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O PRZYJEMNOŚCIACH WYBRAŹNI1

[Spectator, June 21, 1712, no. 411]

Nie jestem ja nieświadomy, jak zawikłane to sprawy,
Lecz wielka nadzieja chwały przeszyła mi ostrym tyrsem
Serce, zarazem wsączając w nie słodką miłość ku Muzom,
I nią teraz zapalony przebiegam myślą ochoczą
BezdroŜne dziedziny Pieryd, niczyją stopą nietknięte.
Zaprawdę, miło przystąpić do nieskalanego źródła
I czerpać z niego ...

Lukrecjusz, O naturze rzeczy, ks. I, w. 9252

                                                          
1/ Na esej O przyjemnościach wyobraźni składa się jedenaście oddzielnych numerów (411-421) reda-
gowanego przez Josepha Addisona i Richarda Steele’a pisma „Spectator” ukazujacych się od 21
czerwca do 3 lipca 1712 roku. Mimo swego niezbyt chwalebnego rodowodu („Spectator” był
bowiem popularnym pismem poruszającym przede wszystkim tematykę moralno-obyczajową,
a czytanym głównie przez kobiety) naleŜy uznać ten utwór za pierwszą, systematyczną teorię
estetyczną w znaczeniu nowoŜytnym. Niniejszego przekładu dokonano na podstawie The Spectator,
Edinburgh 1766 (volume Sixth, s. 68-118) – zbiorowego, poprawionego i uzupełnionego jeszcze
przez twórców czasopisma wydania wszystkich jego numerów. Jest to pierwsze polskie tłumacze-
nie całości eseju. Wcześniej w czasopiśmie „Monitor” – wzorowanym na angielskim „Spectatorze”
– ukazała się parafraza wybranych wątków autorstwa Ignacego Krasickiego, zatytułowana
O rozkoszach imaginacyi („Monitor”, 1772, nr 56-63). Fragmenty eseju Josepha Addisona, w tłuma-
czeniu Zofii S inko  zawiera takŜe tom Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870 (wybór, przed-
mowa i komentarze E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974). Cytowane przez Addisona
fragmenty tekstów klasycznych, o ile było to moŜliwe, podano w istniejących polskich przekła-
dach. Wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza.
2/ Przeł. G. śurek.
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Wzrok jest najdoskonalszym i najwspanialszym spośród wszystkich na-
szych zmysłów. Napełnia umysł największym bogactwem idei, z najwięk-
szej odległości nawiązuje kontakt z przedmiotami swojego zainteresowania
i najdłuŜej pozostaje zdolny do działania bez zmęczenia czy przesycenia
właściwymi dla niego przyjemnościami. Zmysł dotyku moŜe oczywiście
dać nam pewne pojęcie rozciągłości, kształtu i wszystkich pozostałych,
dostępnych dla oka idei, wyłączając kolory; jednak zarazem znacznie zuba-
Ŝa i ogranicza konkretny przedmiot do liczby, rozmiaru i odległości. Wzrok
nasz zdaje się być zaprojektowany tak, by uzupełniać te wszystkie braki
i moŜna go traktować jako bardziej delikatny i przenikliwy rodzaj dotyku,
który ogarnia nieskończoną wielość rzeczy (bodies), obejmuje największe
kształty i przywodzi w nasz zasięg najbardziej odległe części wszechświata.

Jest to ten zmysł, który wyposaŜa wyobraźnię w idee; tak więc
przez przyjemności wyobraźni bądź fantazji (zamierzam zamiennie stoso-
wać te terminy) rozumiem tutaj te, które wynikają z widzialnych przed-
miotów, zarówno gdy mamy je dane w bezpośrednim oglądzie, jak i kiedy
przywołujemy ich idee w naszych umysłach za pośrednictwem malarstwa,
rzeźby, literatury czy jakiejś innej, tego typu, sposobności. W rzeczy samej,
nie moŜemy posiadać w naszej fantazji pojedynczego wyobraŜenia, które
nie byłoby najpierw dane w oglądzie, lecz posiadamy władzę zachowywa-
nia, przetwarzania i scalania otrzymanych wcześniej wyobraŜeń w całe
bogactwo najmilszych wyobraźni obrazów i wizji, bowiem dzięki tej zdol-
ności człowiek uwięziony w lochu jest w stanie cieszyć się widokami i kra-
jobrazami piękniejszymi od tych, które moŜna znaleźć w całym bogactwie
natury.

Niewiele jest w języku angielskim słów uŜywanych w bardziej
luźnym i nieopisowym znaczeniu niŜ fantazja i wyobraźnia. Zatem, jako Ŝe
zamierzam uŜywać tych dwóch słów w toku moich dalszych rozwaŜań,
uznałem za konieczne ustalić i określić ich pojęcie, by czytelnik miał dobre
rozeznanie w poruszanym przeze mnie temacie. Muszę prosić zatem, by
pamiętał, Ŝe przez przyjemności wyobraźni rozumiem tylko te, których
źródłem jest wzrok oraz, Ŝe dzielę te przyjemności na dwa rodzaje. Przede
wszystkim zamierzam omówić pierwotne (primary) przyjemności wyobraź-
ni, które w całości pochodzą z przedmiotów danych w bezpośrednim
oglądzie, w drugiej zaś kolejności przyjemności wtórne (secondary), wypły-
wające z idei widzialnych przedmiotów, których nie mamy aktualnie przed
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oczami, lecz które przywołujemy w naszej pamięci i kształtujemy w przy-
jemne wizje rzeczy nieobecnych bądź wymyślonych.

Przyjemności wyobraźni, wzięte w całej rozciągłości, nie są tak
niewyszukane jak zmysłowe ani tak subtelne jak przyjemności rozumu (of
understanding). Z pewnością te ostatnie są bardziej poŜądane, poniewaŜ
opierają się na zdobywaniu pewnej wiedzy i doskonaleniu ludzkiego umy-
słu, jednak naleŜy przyznać, Ŝe przyjemności wyobraźni są równie wspania-
łe (great) i zachwycające. Piękny widok raduje duszę w tym samym stopniu
co przeprowadzenie matematycznego dowodu (demonstration), zaś opis
autorstwa Homera oczarował więcej czytelników niŜ rozdział autorstwa
Arystotelesa. Poza tym, przyjemności wyobraźni mają tę przewagę nad
rozumowymi, Ŝe są wyraźniejsze i łatwiejsze do przyswojenia. Wystarczy
tylko otworzyć oczy i pojawia się widok. Kolory same malują się w fantazji
przy bardzo niewielkim udziale i zaangaŜowaniu umysłu obserwatora. Je-
steśmy uderzeni, sami nie wiedząc jak, symetrią kaŜdej rzeczy, którą widzi-
my i bez szczegółowego wnikania w przyczyny i okoliczności, bezpośred-
nio przyznajemy przedmiotowi piękno.

Człowiek o wyrobionej (polite) wyobraźni ma dostęp do wielu
przyjemności, których pierwszy lepszy nie jest w stanie odbierać. MoŜe
nawiązać dialog z obrazem i znaleźć miłego towarzysza w posągu. Znajduje
w literaturze tajemnicze odświeŜenie i nierzadko czerpie większą satysfak-
cję z widoku pól i łąk niŜ inny z ich posiadania. W istocie, daje mu to ro-
dzaj własności w kaŜdej rzeczy, którą widzi, a najbardziej surową i dziką
część natury czyni przeznaczoną dla jego przyjemności; świat jawi mu się
wtedy w zupełnie innym świetle, a on odkrywa w nim mnóstwo wdzięków
niedostępnych dla większości ludzi.

W istocie, prócz niewielu tych, którzy potrafią oddawać się próŜ-
nowaniu w niewinny sposób i mają upodobanie w przyjemnościach, nie
będących nikczemnymi, istnieją tacy, których kaŜda rozrywka odbywa się
kosztem jakiejś z cnót, a swój pierwszy krok poza obowiązki kierują
w stronę rozpusty czy szaleństwa. Człowiek powinien zatem starać się
uczynić sferę swych niewinnych przyjemności tak szeroką, jak to tylko
moŜliwe, by móc się w nią bezpiecznie wycofać i znaleźć w niej taką satys-
fakcję, która uchodzi roztropnemu człowiekowi. Właśnie tego rodzaju są
te przyjemności wyobraźni, nie wymagające takiego natęŜania intelektu,
jakie jest konieczne w stosunku do naszych powaŜniejszych zajęć, ani rów-
nocześnie zniewolenia umysłu do zagłębiania się w takie zaniedbanie
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i opieszałość, które zazwyczaj towarzyszą naszym bardziej zmysłowym
radościom; jednak, tak jak umiejętne posługiwanie się zdolnościami, budzą
nas one z lenistwa i bezczynności, nie zaprzęgając zarazem do Ŝadnej pracy
czy trudu.

MoŜemy tu dodać, Ŝe przyjemności fantazji bardziej niŜ rozumo-
we sprzyjają zdrowiu, te drugie bowiem wypracowane dzięki myśleniu
zmuszają umysł (brain) do zbyt gwałtownej pracy. Wspaniałe sceny w natu-
rze, malarstwie czy poezji mają dobry wpływ tak na ciało, jak i na umysł
i nie tylko słuŜą oczyszczeniu czy rozjaśnieniu wyobraźni, lecz są zdolne
rozproszyć smutek i melancholię oraz przyjemnie i błogo nastroić tchnie-
nia Ŝyciowe (animal spirits). Z tego powodu Pan Francis Bacon w swoim
Eseju o zdrowiu nie uwaŜa za niewłaściwe zalecać swemu czytelnikowi wier-
sza czy widoku, a w szczególności odwodzi go od zawiłych i delikatnych
rozpraw i radzi mu prowadzić studia, które napełnią umysł wspaniałymi
i niezwykłymi przedmiotami, takimi jak historie, opowieści i kontemplacje
natury.

W rozprawie tej, tytułem wstępu, ustaliłem pojęcia tych przyjem-
ności wyobraźni, które są tematem moich obecnych rozwaŜań i usiłowa-
łem w tych kilku uwagach polecić mojemu czytelnikowi ich prześledzenie.
W następnej rozprawie zamierzam zbadać kilka źródeł, z których przyjem-
ności te wypływają.

[Spectator, June 22, 1712, no. 412]

Dobry podział pracy przyspiesza jej koniec
Marcjalis, Epigram 83, ks. 4.

