już nie o smaku, ponieważ, chociaż wciąż 
jest się pobudzanym, to sądzenie jest teraz ustanawiane w sensie reprezentacji przez 
właściwy dystans, odsunięcie, niezaangażowanie, jest teraz wymagane dla aprobaty 
lub dezaprobaty, do oceny właściwej wartości czegoś. Przez odsunięcie przedmiotu 
można uzyskać warunki dla bezstronności”203.

W procesie sądzenia możemy wyróżnić dwa elementy. Pierwszy to samo wyobra-
żanie, w którym wydajemy sąd o nieobecnym przedmiocie. Polega to na odsunięciu 
bezpośredniego postrzegania zmysłowego i przywróceniu go jako przedmiotu zmysłu 
wewnętrznego. Kiedy przedstawiane jest coś, co jest nieobecne, zamyka się jak gdyby 
zmysły, poprzez które przedmiot pierwotnie był dany. „Zmysł smaku jest zmysłem, 
w którym jest zmysł sam w sobie, czyli wewnętrzny zmysł. Stąd: Krytyka władzy 
sądzenia wyrasta z Krytyki smaku. Operacja wyobrażania przygotowuje przedmiot do 
operacji refleksji. I ta druga operacja jest właściwą operacją osądzania czegoś”204.

 202 Tamże, s. 85.
 203 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 67.
 204 Tamże, s. 68.
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Ważność sądów smaku

Podstawowy problem, jaki napotykamy w wypadku sądów smaku, to kwestia ich 
ważności. Z jednej strony sąd smaku jest sądem subiektywnym, z drugiej jednak 
jego ważność jest szersza niż sądu, który nie rości sobie pretensji do żadnej ważno-
ści oprócz jednostkowej słuszności dla konkretnego podmiotu. Podmiotowy charakter 
sądów smaku sprawia, że nie mogą być one obiektywne w takim sensie, w jakim 
obiektywne jest poznanie przedmiotowe. Ale ponieważ nie są one również subiektyw-
ne, lecz subiektywnie powszechne, zachodzi potrzeba powołania się na zasadę, która 
wzmacniając prawomocność tych sądów, uzasadniałaby je, nie zmieniając ich podmio-
towego charakteru. Na taką zasadę wskazuje Kant, określając ją jako sensus commu-
nis. Pojęcie to w terminologii Kanta oznacza zmysł wspólny205. Wspólny, czyli wspólny 
nam wszystkim. Jeśli więc władza sądzenia opiera się na owym zmyśle wspólnym, to 
ważność sądów smaku zostanie uzasadniona poprzez wskazanie takiego zmysłu jako 
czynnika odpowiedzialnego za powszechność odczucia, które ów sąd opisuje. Mimo 
że zauważamy powszechną ważność sądów smaku, a raczej roszczenie do takiej waż-
ności, i wskazujemy ideę, która będąc podstawą powszechnej ważności, dodatkowo 
ją uzasadnia, należy jeszcze wyjaśnić kwestię, jak jest możliwa powszechna ważność 
sądu o charakterze subiektywnym, który to sąd nie odnosi się ponadto do przedmiotu, 
ale do samego podmiotu. 

Jeśli spróbujemy pod tym kątem rozważyć sąd smaku, zauważymy, że jest to sąd, 
który poszukuje aprobaty i zabiega o zgodę wszystkich. Uzasadnieniem takiego cha-
rakteru sądu smaku jest istnienie wspólnej wszystkim podstawy takich sądów. Istotą 
prawidłowego osądu jest, aby podpadał on pod prawidło rządzące aprobatą. 

 „Gdyby sądy smaku posiadały (tak jak sądy poznawcze) określoną zasadę obiek-
tywną, to ten, kto by je podług tej zasady wydawał, mógłby pretendować do tego, by 
jego sąd był bezwarunkowo konieczny. Gdyby zaś – tak jak sądy smaku czysto zmysło-
wego – nie posiadały żadnej zasady, to ich konieczność w ogóle nie przyszłaby nikomu 
na myśl. Muszą one przeto mieć jakąś zasadę subiektywną, która na podstawie tylko 

 205 Właściwy termin, jakim posługuje się Kant, to Gemeinsinn, co jest dokładnym odwzorowaniem 
łacińskiego sensus communis, i taki termin jest używany w polskim tłumaczeniu Krytyki wła-
dzy sądzenia autorstwa Jerzego Gałeckiego.
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uczucia, a nie pojęć, choć w sposób powszechnie ważny, określałaby, co się podoba lub 
nie podoba. Taką zasadę można by jednak uważać tylko za sensus communis”206.

Istotne w tym miejscu jest wyraźne powtórzenie za Kantem: zasadę, która okre-
ślałaby, co się podoba lub nie, należy uznać za sensus communis. Czyli nie sensus 
communis jest zasadą estetycznej władzy sądzenia, ale taka zasada, jeśliby istniała, 
miałaby charakter sensus communis. Dalej dodaje Kant: „A więc przy założeniu, że 
istnieje taki sensus communis (przez co jednak rozumiemy nie jakiś zmysł zewnętrz-
ny, lecz skutek wypływający z wolnej gry naszych władz poznawczych) – tylko przy 
założeniu, powtarzam, takiego sensus communis może być wydany sąd smaku”207.

Istnienie sensus communis

Właściwe ujęcie charakteru sensus communis jest kluczowe dla tych rozważań, 
dlatego wymaga szczególnie dokładniej analizy. W mechanizmie osądu mamy do czy-
nienia ze szczególną sytuacją. Z jednej strony mamy tu sąd refleksyjny, czyli subiek-
tywny, a więc ważny tylko dla podmiotu orzekającego, z drugiej – sąd ten ma posia-
dać atrybut powszechnej ważności, ale w sensie subiektywnym, co oznacza, że każdy 
podmiot orzekający o danym przedmiocie ma zgadzać się co do treści sądu. Z jednej 
strony sąd ten musi mieć zagwarantowaną pewną stałość po stronie podmiotu, czego 
warunkiem jest właśnie zmysł wspólny, z drugiej zaś po stronie przedmiotu, który 
chociaż pojawia się tutaj tylko jako lustro (przegląda się w nim podmiot), to jednak 
musi istnieć, jeśli nie mielibyśmy mówić o zbiorowej halucynacji. 

Jak pisze Kant: „Poznanie i sądy wraz z towarzyszącym im przekonaniem powin-
ny mieć zdolność powszechnego udzielania się; w przeciwnym bowiem wypadku nie 
przysługiwałaby im zgodność z przedmiotem: byłyby one czysto subiektywną grą 
władz wyobrażeniowych”208. Warunek ten obejmuje powszechność reakcji aparatu po-
znawczego, począwszy od zmysłów poprzez wyobraźnię, która powinna zespolić róż-
norodność przedmiotu w jedność pojęcia. Różnica w wypadku sądzenia estetycznego 
jest taka, że powszechne udzielanie, które idea sensus communis gwarantuje, nie doty-
czy pojęcia, lecz uczucia. Wynika to przede wszystkim z tego, że do władzy sądzenia 
w ogóle przypisane jest uczucie rozkoszy i przykrości, jak również z subiektywno-
ści estetycznej władzy sądzenia, która z kolei jest efektem podmiotowego charakteru 
estetycznej władzy sądzenia. W postaci sensus communis zyskujemy zasadę ugrunto-
wującą ogólność sądów smaku, zasadę, która poprzez dostosowanie się do specyfiki 
władzy sądzenia, nie zmienia sądu w ogólne pojęcie. Specyfika sądu estetycznego jest 
taka, że mimo iż sąd ten jest sądem jednostkowym, rości sobie pretensje do tego, aby 
każdy się z nim zgadzał. 

Rozstrzygając, czy możemy mówić o istnieniu sensus communis jako podstawie 
powszechnego udzielania się sądów i poznania, argumentuje Kant w następujący spo-
sób: żadne sądy lub poznanie nie miałyby wartości poznawczej, jeśliby ich ważność 

 206 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 64.
 207 Tamże, s. 64–65.
 208 Tamże, s. 65.
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była ograniczona subiektywnym zakresem ich obowiązywania. Udzielanie się pozna-
nia stanowi warunek sensowności wiedzy w ogóle, nie jest przedmiotem sporu. Idąc 
dalej, jeśli poznanie ma mieć właściwość udzielania się, musi być możliwe udzielanie 
stanu umysłu, czyli „usposobienie władz poznawczych do poznania w ogóle – a mia-
nowicie proporcja, jaka cechować musi przedstawienie (za pomocą którego dany jest 
pewien przedmiot)”209. Wszelkie poznanie jest udzielaniem stanu umysłu, który polega 
na wprowadzeniu w ruch wyobraźni w celu połączenia tego, co różnorodne. Urucho-
miona wyobraźnia porusza zaś intelekt w celu zespolenia różnorodności poznawanego 
przedmiotu w jedność pojęcia. Zdaniem Kanta powszechne działanie owego mecha-
nizmu zakłada, że jest możliwe powszechne udzielanie się stanu umysłu, a więc musi 
istnieć zakładany przez owo udzielanie sensus communis jako warunek możliwości 
poznania w ogóle. 

Kolejny element potrzebny do pełnego opisu zmysłu wspólnego to powszechna zgo-
da, która mu towarzyszy. „We wszystkich sądach, na których podstawie uznajemy coś 
za piękne, nie pozwalamy nikomu być innego zdania, choć nie opieramy naszego sądu 
na pojęciach, lecz tylko na naszym uczuciu; uczucie to zakładamy więc tu u podstawy 
nie jako uczucie osobiste, lecz jako wszystkim wspólne”210. Uzyskujemy w ten spo-
sób sensus communis, któremu zostaje przypisana ważność egzemplaryczna i staje się 
on nie tyle sądem smaku, ile idealną normą jako wskazanie konkretu, w którym jak 
w przykładzie pojawia się ważność szersza niż tylko tego jednego przypadku. Otrzy-
mana w ten sposób zasada staje się „subiektywnie-powszechna (jako idea konieczna 
dla każdego) [i] mogłaby, jeśli chodzi o jednomyślność różnych wydających sąd ludzi, 
domagać się, na równi z obiektywną, powszechnej aprobaty, o ile miałoby się tylko 
pewność, że dany przypadek został trafnie podciągnięty pod tę zasadę”211. 

Pojęcie sensus communis

Pojawiający się tutaj wspólnotowy rys sensus communis stanowi niewątpliwie ar-
gument na rzecz – wydawałoby się nieco ryzykownej – hipotezy Arendt o politycznym 
charakterze władzy sądzenia. Sama Arendt wyprowadzała ważność sensus communis 
z analogii do myślenia jako zgodności z samym sobą. „Ważność zmysłu wspólnego 
płynie z relacji między ludźmi – tak jak mówimy, że myśl wyrasta z mojej relacji 
z moim »ja«”212.

Podobnie charakter zmysłu wspólnego w rozważaniach na temat znaczenia sensus 
communis w filozofii Giambattisty Vica widzi Hans Georg Gadamer. Zauważa on że: 
„Sensus communis najwyraźniej nie oznacza tu tylko owej ogólnej zdolności obecnej 
u wszystkich ludzi, lecz jest zarazem zmysłem, który ustanawia wspólnotę. Woli ludz-
kiej (...) nie ukierunkowuje abstrakcyjna ogólność rozumu, lecz ogólność konkretna, 

 209 Tamże.
 210 Tamże, s. 66–67.
 211 Tamże, s. 67.
 212 H. Arendt, Kilka zagadnień filozofii moralnej [w:] H. Arendt, Odpowiedzialność i władza sądze-

nia..., s. 170.
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przedstawiająca wspólnotę grupy, ludu, narodu czy całego rodzaju ludzkiego. Dlatego 
wykształcenie tego wspólnotowego zmysłu ma decydujące znaczenie w życiu”213. Ga-
damer w powyższym fragmencie, analizując tekst Vica, nie tylko podkreśla wspólno-
towy wymiar sensus communis, ale dodając aspekt kształcenia owego zmysłu, wiąże 
go z kulturą i kwestią wychowania. Ostatecznie zdolność udzielania staje się podstawą 
nie tylko powszechności sądów, ale pokrywa się ona z podstawowym charakterem 
komunikacji jako zdolności leżącej u podstaw wspólnotowości w ogóle. „Umiejętność 
ludzi komunikowania sobie swych myśli wymaga również pewnego stosunku pomię-
dzy wyobraźnią i intelektem, aby z pojęciami móc łączyć dane naoczne, a z tymi zno-
wu pojęcia łączące się w poznanie, ale wówczas zgodność obu władz umysłu oparta 
jest na prawach i podlega przymusowi określonych pojęć. Tylko tam, gdzie wyobraź-
nia w swej wolności pobudza intelekt, a ten bez [pomocy] pojęć wprawia wyobraźnię 
w grę opartą na prawidłach, przedstawienie udziela się nie jako myśl, lecz jako we-
wnętrzne uczucie celowego stanu umysłu”214

A zatem „we wszystkich sądach, na których podstawie uznajemy coś za piękne, 
nie pozwalamy nikomu być innego zdania, choć nie opieramy naszego sądu na poję-
ciach, lecz tylko na naszym uczuciu; uczucie to zakładamy więc tu u podstawy nie 
jako uczucie osobiste, lecz jako wszystkim wspólne”215. Pojawia się tutaj specyficznie 
rozumiana powszechność, która w ramach estetycznej władzy sądzenia tworzy odpo-
wiednik obiektywności w ramach subiektywnej władzy sądzenia. Co więcej, zawarta 
w sądzie smaku powszechna ważność ma charakter powinności. „Ten sensus commu-
nis zaś, o ile spełniać ma takie zadanie, nie może być oparty na doświadczeniu; pre-
tenduje bowiem do tego, by uprawniać nas do wydawania sądów, zawierających pewną 
powinność. Nie mówi się, że każdy zgodzi się z naszym sądem, lecz że powinien się 
z nim zgodzić”216. A zatem jeśli w ramach władzy sądzenia dany przypadek zostanie 
trafnie podciągnięty pod zasadę będącą – jak to określa Kant – idealną normą, czy-
li sensus communis, każdy człowiek na mocy tegoż zmysłu wspólnego powinien się 
z sądem takim zgodzić. Ponieważ cały czas nie możemy rozszerzyć ważności takiego 
sądu w stronę poznania opartego na pojęciach, sąd ów zyskuje ważność, ale specy-
ficznie przez Kanta nazwaną, mianowicie ważność egzemplaryczną. Zasada, jaką jest 
sensus communis, zyskuje miano subiektywnie-powszechnej, czyli idei koniecznej dla 
każdego. „Sensus communis więc, którego sąd przytaczam tutaj jako przykład mego 
sądu smaku i któremu z tego powodu przypisuję ważność egzemplaryczną, jest jedy-
nie idealną normą; przy jej założeniu można by sąd, który by się z nią zgadzał, oraz 
wyrażone w nim upodobanie w pewnym przedmiocie, uczynić słusznie prawidłem dla 
każdego człowieka. Zasada ta jest wprawdzie tylko subiektywna, ale traktowana jako 
subiektywnie-powszechna (jako idea konieczna dla każdego) mogłaby, jeśli chodzi 
o jednomyślność różnych wydających sąd ludzi, domagać się, na równi z obiektywną, 
powszechnej aprobaty, o ile miałoby się tylko pewność, że dany przypadek został traf-
nie podciągnięty pod tę zasadę”217.

 213 H.G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 52.
 214 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 160–161.
 215 Tamże, s. 66–67.
 216 Tamże, s. 67.
 217 Tamże.
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Dedukcja sądów smaku

W ramach podjętego przez Kanta zagadnienia dedukcji sądów smaku powraca 
pytanie o możliwość syntetycznych sądów a priori. W wypadku sądu poznawczego 
mamy do czynienia z połączeniem w sąd poznawczy pojęcia przedmiotu w ogóle. Pod-
stawą takiego połączenia, co już zostało wykazane, jest pierwotna syntetyczna jedność 
apercepcji. W wypadku sądów estetycznych, a takimi są sądy smaku, spostrzeżenie 
zostaje połączone nie z pojęciem, ale z uczuciem rozkoszy lub przykrości albo z „upo-
dobaniem, które towarzyszy przedstawieniu przedmiotu i służy temu przedstawieniu 
zamiast orzecznika”218. Jeśli posłużymy się analogią do sądów poznawczych, u pod-
staw takiego połączenia musimy założyć istnienie jakiejś apriorycznej zasady, która 
umożliwia połączenie różnorodności postrzeżenia z uczuciem lub upodobaniem. Za-
sada ta musi być subiektywna, bo sądy estetyczne mają taki właśnie charakter. Osta-
teczne pytanie o możliwość syntetycznych sądów estetycznych przybiera postać: „Jak 
jest możliwy sąd, który li tylko na podstawie jakiegoś osobistego (eigenen) uczucia 
rozkoszy sprawianego przez przedmiot niezależnie od jego pojęcia orzekałby o roz-
koszy a priori (to znaczy bez potrzeby czekania na wyrażenia zgody przez innych) 
jako o czymś, co jest związane w każdym innym podmiocie z przedstawieniem tego 
przedmiotu?”219. Analizując dalej sąd estetyczny, wskazuje Kant, że poszukiwany 
tutaj element aprioryczny nie jest związany z samym mechanizmem wywoływania 
rozkoszy. Sąd związany z obserwacją poprzez zmysł wewnętrzny takiego mechanizmu 
byłby sądem empirycznym. Zdaniem Kanta, aprioryczny czynnik, którego poszukuje-
my, jest związany z przekonaniem o powszechnej ważności rozkoszy pojawiającej się 
w postrzeżeniu danego przedmiotu. „Tak więc nie rozkosz, lecz powszechna ważność 
tej rozkoszy dana w spostrzeżeniu jako połączona w umyśle z samym tylko wydawa-
niem sądu o pewnym przedmiocie, jest tym, co zostaje w sądzie smaku przedstawione 
jako powszechne prawidło władzy sądzenia jako ważne dla każdego człowieka”220.

Maksymy sensus communis

Właściwe wyjaśnienie znaczenia sensus communis brzmi: „Przez sensus communis 
należy jednak rozumieć ideę zmysłu wspólnego, to znaczy taką władzę wydawania 
o czymś sądów, która w swej refleksji uwzględnia w myślach (a priori) sposób przed-
stawiania właściwy też każdemu innemu człowiekowi, by przez to niejako skonfron-
tować swój sąd z całym rozumem ludzkim i uniknąć dzięki temu złudzeń [wypływa-
jących] z subiektywnych warunków indywidualnych, które mogą łatwo być uważane 
za obiektywne i wywrzeć ujemny wpływ na sąd”221. Maksymy wyjaśniające działanie 
zmysłu wspólnego brzmią: „1) myśleć samemu (Selbstdenken), 2) myśleć, wstawia-
jąc się w miejsce każdego innego człowieka, 3) myśleć zawsze w zgodzie z samym 

 218 Tamże, s. 147.
 219 Tamże, s. 148.
 220 Tamże, s. 150.
 221 Tamże, s. 157.
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sobą”222. Zasady te, jak można zauważyć, podważają rozumienie terminu zmysł wspól-
ny w sensie zmysłu pospolitego (common sense). Wedle pierwszej maksymy należy 
być aktywnym w myśleniu; brak tej samodzielności nazywa Kant przesądem, który 
jest poprzestawaniem na czyichś opiniach, uwolnienie zaś od tego stanu, co wielce 
znaczące, nazywa się oświeceniem. Co do drugiej zasady, określa ona taki sposób 
myślenia, który z jednej strony wznosi się ponad subiektywność pojedynczego czło-
wieka, a z drugiej – pozwala zastanawiać się nad własnym sądem, ale dokonywanym 
jako powszechny, czyli ogólnie ważny. Co do trzeciej reguły, określa ją Kant jako 
maksymę „konsekwentnego sposobu myślenia”223. Poszczególne wymienione tutaj 
reguły zostają dodatkowo przypisane poszczególnym władzom poznawczym. I tak za-
sada samodzielnego myślenia zostaje przyporządkowana intelektowi, zasada myślenia 
w zgodzie z samym sobą – rozumowi, władzy sądzenia zaś – zasada myślenia, które 
stara się postawić w miejscu każdego innego człowieka. Tym samym smak zostaje 
jednoznacznie połączony z perspektywą powszechnej ważności w sensie obowiązują-
cego dla każdego sądu. „Można by nawet zdefiniować smak jako zdolność wydawania 
sądu o tym, co nasze uczucie, związane z danym wyobrażeniem, czyni zdolnym do 
powszechnego udzielania się bez pośrednictwa pojęcia”224.

Podsumowując: „Smak mógłby z większą słusznością być nazwany sensus commu-
nis niż zdrowy rozsądek – i że miano zmysłu wspólnego mogłaby nosić raczej este-
tyczna władza sądzenia niż rozumowa, o ile w ogóle chce się używać słowa zmysł dla 
[oznaczenia] działania samej tylko refleksji na umysł; tu bowiem rozumie się przez 
zmysł uczucie rozkoszy. Można by nawet zdefiniować smak jako zdolność wydawania 
sądu o tym, co nasze uczucie, związane z danym wyobrażeniem, czyni zdolnym do po-
wszechnego udzielania się bez pośrednictwa pojęcia”225. Przez sensus communis rozu-
miemy zatem ideę zmysłu wspólnego, czyli władzę wydawania sądów, która uwzględ-
nia sposób przedstawiania każdego innego człowieka, co daje możliwość konfrontacji 
naszego osądu z hipotetycznym rozumem ludzkości jako całości, a to z kolei pozwala 
wyjść poza subiektywne warunki indywidualne, które w ten sposób stają się w pewien 
sposób obiektywne. Mechanizm obiektywizacji jest następujący: konfrontujemy swój 
sąd z możliwymi sądami innych, wstawiając siebie w miejsce innego i abstrahując od 
ograniczeń, jakie związane są z wydawaniem o czymś sądu przez nas samych. Można 
tego dokonać, pomijając wszystko to, co stanowi treść, materię osądu, a zwracając się 
w stronę formalnych właściwości naszego przedstawienia. Tak rozumiana refleksja 
jest, zdaniem Kanta, zbyt kunsztowna, aby odpowiadała za nią władza zwana zmysłem 
pospolitym. Istotą jej jest jednak abstrahowanie od uczucia i poszukiwania sądu, który 
ma się stać powszechnym prawidłem.