Zamierzam najpierw zbadać te przyjemności wyobraźni, które pochodzą
z bezpośredniego oglądu zewnętrznych przedmiotów: te wszystkie, które –
jak sądzę – pochodzą z postrzegania tego, co jest okazałe3 (great), niezwykłe
(uncommon) czy piękne (beautiful). MoŜna wprawdzie spotkać coś tak przera-
                                                          
3/ Terminu „okazały” uŜywam dla oznaczenia jednej z trzech stosowanych przez Addisona kate-
gorii estetycznych (greatness, novelty, beauty) jednak w duŜej mierze moŜe być on identyfikowany
z wzniosłością (sublime). Great nie moŜna przetłumaczyć jako „wielki” poniewaŜ z dalszych rozwa-
Ŝań Addisona wynika jednoznacznie, Ŝe chodzi tu nie tylko o wielkość matematyczną przedmiotu,
lecz równieŜ o te jego cechy, które wyraŜa termin „wzniosły”. Jednak polskiej wzniosłości odpo-
wiada w angielskim „sublime”, dlatego w przypadku, gdy chodzi o kategorię estetyczną, tłumaczę
great jako „okazały”. W pozostałych przypadkach, w zaleŜności od kontekstu – „wspaniały”, „wielki”.
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Ŝającego czy odpychającego, Ŝe strach i obrzydzenie wywołane tym przed-
miotem, przekraczają przyjemność powodowaną jego okazałością (greatness),
nowością (novelty) czy pięknem (beauty), w dalszym ciągu jednak w przykrości,
jakiej przysparza nam ten przedmiot, będziemy mogli znaleźć domieszkę
zachwytu, gdy któraś z tych trzech cech będzie najwyraźniejsza i przewa-
Ŝająca.

Przez okazałość, rozumiem nie tylko rozmiar (bulk) jakiegoś poje-
dynczego przedmiotu, lecz wielkość (largeness) całego widoku rozpatrywa-
nego jako jedna, kompletna całość. Takie właśnie są widoki otwartej szam-
pańskiej (champaign) krainy, ogromnej surowej pustyni, potęŜnych masywów
górskich, wysokich skał i przepaści czy szeroko rozlanych wód, gdzie tym,
co nas uderza, nie jest nowość czy piękno widoku, lecz pewien pierwotny
rodzaj wspaniałości (magnificence), przejawiającej się w wielu zdumiewają-
cych dziełach natury. Nasza wyobraźnia uwielbia być napełniana przed-
miotami i chwytać kaŜdą rzecz, która jest dla niej zbyt duŜa do ogarnięcia.
Takie bezgraniczne widoki wprawiają nas w przyjemne zadziwienie, a po-
strzegając je odczuwamy w duszy wspaniały spokój i zdumienie. Umysł
człowieka ze swej natury nienawidzi kaŜdej rzeczy, której widok nakłada
nań więzy, gdy wzrok jest powstrzymywany w wąskich granicach oraz
ograniczany z kaŜdej strony przez sąsiadujące ściany czy góry, sprawia to
na nim wraŜenie swego rodzaju uwięzienia. W przeciwieństwie do tego,
rozległy horyzont jest wyobraŜeniem wolności, gdzie oko ma przestrzeń,
by sięgać w dal, rozszerzać zasięg swych widoków i zagubić się wśród bo-
gactwa obserwowanych przedmiotów. Tego rodzaju bezmierne i nieogra-
niczone widoki są równie przyjemne dla fantazji, jak dla rozumu rozwaŜa-
nia wieczności czy nieskończoności. Lecz jeśli z tą potęgą połączy się
piękno czy niezwykłość, jak to ma miejsce we wzburzonym oceanie, niebie
przyozdobionym gwiazdami i meteorami, czy rozległym krajobrazie po-
ciętym rzekami, lasami, skałami i łąkami, przyjemność będzie w nas wzra-
stać, jako Ŝe pochodzi z więcej niŜ jednej zasady.

KaŜda nowa czy niezwykła rzecz wzbudza przyjemność wyobraźni,
poniewaŜ napełnia duszę miłymi niespodziankami, zaspokaja ciekawość i
dostarcza idei, których nie posiadaliśmy wcześniej. Tak wielka ilość powta-
rzających się widowisk, w których oglądamy te same rzeczy, w istocie nas
wyczerpuje. Tak często obcujemy z jednym układem przedmiotów, Ŝe
cokolwiek jest nowe i niezwykłe, wnosi odrobinę odmiany w ludzkie Ŝycie
i choć przez chwilę bawi nasz umysł niezwykłością przejawów. SłuŜy nam
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jako rodzaj odświeŜenia i pozbawia uczucia przesytu, na które jesteśmy
skłonni skarŜyć się w naszych powszednich i zwyczajnych rozrywkach. To
niezwykłość jest tym, co dodaje wdzięku potworowi, nawet niedoskonałości
natury czyniąc przyjemnymi. To ona właśnie zachęca nas do szukania róŜ-
norodności, stale zajmując umysł czymś nowym, nie zmuszając uwagi do
marnowania i zatrzymywania się zbyt długo nad jakimś szczególnym
przedmiotem. Ponadto jest tym, co wzbogaca rzeczy okazałe i piękne, do-
starczając umysłowi podwójnej rozrywki. Widok gajów, pól i łąk o kaŜdej
porze roku sprawia nam przyjemność, lecz nigdy tak wielką jak wczesną
wiosną, gdy wszystko jest nowe, świeŜe, lśniące, a równocześnie jeszcze nie
za bardzo spowszedniałe i opatrzone. Z tego samego powodu nic nie oŜy-
wia widoku bardziej niŜ rzeki, strumienie, wodospady, gdzie sceneria jest
nieustannie zmieniana, w kaŜdej chwili bawiąc nasz wzrok czymś nowym.
Szybciej się męczymy, gdy patrzymy na wzgórza i doliny, gdzie kaŜda rzecz
jest na stałe utwierdzona i ustawiona w tym samym miejscu i pozycji; lecz
myśli nasze doznają ulgi i wzruszeń na widok takich obiektów, które są
w ciągłym ruchu i przesuwają się przed oczami obserwatora.

Nic jednak nie dociera do duszy bardziej bezpośrednio niŜ piękno,
które bezpośrednio nasyca wyobraźnię tajemniczą satysfakcją i zadowole-
niem, będąc zwieńczeniem kaŜdej okazałej czy niezwykłej rzeczy. JuŜ pierw-
sze odkrycie piękna uderza umysł wewnętrzną radością, cieszy i wprawia
w zachwyt, który ogarnia wszystkie jego władze. Być moŜe nie jest tak, by
któraś rzecz (matter) była naprawdę piękniejsza bądź brzydsza od innej,
poniewaŜ mogliśmy być tak stworzeni, Ŝe cokolwiek teraz nam się wydaje
odraŜające, wcześniej mogło okazywać się przyjemne; wiemy jednak
z doświadczenia, Ŝe istnieją takie ukształtowania materii, które umysł od
pierwszego wejrzenia, bez Ŝadnego uprzedniego rozwaŜenia, przyjmuje
jako piękne lub szpetne. Widzimy zatem, Ŝe kaŜdy odmienny gatunek stwo-
rzeń obdarzonych zmysłami (sensible) posiada swoje odmienne pojęcie
piękna, i Ŝe kaŜdy z nich bardziej pobudza piękno właściwe jego własnemu
rodzajowi. Najlepiej widać to na przykładzie ptaków tego samego kształtu
i proporcji, gdzie często widzimy, Ŝe wybór partnera podczas zalotów jest
uzaleŜniony od pojedynczego ziarna czy odcienia pióra, podczas gdy nigdy
nie będziemy w stanie odkryć w tym gatunku Ŝadnych innych wdzięków
prócz kolorów.
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Ptaszek wie jak dochować wierności w małŜeństwie,
StrzeŜe świętych jego praw; śnieŜna nie rozpala
Serca jego biel, nie staje w płomieniach na widok
Jasnej szyi albo głowy w zdobnej grzywie piór,
Ani blasku purpury na skrzydłach, lecz czujny
Przeszukuje samiczek zastępy, nęci go
Znany kolor, ciało okryte znajomymi barwami.
Gdyby tego nie czynił, ujrzałbyś potworków
Zastęp w krąg lasu pstrych, pomiot występnej miłości.
Stąd czarny kos w czarnej upodobał sobie
MałŜonce, słowik figlarny w śpiewającej damie,
Zna się na trelu pięknym, stąd puchacz podziwia
Barwę szarą, smętną, roziskrzone oczy.
Ech, kaŜdy przekonać się moŜe, rok w rok ptasie
Rodzą się dzieci, rosną pod okiem ojcowskim
I w zielonych zastępach, gajach rozszumianych
Gdy wiosna nastaje młody hufiec ku słońcu
Skrzydła rozpościera, tam poznasz barwy rodziców.4

Jest drugi rodzaj piękna, który znajdujemy w rozmaitych dziełach natury
i sztuki, a który nie oddziałuje na wyobraźnię z tym zapałem i mocą jaką
przedstawia nasz własny gatunek, ale moŜe wzbudzać w nas tajemniczą
radość i rodzaj umiłowania miejsc i przedmiotów, w których go odkrywa-
my. Polega on bądź na Ŝywości (gaiety), bądź na róŜnorodności kolorów, na
symetrii i proporcjach części, na odpowiednim układzie i rozłoŜeniu
przedmiotów (bodies), lub na mieszaninie i współdziałaniu wszystkiego
naraz. Spośród tych rozmaitych rodzajów piękna największą radość oko
czerpie z kolorów. Nie znajdziemy w naturze widowiska, które dałoby nam
większą przyjemność niŜ to, które moŜemy obserwować na niebie podczas
wschodu i zachodu słońca, gdy składa się ono jedynie z rozmaitych plam
światła, ukazujących się na róŜnorodnych układach chmur. Z tego powodu
widzimy, Ŝe poeci, którzy zawsze odwołują się do wyobraźni, zapoŜyczają
większość swoich określeń (epithets) z kolorów niŜ czegokolwiek innego.

Skoro fantazję raduje kaŜda rzecz, która jest okazała, niezwykła
(strange) czy piękna, a przyjemność tym bardziej wzrasta, im więcej doskona-
łości znajdzie w tym samym przedmiocie, zatem udział innych zmysłów

                                                          
4/ Przeł. Rafał Toczko. W odróŜnieniu od pozostałych tekstów cytowanych przez Addisona, ten
nie jest podpisany. Fakt ten, podobnie jak nowoŜytna łacina, którą tekst jest napisany, pozwala
podejrzewać autorstwo samego Addisona.
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moŜe dać nowy rodzaj zadowolenia. Tak więc jakiś ciągły dźwięk, jak śpiew
ptaków czy szum wodospadu, rozbudza w kaŜdym momencie umysł ob-
serwatora i wyczula go na rozmaite rodzaje piękna leŜącego przed nim miej-
sca. Pojawiający się zapach wonności lub perfum wzmaga przyjemności
wyobraźni i czyni wszystkie kolory krajobrazu bardziej przyjemnymi; idee
obu zmysłów odnoszą się wtedy do siebie nawzajem i są przyjemniejsze
razem, niŜ kiedy pojawiają się w umyśle oddzielnie. Podobnie obraz zy-
skuje na pięknie, gdy róŜne dobrze na nim rozłoŜone barwy kontrastują ze
sobą.

[Spectator, June 24, 1712, No. 413]

Moc jest znana, przyczyna ukryta
Owidiusz, Metamorfozy, ks. 4, w. 2875

Mimo iŜ we wczorajszym artykule zbadaliśmy jak kaŜda rzecz, która jest
okazała, nowa czy piękna, jest w stanie pobudzić przyjemność wyobraźni,
musimy przyznać, Ŝe niemoŜliwe jest wskazanie koniecznej przyczyny tej
przyjemności, poniewaŜ nie znamy natury ani idei, ani duszy ludzkiej (sub-
stance of human soul), na podstawie czego moglibyśmy pokazać istniejącą
pomiędzy nimi zgodność bądź niezgodność. Dlatego teŜ wszystko, co
moŜemy zrobić w rozwaŜaniach tego rodzaju, by wnieść odrobinę światła,
to zastanowić się nad tymi operacjami duszy, które sprawiają nam najwięcej
przyjemności i uszeregować to, co jest przyjemne bądź nieprzyjemne dla
umysłu, nie starając się jednak odnaleźć rozmaitych koniecznych i wystar-
czających przyczyn, z których wynika przyjemność czy nieprzyjemność.

Ostateczne przyczyny są bardziej odsłonięte i otwarte dla naszej
obserwacji, jako Ŝe ich duŜa róŜnorodność daje często ten sam skutek,
i mimo iŜ  wskazanie ich nie usatysfakcjonuje nas całkowicie, to ogólnie
rzecz biorąc, jako dające nam więcej sposobności do podziwiania dobroci
i mądrości Stwórcy (first contriver), są bardziej uŜyteczne niŜ te inne.

Jedna z przyczyn ostatecznych naszego zachwytu nad jakąś rzeczą,
która jest okazała, moŜe być następująca. NajwyŜszy Autor naszego istnie-
nia tak uformował duszę ludzką, Ŝe nic prócz niego samego nie moŜe być
dla niej ostatecznym, odpowiednim i naleŜytym szczęściem. PoniewaŜ

                                                          
5/ Przeł. Anna Kamieńska i Stanisław Stabryła.
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spora część naszego szczęścia musi pochodzić z kontemplacji jego istnie-
nia, zatem, by dać nam powody do upodobania w tego rodzaju kontempla-
cji, uczynił on ją naturalnie zachwycającą w przedstawieniach tego, co oka-
załe i nieograniczone. Nasz podziw, będący bardzo przyjemnym
poruszeniem umysłu, powstaje niezwłocznie, gdy zastanawiamy się nad
przedmiotem, który zajmuje wiele miejsca w fantazji. W efekcie kontem-
placja jego niemoŜliwej do uchwycenia w kategoriach miejsca i czasu oraz
niepojętej dla stworzonego istnienia natury będzie wzmagać siłę zdumienia
i oddania.

Stwórca przydał teŜ tajemniczą przyjemność ideom rzeczy nowych
i niezwykłych, aby zachęcić nas do pogoni za wiedzą i zaangaŜować do ba-
dania cudów przez niego stworzonych; kaŜda bowiem nowa idea przywo-
dzi ze sobą tego rodzaju przyjemność jako nagrodę za trudy poniesione
podczas jej zdobywania, i co za tym idzie, słuŜy jako motyw popychający
nas ku świeŜym odkryciom.

KaŜdą rzecz, która jest piękna w obrębie naszego własnego gatunku,
uczynił on przyjemną, aby nakłonić wszelkie stworzenia do mnoŜenia
swego rodzaju i zapełniania świata mieszkańcami; bowiem na najwyŜszą
uwagę zasługuje fakt, iŜ gdziekolwiek w przyrodzie dochodzi do wynatu-
rzeń (co jest rezultatem jakichś nienaturalnych związków), potomkowie
niezdolni są do rozpowszechniania podobnych sobie i budowania nowego
porządku stworzeń; tak więc, gdyby wszystkie zwierzęta nie były wabione
pięknem ich własnego gatunku, populacja mogłaby wyginąć a ziemia opu-
stoszeć.

W końcu to on teŜ sprawił, Ŝe przyjemna jest kaŜda rzecz, która
jest piękna we wszystkich innych przedmiotach, czy raczej sprawił, Ŝe tak
wiele przedmiotów jawi się jako piękne, aby wspanialszą i bardziej atrakcyj-
ną ukazać całość stworzenia. Nadał prawie kaŜdej rzeczy wokół nas siłę
wzbudzania przyjemnych idei w wyobraźni. Dlatego teŜ niemoŜliwością
jest, byśmy odbierali jego dzieła chłodno czy obojętnie i postrzegali tak
wiele piękna bez tajemniczej satysfakcji i zadowolenia. Rzeczy byłyby dla
oka tylko marną złudą, jeśli widzielibyśmy je tylko we właściwym im
kształcie i ruchu. Jaką zatem moŜemy wskazać przyczynę wzbudzania
w nas tych wielu idei, które są róŜne od czegokolwiek, co istnieje w samych
przedmiotach (tego rodzaju bowiem jest światło i kolory) – czyŜ nie zosta-
ły dodane do wszechświata jako niezliczone ozdoby, by uczynić go bardziej
przyjemnym dla wyobraźni? [Specyfika doświadczenia estetycznego] Jeste-
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śmy wszędzie zabawiani przyjemnymi widowiskami i przedstawieniami,
w niebie i na ziemi odkrywamy fantazyjne wspaniałości (glories) i widzimy,
jak część tego fantastycznego piękna rozlewa się na całość stworzenia –
lecz czy mogłaby sprawić nam przyjemność jakiś surowy, brzydki zarys
natury, jeŜeli pozbawiony byłby kolorów i rozmaitych róŜnic między świa-
tłem i cieniem? Krótko mówiąc, nasze dusze są obecnie rozkosznie oszo-
łomione i zatracone w przyjemnych iluzjach i chodzimy wkoło jak zacza-
rowany bohater romantycznego utworu, który widzi piękne zamki, lasy
i łąki, w tym samym czasie słysząc śpiew ptaków i szmer strumyków. Lecz
jakby po pryśnięciu tajemniczego czaru fantastyczna sceneria rozpada się
i niepocieszony rycerz odnajduje siebie na nieurodzajnym wrzosowisku lub
odludnej pustyni. Być moŜe tak właśnie, gdy chodzi o obrazy otrzymywane
z rzeczywistości, wygląda stan duszy po jej oddzieleniu od ciała (after its first
separation), chociaŜ, w rzeczy samej, idee barw są tak piękne i przyjemne
wyobraźni, iŜ jest moŜliwe, Ŝe dusza nie będzie ich pozbawiona, lecz być
moŜe okaŜe się, Ŝe pobudzać ją będzie jakaś inna przypadkowa przyczyna,
tak jak obecnie róŜnorodne wraŜenia delikatnej materii [pobudzają] narząd
wzroku.

Wyszedłem z załoŜenia, Ŝe mój czytelnik jest zaznajomiony
z wielkim odkryciem naszych czasów, które znajduje obecnie powszechne
uznanie wśród wszystkich badaczy filozofii naturalnej: z tym mianowicie,
Ŝe światło i barwy, jako uchwycone przez wyobraźnię, są tylko ideami
w umyśle, a nie cechami istniejącymi w rzeczach. Jako Ŝe jest to dla wielu
współczesnych filozofów niezaprzeczalną i sprawdzoną prawdą oraz
w istocie jednym z najbardziej doniosłych osiągnięć tej nauki, to jeŜeli
angielski czytelnik chciałby zobaczyć te pojęcia wyjaśnione szerzej, moŜe
znaleźć je w ósmym rozdziale drugiego tomu RozwaŜań dotyczących rozumu
ludzkiego Johna Locke’a.

[Spectator, June 25, 1712, No. 414]

...sam talent lub sama wiedza nic nie daje;
Muszą sobie nawzajem dać przyjaźń i wsparcie.

Horacy, Sztuka poetycka, w. 411.6

                                                          
6/ Przeł. J. Sękowski.
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JeŜeli rozwaŜymy dzieła natury i sztuki jako przeznaczone do bawienia
wyobraźni, będziemy musieli uznać te ostatnie za bardzo ułomne w po-
równaniu z tymi poprzednimi; bo mimo iŜ mogą one czasami jawić się jako
piękne czy niezwykłe, nie mogą mieć w sobie nic z tego ogromu i potęgi,
które dostarczają umysłowi obserwatora tak wielkiej uciechy. Zarówno te
pierwsze, jak i te drugie mogą być łagodne i delikatne, lecz zamiar leŜący
u podstaw dzieła sztuki nigdy nie moŜe okazać się równie godny podziwu
i wspaniały. Jest coś śmielszego i bardziej mistrzowskiego w surowych
i niedbałych cięciach natury niŜ w muśnięciach i upiększeniach sztuki.
Piękno najwspanialszego ogrodu czy pałacu leŜy w wąskich granicach,
wyobraźnia bezpośrednio przebiega nad nimi i szuka czegoś innego, by się
zadowolić; zaś na rozległych polach natury wzrok wędruje w górę i w dół
bez ograniczeń, karmiąc się nieskończonym bogactwem obrazów, bez
względu na ich liczbę i bez ustalonych barier. Z tego powodu widzimy, Ŝe
poeci zakochani są zawsze w wiejskim Ŝyciu, gdzie natura ukazuje najwięk-
szą doskonałość i dostarcza wszystkich tych scen, które w najwyŜszym
stopniu zdolne są radować wyobraźnię.