 222 Tamże, s. 158.
 223 Tamże, s. 160.
 224 Tamże.
 225 Tamże.



Rozdział 6

Hierarchia sądzenia

Aktor i obserwator

Sąd estetyczny ma następujące cechy: jest bezinteresowny, powszechnie ważny, nie 
opiera się na pojęciu, dotyczy celowości formalnej. Próbując połączyć powyższe cechy 
z kategorią polityczności, musimy pozostać przy definicji sądu estetycznego, która 
charakteryzuje go jako „władzę wydawania, za pośrednictwem uczucia rozkoszy lub 
przykrości, sądów o celowości formalnej (zwanej także subiektywną)”226. 

Zarówno celowość formalna, jak i bezinteresowność sądu i jego powszechna waż-
ność odsyłają nas do przywoływanej tu już postawy obserwatora. Różnica pomiędzy 
aktorem i obserwatorem jest zasadnicza: „Przewagą obserwatora jest to, że widzi całe 
widowisko, którego każdy z aktorów zna tylko część, i gdyby sądził z perspektywy 
aktora, interesowałaby go tylko część całości. Aktor jest stronniczy [partial] z defi-
nicji”227. Aktor i obserwator to dwie pozycje, jakie można zająć w widowisku świata. 
Osąd związany jest z postawą obserwatora. Stronniczość aktora każe widzieć bez-
stronność obserwatora. Przywoływany tu już wielokrotnie podział na teorię i prakty-
kę, stanowiący punkt wyjścia rozważań Kanta, przebiega według linii podziału aktor 
– obserwator. W związku z nim pojawia się również problem hierarchii, która – zda-
niem Arendt – jest u Kanta zupełnie jednoznaczna. 

„Odkryliśmy, że u Kanta podział, czy też antagonizm pomiędzy teorią i praktyką, 
jest podziałem na obserwatorów i aktorów, i ku naszemu zaskoczeniu zobaczyliśmy, 
że obserwator ma pierwszeństwo: to, co znaczące w rewolucji francuskiej, to, co two-
rzyło wydarzenia światowej historii, zdarzenie niezapomniane, nie było czynem lub 
zaniechaniem aktorów, ale opinią, entuzjastyczną aprobatą obserwatorów, osób, które 
same nie były zaangażowane w wydarzenia. (...) Tego wszystkiego dowiedzieliśmy 
się z politycznych pism Kanta, ale w celu zrozumienia jego stanowiska wróciliśmy 
do Krytyki władzy sądzenia, i tam znaleźliśmy podobną lub analogiczną sytuację, re-
lację pomiędzy artystą, twórcą, geniuszem i jego publicznością. Ponownie dla Kanta 
nabrało znaczenia pytanie: kto jest bardziej szlachetny, i co ma bardziej szlachetny 
charakter: wiedzieć, jak coś zrobić, czy wiedzieć, jak to osądzić?”228. 

 226 Tamże, L.
 227 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 68–69.
 228 Tamże, s. 65.
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Przywołana tutaj relacja twórca–odbiorca, pojawiająca się w filozofii Kanta, w isto-
cie rozstrzyga dylemat hierarchii obserwator–aktor229. Pierwszym krokiem jest rozróż-
nienie twórcy i odbiorcy: „Do wydawania sądu o pięknych przedmiotach jako takich 
potrzebny jest smak; natomiast do samej sztuki pięknej, to znaczy do tworzenia takich 
przedmiotów, potrzebna jest genialność”230. Następnie pada pytanie: „O co bardziej 
chodzi w tworach sztuki pięknej, czy o to, by przejawiała się w nich genialność, czy 
też smak, to byłoby to równoważne pytanie, czy większą w nich rolę odgrywa wyob-
raźnia, czy też władza sądzenia”231. Na tak zadane pytanie Kant odpowiada: „to drugie 
[władza sądzenia] jest przynajmniej jako warunek niezbędny (conditio sine qua non) 
rzeczą główną, którą należy mieć na względzie przy wydawaniu sądu o sztuce jako 
sztuce pięknej”232. Uwarunkowanie sztuki przez władzę sądzenia należy rozumieć 
w następujący sposób: „Smak jest, jak władza sądzenia w ogóle, dyscypliną (czyli 
karnością) genialności, podcina mocno jej skrzydła, ogładza je i szlifuje, ale zarazem 
udziela jej także wskazówek, czym i w jakim zakresie ma się ona zająć, aby pozostać 
celową, a wnosząc jasność i ład w bogactwo myśli, sprawia, że idee te stają się trwały-
mi, że nadają się do stałej, z zarazem powszechnej aprobaty, do kontynuowania przez 
innych i do ciągle rozwijającego się kultywowania”233.

Władza sądzenia dyscyplinuje genialność i tworzy możliwy do zaakceptowania 
obraz działania. Powracając do podziału aktor–obserwator, sądzenie czynów aktora 
w istocie pozostaje zgodne ze swą nazwą. Rzeczywiste dokonania zaczynają być czy-
nami godnymi podziwu dopiero wówczas, gdy zostaną osądzone. Na pytanie, co się 
stanie w razie konfliktu, Kant odpowiada: „Jeśli więc w razie konfliktu między tymi 
dwiema właściwościami coś ma w jakimś dziele być złożone w ofierze, to musiałoby 
to dotyczyć raczej genialności; władza sądzenia zaś, która w sprawach sztuki pięknej 
orzeka na podstawie własnych zasad, dopuści raczej do tego, by uszczerbku doznała 
wolność i bogactwo wyobraźni niż intelekt”234. 

Podsumowanie

Ostatnim etapem będzie analiza teleologicznej władzy sądzenia, co wedle stosowa-
nej przez Kanta terminologii, stanowi analizę refleksyjnej władzy sądzenia w ogóle. 
Jako podsumowanie dotychczasowych rozważań możemy wskazać coraz wyraźniej 
ukazujący się polityczny charakter władzy sądzenia. Nie znaczy to oczywiście, że 
władza sądzenia według intencji samego Kanta miała charakter polityczny, lecz że 
charakterystyka zaproponowanej przez niego refleksyjnej władzy sądzenia pozwala 
umieścić ją w politycznym kontekście i z powodzeniem stosować. Jednocześnie jednak 

 229 W bardzo podobny sposób opisuje zagadnienie tzw. publiczności oświeconej Barbara Markie-
wicz, por. B. Markiewicz, Kant o Rewolucji Francuskiej, czyli dzieje a filozofia transcendental-
na [w:] Filozofia transcendentalna a dialektyka, red. M.J. Siemek, Warszawa 1994, s. 46.

 230 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 187.
 231 Tamże, s. 202.
 232 Tamże.
 233 Tamże, s. 203.
 234 Tamże.
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drugim, równie wyraźnie rysującym się wnioskiem związanym z próbą politycznej 
interpretacji władzy sądzenia jest jej charakter kontemplacyjny. W ujęciu zarówno 
Kanta, jak i Arendt, władza sądzenia zostaje usytuowania po stronie teorii. Chociaż 
chodzi tutaj przede wszystkim o zasypanie podziału pomiędzy teorią i praktyką, na-
leży pamiętać, że czynność ta ma charakter teoretyczny. Punktem wyjścia jest teoria 
i to na gruncie teorii dokonuje się postulowane pogodzenie. Znamienne jest, że Arendt 
swoje wykłady o Kancie zatytułowała Wykłady o filozofii politycznej Kanta.

Jako podsumowanie możemy, za Johnem Grayem, przytoczyć przypadek Lorda 
Jima. Przedstawiając osobliwą sytuację, w której Jim nie wie, czy wykonał skok, aby 
opuścić tonący statek, czy też nie, Gray zwraca uwagę, że mieszają się tu dwie per-
spektywy: obserwatora i aktora. 

„– Skoczyłem... – zatrzymał się, odwrócił wzrok... – Tak mi się zdaje – dodał. 
Jasnoniebieskie oczy Jima spojrzały na mnie żałośnie; stał przede mną niemy i obo-

lały, a ja czułem, że mię przygniata smutne poczucie bezsilnej, zrezygnowanej mądrości 
wraz z głęboką litością starca, który patrzy na dziecięcą klęskę, bezradny i ubawiony.

– Na to wygląda – mruknąłem.
– Nie byłem tego świadomy, pókim nie spojrzał w górę – wyjaśnił Jim spiesznie. 

Myślę, że to jest możliwe. Słuchałem go tak, jak się słucha małego, strapionego chłop-
czyka. Nie miał pojęcia, że skacze. To się tak jakoś stało”235.

Osądzić możemy z perspektywy obserwatora, aktor jest zbyt zaangażowany i zbyt 
mało widzi, aby można uznać, że działa w sposób wolny. „Zanim zaczniemy działać, 
nie możemy przewidzieć, jak się zachowamy. Później, z perspektywy czasu, może-
my uznać naszą decyzje za kolejny krok na ścieżce, którą podążaliśmy już wcześniej. 
Własne myśli wydają nam się czasem naszym dziełem, a czasami – zdarzeniami, które 
nam się przytrafiły. Źródłem poczucia wolności jest oscylowanie pomiędzy tymi dwo-
ma punktami widzenia. Wolna wola to sztuczka perspektywy. Lord Jim przyjmuje na 
przemian to punkt widzenia działającego podmiotu, to punkt widzenia obserwatora, 
i nie jest w stanie rozstrzygnąć, co naprawdę zrobił”236. W istocie Lord Jim nie jest 
w stanie rozstrzygnąć, co zrobił, nie przyjmując pozycji obserwatora. Uczestnictwo 
i zaangażowanie wykluczają osąd, który umożliwia jedynie kontemplacja.

 235 J. Conrad, Lord Jim, przeł. A. Zagórska, Warszawa 1979, s. 115.
 236 J. Gray, Słomiane psy, przeł. C. Cieśliński, Warszawa 2003, s. 64.



Część III
Władza sądzenia 

w użyciu teleologicznym

„Wszystko, co czynią nasze władze, musi 
ostatecznie zmierzać do tego,

co praktyczne, i zjednoczyć się w tym jako 
swoim celu”.

Kant, Krytyka władzy sądzenia



Rozdział 1

Celowość

Pojęcie

Jest kilka powodów, dla których możemy problem celowości uznać za jedną z naj-
istotniejszych kwestii, jakie pojawiają się w toku prowadzonych przez Kanta rozwa-
żań. Przede wszystkim celowość jest naczelną zasadą regulującą działanie refleksyjnej 
władzy sądzenia i w związku z tym stanowi, w znacznej jego części, o sposobie funk-
cjonowania osądu. Ponadto celowość tworzy pole działania dla teleologii i umożliwia 
ustanowienie teleologicznej władzy sądzenia. Zagadnienie celu prowadzi wreszcie do 
niezwykle ważnej dla niniejszych rozważań Kantowskiej koncepcji państwa celów. 

Pojęcie celu przysparza niemało kłopotów. Termin, którym posługuje się Kant, to 
słowo Zweck, co w języku niemieckim oznacza dosłownie cel, ale w sensie nie do końca 
odpowiadającym polskiemu znaczeniu. Niemiecki termin jest związany z ukierunko-
waniem na coś. Używa się go więc w wypadkach takich, jak: zu dem Zweck – „w tym 
celu”, czyli „ze względu na coś”, lub es hat kein Zweck – „to nie ma celu”, czyli „to 
nie ma sensu”. Terminu Zweck nie użyjemy więc, mówiąc o strzale wypuszczonej do 
celu, bo tu w języku niemieckim należy użyć innego terminu – Ziel. W języku polskim 
zarówno na wyrażenie niemieckiego Zweck, jak i Ziel, użyjemy tego samego słowa 
cel. Jakie znaczenie ma wskazana różnica? Zasadnicze. Jeśli mówimy o celowości 
w tak ogólnym sensie, w jakim pojęcia tego używa Kant, polski termin cel sugeruje, 
że jest to coś, do czego się zdąża i co się osiąga (jak strzała wypuszczona z łuku, 
która zmierza do celu będącego w zasięgu wzroku). Termin niemiecki jest pozbawiony 
takiego kontekstu, Zweck bardziej wiąże się ze zorientowaniem, ukierunkowaniem. 
A zatem mówimy tu o dwóch różnych sytuacjach. Cel, do którego strzela łucznik, 
stanowi składnik procesu strzelania w takim samym sensie, jak łuk lub strzała. I tak 
samo jak strzelanie bez celu nie ma sensu, tak samo nie ma sensu strzelanie bez łuku 
czy strzały. Niemieckie rozumienie terminu Zweck nie zakłada wcale, że cel to punkt, 
który należy osiągnąć, aby celowość została dopełniona. Jeśli więc przetłumaczymy 
Zweck jako ukierunkowanie237, lepiej możemy zrozumieć sens tego terminu, zwłaszcza 
w kontekście, w jakim używa go Kant. Ukierunkowując się na coś, nie zakładamy 
wcale, że ów punkt osiągniemy. Ukierunkowując się na punkt orientacyjny, możemy 

 237 Tak tłumaczą termin Zweck T. Mieszkowski i P. Pachciarek w polskim wydaniu Słownika 
teologicznego K. Rahnera i H. Vorgrimlera. Hasło ukierunkowanie opatrzone jest adnotacją 
niem. Zweck, patrz: K. Rehner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, 
P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 511.
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traktować go jako drogowskaz, którego zadaniem jest wyznaczać kierunek. Dopiero 
gdzieś u kresu drogi punkt taki może, ale nie musi, być osiągnięty. Podsumowując: 
istotą różnicy pomiędzy interesującymi nas terminami Zweck i cel jest proporcja drogi, 
jaką cel wyznacza, i samego celu w sensie punktu, który jest kresem drogi. Termin cel 
sugeruje, że istotą celowości jest jej kres w sensie końca zdążania do celu, połączenie 
znaczenia terminów Zweck i Ziel dobitnie to podkreśla. Termin Zweck akcentuje zaś, 
że istotą celowości jest raczej podążanie w sensie ukierunkowania, co nie wyklucza, 
że ów punkt ostateczny zostanie osiągnięty, ale też nie zakłada, że jest on w zasięgu 
wzroku, i nie zakłada, że musi zostać osiągnięty. Zresztą ostatecznym argumentem 
podkreślającym niezręczność polskiego tłumaczenia jest po prostu pochodzenie pol-
skiego słowa cel od niemieckiego Ziel. 

Ponieważ u Kanta termin cel pojawia się w związku z teleologią, innym sposobem 
rozjaśnienia sensu pojęcia cel będzie odwołanie się do greckiego źródłosłowu. Termin 
teleologia pojawia się w filozofii jako efekt działalności filozoficznej Arystotelesa, 
nazwa teleologia stanowi odniesienie do greckiego ôÝëïò�w znaczeniu rzeczowniko-
wym lub ôÝëåéïò w znaczeniu przymiotnikowym. W znaczeniu przymiotnikowym 
sens interesującego nas terminu jest dosyć jednoznaczny, ôÝëåéïò to: doskonały, zu-
pełny, skończony. W tym znaczeniu sens słowa cel pozbawiony zostaje w zasadzie 
całego mylącego zakresu, który powstaje w tłumaczeniu polskim. Dlatego również 
rzeczownikowe znaczenie terminu ôÝëïò�nie jest już jednoznaczne w języku polskim. 
W pierwszym znaczeniu ôÝëïò to granica, ostateczny kres; w drugim – spełnienie, 
osiągnięcie, w trzecim zaś, dla Arystotelesa najważniejszym, ostateczna przyczyna 
i cel. Ponieważ sensem prowadzonych tu analiz jest ustalenie rozumienia pojęcia celu 
przez Kanta, istotne będzie, aby w tym miejscu, mając już do dyspozycji dosyć ob-
szerny zakres źródeł tego terminu, spróbować ustalić, do którego ze znaczeń odnosił 
się w swoich analizach.

Pierwsza definicja celu, jaką możemy znaleźć w Krytyce władzy sądzenia, mówi, 
że celem nazywamy „pojęcie pewnego przedmiotu, o ile zawiera ono zarazem rację 
rzeczywistości tego przedmiotu”238. Definicja transcendentalna mówi, że: „cel to 
przedmiot pojęcia, o ile uważamy je za przyczynę tego przedmiotu (za realną podsta-
wę jego możliwości); przyczynowość zaś pojęcia w odniesieniu do jego przedmiotu 
– to celowość ( forma finalis)”239. Zwłaszcza ten ostatni termin odsyła nas wprost do 
Arystotelesa, chociaż wydaje się, że przypis ten powinien brzmieć: causa finalis, bo 
takie jest znaczenie tego terminu według Arystotelesa. 

Ważnym odwołaniem do wątpliwości związanych z przekładem słowa Zweck jako 
cel jest wprowadzone przez Kanta pojęcie celowości bez celu. Celowość bez celu to 
inaczej celowość formalna. Określenie to pojawia się u Kanta w odniesieniu do piękna. 
„Obiektywna celowość może być poznana tylko poprzez odniesienie tego, co różno-
rodne, do określonego pojęcia. Już z tego samego jasno wynika, że piękno, którego 
ocenianie ma za podstawę jedynie formalną celowość, tj. celowość bez celu, jest zupeł-
nie niezależne od wyobrażenia dobra, ponieważ dobro zakłada celowość obiektywną, 
tj. odniesienie przedmiotu do pewnego określonego celu”240. Stanowi to odniesienie 

 238 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. XVIII.
 239 Tamże, s. 32.
 240 Tamże, s. 44.
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do definicji piękna wyprowadzonej z trzeciego znamienia sądu smaku, która mówi: 
„piękno jest formą celowości danego przedmiotu, o ile zostaje ona w nim spostrzeżona 
bez wyobrażenia jakiegoś celu”241. Celowość bez celu jest ukierunkowaniem w jak 
najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. W ramach celowości formalnej wnio-
skuje się o ukierunkowaniu, nie mając przed oczyma tego, na co dany przedmiot jest 
ukierunkowany. Zilustruje nam to metafora łucznika: obserwując go mierzącego do 
czegoś, czego nie widzimy, orzekamy o sensowności jego działania, wnioskując tylko 
na podstawie formalnej celowości, jaką wyraża cała jego postawa.

Dobro najwyższe

Jeśli zechcemy odwołać się do klasycznych koncepcji celowości, podobne widzenie 
pojęcia celu proponuje Arystoteles. W pierwszej księdze Etyki nikomachejskiej zauwa-
ża, że mamy do czynienia z wielką różnorodnością celów. Wszędzie jednak tam, gdzie 
„celem jest coś odrębnego od działania, wszędzie tam wytwory posiadają z natury 
swej większą wartość aniżeli [odnośne] czynności”242. Celowość odsyła nas do sensu, 
który przekracza dane działanie. Tworzy to hierarchię celów w ten sposób, że cele 
sztuk kierowniczych zyskują pierwszeństwo nad celami sztuk podporządkowanych. 
„Albowiem ze względu na pierwsze dąży się do drugich”243. Powstająca w ten sposób 
hierarchia mogłaby prowadzić donikąd, jeśli wskazane podporządkowanie obejmowa-
łoby coraz więcej elementów bez naczelnej zasady stojącej u szczytu. Dlatego Arysto-
teles pisze: „Jeżeli tedy działanie ma jakiś cel, którego pragniemy dla niego samego 
i ze względu na który pragniemy też wszystkich innych rzeczy, jeśli więc nie wszystko 
jest przedmiotem naszego dążenia ze względu na coś innego (w tym bowiem wypadku 
rzecz szłaby w nieskończoność i pragnienie nasze stałoby się próżnym i daremnym), 
to oczywiste, że taki cel jest chyba dobrem samym przez się i dobrem najwyższym”244. 
Pojęcie dobra najwyższego, które się tu pojawia, tworzy właściwy kontekst dla pojęcia 
celu z jednej strony i dla teleologii w ogóle, z drugiej. Termin dobra najwyższego, 
o którym pisze Arystoteles we wspomnianym fragmencie, to: Eñéóôïí ôÝëåéïõ , przy 
czym, jak zauważa Arystoteles, jeśli chcemy rozważać, czym jest dobro najwyższe 
w sensie celu najwyższego, ostatecznego, to trzeba do tego odpowiedniej nauki, która 
tak jak samo pojęcie jest „naczelną i kierowniczą”. Za taką, zdaniem Stagiryty, ucho-
dzi polityka, nauka o państwie. „Ona bowiem orzeka, które nauki należy w państwie 
uprawiać i których się kto ma uczyć, i w jakiej mierze; widzimy też, że pod nią pod-
padają te właśnie umiejętności, które najwyżej cenimy, jak sztuka dowodzenia, sztu-
ka gospodarowania i retoryka. Skoro zaś ta nauka używa do swego celu wszystkich 
umiejętności praktycznych, a ponadto rozstrzyga o tym, co należy czynić, a czego 
zaniechać, to cel jej musi obejmować cele wszystkich innych [umiejętności], tak że 
cel ten musi być najwyższym dobrem i dla jednostki, i dla państwa, to jednak dobro 

 241 Tamże, s. 61.
 242 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, s. 1094a.
 243 Tamże, s. 1094a.
 244 Tamże.
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państwa zdaje się być czymś większym i doskonalszym, zarówno gdy idzie o osiąg-
nięcie, jak też zachowanie go; i dla jednostki bowiem miłą jest rzeczą dopięcie celu, 
ale piękniejszą i bardziej boską – dla narodu i dla państwa”245.