Więc twórcy z miast zmykają i kryją się w lesie
Horacy, Listy, ks. II, list II.7

Za to spokój i cisza, i Ŝycie bez próŜnej ułudy,
Obfitujące w dobra wszelakie i wiejskie wywczasy:
Groty nad Ŝywą wodą i chłodne tempejskie parowy,
Poryk na łąkach stad i slodka drzemka pod drzewem.

Wergiliusz, Georgiki, ks. II, w. 467.8

Choć jednak istnieją rozmaite widoki przedstawiające dziką naturę, które są
wspanialsze od wytworów sztuki, to przecieŜ dzieła natury sprawiają nam
tym większą przyjemność, im bardziej przypominają dzieła sztuki. W takim
wypadku nasza przyjemność wynika z dwóch zasad: z tego, Ŝe przedmiot
jest przyjemny dla oka oraz z jego podobieństwa do innego przedmiotu.
Taką samą przyjemność czerpiemy z porównywania piękna rzeczy, jak
z ich oglądania i moŜemy wyobraŜać je sobie jako kopie, bądź jako orygina-
ły. Wskutek tego czerpiemy radość z widoku, który jest dobrze rozplano-

                                                          
7/ Przeł. J. Sękowski.
8/ Przeł. Z. Abramowiczówna.
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wany i urozmaicony polami i łąkami, lasami i rzekami; z przypadkowych
krajobrazów pełnych drzew, chmur i miast, które niekiedy tworzą Ŝyłki
marmuru; z niezwykłych, misternie Ŝłobionych skał i grot; i jednym sło-
wem, z kaŜdej rzeczy, która posiada tego rodzaju bogactwo i regularność,
jakie moŜe wydawać nam się skutkiem jakiegoś zamysłu, w tym, co nazy-
wamy dziełem przypadku.

JeŜeli wartość wytworów natury wzrasta zaleŜnie od tego, czy
bardziej czy mniej są podobne do wytworów sztuki, moŜemy być pewni, Ŝe
te ostatnie osiągają przewagę ze swego podobieństwa do dzieł natury; po-
niewaŜ w tym wypadku nie tylko podobieństwo jest przyjemne, lecz takŜe
doskonalszy jest wzór. Najładniejszy krajobraz, jaki kiedykolwiek widzia-
łem, był nakreślony na ścianach ciemnego pokoju, który stał jedną stroną
zwrócony do Ŝeglownej rzeki, drugą zaś w stronę parku. Zjawisko to jest
powszechnie znane w optyce. MoŜna tam było zauwaŜyć fale i poruszenia
wody w intensywnych i właściwych im kolorach, z obrazem statku poja-
wiającego się na jednym końcu i płynącego stopniowo przez całość.
W innym miejscu widać było zielone cienie drzew, falujące z wiatrem tam
i z powrotem, a pomiędzy nimi stada miniaturowych saren skaczących po
ścianie. Muszę wyznać, Ŝe nowość takiego widoku mogła być sposobnością
do radowania wyobraźni; lecz zapewne głównym powodem było jego
bliskie podobieństwo do natury, jako Ŝe w przeciwieństwie do innych ob-
razów oddawał nie tylko kolory i kształty, lecz takŜe ruch przedstawianych
przedmiotów.

ZauwaŜyliśmy wcześniej, Ŝe ogólnie w naturze jest coś wspanial-
szego (grand) i godniejszego podziwu (august) nad to, co moŜemy spotkać
w osobliwościach sztuki. Jakiekolwiek naśladownictwo daje nam szlachet-
niejszy i godniejszy rodzaj przyjemności, niŜ ten, który zawdzięczany deli-
katniejszym i bardziej wygładzonym wytworom sztuki. Z tej przyczyny
nasze angielskie ogrody nie porywają fantazji tak jak francuskie i włoskie,
w których widzimy rozległe obszary ziemi pokryte przyjemną mieszaniną
lasu i ogrodu, przedstawiającą wszędzie sztuczną surowość, duŜo bardziej
zachwycającą niŜ ta schludność i elegancja, z którą mamy do czynienia
w naszym kraju. Zasadniczo szkodliwe i niekorzystne, tak dla dobra pu-
blicznego, jak i dla osób prywatnych, mogłoby okazać się pozbawianie
kosy (pasturage) i pługa tak wielkich połaci ziemi, [zwłaszcza] w tak gęsto
zaludnionym kraju, w którym uprawa ziemi przynosi duŜo większe korzy-
ści. Dlaczego by jednak regularną uprawą nie zamienić całej posiadłości
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w rodzaj ogrodu tak, aby właściciel zyskał równie wiele korzyści, co
i przyjemności? Bagno zarośnięte wierzbami, czy góra ocieniona dębami są
nie tylko piękniejsze, lecz równieŜ uŜyteczniejsze niŜ kiedy leŜą nagie i nie-
ozdobione. Pola kukurydzy tworzą przyjemny widok i gdyby tylko odrobi-
nę bardziej zadbać o leŜące między nimi alejki, gdyby naturalne upiększenia
łąk wspomóc i ozdobić jakimiś drobnymi dodatkami sztuki i kilkoma Ŝy-
wopłotami obsadzonymi przez drzewa i kwiaty, które gleba mogłaby
utrzymać, posiadłość mogłaby tworzyć śliczny pejzaŜ.

Pisarze zdający nam relacje o Chinach mówią, Ŝe mieszkańcy tego
kraju śmieją się z naszych europejskich upraw, które są rozłoŜone regular-
nie i pod sznurek, poniewaŜ, jak mówią, kaŜdy potrafi sadzić drzewa
w równych rzędach i jednakowych kształtach. Wolą oni raczej w tego ro-
dzaju pracach dać wyraz twórczej swobodzie (to shew a genius) i dlatego
zawsze ukrywają reguły (art), którymi się kierują. Podobno w swym języku
mają słowo, z pomocą którego wyraŜają konkretne piękno upraw, które
uderza wyobraźnię od pierwszego spojrzenia, nie zdradzając jednak tego,
co dało tak przyjemny efekt. Nasi brytyjscy ogrodnicy przeciwnie, zamiast
dogadzać naturze, uwielbiają odchodzić od niej jak to tylko moŜliwe. Nasze
drzewa rosną w kształcie stoŜków, kul i piramid. Widzimy ślady noŜyc na
kaŜdej roślinie i krzewie. Nie wiem, czy jestem w tej opinii odosobniony,
wolę jednak raczej spoglądać na drzewo w całej jego bujności i rozmachu
gałęzi, konarów, niŜ kiedy jest ono przycięte i przystrzyŜone na wzór ma-
tematycznych figur. Nie mogę sobie nie wyobrazić, Ŝe ukwiecony sad jest
nieskończenie bardziej wspaniały niŜ wszystkie te malutkie labirynty cu-
downie wykończonych klombów. Skoro jednak nasi wspaniali twórcy
ogrodów mają do dyspozycji całe składy roślin, czymś naturalnym dla nich
było zniszczenie wszystkich pięknych plantacji drzew owocowych i wymy-
ślenie planu, który najpewniej obracają na swą korzyść, preferując rośliny
zimozielone i te, które łatwo jest przesadzać, a w które ich sklepy są dobrze
zaopatrzone.

[Spectator, June 26, 1712, No. 415]

DodajŜe tyle miast wspaniałych, kunsztownej roboty
Wergiliusz, Georgiki, ks. II, w. 155.9
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Pokazaliśmy juŜ, jak dzieła natury pobudzają fantazję i następnie ogólnie
zbadaliśmy, w jaki sposób dzieła natury i sztuki wzajemnie wspomagają się
i uzupełniają w kształtowaniu takich scen i widoków, które mają najwięk-
szą zdolność, by radować umysł obserwatora. W niniejszym artykule za-
mierzam przeprowadzić pewne rozwaŜania o tej szczególnej sztuce, która
w bardziej bezpośredni sposób wywołuje owe pierwotne przyjemności
wyobraźni, które były dotychczas tematem naszego dyskursu. Sztuką taką,
jak sądzę, jest architektura; zamierzam ją zbadać pod tym samym kątem,
pod jakim prowadzono dotychczas rozwaŜania, nie zagłębiając się w same
reguły i prawidła, ustanowione i objaśnione szeroko przez wielkich mi-
strzów architektury w rozlicznych traktatach na ten temat.

Okazałość w wytworach architektury moŜna rozwaŜać jako doty-
cząca rozmiaru i bryły budowli lub stylu, w jakim jest zbudowana. Naj-
pierw zajmiemy się dziełami staroŜytnymi, które – zwłaszcza wśród
wschodnich narodów świata – nieskończenie przewyŜszają dzieła współ-
czesne.

Pomijając wieŜę Babel, o której opowiada staroŜytny autor, moŜna
było w jego czasach zobaczyć takie budowle, które wyglądały jak potęŜne
góry; cóŜ mogło być bardziej szacowne niŜ mury Babilonu, jego wiszące
ogrody i jego świątynia Jupiter Belus, która wznosiła się na milę wysoka,
mając osiem róŜnych pięter, z których kaŜde było wysokie na ósmą część
mili, i na której szczycie mieściło się obserwatorium babilońskie. MoŜna
ponadto zwrócić uwagę na ogromną skałę, w której wyrzeźbiono postać
Semiramidy, [razem] z mniejszymi skałami leŜącymi przy niej na kształt
poddanych królów; ogromny akwen czy sztuczne jezioro, które odbierały
całość Eufratu do czasu aŜ powstał nowy kanał do jego przyjmowania,
z wieloma strugami, przez które ta rzeka przepływała. Wiem, Ŝe są osoby,
które uwaŜają niektóre z tych cudów sztuki jedynie za twory rodem z bajek,
lecz nie moŜna znaleźć podstawy takiego mniemania, chyba tę tylko, iŜ
nasze czasy nie znają takich budowli. W rzeczy samej, w tamtych czasach
i w tamtej części świata było duŜo więcej okoliczności sprzyjających bu-
downictwu, niŜ miało to miejsce w czasach późniejszych. Ziemia była
nadzwyczaj płodna, ludzie Ŝyli głównie z pasterstwa, które wymagało
mniejszej ilości rąk niŜ uprawa roli. Niewiele było zajęć, którymi moŜna by
zatrudnić pracującą część ludności oraz mniej sztuk i nauk, by dać zajęcie
ludziom o spekulatywnym usposobieniu, a co najwaŜniejsze, ksiąŜę miał
nieograniczoną władzę; tak więc kiedy szedł na wojnę, stawał na czele



O PRZYJEMNOŚCIACH WYOBRAŹNI

193

wszystkich ludzi – tak [na przykład] widzimy Semiramidę prowadzącą na
pole [walki] trzy miliony swoich [ludzi] a mimo to pokonaną przez liczbę
wrogów. Nie dziwi zatem, Ŝe kiedy w czasie pokoju zwracała swe myśli ku
budowlom, mogła zrealizować dzieło tej wielkości, dysponując tak ogrom-
ną liczbą robotników. Prócz tego w tamtejszym klimacie okresy mrozów
i zim, które robotników z północy zmuszałyby do półrocznej bezczynno-
ści, były krótkie. Wymieniając zalety klimatu, moŜna takŜe wspomnieć o
tym, co historycy mówią o ziemi, [mianowicie], iŜ wytwarzała (sweated out)
bitumen i naturalny rodzaj zaprawy murarskiej – niewątpliwie tej samej,
która wspominana została w Piśmie Świętym jako pomocna przy budowie
[wieŜy] Babel. UŜywali szlamu zamiast zaprawy murarskiej.10

W Egipcie wciąŜ widzimy piramidy, odpowiadające opisom spo-
rządzonym na ich temat, i nie wątpię, Ŝe podróŜnik mógłby odkryć jakieś
pozostałości labiryntu, który pokrywał całą okolicę i miał sto świątyń roz-
mieszczonych pośród swych rozmaitych segmentów i dzielnic.

Jednym z tych wspaniałych wschodnich przykładów jest chiński
mur, który tworząc kształt widoczny nawet na mapie świata, mógłby zostać
uznany za legendarny – gdyby nie to, Ŝe wciąŜ istnieje.

Najszacowniejsze budowle, jakie ozdabiały rozmaite kraje świata,
zmuszają nas do podziwu. To on właśnie skłaniał ludzi do budowy świątyń
i publicznych miejsc kultu, nie tylko po to, by mogli oni przy pomocy
wspaniałości budowli zachęcić bóstwo (Deity) do zamieszkania w jej wnę-
trzu, lecz by tego rodzaju zdumiewające dzieła mogły zarazem otworzyć
przed umysłem rozległość horyzontów (vast conceptions) i przygotować go
do obcowania z boskością miejsca. Bowiem kaŜda rzecz, która jest maje-
statyczna, odciska w umyśle obserwatora cześć i oddanie, a siła, z jaką
uderza, odpowiada naturalnej okazałości duszy.

Na drugim miejscu zastanowimy się nad okazałością stylu w archi-
tekturze, która ma taką władzę nad wyobraźnią, Ŝe niewielka, odznaczająca
się nią budowla przysparza umysłowi szlachetniejszych idei, niŜ inna, dwa-
dzieścia razy większa, w której styl jest pospolity i mały (little). Zatem,
w większym stopniu zdumiewać nas będzie, być moŜe, majestatyczny na-
strój, jaki niesie z sobą któryś z posągów autorstwa Lizypa z Sikionu przed-
stawiających Aleksandra, mimo iŜ przedstawia on tę postać w naturalnych
rozmiarach, niŜ ten, który mogłaby wywołać góra Atos, gdyby stosownie

                                                          
10/ ST, Rdz, 11, 3.
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do projektu Fidiasza wyciosać z niej postać bohatera, z rzeką w jednej,
miastem zaś w drugiej ręce.

Gdy ktoś zastanowi się nad tą skłonnością umysłu, to od razu po
wejściu do Panteonu w Rzymie spostrzeŜe, jak wyobraźnia zostaje napeł-
niona czymś wspaniałym (great) i niesamowitym, a równocześnie rozwaŜy
jak stosunkowo mało pobudzany jest przez wnętrze gotyckiej katedry,
mimo iŜ jest ona pięć razy większa od Partenonu, co raczej nie wynika
z niczego innego, jak tylko z okazałości stylu u jednej i jego marności (mean-
nes) u drugiej.

U jednego z francuskich autorów spotkałem się z pewną uwagą na
ten temat. Spodobała mi się ona bardzo. Chodzi o porównanie staroŜytnej
i współczesnej architektury [przeprowadzone] przez Pana Freart. Przed-
stawię to czytelnikowi za pomocą tych samych pojęć, których autor ów
uŜywał w stosunku do sztuki. ZauwaŜyłem pewną rzecz, moim zdaniem bardzo
osobliwą (mówi on), dzięki której przy tej samej wielkości powierzchni (quantity of
superficies), jeden styl wydaje się okazały i wspaniały, a inny ubogi i błahy. Przyczyna
jest subtelna i niezwykła. OtóŜ twierdzę, Ŝe aby wprowadzić do architektury tę wspa-
niałość stylu, powinniśmy tak postępować, by podział głównych elementów porządku
[architektonicznego] składał się jedynie z małej liczby części i aby wszystkie one były
okazałe oraz śmiało i obszernie uwydatnione i uwypuklone, a kiedy oko nie postrzega
nic małego i błahego, wyobraźnia moŜe być energiczniej poruszana i pobudzana stoją-
cym przed nim dziełem. Przykładowo: na gzymsie, jeŜeli gola lub kimation (cymatium)
na wieńcu (corona), zwieńczenie muru (coping), modyliony (modillions) czy ząbki (den-
teli), tworzą szacowny widok przez swe pełne wdzięku wybrzuszenia i jeŜeli nie widzi-
my Ŝadnego ordynarnego nieładu, który jest rezultatem tych małych wklęsłości, ćwierć-
kolistych astragali (astragal) oraz nie wiem jak wielu innych pogmatwanych detali,
które nie dają efektu w okazałych i masywnych dziełach, a które bardzo niekorzystnie
zajmują miejsce ze szkodą dla głównego elementu, to jest rzeczą jak najbardziej pewną,
Ŝe taki styl okaŜe się wyniosły i okazały. W przeciwieństwie do tego marny i nędzny
efekt da nadmiar mniejszych ornamentów, które dzielą i rozpraszają wzrok (angles of
the sight), gubiący się w nieładzie i natłoku szczegółów.

Pośród wszystkich kształtów architektonicznych (figures of architec-
ture) nie ma takich, które robią większe wraŜenie niŜ wklęsłości i wypukło-
ści, i spostrzegamy w całej staroŜytnej i współczesnej architekturze,
w równym stopniu w odległych częściach Chin, jak i w krajach bliŜej poło-
Ŝonych, Ŝe okrągłe kolumny i sklepiające dachy tworzą okazałą część tych
budynków, które są zaprojektowane dla przepychu i wspaniałości. Sądzę,
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Ŝe dzieje się tak, poniewaŜ w tych kształtach dostrzegamy ogólnie więcej
bryły niŜ w owych, które są innego rodzaju. Tak właśnie jest w przypadku
kształtów, w których oko moŜe uchwycić dwie trzecie powierzchni bryły;
lecz, poniewaŜ w tego rodzaju bryłach wzrok musi się rozpraszać, nie
uchwycimy jednolitej idei owej bryły, lecz rozmaite idee tego samego ro-
dzaju. Spójrzmy z zewnątrz na kopułę – nasze oczy ogarną ją w połowie;
spójrzmy na jej wnętrze, a jednym spojrzeniem otrzymamy jej widok
w całości – cała wklęsłość wpada w oko na raz, zaś wzrok słuŜy jako ośro-
dek, w którym skupiają się i koncentrują promienie (lines) całego okręgu.
W kwadratowej kolumnie wzrok zazwyczaj chwyta tylko czwartą część
powierzchni; w kwadratowym wgłębieniu musi poruszać się w górę i w dół
na róŜne strony, zanim opanuje całą wewnętrzną powierzchnię. Z tej przy-
czyny fantazję nieskończenie bardziej porusza widok otwartej przestrzeni
i niebios, który sugeruje jej łukowe sklepienie, niŜ to, do czego odsyła ją
kwadrat czy jakiś inny kształt. Kształt tęczy nie mniej przyczynia się do jej
wspaniałości niŜ kolory do jej piękna, jak to jest bardzo poetycko opisane
przez syna Syracha: Spójrz na tęczę i wychwalaj tego, który ją stworzył; jest bardzo
piękna w swej światłości; obejmuje nieba wspaniałym okręgiem, a napięły ją dłonie
NajwyŜszego11.

Omówiwszy w architekturze owe okazałości, które pobudzają nasz
umysł, mógłbym następnie pokazać przyjemności wzbudzane w wyobraźni
przez to, co jawi się w architekturze jako nowe i piękne w architekturze. Jed-
nak, jako Ŝe kaŜdy obserwator ma z natury bardziej [wyrobiony] smak
w przypadku tych dwóch własności (perfections) w kaŜdej budowli, ukazują-
cej się jego oczom, niŜ w tych, które dotychczas zbadałem, nie zamierzam
trudzić mojego czytelnika przemyśleniami na ten temat. Dla naszych obec-
nych potrzeb wystarczy zauwaŜyć, iŜ w całej tej sztuce nie istnieje nic inne-
go, co sprawiałoby wyobraźni przyjemność, prócz tego co okazałe, niezwy-
kłe czy piękne.

[Spectator, June 27, 1712, No. 416]

...widzenie umysłem jest podobne do widzenia oczyma
Lukrecjusz, O naturze rzeczy, ks. 4, w. 75012.

                                                          
11/ ST, Syr, 43, 11.
12/ Przeł. Adam Krokiewicz.
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Na początku podzieliłem przyjemności wyobraźni na takie, które pochodzą
z przedmiotów znajdujących się właśnie przed naszymi oczami oraz takie,
które zostały postrzeŜone wcześniej i są przywoływane w umyśle bądź jego
własnym staraniem, bądź z pomocą zewnętrznych bodźców takich jak
rzeźba czy literatura. PoniewaŜ zbadaliśmy juŜ pierwszy rodzaj przyjemno-
ści, zamierzam przystąpić drugiego, który dla odróŜnienia nazwałem wtór-
nymi przyjemnościami wyobraźni. Kiedy mówię o ideach otrzymywanych
z posągów, literatury czy przy podobnych sposobnościach, Ŝe są tymi sa-
mymi, które kiedyś były przez nas oglądane, nie naleŜy przez to rozumieć,
Ŝe widzieliśmy juŜ kiedyś, wyrzeźbione lub opisane, właśnie to miejsce,
wydarzenie czy osobę. Wystarczy, Ŝe w ogóle widzieliśmy miejsca, osoby
czy wydarzenia, które je przypominają, lub przynajmniej posiadają jakieś
dalekie podobieństwo z tym, co zostało przedstawione. Od tego jest siła
wyobraźni, którą kiedy raz zaopatrzono w poszczególne idee, rozszerza,
łączy i przetwarza je wedle własnego uznania.