Święty Tomasz

Kolejna koncepcja kontynuująca filozofię Arystotelesa to koncepcja św. Tomasza 
z Akwinu. W jego rozważaniach odnoszących się do teleologii znajdujemy bezpo-
średni punkt wyjścia rozważań Kanta. Tematem, który spina rozważania św. Tomasza 
i Kanta, jest tak zwany piąty dowód na istnienie Boga246. Bywa on nazywany dowo-
dem teleologicznym, co tłumaczy przywołanie go właśnie w tym momencie. Punktem 
wyjścia Tomaszowego dowodu jest prosta obserwacja, że wszystkie przedmioty dzia-
łają w jakimś celu. Prawidłowość, jaką możemy obserwować, zwłaszcza w wypad-
ku przyrody nieożywionej, nie da się wytłumaczyć przypadkiem, ponieważ martwy 
przedmiot nie może sam dzięki swojemu poznaniu kierować swoimi poczynaniami, 
za kierowaniem tym musi stać jakiś rozum, który na podobieństwo łucznika nadaje 
kierunek przedmiotowi, aby ten zmierzał do celu. Czyli istnieje jakiś byt rozumny, 
dzięki któremu wszystkie rzeczy zmierzają do celu. Święty Tomasz, przedstawiając 
ten dowód w Summie filozoficznej247, wskazywał na współpracę wielu przedmiotów 
w urzeczywistnieniu jednego porządku świata, osiągnięciu przez świat harmonii. 
Rozważania św. Tomasza prowadzą do Projektodawcy tego ładu, Architekta świata. 
Polemikę z Tomaszowym dowodem przeprowadził Kant w Krytyce czystego rozumu. 
Znajdujemy tam następującą charakterystykę dowodu teleologicznego (Kant nazywa 
go fizyko-teologicznym): „1. W świecie występują wszędzie wyraźne oznaki pewnego 
uporządkowania przeprowadzonego wedle ściśle określonego celu, z wielką mądrością 
i w obrębie pewnej całości, która odznacza się zarówno nie dającą się opisać różnorod-
nością treści, jak i zakresem nieograniczonej wielkości; 2. To celowe uporządkowanie 

 245 Tamże, s. 1094b.
 246 „Piąta droga wskazuje fakt kierownictwa rzeczami na świecie. Widzimy bowiem, jak rzeczy 

pozbawione [wszelkiego] poznania, mianowicie ciała naturalne, działają celowo. Objawia się to 
w tym, że zawsze lub bardzo często działają jednakowo, a działają po to, by dopiąć tego, co dla 
nich najlepsze. Jasne więc, że nie dochodzą do celu mocą przypadku, ale w sposób zamierzony. 
Otóż rzeczy pozbawione [wszelkiego] poznania o tyle dążą do celu, o ile są kierowane ku niemu 
przez kogoś obdarzonego zdolnością poznawania i myślenia, tak jak strzała przez łucznika. 
A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkimi naturalnymi rzeczami ku celowi – i jego 
to zwiemy Bogiem” – św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I, 2, 3, przeł. O.P. Bełch OP, 
Londyn 1975, s. 84.

 247 Inną postać tego dowodu znajdujemy w Sumie przeciw poganom (Summa contra gentiles): „Jan 
Damasceński przytacza jeszcze inne uzasadnienie wzięte z dziedziny rządzenia rzeczami. Uza-
sadnieniem tym posługuje się również Komentator w II księdze Fizyki. Jest ono następujące. 
Rzeczywistości przeciwnych i niezgodnych nie można zawsze lub często łączyć w jeden porzą-
dek, chyba że za pomocą czyjegoś zarządzania, dzięki któremu wszystkie i każda z osobna dążą 
do pewnego określonego celu. Lecz widzimy, że na świecie łączą się w jeden porządek rzeczy-
wistości rozmaitej natury, i to nie czasem i przypadkowo, lecz zawsze lub często. Musi więc 
być ktoś, kogo opatrzność rządzi światem. A tego nazywamy Bogiem” – św. Tomasz z Akwinu, 
Summa contra gentiles, I, 13, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003, s. 53.
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jest rzeczom w świecie zupełnie obce i przysługuje im tylko przypadkowo, tj. natura 
różnych rzeczy nie mogła sama przez się, za pośrednictwem tak rozmaitych a wią-
żących się z sobą środków, współdziałać [przy osiąganiu] określonych ostatecznych 
celów, gdyby pewna zarządzająca rozumna zasada (Prinzip) nie była ich do tego celu 
całkiem specjalnie wybrała i uposażyła wedle tkwiących u podłoża idei; 3. Istnieje 
więc pewna wzniosła i mądra przyczyna (lub więcej takich przyczyn), która musi być 
przyczyną świata nie tylko przez płodność, jako ślepo działająca wszechmocna przyro-
da, lecz [także] przez wolność, jako inteligencja; 4. Jedność tej przyczyny można wy-
wnioskować z jedności wzajemnego stosunku między częściami świata jako członami 
kunsztownej budowli, a wnioskować o tym można z [całą] pewnością na podstawie 
tego, dokąd sięga nasza obserwacja, poza tym zaś z [pewnym] prawdopodobieństwem, 
jeżeli wnioskujemy wedle wszelkich zasad analogii”248. Według intencji samego Kanta 
i zgodnie z jego streszczeniem piątego dowodu, istotą argumentów, z którymi mamy 
w nim do czynienia, jest „doświadczenie rzeczy obecnego świata, ich własności i upo-
rządkowanie”249. Punkt wyjścia stanowi ogląd świata w jego uporządkowaniu, czyli 
ogląd przyrody, dokładnie według sposobu, w jaki Kant rozumie ten termin we wstę-
pie do Krytyki władzy sądzenia. Ogarnięcie, z jednej strony – wielkiej różnorodności, 
z drugiej – zdumiewającego uporządkowania świata widzialnego, przekracza możli-
wości ograniczonego poznania ludzkiego. 

„Świat obecny otwiera przed nami tak niezmierzone pole różnorodności, ładu, ce-
lowości i piękna – bez względu na to, czy poszukuje się ich w nieskończoności prze-
strzeni, czy przy nieskończonym jej podziale – że nawet przy wiadomościach, jakie 
mógł o tym zdobyć nasz słaby intelekt, w obliczu tak wielu i tak nieprzejrzanie wiel-
kich cudowności, wszelka mowa traci swą dobitność, wszelkie liczby swą siłę na [ich] 
przemierzenie, a nawet myślom naszym brak wszelkiego ograniczenia, tak iż nasz sąd 
o całości musi się zmienić w nieme, lecz tym bardziej wymowne zdumienie”250.

Kant ostatecznie odrzuca dowód teleologiczny, stwierdzając, że doświadczenie 
empiryczne jest zbyt wątłe, aby poprzez swoją treść wypełnić pojęcie tak potężne, 
jak pojęcie Boga. Istotne jednak w rozważaniach na temat dowodu jest ujęcie świa-
ta w aspekcie teleologicznym. Doświadczenie empiryczne niemego zachwytu wobec 
porządku różnorodnego świata, a także niezwykle dobrze pasująca do tego doświad-
czenia koncepcja celowego działania przyrody, znakomicie pokazują sens formalnej 
celowości przyrody jako doświadczenia, którego nie można pozostawić bez wyjaśnie-
nia. Kant, odrzucając przyrodę jako argument na rzecz istnienia Boga, wraca do tej 
koncepcji, wykorzystując ją w związku z refleksyjną władzą sądzenia. 

Kolejną istotną kwestią do przeanalizowania pozostaje zagadnienie teleologii przy-
rody i właściwego rozumienia związków władzy sądzenia z „odczytywaniem” przyro-
dy jako rzeczywistości istot żywych.

 248 I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A625–626.
 249 Tamże, A620.
 250 Tamże, A622.
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Świat istot żywych

Myśl Kanta dotycząca możliwości poznania świata istot uogranizowanych, czy-
li żywych, jest bodaj najgłośniejszym jego twierdzeniem dotyczącym teleologicznej 
władzy sądzenia. Myśl ta brzmi: „Jest bowiem całkiem pewne, że istot uorganizowa-
nych i ich wewnętrznej możliwości nie możemy na podstawie jedynie mechanicznych 
zasad przyrody nawet dostatecznie poznać, a cóż dopiero wytłumaczyć je sobie. Jest 
to do tego stopnia pewne, że możemy śmiało powiedzieć, iż dla ludzi byłoby czymś 
niedorzecznym choćby tylko żywić takie zamysły, czy spodziewać się, że kiedyś zjawi 
się jeszcze jakiś Newton, który potrafi wytłumaczyć choćby tylko powstanie źdźbła 
trawy na podstawie praw przyrody, jakim żaden zamiar nie narzucił [stosownego] po-
rządku; przeciwnie, musimy człowiekowi możliwości zrozumienia tego bezwzględnie 
odmówić”251. 

Wyrażony tu sceptycyzm wobec możliwości poznania świata istot żywych z jednej 
strony przekreśla możliwość ich poznania w sensie znajomości przyczyn i skutków, 
tak jak ma to miejsce w wypadku opisu świata fizycznego za pomocą mechaniki New-
tona; z drugiej strony myśl ta wyraża nie wprost przekonanie, że teleologiczny opis 
świata istot żywych nie jest opisem poznawczym w takim sensie, w jakim jest nim po-
znanie na podstawie zasad przyczynowo-skutkowych. Pytanie, które interesuje Kanta 
w kontekście tak sformułowanej tezy, o zasadniczą niemożność poznania świata istot 
żywych, wydaje się dotyczyć możliwości uporządkowania świata jestestw uorganizo-
wanych w jakiś możliwy sposób252. 

Rozumienie terminu jestestwo uorganizowane jest, według Kanta, następujące: 
„uorganizowanym tworem przyrody jest ten, w którym wszystko jest wzajemnie ce-
lem i środkiem. Nic nie jest w nim nadaremne, bezcelowe i nic nie może być przypi-
sane ślepemu mechanizmowi przyrody”253. Związane jest z tym pojęcie tak zwanego 
celu naturalnego, czyli czegoś, co z jednej strony rozpoznajemy jako wytwór przyrody, 
z drugiej zaś – jako cel. W konsekwencji otrzymujemy następujące określenie: „pewna 
rzecz istnieje jako cel naturalny, jeśli jest (choć w dwojakim znaczeniu) przyczyną 
i skutkiem samej siebie. Zawarta jest w tym bowiem przyczynowość, która nie daje 

 251 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 337–338.
 252 Wiele miejsca Kantowskiej teorii istot żywych poświęca Ryszard Panasiuk w swojej książce 

Przyroda. Człowiek. Polityka, Warszawa 2002.
 253 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 295–296.



96

Część III Władza sądzenia w użyciu teleologicznym

się połączyć z samym tylko pojęciem przyrody bez podłożenia jej pewnego celu, ale 
i wtedy też może być ona bez sprzeczności wprawdzie pomyślana, ale nie pojęta”254. 
Pojęcie celu naturalnego odsłania więc niejako podwójną przyczynowość tkwiącą 
w świecie jestestw uorganizowanych, w mniejszej empirycznej skali są to twory przy-
rody i jako takie mogą być opisane poprzez relację przyczynowo-skutkową, w więk-
szej – zasada przyczynowo-skutkowa przestaje mieć zastosowanie i niezbędne staje 
się ujęcie celowe. Kant obrazuje ową różnicę, określając, że związek przyczynowo-
skutkowy biegnie „w dół”, to znaczy tworzy łańcuch zależności, w którym każdy ele-
ment zostaje użyty w sposób jednorazowy. „Rzeczy, które jako skutki zakładają inne 
rzeczy jako przyczyny, nie mogą zarazem wzajemnie być ich przyczyną”255. Możliwe 
jest jednak wspomniane już ujęcie podwójne, które zakłada przyczynowość zarówno 
„w dół”, jak i „w górę”. „Da się jednak pomyśleć także związek przyczynowy oparty 
na pojęciu rozumowym (podług celów), który, rozpatrywany jako szereg, zawierałby 
w sobie zależność zarówno w dół, jak i w górę, i rzecz, oznaczona w tym szeregu raz 
jako skutek, zasługuje przecież idąc w górę na miano przyczyny tej rzeczy, której ona 
jest skutkiem”256.

Dochodzimy w ten sposób do określenia celu naturalnego w kontekście wytworów 
przyrody, które to określenie uwzględnia zarówno ową podwójną przyczynowość, jak 
i integralność oraz wewnętrzne zorganizowanie. „Jeśli więc o jakimś ciele mamy wy-
dać sąd, że jest samo w sobie i co do swej wewnętrznej możliwości celem naturalnym, 
to potrzebne jest do tego, by wszystkie jego części wzajemnie się wytwarzały zarówno 
co do formy, jak i związku, tworząc w ten sposób dzięki własnej przyczynowości 
pewną całość, której pojęcie mogłoby na odwrót (w istocie posiadającej stosowną dla 
takiego wytworu przyczynowość podług pojęć) [być] przyczyną tej całości podług 
pewnej zasady i tym samym mogłoby powiązanie przyczyn sprawczych być uważane 
zarazem za skutek przyczyn celowych”257.

Antynomia władzy sądzenia

Myśl Kanta zmierza tutaj w stronę antynomii, z którą mamy do czynienia w związ-
ku z próbą opisania i zrozumienia świata istot żywych. Antynomia ta ma źródło we 
wskazanym już fakcie niemożności zadowalającego wytłumaczenia praw rządzących 
przyrodą (czyli również światem istot żywych) na gruncie zasad przyczynowo-skut-
kowych. Kant jednak formułuje problem w bardzo specyficzny sposób, to znaczy 
wskazuje, że antynomiczność w związku z problemem przyrody powstaje, gdy pró-
bujemy opisać całość rzeczywistości (którą to całość określa Kant właśnie jako przy-
rodę) w sposób mechaniczny. Perspektywa, o jaką chodzi w rozważaniach Kanta, ma 
charakter totalny i z punktu widzenia tej właśnie perspektywy zasady przyczynowo-

 254 Tamże, s. 286.
 255 Tamże, s. 289.
 256 Tamże, s. 289.
 257 Tamże, s. 291.
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-skutkowe opisują rzeczywistość w sposób niezadowalający. „Nie umiemy bynajmniej 
dowieść niemożliwości wytwarzania organicznych tworów przyrody przez sam tylko 
mechanizm przyrody; nie potrafimy bowiem nieskończonej różnorodności szczegó-
łowych praw przyrody (będących dla nas czymś przypadkowym, jako że poznajemy 
je tylko empirycznie) zrozumieć w jej pierwszej wewnętrznej podstawie, a zatem nie 
potrafimy żadną miarą dosięgnąć wewnętrznej, zupełnie wystarczającej zasady moż-
liwości przyrody (zasady leżącej w sferze nadzmysłowej)”258. Przywołując tu przyta-
czaną już myśl Arystotelesa, kiedy poszukujemy zasady najwyższej, czyli dotyczącej 
znacząco dużej całości rzeczywistości, jesteśmy zmuszeni sięgać do czegoś, co poza 
ową rzeczywistość wykracza, a więc do celu rozumianego jako dobro najwyższe. Pró-
ba tłumaczenia rzeczywistości w tak ogólnej skali przez nią samą, a do tego w istocie 
sprowadza się próba znalezienia opisującej wszystko zasady przyczynowo-skutkowej, 
musi być skazana na niepowodzenie. 

W związku z tym, że rozum próbuje jednak ogarnąć rzeczywistość w sposób me-
chaniczny, powstaje antynomia. Antynomia ta, nazwana przez Kanta antynomią wła-
dzy sądzenia, ma następującą postać: 

„Pierwszą maksymą władzy sądzenia jest teza: wszelkie wytwarzanie rzeczy ma-
terialnych i ich form musi być uważane za możliwe podług li tylko mechanicznych 
praw.

Drugą maksymą jest antyteza: niektóre wytwory materialnej przyrody nie mogą 
być uważane na możliwe podług li tylko mechanicznych praw (wydanie o nich sądu 
wymaga zupełnie innego prawa przyczynowości, a mianowicie prawa przyczyn 
celowych)”259.

Antynomia, z którą mamy tu do czynienia, jest jednak, zdaniem Kanta, pozorna. 
Bierze się ona z pomieszania działania na tym samym obszarze refleksyjnej i deter-
minującej władzy sądzenia. „Wszelki zatem pozór antynomii pomiędzy maksymami 
właściwie fizykalnego (mechanicznego) i teleologicznego sposobu wyjaśniania polega 
na tym, że miesza się zasadę refleksyjnej władzy sądzenia z zasadą determinującej 
[władzy sądzenia] oraz autonomię pierwszej (która obowiązuje jedynie subiektywnie 
na użytek rozumu w odniesieniu do szczegółowych praw empirycznych) z heterono-
mią drugiej, która musi stosować się do danych przez intelekt (ogólnych lub szczegó-
łowych) praw”260. Ostatecznym rozwiązaniem antynomii jest, zdaniem Kanta, pozo-
stanie przy podwójnej przyczynowości, za pomocą której wyjaśniamy mechanizmy 
przyrody. W skali praw szczegółowych zasady przyczynowo-skutkowe zachowują 
ważność, w skali najogólniejszej nieuniknione staje się pytanie o cel przyrody, czyli 
oprócz pytania: „jak funkcjonuje mechanizm przyrody?”, niezbędne jest pytanie: „po 
co przyroda w ogóle jest?”. Po przyjęciu celowej perspektywy nieuchronnie pojawia 
się kwestia rozumnej przyczyny, która stoi za mechanizmem przyrody. Ostatecznie 
przyczyna ta znowu zostaje wskazana w sposób jak gdyby, co ma uchronić nas przed 
wejściem na teren teologii.

 258 Tamże, s. 317.
 259 Tamże, s. 314.
 260 Tamże, s. 318–319.
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Teleologia wobec teorii ewolucji

Po wyjaśnieniu kwestii związanych z celowym ujęciem przyrody według Kanta 
niezbędne staje się przedstawienie tych rozważań w kontekście współczesnej dyskusji 
na temat przyrody, jak również rozjaśnienie kwestii przydatności koncepcji celowych 
we współczesnych teoriach wyjaśniających funkcjonowanie przyrody. Wydaje się, że 
idea celowości, zwłaszcza w związku z celowym ujęciem procesów przyrodniczych, 
została na skutek odkryć naukowych, począwszy od teorii Darwina, nieomal całko-
wicie odrzucona. Ponieważ jednak celem prowadzonych tu rozważań nie jest analiza 
poglądów Kanta, lecz poszukiwanie możliwości politycznego odniesienia władzy są-
dzenia, wydaje się sensowne, aby rozpatrzyć teleologiczną część teorii władzy sądze-
nia pod tym właśnie kątem. Ewentualna przydatność teleologicznej władzy sądzenia 
w procesie wydawania sądów politycznych ma różnorakie uzasadnienie. Jeśli traktu-
jemy wywód Kanta, zawarty w Krytyce władzy sądzenia, jako jego spójny pogląd do-
tyczący władzy sądzenia jako jednej z trzech podstawowych władz odpowiedzialnych 
za ludzkie poznanie, to oczywiście musimy również teleologiczną władzę sądzenia 
rozpatrywać jako część tej systematycznej refleksji. Jeśli tak, to aby właściwie ująć 
sens pojawiającego się tutaj problemu celowości w odniesieniu do przyrody, należy 
przypomnieć charakter pojęcia celowości w systemie Kanta, jak również znaczenie 
terminu przyroda. 

Celowość pojawia się w teorii władzy sądzenia jako jeden z najbardziej elementar-
nych czynników stanowiących o mechanizmie sądzenia w ogóle. Już we wstępie do 
Krytyki władzy sądzenia, pytając o warunki możliwości połączenia filozofii teoretycz-
nej i praktycznej w kontekście refleksyjnej władzy sądzenia, stwierdza Kant, że taką 
możliwość tworzy właśnie idea celowości. Tylko poprzez celowe ujęcie form przyrody 
w jej różnorodności możemy mówić o realizacji koncepcji władzy sądzenia jako spa-
jającej filozofię praktyczną i teoretyczną. Trzeba również przypomnieć, że koncepcja 
celowego ujęcia przyrody nie ma na celu jej poznawania. Ujęcie przyrody jako struk-
tury celowej ma u swych podstaw założenie mówiące, że traktujemy przyrodę w jej 
różnorodności tak, jak gdyby została stworzona przez jakiś intelekt. 

Celowe ujęcie przyrody nie rości sobie pretensji do wiedzy o charakterze poznania, 
co więcej, Kant wyraźnie zaznacza, że ujęcie takie nie jest związane z intelektem, 
lecz z władzą sądzenia. Rozważanie błędności celowego ujęcia przyrody w kontekście 
wiedzy o charakterze naukowym nie ma sensu, ponieważ sam Kant stwierdza, że sądy 
takie wiedzą nie są. Do tego należy dodać problematykę związaną ze znaczeniem ter-
minu przyroda. Termin ten w ujęciu Kanta bynajmniej nie oznacza przyrody w sensie 
rzeczywistości organizmów żywych, jak współcześnie określa się przyrodę, dzieląc ją 
dodatkowo na ożywioną lub nieożywioną. W systemie Kanta przyroda to po prostu 
różnorodność postrzeganej rzeczywistości, która jednak ma charakter uporządkowany. 
Tak więc istotą Kantowskiego ujęcia przyrody nie jest ujęcie rzeczywistości świata 
opisywanego przez tak zwane nauki przyrodnicze, lecz ogólne określenie tego, co 
w najszerszym sensie postrzegamy. Termin ten odnosi się raczej do przyrody w sensie 
świata czy rzeczywistości niż przyrody w sensie ekosystemu.

Ponadto jeśli rozważać celowość przyrody w kontekście sądów politycznych, to 
kwestia celowości przyrody, w sensie na przykład gospodarowania zasobami natural-
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nymi, czy jak to ujął Kant, kwestia możliwości urzeczywistnienia pojęcia wolności, sta-
je się fundamentalna bez względu na odniesienie do badań prowadzonych przez nauki 
przyrodnicze. Wreszcie fakt, na który zwracała uwagę Arendt. Polityczna działalność 
człowieka, w odróżnieniu od chociażby moralności, cechuje się uwarunkowaniem, ja-
kie tworzy specyfika bycia na Ziemi, czyli w określonych warunkach, które tworzy 
przyroda w sensie okoliczności, w jakich człowiek jako istota fizyczna funkcjonuje 
na Ziemi. Z bardzo prozaicznie pojmowanych warunków życia na Ziemi rozumianych 
jako specyficznie ukształtowany system przyrody, wynika cały szereg uwarunkowań, 
które mają zasadniczy wpływ na sposób naszego funkcjonowania. I tu również nie 
sposób nie zgodzić się z Kantem, że z tak zdeterminowanej przyrody w zupełnie jasny 
i niepozostawiający wątpliwości sposób wyłamuje się przyczynowość według pojęcia 
wolności, przyczynowość, która w sensie intencji i zamiarów może być całkowicie 
niezależna od świata pojęć przyrody. 

W tym kontekście pytanie o celowe ujmowanie formalnej czy materialnej różno-
rodności przyrody w kontekście celowości, która może znaleźć urzeczywistnienie 
w postaci zaistnienia celów świata wolności w świecie przyrody, nie traci bynajmniej 
na znaczeniu. A tym samym rozważania na temat celowości przyrody nie wydają się 
ani absurdalne, ani niepotrzebne w kontekście konstruowania teorii władzy sądzenia. 
„W konieczności bowiem tego, co jest celowe i ma tego rodzaju właściwości, jak gdyby 
zostało umyślnie stworzone dla naszego użytku, choć zdaje się pierwotnie przysłu-
giwać istocie rzeczy bez względu na nasz użytek – w konieczności tej tkwi właśnie 
podstawa wielkiego podziwu dla natury nie tyle poza nami, ile w naszym własnym 
rozumie”261. 