[mimesis] Spośród róŜnych rodzajów przedstawiania rzeźba jest
najbardziej naturalna i charakteryzuje się największym podobieństwem do
przedstawianego przedmiotu. PosłuŜę się popularnym przykładem: niech
ktoś, kto jest od urodzenia niewidomy, weźmie w swoje ręce rzeźbę (image)
i przebiegnie palcami rozmaite bruzdy i ślady dłuta (impressions), łatwo poj-
mie, jak kształt człowieka czy zwierzęcia moŜna przedstawić tym sposo-
bem; ale powinien przeciągnąć ręką po obrazie, który cały jest gładki
i jednolity, [aby zrozumieć, Ŝe] nigdy nie będzie zdolny wyobrazić sobie, jak
róŜne wypukłości i wklęsłości ludzkiego ciała zostały pokazane na zwy-
kłym kawałku pozbawionego nierówności i nieregularności płótna. Litera-
tura jeszcze bardziej niŜ malarstwo odbiega od rzeczy przedstawianych
przez siebie, bowiem obraz niesie w sobie prawdziwe podobieństwo do
przedstawianego oryginału, którego to podobieństwa litery i sylaby są po-
zbawione. Kolory mówią wszystkimi językami, a słowa są zrozumiałe tylko
dla pewnych ludzi czy narodu. Z tego powodu ludzka potrzeba szybko
pchnęła go do odkrycia mowy – pismo jest prawdopodobnie późniejszym
wynalazkiem niŜ malarstwo. Mówiono nam, na przykład, Ŝe kiedy Hiszpa-
nie po raz pierwszy przybyli do Ameryki, wysłali wiadomość do cesarza
Meksyku w obrazkach, a wiadomości o jego kraju narysowano ołówkiem,
co było bardziej naturalnym sposobem niŜ pismo, chociaŜ zarazem duŜo
bardziej niedoskonałym, poniewaŜ niemoŜliwością jest narysować drobne
związki mowy czy teŜ dać obraz spójnika lub przysłówka. Jeszcze bardziej
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nieporadne moŜe być przedstawianie widzialnych przedmiotów za pomocą
dźwięków, które nie mają przypisanych Ŝadnych idei oraz opisanie czegoś
za pomocą muzyki. A jednak jest pewne, Ŝe moŜna wzbudzić w wyobraźni,
mgliste i niedoskonałe pojęcie tego rodzaju za pomocą jakiejś wymyślonej
(artificial) kompozycji tonów i wiemy, Ŝe wielcy mistrzowie tej sztuki są
w stanie czasami wprowadzić swoich słuchaczy w zapał i zamęt bitewny,
zachmurzyć ich umysły melancholijnymi scenami i przedstawieniami
śmierci oraz pogrzebu, czy ukołysać przyjemnymi marzeniami o gajach
i polach elizejskich (elysiums).

We wszystkich tych przykładach, wtórne przyjemności wyobraźni
wynikają z działania naszego umysłu, który porównuje idee pochodzące
z oryginalnych przedmiotów z ideami, które otrzymujemy z posągów, ob-
razów, literatury lub dźwięków przedstawiających te przedmioty. NiemoŜ-
liwe jest dla nas, jak juŜ wcześniej zauwaŜyłem przy jakiejś okazji, podanie
koniecznej przyczyny, dla której to działanie umysłu sprawia tak wiele
przyjemności, jednak znajdujemy wielkie bogactwo uciech wypływające
z tej jednej zasady, jest bowiem tak, iŜ znajdujemy upodobanie nie tylko
w rzeźbie, malarstwie czy literaturze, lecz sprawia nam radość wszelkie
działanie i sztuka prowadzące do naśladowania. One właśnie czynią przy-
jemnymi rozmaite rodzaje ingenium (wit), które, jak pokazałem wcześniej,
polegają na pokrewieństwie idei. MoŜna równieŜ dodać, Ŝe to one właśnie
wzbudzają tę odrobinę satysfakcji, którą czasami znajdujemy w róŜnych
typach fałszywego ingenium (false wit)13, zarówno gdy polega ono na pokre-
wieństwie liter, jak w anagramach, akrostychach; albo sylab, jak w marnych
doggerels, rymach, echach; czy teŜ słów jak w kalamburach i grach słów; jak
równieŜ na całych zdaniach lub wierszach, jak w kaligramach o kształcie
skrzydeł bądź ołtarzy. Ostateczna przyczyna tego, Ŝe owym działaniom umy-
słu towarzyszy przyjemność, leŜy prawdopodobnie w pobudzaniu i zachę-
caniu nas do poszukiwań prawdy, gdyŜ odróŜnianie jednej rzeczy od dru-
giej i dobre rozeznanie między ideami, w zupełności polega na naszym
porównywaniu ich ze sobą i dostrzeganiu zgodności bądź niezgodności,
która ukazuje się pośród rozmaitych dzieł natury.

Ja jednak zamierzam tutaj ograniczyć się do tych przyjemności
wyobraźni, które pochodzą z idei wzbudzanych przez słowa, jako Ŝe więk-
szość spostrzeŜeń odnoszących się do literatury w równym stopniu odnosi

                                                          
13/ Na ten temat por. „Spectator”, nr 58-63.
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się takŜe do malarstwa i rzeźby.
Słowa, jeśli są dobrze dobrane, mają w sobie taką siłę, Ŝe opis daje

nam często Ŝywsze idee niŜ widok samej rzeczy. Czytelnik za pomocą słów
odnajduje w swojej wyobraźni scenę narysowaną Ŝywszymi kolorami
i Ŝywiej namalowaną niŜ w bezpośrednim oglądzie opisywanej sceny.
W takim przypadku poeta zdaje się przewyŜszać naturę; istotnie bierze
z niej pejzaŜ, lecz nadaje mu większy wyraz, intensyfikuje jego piękno i tak
oŜywia całość, Ŝe wyobraŜenia płynące z samego przedmiotu wydają się
słabe i blade w porównaniu z tymi, które pochodzą z wyraŜeń. Powód tego
moŜe być prawdopodobnie taki, Ŝe przy postrzeganiu jakiegoś przedmiotu
tylko w tym stopniu moŜemy odmalować go w swojej wyobraźni, w jakim
mogliśmy go zobaczyć; natomiast w opisie tego przedmiotu poeta daje
nam obraz tak dowolny, jaki uwaŜa za stosowny i odkrywa przed nami
rozmaite szczegóły, których albo byśmy nie zauwaŜyli, albo które, na
pierwszy rzut oka, leŜą poza zasięgiem naszego wzroku. Kiedy patrzymy na
jakiś przedmiot, nasza idea tego przedmiotu składa się być moŜe z dwóch
lub trzech prostych idei; jeśli jednak przedstawia go poeta, moŜe on dać
nam albo bardziej złoŜoną ideę tego przedmiotu albo wywołać w nas te
idee, które najlepiej pobudzają wyobraźnię.

Warto być moŜe poświęcić tutaj chwilę, by sprawdzić jak to się
stało, Ŝe róŜni czytelnicy, posługujący się tym samym językiem, znający
sens słów, które czytają, mogą mimo to w odmienny sposób odbierać (have
a different relish) ten sam opis. Widzimy, Ŝe ktoś moŜe być zachwycony
fragmentem, który kogoś innego przepełnia obojętnością i nudą; czy teŜ
ocenić przedstawienie jako nadzwyczaj zbliŜone do natury (natural), gdy
ktoś inny nie moŜe dostrzec w nim Ŝadnego podobieństwa i zgodności.
Ten odmienny smak (taste) musi wynikać bądź z faktu większej doskonałości
wyobraźni u jednego z nich, bądź odmiennych idei, które róŜni czytelnicy
przypisują tym samym słowom. Aby posiadać prawdziwy gust (relish)
i wydawać prawdziwe sądy o literaturze, człowiek powinien urodzić się
z dobrą wyobraźnią i musi mieć dobrze wywaŜoną siłę i energię, która leŜy
w rozmaitych zwrotach (words) języka, tak by móc odróŜnić, które z nich
najlepiej i najwyraźniej oddają znaczenie odpowiadających im idei; musi
takŜe umieć rozwaŜyć, jaką dodatkową moc i piękno są one w stanie uzy-
skać dzięki połączeniu z innymi. Fantazja musi być Ŝywa (warm), by zacho-
wać ślad obrazów, które uzyskała z zewnętrznych przedmiotów, a sąd na
tyle bystry, by wiedzieć jakie wyraŜenia najlepiej je przystroją i najkorzyst-
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niej przyozdobią. Człowiek, który nie spełnia któregoś z tych warunków,
mimo iŜ moŜe zyskać ogólne pojęcie o literaturze, nigdy nie będzie mógł
wyraźnie zobaczyć całego jej szczegółowego piękna: tak jak osoba o sła-
bym wzroku moŜe mieć zamazany obraz miejsca znajdującego się przed
nią, poniewaŜ nie moŜe odpowiednio wniknąć w jego poszczególne części
ani przeniknąć bogactwa jego barw w pełnej krasie i doskonałości.

[Spectator, June 28, 1712, No. 417]

Gdy, Melpomeno, komu się poszczęści,
iŜ raz łaskawie spojrzysz nań w kolebce,
ten się nie wsławi w zapasach na pięści,
ni w rydwan chyŜe wprzęgać będzie źrebce.

Ale Tiburu okolica Ŝyzna,
i rzeki fale, co tam płyną bystrze,
i chłodna ustroń gajów doń się przyzna,
Ŝe był eolskiej pieśni mistrz nad mistrze!

Horacy, Pieśni, ks. IV, pieśń III, w. 1.14

Łatwo zauwaŜyć, Ŝe często jakiś pojedynczy szczegół tego, co widzieliśmy
wcześniej, przywodzi na myśl całość wizerunku i budzi niezliczone idee
drzemiące dotychczas w wyobraźni. Jakiś szczególny zapach lub barwa są
zdolne niespodziewanie napełnić umysł obrazem pól i ogrodów, w których
to po raz pierwszy je spotkaliśmy i przywieść przed oczy całe bogactwo
obrazów, które niegdyś im towarzyszyły. Nasza wyobraźnia korzysta z tego
wybiegu i nieoczekiwanie prowadzi nas do miast i teatrów, na równiny
i łąki. MoŜna jeszcze zauwaŜyć, Ŝe kiedy fantazja przywołuje sceny, które
trafiły do niej wcześniej, te które od początku oglądaliśmy z przyjemnością,
w refleksji okazują się jeszcze przyjemniejsze, oraz Ŝe pamięć pomnaŜa
uroki oryginału. Kartezjanin wyjaśniłby oba te przypadki w następujący
sposób.