Dodatkowo kwestia stosowania celowości jako zasady regulującej funkcjonowanie 
rzeczywistości również nie jest oczywista. Twierdzi się zwykle, że po sformułowaniu 
teorii Darwina stosowanie konkurencyjnych, opartych na zasadzie celowości teorii nie 
ma sensu. Teoria Darwina, wyjaśniająca powstanie świata istot żywych poprzez ich 
ewolucję, ma charakter przyczynowo-skutkowy, czyli wyjaśnia złożoność świata istot 
żywych poprzez działanie, mówiąc językiem Kanta, przyczyn mechanicznych, ale 
tylko pozornie. Należy zauważyć, że metodologicznie teoria ewolucji funkcjonuje na 
terenie empirii, czyli jako taka nie pokrywa się z zakresem działania władzy sądzenia, 
która działa w sferze pomiędzy – światem pojęć przyrody i światem pojęcia wolności. 
Ponadto nawet współcześnie zwraca się uwagę, że zaproponowane przez Darwina wy-
tłumaczenie powstania świata istot żywych ma tak zwane punkty nieciągłości. Za ta-
kie punkty uważa się kwestię powstania życia w ogóle, jak również kwestię powstania 
człowieka jako istoty świadomej. Podobne wątpliwości wyłaniają się w związku z tak 
zwaną zasadą antropiczną zaproponowaną przez Brandona Cartera. Zasada ta mówi, 
że powstanie życia opartego na materii organicznej wymagało bardzo specyficznych 
warunków fizycznych, takich jak: określony wiek wszechświata, prędkość ekspando-
wania, konkretne wartości określonych parametrów fizycznych, w których możliwe 
było rozwijanie się życia262. Wynika z tego, że rozwijanie „tła” teorii ewolucji jako 
świata rządzonego przez tylko i wyłącznie zasady mechaniczne jest wielce ryzykow-

 261 Tamże, s. 274.
 262 Por. J. Życiński, Bóg i ewolucja, Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego, Lublin 

2002, s. 95.
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ne, ponieważ powstanie życia wymaga tak ściśle określonych warunków, że hipoteza 
o jego przypadkowym powstaniu wydaje się bardzo ryzykowna. 

Wszystkie wątpliwości związane z teorią ewolucji prowadzą na powrót do hipotez 
celowych. Co więcej, okazuje się, że nawet przyjmując zaostrzone kryterium wery-
fikacji teorii teleologicznych, to znaczy badając ich przydatność na terenie matema-
tyki, również nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować. Odkrycie przez Kurta Gödla 
twierdzeń limitacyjnych zgasiło bowiem optymizm dotyczący możliwości dowodze-
nia zupełności i niesprzeczności tak zwanych bogatych systemów logicznych, co 
w zasadzie pogrzebało również szanse na wyjaśnianie poprzez tradycyjną matematykę 
rozbudowanych systemów fizycznych, a za taki należy uznać przyrodę (nawet jeśli 
pozostajemy na gruncie danych czysto empirycznych). Poszukiwanie narzędzia meto-
dologicznego przywróciło z kolei do łask teorie o charakterze teleologicznym, co po-
kazało, że ostra opozycja pomiędzy deterministyczną a teleologiczną wizją świata jest 
tworem sztucznym i nieuzasadnionym nawet na gruncie opisu procesów fizycznych, 
o biologicznych nie wspominając. To prowadzi do następującego wniosku: „skoro ta 
sama fizyczna struktura może być opisana zarówno w sposób przyczynowy, jak i przy 
użyciu technik wprowadzających terminologię teleologiczną, to trzeba uznać, iż nie 
można dokonywać prostego przeciwstawienia kauzalnej i teleologicznej interpretacji 
systemu fizycznego. Te ostatnie przeciwstawienia mają podłoże historyczne, jako że 
rozwój nowoczesnej fizyki i biologii domagał się zastąpienia Arystotelesowskich przy-
czyn celowych deterministycznymi prawami paradygmatu nowej nauki. Zastąpienie 
takie zaowocowało psychologicznym brakiem zaufania dla kategorii teleologicznych. 
Nie musi to jednak oznaczać ich całkowitej nieprzydatności w poszukiwaniach racjo-
nalnej interpretacji procesów przyrodniczych”263.

 263 Tamże, s. 87.
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Miejsce polityki

Chcąc należycie opisać charakter politycznej władzy sądzenia, musimy wrócić do 
kwestii definicji polityczności. A w związku z tym nie unikniemy próby określenia, 
jak Kant rozumiał sferę polityki i jakie miejsce zajmowała ona w jego systemie. Przy-
pomnijmy, że pojęcie polityczności zostało określone jako konkretyzacja uniwersalnej 
wartości, jaką jest wolność, w sferze publicznej. Próba odpowiedzi na pytanie o miej-
sce polityczności w systemie Kanta musi być odniesiona do tak określonego pojęcia.

Kant nigdy jednoznacznie nie określił, czym jest polityka; pewnego rodzaju zamęt 
terminologiczny powstały wokół tego pojęcia potęguje obecność w literaturze dotyczą-
cej filozofii społecznej Kanta pojęcia historiozofia lub filozofia historii264. Ilustrację 
tego problemu stanowi wspominana już kwestia tytułowania pism politycznych Kanta. 
W różnych wydaniach te same teksty są określane raz jako polityczne, kiedy indziej 
jako historiozoficzne. W rzeczywistości chodzi o ten sam obszar filozofii Kanta, do-
tyczący sfery spraw wspólnych. Hannah Arendt zwraca uwagę, że historia nie zajmuje 
wcale centralnego miejsca w filozofii polityki. „Koncepcja historii Kanta, sama w so-
bie dosyć istotna, nie jest centralną koncepcją jego filozofii i powinniśmy sięgnąć ra-
czej do Vica lub Hegla czy Marksa, jeśli zechcielibyśmy badać historię”265. Jak zatem 
Kant ujmuje ten problem? 

„Dla Kanta historia jest częścią przyrody, przedmiotem zainteresowania historii jest 
ludzki gatunek rozumiany jako część stworzenia, rozumiany jako ostateczny cel i ko-
rona stworzenia. (...) Czas życia człowieka jako jednostki jest zbyt krótki, aby rozwinąć 
wszystkie ludzkie cechy i możliwości, historia gatunków jest zatem procesem w któ-
rym: »będą mogły w pełni rozwinąć się wszystkie zarodki złożone w nim przez przy-
rodę, a jego powołanie, tu, na ziemi, zostanie wypełnione«. To jest »historia świata« 
widziana w analogii do organicznego rozwoju jednostki – dzieciństwa, dojrzewania, 
wieku dorosłego. Kant nigdy nie interesował się przeszłością; tym, co go interesowało, 
była przyszłość gatunków. (...) To jest początek historii, to jest trwający proces, i pro-
duktem tego procesu jest coś, co czasami nazywamy kulturą, czasami wolnością”266. 

 264 Obszernie historię tego pojęcia opisuje B. Markiewicz w artykule Kant o Rewolucji Francuskiej, 
czyli dzieje a filozofia transcendentalna..., s. 40–42.

 265 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 8.
 266 Tamże, s. 8.
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Pojęcie historii, którego używał Kant, różni się więc od historiozofii w rozumieniu 
Hegla, i raczej można by je określić jako wynikające bezpośrednio z rozważań Kan-
ta. Historia jest czasową perspektywą, w ramach której możemy obserwować rozwój 
gatunku ludzkiego, rozwój ten jest postrzegany z perspektywy teleologicznej. Aspekt 
historiozoficzny filozofii społecznej Kanta wynika raczej z obecności w jego rozważa-
niach pojęcia celu, co nadaje rozważaniom dotyczącym historycznego wymiaru życia 
społecznego specyficzne, filozoficzne zabarwienie. 

Wracając do pojęcia polityczności, w tekście traktatu Do wiecznego pokoju może-
my znaleźć następujący fragment: „Naturalnie, jeśli nie ma wolności i ugruntowanego 
na niej moralnego prawa, lecz wszystko, co dzieje się lub co dziać się może, jest po 
prostu mechanizmem przyrody, to polityka (jako sztuka używania tego mechanizmu 
do rządzenia ludźmi) stanowi całą praktyczną mądrość, zaś pojęcie prawa jest pustą 
myślą”267. Jeśli rozważymy świat bez wolności, to w jego ramach nie ma sensu mówić 
o prawie, którego źródłem jest wolność. W tak rozumianym uniwersum, polityka jest 
tylko sztuką rządzenia ludźmi poprzez użycie mechanizmu przyrody. Czyli w zde-
terminowanym, pozbawionym wolności świecie, który jest sumą odziaływających na 
siebie obiektów, polityka jest rządzeniem ludźmi opartym na działaniu tegoż mecha-
nizmu. A zatem skoro Kant rozważa świat, w którym współistnieją zarówno wolność, 
jak i przyroda, polityka musi być czymś więcej niż sztuką rządzenia ludźmi w sensie 
przyczynowo-skutkowym268.

Z drugiej strony, skoro to właśnie polityka przejmuje funkcję moralności w świecie, 
w którym moralność z powodu braku wolności nie występuje, to znaczy, że polityka 
styka się ze sferą moralności i w systemie Kanta zajmuje miejsce pomiędzy światem 
pojęć przyrody i światem pojęć wolności. Potwierdzeniem tego zdają się rozważania 
Kanta z dodatku do traktatu Do wiecznego pokoju dotyczące konfliktu pomiędzy po-
lityką i moralnością. 

Moralność i polityka

We wspomnianym dodatku otrzymujemy określenie polityki jako „wykonawczej 
nauki prawa”269, moralność zaś zostaje określona jako sama „nauka prawa”. Ponad-
to uważa Kant, że nie może być sprzeczności pomiędzy polityką i moralnością, tak 
jak nie może być sprzeczności pomiędzy teorią i praktyką tej samej nauki. Można 
zaryzykować twierdzenie, że sfera polityczności znajduje się pomiędzy teorią i prakty-
ką, co przywołuje podobieństwo do obszaru działania władzy sądzenia. Kant z faktu 
 267 I. Kant, Do wiecznego pokoju, przeł. M. Żelazny [w:] I. Kant, Rozprawy z filozofii historii, 

Kęty 2005, s. 191.
 268 Klasycznym przykładem takiego rozumienia polityki jest doktryna Machiavellego i tak też wi-

dzi ją jeden z jej najsłynniejszych współczesnych komentatorów – Leo Strauss. Uważa on, że 
pojawienie się doktryny Machiavellego należy łączyć z rodzącymi się w jego czasach naukami 
przyrodniczymi (por. L. Strauss, dz.cyt. s. 97–98). Koncepcja Machiavellego to właśnie próba 
uogólnienia wniosków wypływających z doświadczenia i sformułowania na tej podstawie praw 
rządzących sferą polityki, co według terminologii Kanta jest zamknięciem polityki w granicach 
przyrody jako zdeterminowanego systemu.

 269 I. Kant, Do wiecznego pokoju..., s. 189.
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funkcjonowania polityki w sferze pomiędzy buduje dwie możliwe postawy związa-
ne z ukierunkowaniem ruchu w tej sferze, czyli dwie możliwości ukierunkowania. 
Pierwszy wariant to odwrócenie się od moralności (wolności) w kierunku polityki jako 
technologii władzy (przyroda), drugi to uprawianie technologii władzy ze względu na 
moralność, czyli odwrócenie się w kierunku moralności (wolności). Pierwszą postawę 
nazywa Kant politycznym moralizatorstwem, drugą zaś – moralną polityką.

Interesująca nas sfera polityczności (w odróżnieniu od polityki w rozumieniu Kanta) 
jest sferą na styku polityki i moralności, w tym sensie, że stanowi połączenie, z jednej 
strony prawa moralnego, z drugiej – jego realizację na gruncie przyrody. Polityczność 
jest obszarem, gdzie spotykają się te dwie sfery, i jeśli przypomnimy po raz kolejny, 
co jest obszarem działania władzy sądzenia, okaże się, że jest to ta sama sfera. Moral-
ność, związana tutaj z wolnością, jest tym samym, co świat pojęcia wolności; polityka 
zaś, jako sfera zdeterminowanego, czyli rządzącego się prawami świata, jest tym sa-
mym, co świat pojęć przyrody. Polityczność staje się więc miejscem współdziałania 
tych dwóch czynników; czyli miejscem, w którym moralność i polityka lub wolność 
i przyroda stykają się z sobą. Zasadniczym problemem w ramach tak rozumianej sfery 
polityczności pozostaje ukierunkowanie ruchu w jej obrębie. Ruch ten jest, jak już 
wspomniano, możliwy w dwóch kierunkach: od przyrody w kierunku wolności i od 
wolności w kierunku przyrody. Decyzja, co jest nadrzędne, przyroda czy wolność, 
wydaje się tutaj kluczowa. W refleksji Kanta dwie wspomniane możliwości ilustrują 
dwie przywołane tu już postawy politycznego moralisty i moralnego polityka. Postawa 
politycznego moralisty jest postawą, która za nadrzędną uznaje sferę przyrody, czyli 
„wykuwa moralność w sposób, w jaki polityk uzna to za korzystne”270. Moralny poli-
tyk jest ukierunkowany przeciwnie, „tak ustanawia zasady mądrości państwowej, że 
mogą one współistnieć z moralnością”271. 

Jeśli chodzi o cel, jaki związany jest z tymi dwoma postawami, analogicznie do 
dwojakiej postawy wobec styku moralności i polityki, mamy do czynienia z dwojakie-
go rodzaju celem, który decyduje o ukierunkowaniu działania politycznego (działania 
związanego ze sferą polityczności). Kant wyróżnia tutaj cel materialny i formalny. 
Cel materialny to „przedmiot samowoli”, czyli cel rozpatrywany tylko ze względu na 
chcenie, cel formalny to cel „ugruntowany tylko na wolności w stosunkach zewnętrz-
nych”272, czyli imperatyw kategoryczny. Skoro cel formalny jako imperatyw katego-
ryczny jest jeden i najwyższy, cele materialne w sensie imperatywów hipotetycznych 
muszą być wobec celu formalnego podrzędne, czyli postawa moralnego polityka, jako 
przypisana do imperatywu kategorycznego, musi górować nad postawą politycznego 
moralisty, skoncentrowanego na celach partykularnych. Jak pisze Kant, zasada działa-
nia politycznego moralisty sprowadza się do „problemu technicznego (problema tech-
nicum)”, podczas gdy zasada działania moralnego polityka jest „zadaniem moralnym 
(problema morale)”273.

Rozwiązanie kwestii sporu pomiędzy moralnością i polityką na rzecz moralnego 
polityka jako postawy określającej ukierunkowanie w sferze polityczności sprawia, że 

 270 Tamże, s. 191.
 271 Tamże.
 272 Tamże, s. 195.
 273 Tamże.
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Kant zmienia zakres terminu polityka, który zostaje teraz określony według ukierun-
kowania wyznaczonego przez tę właśnie postawę274. Pisze Kant: „jeśli nie przyjmie-
my, że czyste zasady prawa mają obiektywną realność, to znaczy dają się wypełniać, 
i że odpowiednio do nich należałoby postępować w odniesieniu do narodu wewnątrz 
państwa, a dalej, we wzajemnym odnoszeniu się do siebie państw, jeśli nawet polityka 
empiryczna stawiałaby temu nie wiadomo jakie zarzuty. W prawdziwej polityce nie 
można uczynić ani jednego kroku, nie złożywszy uprzednio hołdu moralności i cho-
ciaż polityka sama w sobie jest trudną sztuką, to jednak pogodzenie jej z moralnością 
żadną sztuką nie jest, moralność rozcina bowiem węzeł, którego polityka rozwiązać 
nie potrafi, o ile obydwie pozostają we wzajemnej sprzeczności. Prawo człowieka musi 
zostać uznane za święte, chociażby panującą władzę miało to kosztować bardzo wiele 
poświęcenia”275. 

Polityka jako bycie pomiędzy

W swoim rozumieniu polityki Kant przyjmuje perspektywę celu ostatecznego, ja-
kim jest ludzkość i tak też rozumie on pojęcie celu ostatecznego przyrody. W tekście 
Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym tak przedstawia swoje rozu-
mowanie: „Największym problemem stojącym przed ludzkim gatunkiem, do którego 
rozwiązania zmusza go przyroda, jest zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego po-
wszechnie rządzącego się prawem. Wyłącznie w społeczeństwie, i to tylko w takim, 
w którym panuje największa wolność, czyli wolność łącząca się z powszechnym an-
tagonizmem jego członków przy równoczesnym jak najdokładniejszym wyznaczeniu 
granic owej wolności po to, by mogła ona istnieć wraz z wolnością innych – ponieważ 
powtarzam, przyroda tylko w takim społeczeństwie może osiągnąć swój najwyższy 
cel, mianowicie rozwinięcie wszystkich ulokowanych przez nią w rodzaju ludzkim 
zadatków, a jednocześnie chce ona, by ludzkość sama osiągnęła ów cel, jak i wszystkie 
inne cele swojego przeznaczenia, więc najważniejszym zadaniem postawionym przed 
ludzkim rodzajem przez przyrodę musi być społeczeństwo, w którym wolność przy 
respektowaniu praw zewnętrznych w jak największym stopniu łączy się z nieodpar-
tym przymusem, to znaczy w pełni sprawiedliwy ustrój obywatelski”276. Zaskakujące, 
że podobna myśl pojawia się już w Krytyce czystego rozumu. „Ustrój utrzymujący 
największą wolność człowieka w zgodzie z prawami, które sprawiają, iż wolność każ-
dego człowieka może współistnieć z wolnością innych (nie zaś ustrój dający najwyższą 
szczęśliwość, gdyż ta już sama z siebie [wtedy] nastąpi), jest przecież co najmniej ko-

 274 Howard Williams odczytuje postawę moralnego polityka jako postawę odpowiedzialnego przy-
wódcy. A kwestię celowości sfery politycznej widzi jako możliwą celowość historii rozumianą 
jako odczytywanie pewnych tendencji dziejowych. „Poprzez ujęcie historii jako ucieleśnienia 
celu, osoba etyczna może wejść w pozornie niemoralne trzęsawisko polityki, i wykorzystać jego 
arbitralność i nieprzewidywalność, aby doprowadzić do moralnie dobrego końca”. W tym ujęciu 
sens sfery politycznej nie tyle tkwi w niej samej, ile jest niejako narzucany poprzez kształtującego 
rzeczywistość przywódcę. Por. H. Williams, Kant’s Political Philosophy, Oxford 1985, s. 20–22.

 275 I. Kant, Do wiecznego pokoju..., s. 198.
 276 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym..., s. 35.
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nieczną ideą, którą trzeba przyjąć za podstawę nie tylko w pierwszym zarysie ustroju 
państwowego, lecz i przy wszystkich prawach”277.

Porównując takie rozumienie polityczności przez Kanta z zaproponowanym już po-
jęciem polityczności, możemy przyjąć, że nie ma pomiędzy nimi sprzeczności. Oby-
dwa opierają się na napięciu pomiędzy jest i powinno i obydwa zakładają jako zasadni-
czy cel realizację pojęcia wolności w widzialnym świecie. Podstawą do organizowania 
świata wedle politycznego porządku staje się wolność wprowadzana według zasady 
celowości przyrody. Przyczynowość według pojęcia wolności konstytuuje się w zbio-
rowym akcie sądu w sensie określenia celu ostatecznego, co z kolei zakłada, że cel 
ów może zaistnieć w rządzonym według praw przyrody świecie. Sednem politycznej 
władzy sądzenia okazuje się bycie pomiędzy światem pojęć przyrody w sensie ziemi 
jako sceny i światem pojęć wolności w sensie przyczynowości według pojęć wolności, 
którą człowiek wprowadza do świata przyrody poprzez osiąganie celów i realizację 
zamierzeń. Jeśli chcemy pytać o polityczną władzę sądzenia opartą na tradycyjnym 
rozumieniu tego, co polityczne, to zabieg taki nie jest w wypadku filozofii Kanta moż-
liwy. Polityka w sensie techniki sprawowania władzy jest nie do pogodzenia z władzą 
sądzenia, chyba że polityczną władzę sądzenia potraktujemy jako zastosowanie uni-
wersalnych reguł sprawowania władzy lub jako tworzenie takich reguł na podstawie 
tego, co szczegółowe, czyli konkretnych faktów historycznych. Umiejscowienie poli-
tyki względem władzy sądzenia, jako struktury będącej częścią aparatu poznawczego 
zależeć będzie od tego, który rodzaj władzy sądzenia zaproponujemy jako typowy 
dla sfery polityki. Ponieważ władza sądzenia w systemie Kanta ma określoną postać, 
sensowne będzie szukanie odpowiedzi na pytanie: co to jest polityka, ze względu na 
władzę sądzenia. Pytanie o determinującą władzę sądzenia nie ma sensu, bo ten ro-
dzaj władzy sądzenia ma zastosowanie jako subsumowanie szczegółowych przypad-
ków pod ogólne reguły, w sensie na przykład praw. Jeśli chodzi o refleksyjną władzę 
sądzenia, problem jest nieco bardziej złożony. Możemy mówić o refleksyjnej władzy 
sądzenia w sensie politycznym lub szczególnym przypadku refleksyjnej władzy są-
dzenia, jakim jest estetyczna władza sądzenia. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, 
czy sfera polityki jako taka jest sferą praw przyrody, czy praw wolności. Choć w za-
sadzie powinno się przyjąć, że polityka jest sferą pomiędzy światem praw wolności 
i praw przyrody, w ten sposób, że na jej gruncie poprzez sferę przyrody (czyli tego, co 
widzialne) osiągnięty zostaje cel wytknięty przez prawa wolności.

 277 I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., A316.
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Wprowadzenie

Próba określenia, czym jest polityczna władza sądzenia, wymaga pewnego pod-
sumowania dotychczasowych analiz. Pierwsze ważne pytanie, które zadaliśmy tutaj 
za Kantem, brzmiało: jak jest możliwe połączenie świata pojęcia wolności ze światem 
pojęć przyrody? W pytaniu tym odnaleźć można przede wszystkim charakterystyczne 
dla Kanta dążenie do ujednolicenia tego, co dwoiste. Dążenie do jedności ma jednak 
u Kanta charakter jedynie formalny, chociaż nie bez znaczenia jest związane z owym 
zagadnieniem pytanie o to, co ma być ujednolicone, jak również, jaki cel temu przy-
świeca. Zadanie, jakie wyznaczył sobie Kant we wstępie do Krytyki władzy sądzenia, 
można określić jako próbę odnalezienia elementu łączącego wolność i przyrodę. Jeśli 
zastanowić się dokładniej, jaki obszar poszukiwań mógł mieć na myśli Kant, kiedy 
pytał o ów element, należy wskazać sferę możliwego połączenia wolności i przyrody. 
Tezą rozszerzającą rozważania Kanta jest twierdzenie, że sferą, o którą pyta Kant, jest 
obszar polityczności. Rozwiązanie takie podsuwa sam filozof, mówiąc, że zadaniem 
wolności jest urzeczywistnienie się w świecie zmysłowym. Urzeczywistnienie takie 
może dokonać się właśnie poprzez wkroczenie wolności na teren przyrody, co zakłada 
istnienie jakiegoś obszaru wspólnego obydwu tych sfer.

Jeśli zastanowić się głębiej, jaki jest sens zadania, które wyznaczył Kant, to 
w poszukiwaniach tego, co łączy wolność i przyrodę, odnajdujemy echo znanego kla-
sycznego problemu związku duszy z ciałem, związku tego, co duchowe, z tym, co 
materialne. Przeobrażone pytanie o związek duszy z ciałem zadaje jednak Kant we 
wszystkich trzech Krytykach. W postaci najbliżej dotykającej problemu owej niewi-
dzialnej granicy w każdym z nas pada ono w Krytyce czystego rozumu jako pyta-
nie o to, jak możliwe jest łączenie danych zmysłowych z tym, co intelektualne. Jeśli 
chodzi o rozważaną tu Krytykę władzy sądzenia, problem ten zostaje przedstawiony 
z innej perspektywy. Sfera duchowa, reprezentowana zwykle przez duszę, przybiera 
tu postać świata pojęcia wolności, zaś sfera materialna, cielesna, staje się światem po-
jęć przyrody. Pytanie o możliwość ich połączenia pozostaje niezmienione. Co wynika 
z tak określonej różnicy? Świat pojęcia wolności – to świat ludzi jako istot ducho-
wych, natomiast świat pojęć przyrody – to świat widzialny ujmowany w całej swej 
ogólności. Stare pytanie o związek duszy z ciałem przybiera tu zatem nową postać, 
postać polityczną. W ramach polityki zyskujemy bowiem odpowiedni punkt widzenia 
umożliwiający poszukiwanie połączenia między ziemią jako sceną i autonomicznymi 
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jestestwami, które tę ziemię zamieszkują. Czyli konfrontacja autonomicznej woli ze 
zdeterminowaną przyrodą dokonuje się właśnie na gruncie polityki.

Determinująca władza sądzenia w użyciu politycznym

Kwestia możliwego połączenia wolności i przyrody tworzy grunt dla rozważań 
przedstawionych w trzeciej Krytyce, których głównym tematem jest tytułowa władza 
sądzenia. Kant wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje władzy sądzenia: determinującą 
i refleksyjną. Ogólnie rzecz biorąc, władza sądzenia jest zdolnością umysłu odpowia-
dającą za łączenie tego, co ogólne, z tym, co szczegółowe. W wypadku determinują-
cej władzy sądzenia mamy do czynienia z rozpoznawaniem w tym, co szczegółowe, 
ogólnej zasady. W odniesieniu do kwestii polityki determinująca władza sądzenia ma 
zastosowanie jedynie przy założeniu, że połączenie sfery przyrody i sfery wolności 
dokonuje się poprzez podporządkowanie polityki, jako techniki sprawowania władzy, 
normie moralnej. Problematyka ta została już omówiona w związku z kwestią tak 
zwanego moralnego polityka. Trzeba przy tym zaznaczyć, że połączenie wolności 
i przyrody w taki właśnie sposób, czyli „od strony” wolności, sprawia, że otrzymujemy 
dosyć sztywną konstrukcję ograniczającą się w gruncie rzeczy do urzeczywistniania 
na gruncie państwa imperatywu kategorycznego. Przyjęcie takiego właśnie kierunku 
powoduje, że zadanie polityki zostaje ograniczone do realizacji zasady moralnej, zaś 
rolą władzy sądzenia jest stosowanie tej zasady.

Refleksyjna władza sądzenia w użyciu politycznym

W wypadku refleksyjnej władzy sądzenia kierunek jest odwrotny: z tego, co szcze-
gółowe, ma być wnioskowane to, co ogólne. Krytyka władzy sądzenia koncentruje się 
wyłącznie na tym drugim rodzaju władzy sądzenia, czyli na refleksyjnej władzy są-
dzenia. Zostaje ona podzielona przez Kanta na dwa rodzaje: estetyczną i teleologiczną. 
Część pierwsza dzieła stanowi analizę estetycznej, część druga – analizę teleologicz-
nej władzy sądzenia.

Kolejnym ważnym elementem konstytuującym teorię władzy sądzenia jest pojecie 
celowości. Myślenie celowe stanowiło od czasów Arystotelesa główny sposób upra-
wiania filozofii. W epoce Kanta trwały już przemiany, na skutek których w miejsce 
myślenia celowego wprowadzone zostało zaczerpnięte z nauk szczegółowych, myśle-
nie przyczynowo-skutkowe. Kant zafascynowany postępem nauki nowożytnej, w tym 
pracami Newtona, omawiając władzę sądzenia, oparł się jednak właśnie na tym, zda-
wałoby się nieaktualnym i archaicznym już sposobie uprawiania filozofii – na myśle-
niu teleologicznym. 

Pojęcie celowości jest centralnym pojęciem władzy sądzenia. Jest ona oparta na 
zasadzie celowości i właściwa postać refleksyjnej władzy sądzenia to właśnie sądzenie 
w użyciu teleologicznym. Jeżeli spróbujemy odnieść celowość do przedstawionego już 
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problemu refleksyjnej władzy sądzenia, to otrzymujemy zasadę wnioskowania o tym, 
co ogólne, na podstawie tego, co szczegółowe. Zasadą tą jest właśnie celowość. Odkry-
wanie ogólności w tym, co szczegółowe, wymaga więc, zdaniem Kanta, ujęcia celowe-
go. W ramach przedstawionych tu już rodzajów refleksyjnej władzy sądzenia proponu-
je Kant analizę estetycznej władzy sądzenia jako celowości subiektywnej i formalnej 
oraz teleologicznej władzy sądzenia jako celowości obiektywnej i materialnej. 

Centralnym pojęciem, do którego będzie się odnosić polityczność u Kanta, jest re-
fleksyjna władza sądzenia. Możliwe są tu dwie perspektywy, które tworzą estetyczne 
ujęcie władzy sądzenia i teleologiczne ujęcie władzy sądzenia. W ujęciu estetycznym 
wychodzimy niejako od strony podmiotu, opierając się na formalnej podstawie, jaką 
tworzy estetyczne użycie władzy sądzenia. W ujęciu teleologicznym punktem wyjścia 
jest przedmiot. W obydwu ujęciach czynnikiem porządkującym jest celowość, która 
w wypadku estetycznej władzy sądzenia ma charakter subiektywny, zaś w wypadku 
teleologicznej – obiektywny. Stosownie do tego, w wypadku estetycznej władzy sądze-
nia Kant mówi o jej formalnym charakterze, zaś w stosunku do teleologicznej – o ma-
terialnym. Para tak ukształtowanych pojęć staje się podstawą połączenia przyrody 
i wolności. Przyroda poprzez ujęcie celowe w ramach teleologicznej władzy sądzenia 
zyskuje możliwość „otwarcia” w stronę wolności, wolność zaś poprzez porządkujący 
charakter celowości formalnej „otwiera się” w stronę przyrody. Uzyskane uniwersum 
jest sferą działania polityki. Przestrzeń ta zostaje określona jako sfera konkretyza-
cji uniwersalnej wartości, jaką jest wolność w sferze pomiędzy przyrodą i wolnością. 
Efektem jest uniwersum, które nie tyle zostaje w jakiś szczególny sposób poukładane, 
ile jest w taki sposób widziane na gruncie pojęcia celowości.

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić szczególną rolę sensus communis w określeniu re-
fleksyjnej władzy sądzenia jako władzy o charakterze politycznym. To właśnie zmysł 
wspólny pogłębia wspólnotowy charakter politycznej władzy sądzenia poprzez zde-
cydowane wprowadzenie innych jako warunku funkcjonowania refleksyjnej władzy 
sądzenia. Właśnie poprzez obszerne omówienia sensus communis w Krytyce władzy 
sądzenia zyskujemy pewność, że wspólnotowy wymiar władzy sądzenia i jej zako-
twiczenie w społeczności, a nie tylko w człowieku, nie jest przypadkowy i również 
inne elementy systemu Kanta, wskazujące na ostateczną realizację człowieka poprzez 
wspólnotę, nie były w tym kontekście przypadkowe.

Wnioski, jakie można wyciągnąć z tak określonej politycznej władzy sądzenia, są 
następujące: W sferze pomiędzy światem pojęcia wolności a światem pojęć przyrody 
niezbędne jest celowe ujęcie obu tych sfer, które dokonuje się przy użyciu refleksyjnej 
władzy sądzenia. Dopiero tak określone świat wolności i świat przyrody stwarzają 
możliwość mediacji i osiągnięcia w przyrodzie celu wyznaczonego jej przez wolność. 
Mediacja ta odbywa się na podstawie stworzonych przez wspólnotowe „podparcie” 
subiektywnych sądów estetycznych, które umożliwiają traktowanie ich równoważnie 
z obiektywnymi sądami teleologicznymi.
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Polityczna władza sądzenia w ujęciu Hannah Arendt

Tłem przedstawionych analiz dotyczących politycznej władzy sądzenia w filozofii 
Kanta jest filozofia Hannah Arendt. To w jej pismach odnajdujemy właściwy począ-
tek rozważań dotyczących filozofii politycznej Kanta i to ona dostrzega wagę wła-
dzy sądzenia oraz niezauważoną dotychczas jej polityczną stronę. W artykule Some 
Questions of Moral Philosophy Arendt pisała: „powinniśmy zwrócić uwagę na kwe-
stię władzy sądzenia, prawdziwego arbitra rozstrzygającego pomiędzy dobrem a złem, 
pięknem a brzydotą, prawdą a nieprawdą”278. Określenie „prawdziwy arbiter” oznacza 
tu daleko więcej niż to, co widział dotychczas we władzy sądzenia Kant. Dalej czyta-
my: „sam Kant, choć nie był szczególnie wrażliwy na sztukę, podszedł do problemu, 
pytając, jak mogę odróżnić piękno od brzydoty? (...) Kant zakładał, że taki problem 
nie istnieje dla Prawdy i Dobra, ponieważ sądził, że tak jak rozum ludzki jako władza 
teoretyczna zna prawdę sam w sobie, bez jakiejkolwiek pomocy innych ze strony innej 
władzy umysłowej, jako władza praktyczna zna »prawo moralne we mnie«”279.

To również Arendt zauważyła doniosłą rolę wspólnotowego charakteru władzy 
sądzenia i jej polityczne konsekwencje. „Kiedy ktoś osądza, osądza jako członek 
społeczności”280, pisała we wnioskach z lektury Krytyki władzy sądzenia. Domysły 
Arendt potwierdzały fragmenty pism Kanta, które wskazywały na nieprzypadkowy 
kontekst społeczny, pojawiający się w trzeciej Krytyce.

„Empirycznie budzi piękno zainteresowanie tylko w ramach społeczności; jeśli więc 
uznaje się popęd społeczny za naturalny u człowieka, zdatność zaś i skłonność do tego, 
to znaczy towarzyskość, za potrzebę człowieka jako stworzenia przeznaczonego do 
życia społecznego, a więc za właściwość przynależną człowieczeństwu, to nie można 
także smaku nie uważać za władzę wydawania sądów o tym wszystkim, dzięki czemu 
można przekazać każdemu innemu człowiekowi nawet swe uczucia, a zatem za środek 
wspierania tego, czego domaga się naturalna skłonność każdego [człowieka]”281.

Próba syntezy

Jako próbę zamknięcia rozważań na temat władzy sądzenia należy potraktować 
schemat, który przedstawiła Arendt w Lectures on Kant’s Political Philosophy. Próbu-
jąc w zwięzły sposób przedstawić kilka pojawiających się perspektyw, sformułowała 
następującą syntezę:

„Podsumowując: Ludzki gatunek = Ludzkość = część natury = przedmiot zaintereso-
wania historii; podstęp natury = być rozważanym ze względu na idee celu ostateczne-
go; teleologiczna władza sądzenia: druga część Krytyki władzy sądzenia.

 278 H. Arendt, Kilka zagadnień filozofii moralnej [w:] H. Arendt, Odpowiedzialność i władza sądze-
nia..., s. 166.

 279 Tamże.
 280 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 72.
 281 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 162–163.
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Człowiek = byt rozumny, podmiot praw praktycznego rozumu, które daje sam sobie, 
autonomiczny, cel sam w sobie, należący do królestwa ducha (Geisterreich), rzeczywi-
stość bytów rozumnych = Krytyka praktycznego rozumu, Krytyka czystego rozumu.

Ludzie = stworzenia żyjące na ziemi, żyjące w społecznościach, obdarzone zmysłem 
wspólnotowym, sensus communis, nieautonomiczne, potrzebujące towarzystwa nawet 
do myślenia = pierwsza część Krytyki władzy sądzenia: estetyczna władza sądzenia”282.

Zdaniem Arendt, u Kanta występują trzy perspektywy, które możemy odnieść od-
powiednio do estetycznej i teleologicznej władzy sądzenia oraz do rozumności jako 
takiej. Porządkując nieco przedstawiony schemat, możemy rozróżnić sferę działania 
rozumu i sferę działania władzy sądzenia. Ta pierwsza sfera to teoretyczny rozum 
z jednej i praktyczny rozum z drugiej strony. Konsekwentnie za Kantem musimy jed-
nak przyjąć, że władza sądzenia jest czymś pośrednim, a więc nie tyle trzecią sferą, 
ile obszarem pomiędzy rozumem teoretycznym i praktycznym, a raczej rzeczywistoś-
cią, do której rozum w użyciu teoretycznym lub praktycznym się odnosi. Jeśli zatem 
umieszczamy władzę sądzenia pomiędzy teorią i praktyką, to przyjmowanie istnie-
nia ostrych granic pomiędzy tymi obszarami również nie ma sensu. A zatem władza 
sądzenia w użyciu estetycznym musi być umieszczona w owym obszarze pomiędzy, 
niejako „od strony” rozumu praktycznego, co łączy się z wspólnotowym wymiarem 
zarówno rozumu praktycznego, jak i estetycznego użycia władzy sądzenia. Teleolo-
giczna władza sądzenia łączy się zatem z estetyczną władzą sądzenia i zostaje umiesz-
czona w obszarze pomiędzy, „od strony” rozumu teoretycznego. Obszar graniczny, 
jeśli występuje, nie przebiega pomiędzy estetyczną i teleologiczną władzą sądzenia, są 
one bowiem połączone poprzez wspólnotowy charakter ich ujęcia rzeczywistości. 

Wracając do zaproponowanych przez Arendt sformułowań, jeśli rozważamy czło-
wieka jak przedstawiciela gatunku ludzkiego, to jest to ujęcie zakładające, że ludzie 
jako zbiorowość są częścią natury. Z takiej perspektywy ludzie stanowią podmiot hi-
storii rozumianej jako trwanie gatunku w czasie. Nie sposób nie zauważyć, że właś-
ciwą wagę podziałowi zaproponowanemu przez Arendt nadaje cel ostateczny, a więc 
kwestia związana z połączeniem historii ludzkości i celowego ujęcia istnienia ludzi na 
Ziemi. Z drugiej strony wskazanej przez Arendt granicy mamy bowiem ujęcie czło-
wieka jako stworzenia żyjącego na Ziemi, stworzenia społecznego, obdarzonego sen-
sus communis, nieautonomicznego, potrzebującego towarzystwa nawet do myślenia. 
Różnica polega na tym, że estetyczne ujęcie pomija kwestie celowości, ujmując jed-
nocześnie ludzi jako społeczność, podczas gdy ujęcie teleologiczne traktuje ludzi jako 
gatunek, co nie uwzględnia całego uposażenia związanego z władzami niezbędnymi 
do sądzenia w ujęciu estetycznym. Ostatecznie pozostajemy w sferze pomiędzy, która 
zostaje zawężona o część wypełnioną z jednej strony przez estetyczną, z drugiej przez 
teleologiczną władzę sądzenia. Przepaść, o której pisał Kant we wstępie do Krytyki 
władzy sądzenia283, zmniejszyła się, lecz nie została całkowicie zasypana.

 282 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 26–27.
 283 Por. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. XIX.



Rozdział 5

Polityczna władza sądzenia a projekt 
wiecznego pokoju

Projekt wiecznego pokoju

Poprzez projekt wiecznego pokoju Kant rzeczywiście angażuje się w sprawę poli-
tyki. Ów uczony teoretyk posuwa się tu tak daleko, jak tylko możliwe, w dziedzinę 
praktyki życia politycznego. To przesunięcie w stronę polityki jest możliwe tylko i wy-
łącznie na gruncie teorii, a więc wieczny pokój pozostaje tylko projektem, możemy 
jednak dzięki niemu zobaczyć strukturę polityczną w jak najbardziej realistycznej po-
staci. Oczywiście to, że struktura ta jest analizowana w ramach niniejszych rozważań, 
świadczy o tym, że projekt wiecznego pokoju jest ściśle związany z działaniem władzy 
sądzenia i spełnia wszystkie dotyczące jej założenia. Ponadto w postaci tegoż projektu 
zyskujemy coś w rodzaju empirycznego dowodu dla ściśle teoretycznych rozważań na 
temat władzy sądzenia w jej politycznym aspekcie. 

W tekście Do wiecznego pokoju znajdujemy podtytuł: projekt filozoficzny. Dla-
czego projekt? Trzeba zauważyć, że Kant znajduje się tu w nietypowej sytuacji uczo-
nego, który tworzy pewną teoretyczną konstrukcję z myślą o jej urzeczywistnieniu. 
Omawiany projekt jest planem, który ma być zrealizowany w praktyce. Tekst ten jest, 
zgodnie z intencją samego autora, zorientowaną na przyszłość próbą zorganizowania 
sfery relacji pomiędzy państwami. Sam tytuł rozprawy jest również wielce znaczący. 
Według anegdoty przytaczanej przez Leibniza284 napis Do wiecznego pokoju przyjął 
za nazwę swojej gospody pewien holenderski karczmarz i jako jej ilustrację kazał na 
szyldzie umieścić rysunek cmentarza. Szyderczo-ironiczny wydźwięk tej anegdoty jest 
taki, że stan wiecznego pokoju stanowi odległy ideał, postulat, stan, który – chociaż 
pożądany – jest niezwykle trudny, jeśli w ogóle możliwy, do osiągnięcia w praktyce. 
We wstępie do tekstu stwierdza również Kant, że projekt swój przedstawia jako teo-
retyczne roszczenie, które jednak powinno zaistnieć, czyli – o ile to możliwe – być 
wprowadzone w życie285. Anegdotycznie przedstawiony postulat wiecznego pokoju, 
wraz z ironicznym przekonaniem o jego nierealności, nie zmienia celowego charak-
teru samego pomysłu, wynikającego w zasadzie już z samego sformułowania projekt. 
Proponowana przez Kanta konstrukcja jest od początku tworem celowym, i to w naj-
bardziej teleologicznym sensie tego słowa, bo zorientowanym na cel rozumiany jako 

 284 Por. I. Kant, Do wiecznego pokoju..., s. 164.
 285 Tamże, s. 164 .
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ukierunkowanie. Wskazując po raz kolejny na nietrafność polskiego słowa cel, należy 
uznać projekt Kanta za właśnie ukierunkowany, czyli zorientowany na coś, co może, 
ale nie musi zostać zrealizowane.

Wieczny pokój

Jaki zatem jest sens projektowanego przez Kanta pokoju? I wreszcie, w jakim stop-
niu metoda, według której postępuje, zgadza się ze sposobem działania władzy sądze-
nia? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy sięgnąć do dopisku pierwszego, 
zatytułowanego O gwarancji wiecznego pokoju. Po przedstawieniu zasadniczych zało-
żeń swojego projektu; w podrozdziale tym pyta Kant o argumenty przemawiające za 
dążeniem do pokoju pomiędzy narodami, o racje skłaniające do poszukiwania raczej 
zgody niż konfliktu. Argumentem tym, tytułową gwarancją, okazuje się przyroda. 
„Owo poręczenie (gwarancję) daje nam nie kto inny, jak wielka artystka przyroda 
(natura daedala rerum), z której mechanistycznych procesów jasno wynika celowość, 
nakazująca ludziom poprzez waśnie, nawet wbrew ich woli, wznieść się do zgody. 
Dlatego jako przyczyna determinująca, której prawa oddziaływania nie są nam znane, 
jest ona nazywana przeznaczeniem, przy rozważaniu jednak celowości w przebiegu 
[wydarzeń] świata, gdy występuje jako głęboka mądrość wyższej przyczyny, ukierun-
kowanej na obiektywny, ostateczny cel ludzkiego rodzaju i z góry przesądzając jego 
osiągnięcie – Opatrznością”286. 

Właściwym gruntem, podstawą dla działań zmierzających do osiągnięcia wieczne-
go pokoju jest sfera pojęć przyrody, podobnie jako to było określone w Krytyce władzy 
sądzenia. Sfera ta jest oczywiście pojmowana w sposób charakterystyczny dla władzy 
sądzenia. Postrzegając różnorodność zjawisk przyrody, dążąc do usystematyzowania 
tego, co postrzegamy, zakładamy w ramach zasady celowości formalnej, że przyro-
dę traktować należy tak, jak gdyby została stworzona przez jakiś intelekt jako upo-
rządkowany system. Przyroda jest różnorodnością uporządkowaną, aczkolwiek upo-
rządkowanie to jest jedynie założeniem, jakie czyni postrzegający umysł. Ujmowanej 
w ten sposób przyrodzie możemy poprzez sąd przypisywać celowość, czyli jak gdyby 
ukierunkowane działanie zmierzające do konkretnego efektu. W wypadku wiecznego 
pokoju takim działaniem jest logika samej przyrody. Rozsądniej jest więc dla rodzaju 
ludzkiego dążyć raczej do pokoju niż do wojny. 