Zespół równocześnie pojawiających się w umyśle idei, które
otrzymujemy z jakiegoś widoku lub ogrodu, posiada w mózgu odpowiada-
jący tym ideom zespół leŜących bardzo blisko siebie ścieŜek. Kiedy zatem
którakolwiek z tych idei pojawi się w wyobraźni, wysyła strumień tchnień

                                                          
14/ Przeł. J. Birkenmajer.
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Ŝyciowych na odpowiadającą im ścieŜkę. Tchnienia te, siłą rozpędu, biegną
nie tylko ścieŜkami, które były dla nich konkretnie przeznaczone, lecz
takŜe wieloma innymi, które znajdują się w pobliŜu. Tym sposobem budzą
inne idee tego samego zespołu, które niezwłocznie powodują nową wysył-
kę tchnień, w ten sam sposób otwierających inne sąsiadujące z nimi ścieŜki,
dopóki w końcu cały ich zespół nie rozkwitnie i cały widok lub ogród nie
wybuchnie w wyobraźni kwiatami. JednakŜe przyjemność, którą otrzymali-
śmy z tych miejsc, dalece przewyŜszała i przekraczała niewielkie przykrości,
które w nich znajdujemy, a to z tego powodu, Ŝe od samego początku
droga, którą przebiegały ścieŜki przyjemnych idei, była szersza, i przeciw-
nie, droga naleŜąca do idei nieprzyjemnych tak wąska, Ŝe zostały one ry-
chło zatrzymane i pozbawione moŜliwości otrzymywania jakichkolwiek
oŜywiających tchnień i w konsekwencji wzbudzania w pamięci jakichkol-
wiek nieprzyjemnych idei.

Na próŜno moŜna by dociekać, czy stopień zdolności wyraźnego
wyobraŜania sobie rzeczy zaleŜy od większej u jednego niŜ u drugiego
człowieka doskonałości duszy czy subtelniejszej budowy mózgu. Pewne
jest natomiast, Ŝe godny szacunku pisarz powinien urodzić się z tą zdolno-
ścią i korzystać z jej siły oraz wigoru, tak aby móc uzyskiwać Ŝywe idee
z zewnętrznych przedmiotów, aby zachowywać je długo i aby stosownie
do potrzeb składać je ze sobą w tego rodzaju kształty i przedstawienia,
które najpewniej wstrząsną fantazją czytelnika. Poeta powinien zadać sobie
tyle trudu przy kształtowaniu swej wyobraźni, ile filozof przy doskonaleniu
swego rozumu. Powinien posiadać właściwy smak (relish) w odniesieniu do
dzieł natury i być gruntownie obeznany z bogatą scenerią wiejskiego Ŝycia.

Kiedy zapoznał się juŜ z wiejskimi pejzaŜami (images), a zamierza
wykroczyć poza sielanki i niŜsze rodzaje poezji, powinien zaznajomić się z
przepychem i wspaniałością dworów. Powinien bardzo dobrze znać
wszystko, co wspaniałe (stately) i godne szacunku w dziełach sztuki, czy ma
to miejsce w malarstwie czy w rzeźbie, w tych wielkich dziełach architektu-
ry, które obecnie są u szczytu świetności, czy teŜ w ruinach tych, które
kwitły w dawnych czasach.

Tego rodzaju zalety pomagają otworzyć ludzkie umysły (thoughts)
i rozszerzyć ludzką wyobraźnię, będą miały zatem wpływ na wszystkie
rodzaje pisarstwa, jeŜeli autor wie jak zrobić z nich dobry uŜytek. I tak
pośród twórców, posługujących się znanymi nam językami, którzy celują
w tej umiejętności, najbardziej doskonałymi zdają się być Homer, Wergi-
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liusz i Owidiusz. Pierwszy cudownie porusza wyobraźnię za pomocą tego,
co jest okazałe, drugi – tego, co piękne, natomiast ostatni tego, co niezwykłe.
Lektura Iliady jest jak podróŜ przez niezamieszkałą krainę, gdzie fantazję zaba-
wia się tysiącem dzikich widoków rozległych pustkowi, szerokich nieupraw-
nych bagnisk, ogromnych lasów, poszarpanych skał i przepaści. W przeciwień-
stwie do tego Eneida przypomina zadbany ogród, w którym nie sposób znaleźć
takiej jego części, która nie jest niczym ozdobiona, czy dostrzec choćby jedno
takie miejsce, w którym nie rosną jakieś piękne rośliny lub kwiaty.

Homer jest w swoim Ŝywiole, kiedy opisuje bitwę czy tłum, bohatera
czy boga. Wergiliusz nigdzie bardziej nie zachwyca, niŜ kiedy jest w swoim
Elysium, czy kiedy odtwarza zajmujący obraz. Epitety Homera ogólnie wyzna-
czają to, co okazałe, Wergiliusza zaś to, co przyjemne. Nie moŜe być nic wspa-
nialszego ponad postać Jupitera stworzoną w pierwszej części Iliady, ani bar-
dziej czarującego ponad Wenus w pierwszej części Eneidy.

Tak powiedział i skinął ciemnymi brwiami Kronida.
Skronie zaś władcy wieczyste opłynął włos ambrozyjski
Bujny i zadrŜał wstrząśnięty w posadach Olimp ogromny.

Homer, Iliada, ks. I, w. 528.15

Rzekła, a gdy się odwracała, nagle
Błysnęła szyja róŜana, woń boska
Od ambrozyjskich jej włosów wionęła.
Szata opadła aŜ do stóp. Odchodząc,
Prawdziwa oto kroczyła bogini.

Wergiliusz, Eneida, ks. I, w. 406.16

Postacie Homera są z nich [wszystkich] najbardziej boskie i przeraŜające; Wer-
giliusz rzadko dopuszczał w swoich wierszach [postaci], które nie są piękne,
i szczególnie zwaŜał na to, by tacy właśnie byli jego bohaterowie.

Matka synowi swemu taką piękność
Włosów i łunę młodości szkarłatną
Przywiała, taki oczu blask radosny.

Wergiliusz, Eneida, ks. I, w. 590.17

                                                          
15/ Przeł. K. JeŜowska.
16/ Przeł. Z. Kubiak.
17/ Przeł. Z. Kubiak.
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Słowem, Homer napełnia czytelników wzniosłymi (sublime) ideami i, jak
sądzę, oddziaływał na wyobraźnię wszystkich znakomitych poetów, którzy
przyszli po nim. Przytoczę tu tylko Horacego, który na jakąkolwiek
wzmiankę o którymś z fragmentów Iliady czy Odysei natychmiast dawał się
ponieść namiętnościom i wpadał w uniesienie, obcując z dziełami Homera.
Wergiliusz w swojej Eneidzie zebrał naraz wszystkie przyjemne sceny, [ja-
kie] jego temat był zdolny pomieścić, a w Georgikach dał nam zestaw naj-
bardziej zachwycających krajobrazów, jakie mogły zostać stworzone z pól
i lasów, stad bydła i rojów pszczół.

Owidiusz w Metamorfozach pokazał nam jak wyobraźnia moŜe być
pobudzana tym, co niezwykłe. W kaŜdej historii opisuje jakiś cud a na jej
końcu daje nam zawsze obraz nowego stworzenia. Sztuka polega tu głów-
nie na dobrym wyczuciu czasu w jego opisach – zanim [jeszcze] pierwsza
postać całkowicie zginie, a nowa osiągnie ostateczną doskonałość. Tak
więc wszędzie zajmuje nas czymś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy
i do końca Metamorfoz pokazuje maszkarę za maszkarą.

Gdybym miał nazwać któregoś z poetów doskonałym mistrzem
we wszystkich tych sztukach robiących uŜytek z wyobraźni, uznałbym, Ŝe
na takie miano zasługuje Milton. I jeŜeli jego Raj Utracony nie dorównuje
pod tym względem Eneidzie czy Iliadzie, wynika to raczej z niedostatków
języka, w którym jest napisany, niŜ z niedostatku geniuszu autora. Tak
boski wiersz po angielsku przypomina wspaniały (stately) pałac zbudowany
z cegieł, w którym moŜna dostrzec konstrukcję tak wielkiej doskonałości,
jakby był z marmuru, mimo iŜ materiały są bardziej pospolitej natury. Za-
węŜając te rozwaŜania jedynie do naszego obecnego tematu: cóŜ moŜe
bardziej oddziaływać na wyobraźnię od bitwy aniołów, majestatu Mesjasza,
postawy i zachowania Szatana i jego świty? Co moŜe być piękniejszego niŜ
Pandemonium, Raj, Niebo, Aniołowie, Adam i Ewa? CóŜ moŜe być bar-
dziej niezwykłego od stworzenia świata, rozmaitych przeobraŜeń upadłych
aniołów i niespodziewanych przygód, które spotkały ich przywódcę pod-
czas jego wizyty w Raju? śaden inny temat nie moŜe zaopatrzyć poety
w sceny tak nadające się do poruszania wyobraźni, tak jak Ŝaden inny poeta
nie mógłby odmalować tych scen w silniejszych i Ŝywszych kolorach.
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[Spectator, June 30, 1712, No. 418]

...niechaj krzew ciernisty zapach cudny niesie.
Wergiliusz, Ekloga Trzecia, w. 89.

Wtórne przyjemności wyobraźni są szerszej i bardziej uniwersalnej natury
niŜ te, które wiąŜą się ze wzrokiem, bowiem otrzymywane są nie tylko
z rzeczy okazałych, niezwykłych czy pięknych, lecz równieŜ z tych, które są
nieprzyjemne, gdy na nie spoglądamy, jednak radują nas, kiedy są odpo-
wiednio opisane. Musimy zatem zbadać nową zasadę przyjemności, będącą
niczym innym, jak tylko działaniem umysłu, które porównuje idee pocho-
dzące z słów z ideami pochodzącymi z samych przedmiotów. Dotychczas
zbadaliśmy, dlaczego ta operacja umysłu wiąŜe się z tak wielką przyjemno-
ścią. Tak więc opis gnojowiska jest przyjemny dla wyobraźni, jeŜeli obraz
będzie przedstawiony z pomocą stosownych wyraŜeń; chociaŜ być moŜe
właściwiej naleŜy to nazwać przyjemnością rozumu niŜ fantazji, poniewaŜ
nie tyle zachwyca nas obraz tego, co zawiera opis, co zdolność [tegoŜ]
opisu do wywoływania obrazu.