I tak punktem wyjścia dla wprowadzenia projektu wiecznego pokoju staje się stan 
pierwotny. Wstępny porządek przyrody polega więc na tym, że: „1) zatroszczyła się 
[przyroda] o to, by ludzie mieli możliwość życia we wszystkich regionach Ziemi; 
2) poprzez wojny rozsiała ludzi nawet do najbardziej niedogodnych dla gospodarki 
okolic, aby one również były zasiedlone; 3) za sprawą wojen przymusiła ludzi, aby 
wstępowali w mniej lub bardziej prawne stosunki”287. 

Punktem wyjścia dla projektu wiecznego pokoju jest porządek przyrody, pewien 
ład, który jesteśmy w stanie dostrzec, spoglądając na rzeczywistość w sposób celo-

 286 Tamże, s. 181.
 287 Tamże, s. 183.
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wy288. W ramach tak zorganizowanej rzeczywistości logika, wedle której funkcjonuje 
przyroda, skłania człowieka jako gatunek biologiczny raczej do zachowywania pokoju 
niźli toczenia wojny. Jednak należy pamiętać, że właściwym punktem wyjścia dla dą-
żenia do pokoju jest wojna. Stan neutralny jest więc stanem wojny, ale wojny, która, 
według logiki przyrody, zmierza do pokoju. „Stan pokoju pośród ludzi żyjących obok 
siebie nie jest stanem naturalnym (status naturalis); tym raczej jest stan wojny, tj. jeśli 
nie ciągłej erupcji działań nieprzyjacielskich, to jednak ustawicznego zagrożenia nimi. 
Stan pokoju należy więc ustanowić, gdyż zaniechanie działań wojennych nie jest jesz-
cze jego gwarancją i jeśli sąsiedzi nie dają sobie nawzajem takiej gwarancji (która 
może być dana tylko w stanie prawnym), to ten z nich, który żąda jej od drugiego, 
może obchodzić się z nim jak z wrogiem”289. 

Naturalny, dyktowany przez przyrodę kierunek rozwoju jest zorientowany na po-
kój, chociaż zwłaszcza w punkcie wyjścia rozwój ten musi zacząć się od wojny, która 
w ogóle wydaje się nieusuwalnym elementem procesu pokojowego290. Przedkładanie 
przez Kanta zgody nad konflikt, pokoju nad wojnę nie zakłada bynajmniej, że ludz-
kość w pokojowy sposób zbuduje w końcu wymarzony wieczny pokój. Po pierwsze, 
o czym należy pamiętać, wieczny pokój jest pewnego rodzaju ideałem, raczej punktem 
odniesienia niż stanem, który miałby być osiągnięty, po drugie, fakt, że ludzkość dąży 
do pokoju, nie wyklucza bynajmniej, że dążenie to odbywa się również poprzez wojny. 
Dla Kanta istotniejsze wydaje się ukierunkowanie dążenia niż dobór środków. Wojna 
jest więc dopuszczalna jako środek w dążeniu do pokoju, byleby była na ów pokój 
nakierowana. Tak jak traktat pokojowy może być w rzeczywistości zarzewiem wojny, 
tak i wojna może być środkiem do osiągania pokoju.

Przyroda jako scena

Kolejnym elementem struktury władzy sądzenia, który odnajdujemy w projekcie 
wiecznego pokoju, jest druga, znana z Krytyki władzy sądzenia, sfera – świat pojęć 
wolności. Pada zatem pytanie, „co robi przyroda dla realizacji owego zamierzenia, czy 
też celu, który dla człowieka uczynił obowiązkiem jego własny rozum, a zatem dla 
wsparcia jego zamierzeń moralnych, i w jaki sposób zagwarantuje ona, że człowiek 
pod jej przymusem, jednak bez szkody dla własnej wolności, czyniłby we wszystkich 
trzech dziedzinach publicznego prawa: państw, narodów i prawa kosmopolitycznego 

 288 Nie należy z tego wnioskować, że można Kanta zaliczyć w poczet filozofów pozostających pod 
wpływem koncepcji prawa naturalnego. Filozofia Kanta, chociaż związana bardzo mocno z po-
jęciem natury jako ładu, harmonii, daje jednak ostatecznie prymat wolności pozostającej do na-
tury w opozycji. Por. M.J. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność, Warszawa 2002, s. 119.

 289 I. Kant, Do wiecznego pokoju..., s. 170.
 290 Justyna Miklaszewska w artykule Kantowska utopia racjonalności pisze, że w koncepcji Kanta 

odnajdujemy znamiona myślenia o charakterze utopijnym, chociaż idea wiecznego pokoju jest 
utopią bardzo specyficzną. Kant odwołuje się również w swojej filozofii do innego mitu poli-
tycznego, umowy pierwotnej. Obydwa te elementy w jakiejś mierze kształtują Kantowską sferę 
polityki. Por. J. Miklaszewska, Kantowska utopia racjonalności [w:] J. Miklaszewska, P. Spry-
szak, Kant wobec problemów współczesnego świata, Kraków 2006, s. 75–85.
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to, do czego zobowiązują go prawa wolności, ale czego jednak nie czyni?”291. Innymi 
słowy, rozważając w warunkach działania politycznego kwestię możliwości realizacji 
wiecznego pokoju, musimy wziąć pod uwagę nie tylko sam obowiązek pokoju wyni-
kający z prawa moralnego, ale też okoliczności, które wiążą się z faktem, że mamy do 
czynienia ze zbiorowością ludzi lub zbiorowością społeczeństw i w związku z tym mo-
żemy przypuszczać, że pewna liczba ludzi będzie szukała raczej wojny niż pokoju. Ale 
ponieważ nie rozważamy moralnej postawy pojedynczych ludzi, lecz postawę zbioro-
wości w ramach działalności politycznej, musimy zgodnie z logiką władzy sądzenia 
rozważyć możliwość zaistnienia celu, który wyznacza prawo moralne. W interesują-
cym nas przypadku celem tym jest wieczny pokój. Choć pojedynczy człowiek, mimo 
świadomości istnienia prawa moralnego, mógłby to prawo zlekceważyć, to zbiorowość 
ludzi podlega nie tylko naciskowi własnej woli, ale także naciskowi przyrody, czyli 
rzeczywistości, pośród której owe działania mają miejsce. Logika tej rzeczywistości, 
czyli celowość przyrody, nakazuje jednak zmierzanie raczej ku pokojowi niż ku woj-
nie. Pogląd taki znajduje swoje odzwierciedlenie również w tekście głównym traktatu 
Do wiecznego pokoju. Pierwszy artykuł preliminarny brzmi: „Żaden traktat pokojo-
wy, którego utajone zastrzeżenie zawiera zarzewie przyszłej wojny, nie może być za 
takowy uznany”292. A więc podstawowym założeniem dążenia do pokoju jest ukierun-
kowanie we wszelkich działaniach na cel, jakim jest wieczny pokój, stąd traktat poko-
jowy ukierunkowany na wojnę w ten sposób, że zawiera w sobie elementy świadczące 
o dążeniu raczej do walki niż jej zaprzestania, nie jest traktatem pokojowym, mimo że 
chwilowo pokój zaprowadza.

Wola powszechna

Właściwym podmiotem, który w wypadku wiecznego pokoju mógłby być „spraw-
cą”, jest społeczność, nie zaś człowiek. „Naturalnie, dla realizacji owego celu [wiecz-
nego pokoju], nie wystarcza wola wszystkich pojedynczych ludzi, by żyć w ustroju 
prawnym zgodnie z zasadami wolności (dystrybutywna jedność woli wszystkich), lecz 
jest konieczne, by wszyscy chcieli takiego stanu (kolektywna jedność zjednoczonej 
woli)”293. A zatem kolejny element struktury wiecznego pokoju to podmiot działań, 
który ma dążyć do „przyjaźni pomiędzy narodami”. Ten podmiot to wola powszechna, 
jak pisze Kant – „kolektywna jedność zjednoczonej woli”. Osiągnięcie celu moralne-
go, jakim jest wieczny pokój, nie jest możliwe poprzez działania człowieka, lecz ludzi. 
Co więcej, nie chodzi tu nawet o ludzi w sensie ich zbiorowości, chodzi natomiast o ich 
wolę, wolę jednego organizmu, będącą czymś innym niż suma pojedynczych dążeń. 

„Zatem ponad różnorodnością partykularnej woli poszczególnych jednostek, jest 
konieczna jeszcze ujednolicająca je podstawa do ujawnienia się wspólnej woli, czego 
żadna z nich nie jest w stanie osiągnąć. Przy realizacji tej idei (w praktyce) nie należy 

 291 I. Kant, Do wiecznego pokoju..., s. 185.
 292 Tamże, s. 165.
 293 Tamże, s. 190.
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liczyć na żaden inny początek stanu prawnego aniżeli na przemoc, na której przymusie 
jest ugruntowane publiczne prawo”294.

Wola powszechna, która nieprzypadkowo budzi skojarzenie z volonté générale 
Rousseau, stanowi zasadniczy punkt rozważań Kanta. Poprzez pojawienie się orga-
nizmu społecznego, którego przejawem jest wola powszechna, zyskujemy podstawę 
umożliwiającą połączenie polityki i moralności. Wola jako głos zbiorowości jest zdecy-
dowanym przejściem od indywidualnego ja do nowej jakości, którą tworzy powszech-
ność sądu zawarta w woli powszechnej. U Rousseau zaistnienie woli powszechnej 
to kwestia zawarcia umowy społecznej, która mówi między innymi: „Każdy z nas 
wspólnie oddaje swoją osobę i całą swoją potęgę pod naczelne kierownictwo woli 
powszechnej (volonté générale) i traktujemy każdego członka jak niepodzielną część 
całości”295. Trwanie woli powszechnej zależy jednak tylko od trwania ludzi zjednoczo-
nych w zbiorowości. „Dopóki pewna liczba zjednoczonych ludzi uważa się za jedno 
ciało, mają one tylko jedną wolę, dążącą do zachowania wspólnego bytu”296.

To, że cel moralny wyznaczany przez rozum jest urzeczywistniany na gruncie 
zbiorowym, a nie indywidualnym, ma również wielkie znaczenie. Gwarantem zacho-
wania celu społeczności oraz jego osiągnięcia jest bowiem raczej zbiorowość, a nie 
jednostka. Jednostka ma skłonność do ulegania własnej słabości i stąd realizacja przez 
nią prawa moralnego jest prawie niemożliwa. Zbiorowość w sensie społeczeństwa czy 
narodu również posiada tę słabość, ale jest ona rozproszona. Nawet jeśli wielu spośród 
obywateli ulega własnym słabościom, to społeczność jako całość nie rezygnuje z gło-
szenia nienaruszalności zasad moralnych. Dlatego kwestią zasadniczą dla realizacji 
prawa moralnego staje się problem organizacji państwa. Natomiast środek ciężkości 
prawa moralnego jako prawa realizowanego przesuwa się w kierunku władzy sądze-
nia, która poprzez osąd od strony moralności jako władza determinująca de facto decy-
duje o egzekwowaniu prawa, jako zaś władza refleksyjna ustanawia od strony polityki 
prawidła wynikające z praktyki życia publicznego.

A zatem możemy stwierdzić, że organizacja państwa w filozofii Kanta opiera się 
raczej na władzy sądzenia niż na prawie moralnym. Prawo moralne dalej pełni funk-
cję punktu odniesienia, ale w ogólnym układzie sił danej społeczności chodzi raczej, 
jak w wypadku ustroju republikańskiego, o zapewnienie przewagi ludzi dobrych nad 
złymi, przy czym przewaga ta wcale nie jest oczywista. Poprzez problem organizacji 
państwa, którego członkowie powinni być dobrymi obywatelami, choć niekoniecznie 
dobrymi ludźmi, sprawa zostaje postawiona w ten właśnie sposób. 

„Problem zorganizowania państwa jest do rozwiązania, mówiąc bez ogródek, na-
wet dla narodu diabłów (jeśli tylko posiadają one rozum) i wyrażałby się następująco: 
»W taki sposób zorganizować pewną liczbę istot rozumnych, które dla swego przetrwa-
nia potrzebują powszechnych praw, z których jednak każda w tajemnicy skłonna jest 
uchylać się od nich, i tak zorganizować ich ustrój, ażeby, bez względu na przeciwieństwa 
ich prywatnych pobudek, te ostatnie na tyle były przez nich nawzajem powstrzymywa-
ne, że w publicznych stosunkach między nimi rezultat byłby taki, jak gdyby owych 
złych pobudek nie miały one w ogóle«. Problem taki, jak ten, musi być do rozwiązania, 

 294 Tamże.
 295 J.J. Rousseau, dz.cyt., s. 20.
 296 Tamże, s. 81.
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bo nie chodzi tu o moralne ulepszanie człowieka, lecz o mechanizm natury, co do 
którego trzeba wiedzieć, w jaki sposób dałby się on zastosować odnośnie do ludzi, 
ażeby sprzeczności ich nieprzyjaznych skłonności tak [w obrębie] narodu skorygować, 
by sami oni zniewalali się nawzajem do podporządkowywania się pod przymuszające 
prawa i w ten sposób urzeczywistniali stan pokoju, w którym prawa mają moc”297. 

Moralna polityka

Zasadniczy problem, który tkwił u podstaw Krytyki władzy sądzenia, czyli proble-
mu związku teorii z praktyką, ponownie odnajdujemy w Dodatku do projektu wiecz-
nego pokoju. Kwestia niezgodności pomiędzy moralnością i polityką jest analogiczna 
do pytania zadanego we wstępie do Krytyki władzy sądzenia i sprowadza się do możli-
wości połączenia filozofii praktycznej z teoretyczną. W wypadku projektu wiecznego 
pokoju połączenie to ma postać pytania o możliwość zaistnienia postulatów rozumu 
w postaci praw moralnych w praktyce życia politycznego. Pierwsza możliwość połą-
czenia wynika z faktu, iż moralność wpływa na praktykę w tym sensie, że przedstawia 
najwyższe zasady postępowania. Jak zastrzega Kant, nie można więc przyjąć, że nie da 
się postępować tak, jak mówi prawo moralne. Takie zasady nie miałyby sensu. Głów-
nym sposobem porozumienia staje się sytuacja zobrazowana przez Kanta biblijnym 
cytatem „bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice”298. W zaleceniu tym kryje 
się możliwość połączenia polityki i moralności. Jeśli polityka mówi „bądźcie roztropni 
jak węże”, czyli w mądry – ale jeśli tego sytuacja wymaga w podstępny i brutalny 
sposób – realizujcie swoje zamiary, to moralność dopowiada „i niewinni jak gołębice”, 
co Kant przedstawia jako warunek ograniczający pole działania metaforycznie ujęty 
jako „roztropność węża”299. Czyli zawsze i wszędzie działanie polityczne musi być 
ograniczone zasadami moralnymi, co więcej – nieprzestrzeganie owego ograniczenia 
powoduje zachwianie logiki współistnienia tych dwóch sfer. „Uczciwość jest najlepszą 
polityką”, zauważa dalej Kant, co brzmi nieco naiwnie i czemu przeczy praktyka ży-
cia codziennego300. Tu jednak wraca sprawa woli powszechnej i umocowania nakazów 
moralnych w woli ogółu. Jednostka jako istota uwarunkowana nie ma większych szans 
sama z siebie przestrzegać zasad moralnych, gwarantem ich przestrzegania staje się 
ogół obywateli. Jeśli panuje powszechna zgoda co do tego, że pewne normy są nieprze-
kraczalne, jednostka w obliczu logiki ogółu nie może tak po prostu zlekceważyć naka-
zu moralnego. A raczej może go zlekceważyć, niejako na swój prywatny użytek, mając 
świadomość, że postępuje źle i że nie jest możliwe, aby zasada jej postępowania stała się 
prawem powszechnym. Tak więc ostateczną osnową rozważań nad związkami polityki 

 297 I. Kant, Do wiecznego pokoju..., s. 186.
 298 Tamże, s. 190.
 299 Porównanie Kanta budzi skojarzenia z metaforą Machiavellego, który zalecał, aby książę podob-

ny był do lwa i lisa. Por. N. Machiavelli, Książę, przeł. Cz. Nanke, Kęty 2005, s. 70.
 300 Można tu zauważyć wyraźny wpływ Hume’a. W bardzo podobny sposób zauważa on, że wszel-

kie działanie polityczne wymaga reguł, a „ludzie nawet mordować się wzajemnie nie potrafią 
bez statutów i maksym oraz idei sprawiedliwości i honoru” – D. Hume, Badania dotyczące 
zasad moralności, przeł. M. Filipczuk, T. Tesznar, Kraków 2005, s. 37.
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i moralności staje się formalna zasada rozumu praktycznego, którą jest imperatyw kate-
goryczny. „Postępuj tak, ażebyś mógł chcieć, by twoja maksyma stała się powszechnym 
prawem”301. Cele moralności i organizacji państwa zbiegają się więc w postępowaniu 
moralnym, poprzez które zrealizowana zostanie idea wiecznego pokoju. 

„»Poszukujcie przede wszystkim królestwa czystego, praktycznego rozumu i jego 
sprawiedliwości, a wówczas wasz cel (dobrodziejstwo wiecznego pokoju) przyjdzie 
wam w udziale sam przez się«. Moralność sama w sobie bowiem, a konkretnie przy 
odnoszeniu jej podstawowych zasad do publicznego prawa (zatem w stosunku do po-
lityki poznawanej a priori) posiada tę własność, że w im mniejszym stopniu uzależ-
nia ona swe postępowanie od zamierzonego celu – może to być zamierzona korzyść 
fizyczna lub moralna – tym bardziej w ogólności zgadza się z tym celem. Wynika to 
stąd, że mianowicie dana a priori powszechna wola (w jednym narodzie, czy też we 
wzajemnych stosunkach różnych narodów) jest właśnie tym, co całkowicie określa 
prawo między ludźmi”302. 

Jako rozstrzygnięcie dylematu związków moralności i polityki otrzymujemy roz-
wiązanie znane już z rozważań dotyczących kwestii moralnego polityka. Działalność 
polityczna musi ostatecznie podporządkować się moralności. Podporządkowanie to ma 
charakter związku celowego. Ów cel ostateczny rozumiany z perspektywy Arystote-
lesowskiego dobra najwyższego musi stanowić moralność, poprzez którą dochodzi do 
głosu imperatyw kategoryczny wskazujący w swej ostatecznej formie człowieczeń-
stwo jako cel ustanawiający właściwe ukierunkowanie działalności politycznej. 

„W prawdziwej polityce nie można zatem uczynić ani jednego kroku, nie złożyw-
szy uprzednio hołdu moralności i chociaż polityka sama w sobie jest trudną sztuką, to 
jednak pogodzenie jej z moralnością żadną sztuką nie jest, moralność rozcina bowiem 
węzeł, którego polityka rozwiązać nie potrafi, o ile obydwie pozostają we wzajemnej 
sprzeczności. Prawo człowieka musi zostać uznane za święte, chociażby panującą wła-
dzę miało to kosztować bardzo wiele poświęcenia. Nie ma tu kompromisu i nie należy 
wymyślać sobie pragmatycznie uwarunkowanych praw (pomiędzy prawem i korzyś-
cią). Wszelka polityka winna tu zginać kolana przed prawem, a wtedy może ona mieć 
nadzieję, że osiągnie, aczkolwiek powoli, stopień, gdzie zabłyśnie na trwałe”303.

Kwestia jawności

Zagadnieniem dodatkowo pojawiającym się w kontekście związków wolności 
i przyrody staje się kwestia jawności. Znajduje ona wyraz w formule publicznego pra-
wa, które jest tym dla polityki, czym imperatyw kategoryczny dla moralności. Według 
formuły przedstawionej przez Kanta w traktacie Do wiecznego pokoju, prawo to przy-
biera następującą postać: „Wszystkie czyny, odnoszące się do praw innych ludzi, któ-
rych maksyma nie daje się pogodzić z jawnością, są niesłuszne”304. Transcendentalna 

 301 I. Kant, Do wiecznego pokoju..., s. 195.
 302 Tamże, s. 196.
 303 Tamże, s. 198.
 304 Tamże, s. 199.
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formuła publicznego prawa nie jest niczym innym, jak tylko formalną celowością 
w sensie imperatywu kategorycznego, przeniesioną na płaszczyznę polityki. Wymóg 
jawności działania w sferze publicznej odgrywa taką samą rolę jak wymóg powszech-
ności w formule imperatywu kategorycznego. Ponieważ osąd w ramach imperatywu 
odbywa się poprzez indywidualną ocenę własnego postępowania, jawność odpowiada 
tutaj powszechności, czyli teoretycznemu poddaniu maksymy własnego postępowania 
ocenie innych poprzez weryfikację jego przydatności jako prawa powszechnego. Taki 
sam mechanizm stosuje Kant w odniesieniu do prawa na płaszczyźnie państwowej. 
Wymóg jawności postępowania w dziedzinie polityki to wymóg działania według ta-
kich zasad, które mogą być zaakceptowane przez innych. Jawność postępowania wy-
raża zasadę „nie robię niczego, czego musiałbym się wstydzić”, czyli wszelkie moje 
postępowanie jest w pełni akceptowalne i w związku z tym ocena mojego działania 
przez innych nie powinna budzić sprzeciwu, a zatem nie muszę niczego ukrywać. Jaw-
ność stanowi realizację postulatu wypełnienia prawa moralnego na gruncie przyrody 
w sensie kryterium weryfikującego. Kryterium jawności to niepodważalny dowód na 
istnienie związku sądów w kontekście opinii innych z wytyczoną normą, wedle któ-
rej oceniane jest postępowanie. To, że jakiś czyn ma być upubliczniony, sam w sobie 
uruchamia mechanizm, według którego każdy z nas w zupełnie dla siebie oczywisty 
sposób pyta, czy to, co czyni, zostanie zaakceptowane przez innych. Jawność zarazem 
nie jest tylko poleganiem na opinii innych, drugą stroną jawności jest własne przeko-
nanie o tym, czy popełniany przeze mnie czyn jest słuszny. Ocena dokonuje się przed 
upublicznieniem. To ja sam ze względu na innych osądzam, czy to, co czynię, a co 
oceniam jako słuszne, zostanie za takie uznane również przez innych. Jawność w na-
turalny sposób tworzy więc z jednej strony osąd determinujący, z drugiej refleksyjny, 
albo z jednej teleologiczny, z drugiej estetyczny.



Rozdział 6

Cel ostateczny

Umowa pierwotna

Kluczową ideą polityczną, w której spotykają się idee Krytyki władzy sądzenia 
i politycznego projektu Wiecznego pokoju, stają się, według Arendt, dwa zagadnienia, 
które zostaną omówione w poniższym rozdziale. Pierwsze z nich to umowa pierwotna 
ludzkości, drugie – ważność egzemplaryczna.

Idea umowy pierwotnej nie jest niczym nowym w filozofii polityki, u Arendt jed-
nak przybiera ona, w nawiązaniu do Kanta, specyficzną postać. Punktem wyjścia jest 
tutaj pojęcie człowieczeństwa (humanity) związane z charakterystycznym dla Arendt 
sposobem postrzegania bycia człowieka na ziemi. Człowiek jest istotą śmiertelną, po-
jawia się (poprzez fakt narodzin) i znika (poprzez śmierć) z tego świata, przedłużenie 
swojego trwania zatem widzi w fakcie bycia częścią gatunku ludzkiego. Łączy się to 
z ideą człowieczeństwa jako tą, w której koncentruje się fakt bycia człowiekiem. Ideą 
człowieczeństwa jest również realizacją postulowanej przez Kanta w Krytyce władzy 
sądzenia celowości w sensie pojęcia porządkującego, do którego odnieść się może wła-
dza sądzenia. 

„To z racji idei człowieczeństwa, uobecniającej się w każdym człowieku, i z powo-
du tego, że każdy człowiek jest istotą ludzką i że może być nazwany cywilizowanym 
lub ludzkim, przez rozszerzenie, że ta idea staje się pryncypium nie tylko poprzez 
sądy, ale również poprzez czyny. To właśnie w tym punkcie aktor i obserwator stają się 
jednym. Maksyma aktora i maksyma, standard, w odniesieniu do którego obserwator 
osądza spektakl świata, stają się jednym. Czyli imperatyw kategoryczny dotyczący 
działania moglibyśmy czytać jak następuje: zawsze działaj zgodnie z maksymą, przez 
którą umowa pierwotna może stać się prawem ogólnym. Z takiego punktu widzenia, 
a nie tylko z miłości do pokoju, był pisany traktat Do wiecznego pokoju, a także Arty-
kuły preliminarne pierwszej części i Artykuły końcowe drugiej części”305. 

Umowa pierwotna, o której wspomina Arendt, to odwołanie do Krytyki władzy są-
dzenia. Kant, prowadząc rozważania dotyczące udzielania się piękna, zauważa: „Czło-
wiek opuszczony na bezludnej wyspie nie upiększałby wyłącznie dla siebie samego 
ani swojej chaty, ani samego siebie; nie szukałby kwiatów, a tym mniej by je sadził 
po to, by się w nie stroić; tylko w społeczności odczuwa on potrzebę nie tylko tego, 
by być człowiekiem (początek cywilizacji). Za takiego bowiem uważa się człowieka, 
który jest skłonny i zdolny rozkosz swą udzielać innym i którego żaden przedmiot nie 
 305 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 75.
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zadowala, jeśli upodobania w nim nie może dzielić z innymi. Toteż każdy, niejako na 
mocy umowy pierwotnej podyktowanej przez samą ludzkość, oczekuje i żąda od każ-
dego, by stosował się do [tego wymogu] powszechnego udzielania się [rozkoszy]”306. 

Idea człowieczeństwa

Uwaga Kanta o powszechnie udzielającej się idei człowieczeństwa jest, zdaniem 
Arendt, punktem, w którym spotykają się: teoria sądzenia, idea człowieczeństwa i pro-
jekt wiecznego pokoju. Realizacja idei człowieczeństwa to z jednej strony postulat 
formalny zakorzeniony w imperatywie kategorycznym, z drugiej zaś idea ogólna, do 
której odnosi się estetyczna władza sądzenia, z uogólnienia człowieka jako takiego 
wywodząca ideę człowieczeństwa. Nie sposób określić, czym jest człowieczeństwo, 
chyba że na podstawie cząstkowych określeń, takich jak druga postać imperatywu 
kategorycznego. W odniesieniu do estetycznej władzy sądzenia nie ma to jednak więk-
szego znaczenia, bo istotne jest, aby w konkretnym człowieku widzieć reprezentanta 
ludzkości.

W rozumowaniu Kanta pojawia się jednak, zdaniem Arendt, sprzeczność. Two-
rzy ją zestawienie idei ludzkości, wskazywanej dzięki estetycznej władzy sądzenia, 
i idei postępu, wskazywanej poprzez teleologiczną władzę sądzenia. „Nieskończony 
postęp jest prawem gatunku ludzkiego; w tym samym czasie ludzka godność żąda, aby 
każdy z nas był widziany w swojej niepowtarzalności i jako taki był widziany – ale 
bez żadnego porównania i niezależnie od czasu – jako odbicie idei człowieczeństwa. 
Innymi słowy, idea postępu (...) zaprzecza Kantowskiemu pojęciu ludzkiej godności. 
Jest czymś przeciwnym ludzkiej godności wierzyć w postęp. Postęp poza tym znaczy, 
że historia nigdy się nie skończy”307. Wskazanie Arendt na sprzeczność w systemie 
Kanta można przedłużyć o słynną ideę nietowarzyskiej towarzyskości. Kant, odnosząc 
się do możliwości pełni realizacji przez człowieka jego zdolności, pisał: „Środkiem, 
którym posługuje się przyroda, ażeby mogły rozwinąć się wszystkie predyspozycje 
[ludzkości], jest antagonizm w społeczeństwie o tyle, o ile ostatecznie staje się on 
źródłem prawodawczego porządku. Poprzez antagonizm rozumiem tutaj nietowarzy-
ską towarzyskość ludzi (die ungesellige Geselligkeit der Menschen), to znaczy ich po-
ciąg do życia społecznego, który jednak łączy się z powszechnym oporem ustawicznie 
grożącym rozbiciem społeczeństwa”308.

Zdaniem Arendt nie ma możliwości pogodzenia idei postępu i idei człowieczeństwa. 
Może to prowadzić do wniosku, którego Arendt już nie formułuje, że konieczne jest 
wprowadzenie hierarchii w równoważny do tej pory układ. Może to znaczyć, że idea 
człowieczeństwa musi się stać ideą przewodnią i postęp wyprowadzany z uogólnienia 
człowieka jako reprezentanta świata przyrody musi zostać tej idei podporządkowany. 
Właśnie bowiem poprzez ideę człowieczeństwa realizowany jest postulat łączenia teo-
rii z praktyką, który znajduje odzwierciedlenie w idei wiecznego pokoju.

 306 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia..., s. 163.
 307 H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy..., s. 77.
 308 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym..., s. 34.
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Wskazywana przez Arendt ważność egzemplaryczna staje się jedynym sposobem 
na dotarcie do idei człowieczeństwa, która może być jedynie mozolnie rozpoznawana 
w jej konkretnych przejawach, odnajdowanych przez człowieka na jego drodze. Ogól-
na idea, która konkretyzuje się w ten sposób, może być postrzegana tylko w połącze-
niu z tym, co szczegółowe, jako rozpoznawana w konkretnym przypadku. Ważność 
rozpoznanej idei jest zaś wzmacniania poprzez odniesienie do uznania przez innych.

Wyjście z impasu

Rozwiązaniem wskazanego przez Arendt problemu jest cofnięcie się w rozwa-
żaniach i rezygnacja z prób rozwikłania sprzeczności tkwiącej w sferze pomiędzy 
przyrodą i wolnością. Jeśli jako sferę polityki traktujemy właśnie owo pomiędzy, to 
istotą polityczności staje się mediacja. Tak jak, zdaniem Arendt, myślenie odbywa 
się poprzez bycie pomiędzy, w sensie bycia nigdzie, tak osąd polityczny jest trwale 
umiejscowiony pomiędzy światem pojęć przyrody i światem pojęcia wolności. Idea 
ludzkości, wedle zaproponowanej przez Arendt syntezy, pozostaje po stronie wolności, 
idea postępu – po stronie przyrody. Rozwiązanie takie, można powiedzieć, nie wnosi 
nic nowego do przedstawionego na samym wstępie problemu połączenia teorii i prak-
tyki. Wydaje się, że kwestia przepaści pomiędzy kontemplacją i działaniem pozostaje 
nierozwiązana. Władza sądzenia w swojej dwojakiej postaci raczej „nadsypuje brzegi” 
otchłani, która w dalszym ciągu pozostaje nieprzebyta. Rozwiązaniem jednak staje 
się sam człowiek, w którym spotykają się przyroda i wolność i który łączy w sensie 
realnym przyrodę i wolność. W sensie teoretycznym polityka pozostaje sferą mediacji, 
strefą permanentnego bycia pomiędzy. Kluczowe staje się w tej sytuacji ukierunko-
wanie. Jako odnowiona forma pojęcia celowości, ukierunkowanie pozwala zwrócić 
człowieka pozostającego w trwałym rozdarciu pomiędzy przyrodą i wolnością we 
właściwym kierunku. W tej sytuacji idea postępu nie traci swej aktualności, ale to 
idea człowieczeństwa staje się ideą ukierunkowującą, czyli celem polityki. Regulacja 
bycia człowiekiem w ramach powszechnej zgody przybiera jako cel regulującą ideę 
człowieczeństwa.



Aneks: The Life of the Mind – część III

Katon i Faust

Wstęp

Uzupełnienie rozważań Hannah Arendt na temat władzy sądzenia stanowi nienapi-
sana, trzecia część trylogii The Life of the Mind. Przypomnijmy, że po śmierci Arendt 
znaleziono w jej maszynie do pisania pierwszą, tytułową stronę Sądzenia, a na niej 
jako jedyny pewny ślad tej nieistniejącej książki dwa cytaty. Pierwszy z Wojny do-
mowej Lukana, drugi z Fausta Goethego. Pierwszy fragment odnosi się do historii 
Katona:

„Victrix causa dis placuit, sed victa Catoni” 
(„Zwycięska strona ma bogów za sobą, pobita – Katona”)309. 

Drugi fragment pochodzi z Fausta Goethego:

„Könnt ich Magie von meinem Pfad entfernen,
Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen,
Stünd ich, Natur, vor dir ein Mann allein,
Da wärs der Mühe wert, ein Mensch zu sein!”

Co w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego brzmi:

„Gdybym mógł Magię z drogi mej wyrzucić,
Zapomnieć zaklęć czarodziejskich zgoła,
Z męską li tylko siłą do natury wrócić,
Z tym tylko, czemu mąż silny podoła”310

Ponieważ wskazanie na te dwie postacie to jedyne, co Arendt na pewno w swojej 
książce chciała umieścić, przy rekonstrukcji jej koncepcji posłużymy się dokładną ich 
analizą. 

 309 M. Anneusz Lukan, Wojna domowa, przeł. M. Brożek, Kraków 1994, s. 7.
 310 J.W. Goethe, Faust, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2004, s. 456.
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Próba odtworzenia zawartości książki na podstawie samej tylko strony tytułowej 
nawet w wypadku Hannah Arendt i jej szczególnego upodobania do ozdabiania swoich 
prac wielce znaczącymi i wręcz streszczającymi zawartość danej pracy cytatami, wy-
daje się wielce ryzykowna. Z drugiej jednak strony, skoro jak już wspomniano, jest to 
jedyna rzecz, jaka pozostała z Sądzenia, wydaje się istotne, ażeby chociaż spróbować 
nakreślić kształt tej nieistniejącej książki. W związku z wszystkimi wątpliwościami, 
jakie mogą wzbudzić niniejsze rozważania, stanowią one jedynie dodatek, który może, 
ale nie musi być uznawany za znaczący.

Mamy zatem przedstawić dwie postacie: Katona i Fausta. Pierwsza z nich jest au-
tentyczna, druga fikcyjna, chociaż zbudowana według autentycznego pierwowzoru. 
Symetria, jaką tworzą obie te postacie względem siebie, nasuwa na myśl symetrię 
dzieła Kanta. Uprzedzając niejako to, co zostanie powiedziane na temat tych dwóch 
postaci, przypisać je możemy do kolejnych części Krytyki władzy sądzenia. Katon sta-
nowi przyczynek do rozważań na temat estetycznej władzy sądzenia, co jest zawar-
tością pierwszej części dzieła. Faust stanowi uosobienie drugiej jego części dotyczącej 
teleologicznej władzy sądzenia.

Katon

Marcus Porcius Cato nazywany był też Katonem Młodszym, w odróżnieniu od jego 
pradziada Katona Starszego, lub Utyceńskim od miasta Utyka w Afryce, gdzie poniósł 
śmierć. Plutarch pisze, że Katon już jako dziecko zadziwiał niezwykle silnym charak-
terem. „Opowiadają, że ten Katon od samego dzieciństwa głosem i twarzą, a nawet 
i w dziecięcych zabawach, objawiał nieugięty i niewzruszony, słowem – niezłomny 
charakter”311. Niezłomny był Katon również w stosunku do samego siebie, tym bar-
dziej że dbał bardziej o to, aby być w zgodzie z sobą, niż aby nie narazić się na czyjąś 
krytykę. Kiedy ćwiczył się w sztuce retoryki, oczekiwano jego publicznych wystąpień, 
gdy te nie następowały, któryś z kolegów zwrócił mu ponoć uwagę słowami: „Katonie, 
ludzie ganią twe milczenie!”, na co Katon miał odpowiedzieć: „Byleby nie moje życie. 
A mówić zacznę, kiedy mi przyjdzie mówić nie to, co godne milczenia”312. Surowy 
stosunek do własnej duszy uzupełniał Katon surowym traktowaniem swojego ciała, 
hartując je poprzez osobliwy styl bycia. „Przyzwyczajał się znosić upały czy śniegi 
bez nakrycia głowy, podróże odbywał w każdej porze pieszo, bez powozu, gdy jego 
przyjaciele wyjeżdżali konno”313. Niemal ascetyczny styl życia Katona w dużej części 
wynikał z jego stoickich poglądów. Absurdalną czasami surowość tej filozofii zwięźle 
wyraził inny wielki mąż stanu tamtego czasu, Marek Tullius Cicero. Przemawiając 
w trakcie procesu Mureny jako obrońca, odpierał ataki oskarżyciela, którym był właś-
nie Katon. Odnosząc się do niezwykłej surowości, z jaką Katon oceniał postępowanie 
Mureny, w ten sposób, ironicznie, opisał stoików: „Był (...) pewien wybitny filozof 

 311 Plutarch z Cheronei, Katon Młodszy [w:] Żywoty sławnych mężów, przeł. M. Brożek, Wrocław 
1996, s. 239.

 312 Tamże, s. 241.
 313 Tamże, s. 240.
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imieniem Zenon. Naśladowcy stworzonych przez niego zasad nazywają się stoikami. 
Zasady te i wskazówki są następujące: Mędrzec nigdy nie kieruje się życzliwością i nie 
wybaczy nikomu żadnego błędu. Litościwy jest tylko głupiec i człowiek lekkomyślny. 
Jest rzeczą niegodną męża dać się uprosić czy przebłagać. Tylko mędrcy, choćby byli 
najbrzydsi, są piękni, choćby byli najubożsi, są bogaci, choćby byli niewolnikami, są 
królami. Nas zaś, którzy nie jesteśmy mędrcami, nazywają zbiegami, wygnańcami, 
wrogami, nawet szaleńcami. Wszystkie przewinienia są równe. Każdy występek jest 
niegodziwą zbrodnią i nie mniej winny jest ten, co niepotrzebnie udusił koguta, jak 
ten, co udusił ojca. Mędrzec nigdy się nie waha, niczego nie żałuje, w niczym się nie 
myli, nigdy nie zmienia zdania”314. 

Prześmiewczy charakter opisu stoickich poglądów nie był jedynie bezinteresowną 
ironią. Cyceron jako wprawny mówca chciał w ten sposób dobitnie pokazać z jednej 
strony niezwykle twarde i bezkompromisowe zasady, którym hołdowali stoicy, z dru-
giej zaś komiczną wręcz nieprzystawalność stoickiej surowości do zwykłych życiowych 
sytuacji. Mniej ironicznie wyraził Cycero te same zasady, formułując je w postaci tak 
zwanych paradoksów, w których przybrały postać zwięzłych reguł: jedyne dobro – to 
cnota; do szczęśliwego życia starczy sama cnota; występki, tak jak i dobre uczynki, 
są sobie równe; każdy głupiec jest człowiekiem szalonym; tylko mędrzec jest czło-
wiekiem wolnym, każdy głupiec zaś – to niewolnik; tylko mędrzec jest człowiekiem 
bogatym315. Krytyka postawy stoickiej mogła w wypadku Cycerona świadczyć o tym, 
że nie czuł się on na siłach, by w równie bezkompromisowy sposób traktować nakazy 
moralne. Stoickie reguły mogłyby być dla Cycerona tylko teoretycznymi postulatami, 
gdyby nie Katon, który nie tylko owe poglądy głosił, ale również w charakterystyczny 
dla niebie stanowczy sposób wcielał w życie.

Wróćmy jednak do Katona. Swą służbę publiczną rozpoczął od udziału w wojnie 
ze Spartakusem, zdobywając sobie uznanie żołnierzy wytrzymałością i odwagą. Póź-
niej pełnił wiele funkcji publicznych wynoszących go coraz wyżej w sprawowanych 
godnościach i nieodmiennie przysparzających mu wielbicieli doceniających jego bez-
kompromisowo uczciwe postępowanie. Był Katon między innymi trybunem wojsko-
wym i kwestorem. Jednocześnie jednak niewzruszona postawa Katona miała zostać 
wystawiona na ciężką próbę, nad republikańskim Rzymem zbierały się bowiem czarne 
chmury. Coraz bardziej widoczne stawały się słabości rzymskiego ustroju. Dla wielu 
było jasne, że Rzym potrzebuje silnych rządów i jednowładztwa w miejsce demokra-
cji. Jednocześnie jednak Rzym był państwem prawa, a prawo to nie przewidywało 
obalenia ustroju, zwłaszcza że oznaczałoby to utratę tak cenionych przez obywateli 
rzymskich wolności obywatelskich. W czasach widocznej słabości republiki znajdo-
wali się więc tacy, którzy próbowali sięgnąć po władzę wbrew prawu. Katon zawsze 
w takich sytuacjach stawał po stronie republiki, jak choćby w wypadku sprawy Katy-
liny, i odpierał ataki, dopóki na scenie historii nie pojawił się naprawdę groźny prze-
ciwnik – Gajusz Juliusz Cezar. 

 314 M. Tullius Cicero, Mowy, przeł. S. Kołodziejczyk, J. Mrukówna, D. Turkowska, Kęty 2003, 
s. 105.

 315 Por. M. Tullius Cicero, Paradoksy stoików, przeł. W. Kornatowski [w:] Pisma Filozoficzne, t. III, 
Warszawa 1961.
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Historyczne przekroczenie przez Cezara granicy prowincji przedalpejskich na 
rzece Rubikon, oznaczające bezprawne wkroczenie jego legionów na teren Italii, 
jednoznacznie stawiało Katona w gronie przeciwników przyszłego imperatora. Drugą 
stroną rodzącego się konfliktu był Pompejusz, który nie występując otwarcie przeciw-
ko republice, stawał się, chcąc nie chcąc, jej obrońcą. Pompejusz jako dowódca obozu 
republikanów okazał się jednak zbyt słabym konkurentem Cezara. Po serii porażek 
zwolennicy republiki zostali wyparci z terenu Italii. Niedługo po tym zginął Pompe-
jusz, a Katon jako największy autorytet będącego w odwrocie obozu republikańskiego 
był typowany na jego przywódcę. Ostatecznie został nim jednak Scypion, który jako 
dobra wróżba (przez analogię do zwycięskiego Scypiona Afrykańczyka) poprowadził 
przegranych do Afryki. Republikanie schronili się w afrykańskiej kolonii Rzymu 
– Utyce, która stała się ostatnim bastionem obrońców demokracji. Tam też rozegrał 
się dramat Katona, dramat, który go unieśmiertelnił i dał sławę ostatniego obrońcy 
republiki.

Katon zginął śmiercią samobójczą. Ostatni dzień jego życia znamy dość dobrze 
z opisu Plutarcha. Wiemy więc, że tego dnia Katon najpierw doglądał spraw związa-
nych z uciekającymi z miasta zwolennikami republiki (do miasta zbliżał się bowiem 
Juliusz Cezar), później w gronie przyjaciół i bliskich spędził wieczór na dyskusjach 
filozoficznych. Jak pisze Plutarch, kiedy udał się na spoczynek, nie usnął, ale zaczął 
czytać Platońskiego Fedona. Trudno dociec, czy naprawdę tak było, ale skoro wedle 
tradycji Katon będący o krok od samobójstwa czyta ten właśnie dialog, nie sposób 
uznać to za fakt bez znaczenia. Fedon opowiada bowiem o Sokratesie, więcej – opo-
wiada o ostatnich godzinach Sokratesa, które ten, podczas gdy kat przygotowywał już 
truciznę, spędził na dyskusji dotyczącej nieśmiertelności duszy. Pretekstem do rozmo-
wy jest oczywiście sytuacja Sokratesa, który lada chwila ma zginąć. Trudno o bardziej 
odpowiednią dla Katona lekturę. Treść Fedona, mimo że Plutarch określa go jako „dia-
log o nieśmiertelności duszy”, to również przygnębiający w swej prostocie opis śmier-
ci Sokratesa. Dialog rozpoczyna się bowiem w więzieniu, gdzie przyjaciele Sokratesa 
na wieść o jego egzekucji przybywają, aby towarzyszyć mu w ostatnich godzinach 
życia. Rozważania o duszy to środkowa część dialogu; zamyka go dramatyczna scena 
śmierci Sokratesa, który do końca zachowuje spokój i strofuje szlochających z rozpa-
czy towarzyszy. Taką lekturę wybrał sobie Katon na swój ostatni wieczór. Zapewne 
pocieszeniem były dla niego strofy: „Ci, którzy filozofują jak należy, troszczą się i sta-
rają o to, żeby umrzeć, i śmierć jest dla nich mniej straszna niż dla wszystkich innych 
ludzi”316. Nad ranem, po przeczytaniu Fedona, Katon zadał sobie śmiertelny cios. Gdy 
umierał, do Utyki zbliżały się już wojska zwycięskiego Cezara. Zapewne właśnie te 
dramatyczne chwile utożsamiono później z legendą ginącej Republiki. I prawdopodob-
nie tej chwili dotyczą przytaczane tu już słowa Lukana, „Victrix causa dis placuit, sed 
victa Catoni” („Zwycięska strona ma bogów za sobą, pobita – Katona”)317. Cezar na 
wieść o śmierci ostatniego obrońcy Republiki miał powiedzieć: „Katonie, zazdroszczę 
ci tej śmierci, tak jak tyś pozazdrościł mi ocalenia siebie”318. 

 316 Platon, Fedon, przeł. W. Witwicki, XIIe.
 317 M. Anneusz Lukan, dz.cyt., s. 7.
 318 Plutarch z Cheronei, dz.cyt., s. 279.
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Tak wyglądały dzieje Katona. Powstaje pytanie: dlaczego właśnie ta postać miała 
stać się osią Sądzenia? I dlaczego śmierć Katona, do której odnosi się przytaczany 
przez Arendt cytat, miała być głównym motywem rozważań o odkrytej przez Kanta 
władzy umysłu nazwanej przez niego sądzeniem? Pewną wskazówkę stanowią słowa 
Cycerona, który powtórzył za Teofastem: „Życiem rządzi los, a nie mądrość”. 

Gdyby nie Cyceron, stracilibyśmy wiele z obrazu Katona. Wydaje się, że obszerna 
jego biografia autorstwa Plutarcha wyczerpuje temat. To z niej właśnie dowiadujemy 
się najwięcej o śmierci Katona, o jego niezłomności i nieustępliwości. Właściwe jed-
nak tło dla śmierci Katona tworzy Cyceron. Może się wydać zastanawiające, dlaczego 
tych dwóch mężów, tak samo wybitnych, tak samo miłujących Republikę, w chwili 
próby, jaką niewątpliwie było starcie z Cezarem, zachowało się tak różnie. Katon wal-
czący do końca w imię słusznej sprawy i Cyceron, który ową rzeź przetrwał, by zginąć 
później jako ofiara proskrypcji. Można zapytać, dlaczego Cycero nie poszedł w ślady 
Katona, dlaczego nie walczył, nie zginął tak jak on? W traktacie O powinnościach 
Cycero wydaje się odpowiadać na to pytanie: 

„Każdy zatem powinien usilnie trzymać się odpowiednich dla siebie zasad, nie 
opacznych, a jednak swoich własnych, by tym łatwiej móc zachować ową przystojność, 
którą się tu zajmujemy. Trzeba bowiem postępować tak, iżbyśmy nie przedsiębrali nic 
sprzecznego z powszechnym przyrodzeniem, lecz stosując się do jego wymogów szli 
za własną naturą i choćby nawet cudze zamierzenia były poważniejsze i lepsze, oce-
niali nasze dążenia miarą własnych wrodzonych skłonności. Wszak ani sprzeciwianie 
się swojej naturze, ani dążenie do czegoś takiego, czego nie jesteśmy w stanie dopiąć, 
nie przyda ci się na nic. Z tego jasno widać, czym jest owa przystojność, skoro nie 
przystoi to wszystko, co czynimy – jak mówi się u nas – wbrew woli Minerwy, czyli 
właśnie sprzeciwiając się i walcząc z naturą. W ogóle, jeśli jest coś przystojnego, to 
na pewno nie w takim stopniu, jak jednakość całego życia i zgodność poszczególnych 
czynów; a tego zachować nie zdołasz, jeśli naśladując natury innych ludzi, spuścisz 
z oka swą własną. Bo tak jak winniśmy posługiwać się językiem, który mamy od 
urodzenia, abyśmy wtrącając greckie wyrazy nie narazili się na całkiem słuszne wy-
jaśnienia, co się przytrafia niektórym spośród nas, podobnie obowiązkiem naszym jest 
nie wprowadzać żadnych rozdźwięków ani do poszczególnych naszych poczynań, ani 
też do życia jako całości. Wspomniane zaś różnice charakterów mają tak wielkie zna-
czenie, że niekiedy jeden człowiek musi sobie śmierć zadać, a drugi w takim samym 
położeniu nie powinien tego czynić. Czyż bowiem Marek Kato był w innym położeniu 
aniżeli reszta osób, które w Afryce poddały się Cezarowi? Im jednak poczytywano 
by chyba za błąd, gdyby się pozbawili życia, a to z tego powodu, że ich życie było 
mniej surowe, a obyczaje łagodniejsze. Lecz Katonowi, skoro natura obdarowała go 
niewiarygodną wprost stałością charakteru, którą on sam umocnił jeszcze przez swą 
niezachwianą postawę, przy czym zawsze trwał przy raz powziętym postanowieniu, 
wypadało raczej umrzeć, niźli patrzeć w twarz tyrana”319.

Katonowi wypadało umrzeć, skoro jego nieustępliwy charakter pozwalał mu trwać 
w sprzeciwie do końca. A jeśli nie było już żadnej nadziei na ocalenie honoru, natura 
nakazywała Katonowi postąpić stosownie do jego możliwości. W tej samej sytuacji 

 319 M. Tullius Cicero, O powinnościach, przeł. W. Kornatowski [w:] Pisma Filozoficzne, t. II, War-
szawa 1960, s. 386–387.
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sprzymierzeńcy Katona mogli i powinni byli wybrać raczej ucieczkę. W sytuacji, gdy 
świat nie pozwalał ocalić honoru, należało zniknąć ze świata, przestać być pomiędzy 
ludźmi, bo tak należy tłumaczyć rzymskie inter homini esse desinere, co jest okre-
śleniem niczego innego, jak odejścia z tego świata – śmierci. Katon, decydując się 
na owo odejście, wiedział więcej, niż może się wydawać w pierwszej chwili. Trafnie 
przewidział, że Cezar jest zwycięzcą nie tej jednej bitwy, ale całej batalii o Republikę. 
Początkowo triumf Cezara trwał bowiem niecałe trzy lata, licząc od śmierci Katona. 
Kiedy Cezar zginął, po idach marcowych wydawało się, że Republika odrodzi się zno-
wu. Przewidywania Katona sięgały bitwy pod Akcjum, kiedy to Oktawian pokonał 
Marka Antoniusza i Kleopatrę, ostatecznie odsuwając choćby cień nadziei na odro-
dzenie Republiki. Śmierć Katona jest o tyle wymowna, że ów nieugięty i nieustępliwy 
człowiek zdawał się przewidywać, że dla Republiki nie ma już żadnej nadziei. Cezar 
był bowiem nie jednym z wielu, ale tym, który w imię wyroków historii umiał odgad-
nąć, że czas Republiki minął i że to jemu przypadło w udziale zmienić los Rzymu.

Cyceron jako postać nie mniej wybitna niż Katon miał wszelkie możliwości, aby 
silnie wesprzeć zwolenników Republiki. Jako błyskotliwy mówca już w młodych la-
tach był typowany do kariery politycznej. Był pretorem, a następnie konsulem. Zwy-
cięsko wyszedł z konfliktu z Katyliną. Wygnany przez Klodiusza z Rzymu powrócił 
po jego upadku, witany entuzjastycznie przez obywateli Wiecznego Miasta. Jednak 
w decydującej chwili, gdy ważyły się losy Republiki, w chwili, gdy musiał wybrać 
pomiędzy Cezarem a Pompejuszem, nie wiedział, co zrobić, miotał się, nie umiejąc 
podjąć decyzji. „Pisze bowiem [Cyceron] w swych listach, że nie wie, do kogo się 
zwrócić: piękne i wzniosłe są wprawdzie motywy, które Pompejusza skłaniają do 
wojny, ale Cezar umie lepiej wykorzystać sytuacje i więcej się troszczy o życie włas-
ne i przyjaciół. »Wiem zatem dobrze – pisał między innymi – przed kim uciekać, 
ale nie wiem, do kogo mam uciekać«”320. I kiedy Cyceron, mimo że skłaniał się ku 
Cezarowi, zdecydował się jednak przystąpić do Pompejusza, Katon zganił go za tę 
decyzję. „Z chwilą gdy Cezar wyruszył do Hiszpanii, Cyceron bezzwłocznie popłynął 
do Pompejusza. Wszyscy ucieszyli się jego widokiem, ale Katon w prywatnej rozmo-
wie w cztery oczy bardzo zganił go za to, że przyłączył się do Pompejusza. Mówił, 
jemu teraz nie wypada porzucać stanowiska, jakie zajmował od samego początku, 
ale Cyceron lepiej służyłby sprawie ojczyzny i sprawie swoich przyjaciół, gdyby nie 
podejmował żadnych kroków i pozostał w Rzymie, a potem dostosował się do sytuacji, 
jaka z tego ostatecznie wyniknie: nie ma bowiem żadnego rozumnego powodu ani 
żadnej potrzeby robić sobie z Cezara wroga i przybywać tu tylko po to, żeby wspólnie 
z innymi narażać się na takie niebezpieczeństwo”321.

Tak więc Katon w sytuacji prostego podziału: my i oni, przyjaciele i wrogowie, 
okazuje się raczej trzeźwo myślącym strategiem niż ślepo trzymającym się zasad 
rygorystą. Jego śmierć nie jest z tej perspektywy histerycznym gestem, ale raczej 
dokładnie przemyślaną decyzją. Gdyby trzeba było oceniać ich dwóch, Katona i Cy-
cerona, i ich postawę wobec ginącej Republiki, nic nie wydaje się proste. Obraz Ka-
tona radzącego Cyceronowi raczej wyciągać rękę do Cezara, przekreśla wizję zdrajcy 
Cycerona i bohaterskiego Katona. Jedno jednak nie ulega wątpliwości: w sytuacji za-

 320 Plutarch z Cheronei, Cyceron [w:] Cztery żywoty, przeł. M. Brożek, Warszawa 2003, s. 169.
 321 Tamże, s. 170.
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mętu, niemalże rewolucji (słowa tego starożytni nie znali w dzisiejszym znaczeniu), 
to Katon zachowuje rozeznanie i trzeźwy osąd. Jego śmierć, jak można przypuszczać, 
nie jest ani przypadkowa, ani nieprzemyślana. W śmierci Katona odnajdujemy ucie-
leśnienie postawy określanej przez starożytnych jako catus – praktycznej mądrości322. 
Mądrość owa wydaje się polegać na połączeniu wewnętrznej siły głoszonych zasad 
z trafnym osądem warunków, w jakich przychodzi je realizować. W wypadku Katona 
jego śmierć, będąca dramatycznym wycofaniem się ze sfery politycznej, to załamanie 
się możliwości realizacji jakichkolwiek bliskich mu zasad. 

Przywołujący postać Katona cytat każe skupić naszą uwagę na jednej jeszcze 
kwestii – na zderzeniu przegranych, których wspierał Katon, ze zwycięzcami, których 
wspierali bogowie. Przegrani w tym wypadku wyrażali wolę obrońców Republiki, 
mówili więc głosem rozsądku, który bronił ginącej Republiki. Znamienne, że zwy-
cięzców nie wspiera swoim autorytetem Cezar, ale bogowie. Czyli mamy tutaj prze-
ciwstawienie ludzi i okoliczności, w których rozgrywa się cały dramat Republiki. Od-
nosząc ów moment do konstrukcji Krytyki władzy sądzenia, znajdujemy się jak gdyby 
na granicy natury i wolności. Ludzkie zasady mówią, że Republika ma trwać, natura 
zaś wprowadza przesilenie, które nie pozwala na wierność owym skądinąd słusznym 
zasadom.

Faust

Postać Fausta przenosi nasze rozważania zdecydowanie w kierunku teleologicznej 
władzy sądzenia. Faust to tytułowy bohater wielkiego dramatu Goethego. Ten dwu-
częściowy utwór przedstawia dzieje Fausta, alchemika i maga. Pierwowzorem tej po-
staci był Johanes Georg Faust, astronom uważany za czarnoksiężnika, urodzony około 
1480 roku w Knittlingen w Wirtembergii, zmarły około roku 1539 w górach Schwarz-
waldu. Według legendy, za dar powtórnej młodości, a także za miłość i wiedzę, miał 
on zapisać duszę diabłu. Przed ukazaniem się dzieła Goethego, historia Fausta była 
podejmowana przez wielu twórców, dopiero jednak jego monumentalny dramat stał się 
punktem odniesienia i właściwym komentarzem do ludowej historii alchemika, który 
zawarł diabelski pakt. Owo opus magnum genialnego poety aż roi się od dwuznaczno-
ści i samo staje się legendą. Goethe pisał Fausta praktycznie przez całe życie. Pierwszą 
jego część, tak zwany Urfaust, zredagował już w roku 1774, w roku, w którym ukazało 
się również młodzieńcze arcydzieło poety Cierpienia młodego Wertera. Potem krążył 
wokół swego dzieła przez całe życie, wydając Faust. Ein Fragment, następnie w 1808 
całą pierwszą część. Od 1825 pisał część drugą, aby ukończyć ją kilka miesięcy przed 
śmiercią. 22 lipca 1831 roku poeta zapieczętował rękopis drugiej części dramatu z za-
strzeżeniem, że ma być opublikowana dopiero po jego śmierci. Gdy dzieło było skoń-
czone, Goethe uznał, że i jego życie się dopełniło. 

Interesujący nas cytat pochodzi z finałowego, piątego aktu części drugiej. Począt-
kiem wydarzeń, które mają doprowadzić do „nawrócenia” Fausta, jest mitologiczna 

 322 „Rzymianie bowiem praktycznie mądrego nazywają słowem catus” – Plutarch z Cheronei, Ka-
ton Starszy..., s. 98.
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historia Baucis i Filemona. Ta para staruszków, według historii z Przemian Owidiusza, 
udzieliła gościny Zeusowi i Hermesowi wędrującym po Frygii, w zamian za co bogo-
wie spełnili życzenie wiekowej pary, której pragnieniem było umrzeć jednocześnie. 
Bogowie spełnili to życzenie, przemieniając sędziwych małżonków w drzewa. U Goe-
thego Baucis i Filemon pojawiają się, kiedy zjawia się u nich anonimowy wędrowiec, 
echo bogów odwiedzających mitologiczną parę. Wraz z jego przybyciem rozpoczyna 
się dialog o wielkim przedsięwzięciu Fausta – władcy absolutnego, który nieopodal 
chatki staruszków nakazał osuszyć brzeg morza. Para staruszków z Fausta, podobnie 
jak ich pierwowzory, pragnie jedynie dożyć swych dni, z lękiem jednak spogląda na 
urągające prawom tego świata poczynania Fausta, który zmienia coś, co wedle ludz-
kiej miary zmienione być nie powinno. 

Staruszkowie słusznie przeczuwają, że mieszkanie pod bokiem wszechwładnego 
Fausta może sprowadzić na nich nieszczęście. Tym razem wędrowiec nie okazuje się 
bogiem. Faust, dla którego obecność Baucis i Filemona jest solą w oku, nakazuje Me-
fistofelesowi i towarzyszącym mu trzem mocarzom przenieść staruszków z dala od 
jego ziem. W czasie przenosin dochodzi jednak, według relacji Mefistofelesa, do „wy-
padku”, staruszkowie – napadnięci – umierają „ze strachu”, a wędrowiec, który sta-
nął w ich obronie, zostaje zabity. Całości zniszczenia dopełnia ogień „przypadkiem” 
zaprószony w zamieszaniu. Parę staruszków wraz z odwiedzającym ich wędrowcem, 
jak to już było wspomniane, zaczerpnął Goethe z mitologii, motyw gwałtu dokona-
nego w imię dążenia do utopijnej wszechwładzy pochodzi z Biblii. Mord mocarza na 
biedaku, którego usunięcie miało dać spełnienie snu o władzy absolutnej, to odwoła-
nie, według przypisu samego Goethego, do biblijnego Achaba z 1 Księgi Królewskiej. 
Według tej historii obok pałacu króla Achaba miał swoją winnicę Nabot. Król jednak 
chciał przejąć ziemię Nabota, aby urządzić w niej ogród warzywny. Nabot odmówił 
zarówno sprzedaży, jak i zamiany swojej winnicy, nie godził się bowiem na oddanie 
ziemi przodków. Wtedy żona Achaba Izabel napisała w imieniu króla list, na podsta-
wie którego Nabot został fałszywie oskarżony o bluźnierstwo i ukamienowany. Swo-
im czynem Achab ściągnął na siebie gniew Boży. Podobnie jak Achab, Faust ugina 
się pod ciężarem zbrodni, której się dopuścił. O północy do jego zamku przybywają 
cztery niewiasty: Niedostatek, Wina, Troska i Bieda, zwiastują przybycie najstarszej 
z sióstr Śmierci. Rozpaczający Faust wtedy właśnie zaczyna rozumieć, że jego dążenie 
do władzy przekroczyło ludzką miarę. Cel, który Faust chciał osiągnąć, przyniósł mu 
zgubę. Wtedy właśnie padają pełne rozpaczy słowa Fausta:

„Gdybym mógł Magię z drogi mej wyrzucić,
Zapomnieć zaklęć czarodziejskich zgoła,
Z męską li tylko siłą do natury wrócić,
Z tym tylko, czemu mąż silny podoła”323

Wskazany przez Arendt moment dziejów Fausta to dopełnienie jego drogi. Faust 
pojmuje już, że rozmach jego czynów wspomaganych diabelską siłą Mefistofelesa sta-
nowi występek przeciwko naturze, przy czym rozumienie terminu natura, aby kwestia 
ta miała sens, musi być zbieżne z rozumieniem, do którego odwołuje się też Kant. 

 323 J.W. Goethe, Faust, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2004, s. 456.
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Faust pragnie powrócić do natury, czyli do porządku, który rządzi światem, do rów-
nowagi, w ramach której wszelkie dążenie ma swoją miarę, a człowiek, jako stworze-
nie uwarunkowane, może jako jednostka osiągać swoje cele jedynie w pewnej skali. 
Przekroczenie miary, ludzkiej miary, powoduje, że czyn, zamiast przynosić chwałę, 
przynosi zgubę. Początek „żądzy działania”, która porywa Fausta, to odwołujące się 
do kuszenia Jezusa na pustyni pytania Mefistofelesa próbującego zaspokoić pragnienia 
swego pana. Faust wygłasza wtedy znamienne stwierdzenie: „Czyn jest wszystkim”324. 
Faust ulega żywiołowi działania, widok zalewanej morzem żyznej ziemi sprawia, że 
postanawia przeciwstawić się naturze i wedle własnej miary ułożyć świat do właści-
wej postaci. Charakterystyczne jest, że całe działanie Fausta podporządkowane jest 
owej zasadzie nadrzędności czynu. Nieodparcie nasuwa się pytanie: nadrzędności nad 
czym? Jeśli przywołamy przytaczany tu wielokrotnie podział porządkujący rzeczywi-
stość na dwie sfery: myśli i czynu, stanie się jasne, że działający Faust to uosobienie 
totalnego, bezrefleksyjnego czynu. Jako taki właśnie Faust ponosi porażkę. Pokona-
ny, zwraca się w stronę natury, która wydaje się siłą porządkującą, siłą zapewniającą 
względną równowagę, której brak zgubił Fausta. 

Sądzenie

Powracając do postaci Katona, wydaje się, że ów „przegrany” paradoksalnie góruje 
pod każdym względem nad „zwycięzcą” Faustem. Katon właściwie odczytuje porzą-
dek natury, wedle którego działanie „zwycięzców”, dowodzonych przez Cezara, ma 
charakter czynu faustowskiego – pozbawionego właściwej miary. Jednocześnie Katon 
jest tym, który uznaje prymat świata, jak byśmy powiedzieli po Kantowsku, wolności, 
nad światem przyrody. Prymat, ale nie jako dominację, lecz jako refleksję prowadzącą 
do mediacji pomiędzy tym, co teoretyczne, a tym, co praktyczne. Ukierunkowanie tej 
mediacji jest wyznaczone przez sferę kontemplacji, co rozumiał Katon, a o czym zapo-
mniał Faust. Paradoksalnie jednak zestawienie postawy obydwu tych postaci prowadzi 
do wniosków, do jakich doszedł Kant. Jeśli bowiem połączymy postępowanie Katona 
i Fausta, jako wynik otrzymamy, jak się wydaje, pomieszanie i sprzeczności. Z jednej 
strony mamy więc postawę prymatu refleksji nad działaniem i przestrogę mówiącą, 
że działanie bezrefleksyjne prowadzi wcześniej czy później do katastrofy. Odcięcie od 
totalności działania prowadzi jednak również do odcięcia od skuteczności w osiąganiu 
celów, jakie wytycza sobie działający człowiek. Wedle historii Fausta, przekroczenie 
ludzkiej miary przez każdego z nas musi mieć zgubne konsekwencje. 

Uzyskujemy w ten sposób obraz władzy sądzenia jako połączenia tych dwóch 
postaw. Władza sądzenia jest środkiem, za pomocą którego uzyskujemy kompromis 
w mediacji pomiędzy dążeniem ludzkiej wolności i uwarunkowaniem tego dążenia, 
jaki stanowi przyroda. Stroną dominującą w tej mediacji jest wolność. Nie znaczy to, 
że cel wolności indywidualnej zostanie osiągnięty w postaci nienaruszonej. Cel wolno-
ści może być osiągnięty, po pierwsze, jeśli podda się uwarunkowaniu przez przyrodę, 
po drugie, jeśli wolność zostanie włączona w kontekst społeczny i cel wolności będzie 

 324 Tamże, s. 407.
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osiągnięty w ramach państwa celów. Państwo celów stanowi tu właśnie rozszerzenie 
perspektywy indywidualnej o kontekst społeczny, czyli o prostą obserwację, że na-
wet niewzruszona moralność jest uwarunkowana wspólnotowym charakterem bycia 
człowieka na ziemi. W efekcie otrzymujemy sytuację podobną do tej z traktatu Do 
wiecznego pokoju. Realizacja ideału moralnego jest czymś nadrzędnym i należy dzia-
łać, jak gdyby ów ideał miał być zrealizowany, jednocześnie owa realizacja odbywa 
się w ściśle uwarunkowanych okolicznościach. Z punktu widzenia władzy sądzenia 
to właśnie ten ideał wyznacza ukierunkowanie, chociaż nie może być do końca zre-
alizowany. Jego pełna realizacja wychodzi bowiem poza miarę, wedle której odbywa 
się mediacja w ramach władzy sądzenia, wychodzi poza miarę działania w ramach 
uwarunkowania, działania na rzecz wytyczonego przez rozum celu najwyższego.
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