JeŜeli jednak wyobraźnia akceptuje opis tego, co błahe, zwyczajne
czy szpetne, to opis tego, co okazałe, niespodziewane czy piękne o wiele go
przewyŜsza; poniewaŜ w tym wypadku nie tylko zachwyca nas porównanie
przedstawienia z oryginałem, lecz wielką przyjemność sprawia nam sam
oryginał. Milton, jak sądzę, w większym stopniu oczarował czytelników
opisem raju niŜ piekła; obydwa są być moŜe równie doskonałe w swoim
rodzaju, jednak smoła i siarka w tym drugim nie są tak odświeŜające dla
wyobraźni, jak ukwiecone klomby i słodkie bezdroŜa w pierwszym.

Jest jeszcze jeden czynnik decydujący o wyŜszości opisu nad
wszystkim innym, polegający na tym, Ŝe opis przedstawia nam przedmioty
takimi, jakie są w stanie wzbudzić tajemnicze poruszenie umysłu czytelnika
i silnie oddziałać na jego namiętności (passions). Jesteśmy wtedy natychmiast
pobudzeni i oŜywieni, przyjemność staje się bardziej uniwersalna i moŜemy
ją czerpać z wielu róŜnych źródeł. Tak więc w malarstwie przyjemnie jest
patrzeć na obraz jakiejś twarzy, lecz przyjemność wzrasta, jeŜeli będzie to
obraz twarzy pięknej. Jednak przyjemność ta będzie jeszcze większa, jeŜeli
owo piękno zostanie uszlachetnione powiewem melancholii i smutku.
Dwiema głównymi namiętnościami, które usiłują w nas wzniecić powaŜ-
niejsze odmiany poezji, są groza (terror) i współczucie (pity). W tym wypad-
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ku moŜna by się dziwić jak to się dzieje, Ŝe te namiętności, bardzo nie-
przyjemne we wszystkich innych przypadkach, są bardzo przyjemne, gdy
pobudzają nas we właściwych opisach. Nie jest niczym dziwnym, Ŝe po-
winniśmy czerpać zadowolenie z fragmentów, które są w stanie wywołać
w nas nadzieję, radość, podziw, miłość czy tym podobne emocje, poniewaŜ
nigdy nie powstają one w umyśle bez towarzyszącej im wewnętrznej przy-
jemności. Lecz jak dochodzi do tego, Ŝe czerpiemy zadowolenie z przera-
Ŝenia czy przygnębienia wywołanego przez opis, podczas gdy przy kaŜdej
innej sposobności lęk i smutek tak bardzo nas niepokoją?

Kiedy zbadamy naturę tejŜe przyjemności, będziemy musieli przy-
znać, Ŝe nie tyle pochodzi ona z opisu tego, co przeraŜające, co z namysłu
nad nami samymi podczas lektury. Gdy patrzymy na tego rodzaju okrop-
ności, niemałe zadowolenie sprawia nam świadomość, Ŝe nie grozi nam
z ich strony Ŝadne niebezpieczeństwo. Postrzegamy je jako straszne i nie-
szkodliwe zarazem; tak więc im straszliwszy wygląd posiadają, tym większą
przyjemność czerpiemy z poczucia naszego własnego bezpieczeństwa.
Krótko mówiąc, spoglądamy na opisywane okropności z tym samym za-
ciekawieniem i satysfakcją, z jaką przyglądamy się martwemu potworowi.

...za nogi wyciągnął
bezkształtny zewłok. Wszyscy patrzą chciwie
Na ślepia straszne, łeb i pierś włochatą
Półzwierzęcego potwora, na gardziel,
Z której płomienie juŜ nigdy nie buchną.

Wergiliusz, Eneida, ks. VIII, w. 264.18

Z tej samej przyczyny zachwycamy się, zastanawiając się nad niebezpie-
czeństwem, które przedstawia sztuka, czy teŜ spoglądając z pewnej odle-
głości w przepaść, która napełniłaby nas zupełnie innym rodzajem przera-
Ŝenia, gdybyśmy stali na jej krawędzi.

W podobny sposób, gdy czytamy o męczarniach, ranach, śmierci
i tym podobnych ponurych wypadkach, przyjemność jaką odczuwamy nie
tyle wypływa ze smutku, którego dostarczają nam takie melancholijne opi-
sy, co z mimowolnie dokonywanego porównania pomiędzy nami samymi
a osobami, które cierpią. Przedstawienia tego rodzaju uczą nas uzmysła-
wiać sobie właściwą wartość naszej własnej sytuacji i doceniać dobre poło-

                                                          
18/ Przeł. Z. Kubiak.
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Ŝenie, które uwalnia nas od podobnych nieszczęść. Jednak nie jesteśmy
w stanie doznawać tego rodzaju przyjemności, kiedy widzimy osobę rze-
czywiście poddawaną torturom, jakie spotykamy w opisach. Dzieje się tak
dlatego, Ŝe przedmiot zbyt naciska na nasze zmysły, jest dla nas zbyt trud-
ny do zniesienia i nie daje nam wytchnienia ani czasu do namysłu nad sa-
mym sobą. Nasze myśli są tak pochłonięte nieszczęściem cierpiącego, Ŝe
nie moŜemy obrócić ich w nasze własne szczęście. Natomiast przeciwnie,
gdy rozwaŜamy niepowodzenia, o których czytamy w historii i poezji, czy
to minione czy teŜ zmyślone, wtedy namysł nad nami samymi niedostrze-
galnie w nas wzrasta i przekracza smutek wywołany cierpieniami dotknię-
tego nieszczęściem.

Jednak umysł człowieka poszukuje w rzeczach czegoś bardziej
doskonałego niŜ to, co tam znajduje i nie moŜe nigdy w naturze spotkać
Ŝadnego widoku, który dostatecznie odpowiadałby jego wyŜszym ideom
przyjemności. Innymi słowy, poniewaŜ wyobraźnia moŜe upodobać sobie
rzeczy bardziej okazałe, niezwykłe czy piękne niŜ kiedykolwiek widziane przez
oko i wciąŜ odczuwać jakieś niedostatki w tym, co widzi, rolą poety jest
dogadzanie wyobraźni naszymi własnymi pojęciami przez poprawianie
i udoskonalanie natury, w przypadku opisów rzeczywistości – i przewyŜ-
szanie piękna natury, w przypadku tworzenia fikcji.

Poeta nie jest zobowiązany, by towarzyszyć naturze w jej leniwym
postępie z jednej pory roku w inną, czy do przestrzegania porządku rodze-
nia przez nią roślin i kwiatów. MoŜe on zawrzeć w swoim opisie całe pięk-
no wiosny i jesieni oraz sprawić, by kaŜda część roku miała swój udział
w przyjemnym przedstawieniu. Jego róŜe, jaśminy i wiciokrzewy kwitną
w tym samym czasie, a jego klomby pokrywają równocześnie lilie, fiołki
i amaranty. Jego gleba nie jest przeznaczona na jakiś konkretny gatunek
roślin, lecz jest odpowiednia zarówno dla dębów, jak i mirtów i dostoso-
wuje się do wytworów kaŜdego klimatu. Mogą na niej dziko rosnąć poma-
rańcze, mirrę moŜna spotkać w kaŜdym Ŝywopłocie, a jeŜeli poeta uzna za
stosowne mieć las przypraw, moŜe szybko nakazać słońcu świecić wystar-
czająco mocno, by taki las urósł. JeŜeli wszystko to jeszcze nie złoŜy się na
widok, który będzie przyjemny, poeta moŜe tworzyć rozmaite nowe gatun-
ki kwiatów o intensywniejszych kolorach i bogatszych zapachach, niŜ po-
siada cokolwiek w ogrodzie Natury. Jego chóry ptasie mogą być tak pełne
i harmonijne, a jego lasy tak gęste i mroczne, jak uwaŜa on za stosowne.
Szeroka perspektywa nie kosztuje go więcej niŜ wąska, moŜe z taką samą
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łatwością spuszczać swe kaskady z przepaści półmilowej, jak dwudziesto-
jardowej. MoŜe teŜ nakazać wiatrom wiać wedle własnego uznania i od-
wracać bieg swych rzek, kaŜąc im wić się na wszelkie sposoby tak, by naj-
bardziej zachwycały wyobraźnię czytelnika. Słowem, kształt przedstawianej
natury ma on w swoich rękach i moŜe nadać jej tyle wdzięku, ile uwaŜa za
stosowne, pod warunkiem, Ŝe nie będzie za bardzo jej zmieniał i popadał
w absurd, usiłując ją prześcignąć.

[Spectator, July 1, 1712, No. 419]

...umysłu przyjemne urojenia.
Horacy, Listy, ks. II, list I, w. 140.

Istnieje pewien rodzaj pisarstwa, w którym poeta odwraca wzrok od natury
i zajmuje swego czytelnika przygodami postaci (persons) obdarzonych prze-
zeń przymiotami (characters), z których wiele w ogóle nie istnieje. Do posta-
ci tych naleŜą czarownice, czarodzieje, demony i duchy zmarłych. Pan
Dryden nazywa ten rodzaj pisarstwa baśniowym (the fairy way of writing); jest
on w istocie bardziej wymagający od kaŜdego innego, który opiera się na
fantazji poety, poniewaŜ poeta ów nie dysponuje Ŝadnym wzorem, który
mógłby naśladować i musi wypracować go, polegając wyłącznie na swej
własnej inwencji.

Ten rodzaj pisarstwa wymaga bardzo specyficznego nastawienia myśli
i niemoŜliwe jest osiągnięcie celu dla poety, który nie dysponuje fantazją pew-
nego szczególnego pokroju oraz naturalnie płodną i przesądną wyobraźnią.
Prócz tego powinien on być dobrze obeznany z legendami i bajkami, staro-
dawnymi powieściami oraz obyczajami nianiek i staruszek, by móc trafiać
w nasze naturalne przesądy i wykorzystać to, o czym mówiono nam w dzieciń-
stwie. W przeciwnym bowiem wypadku będzie on skłonny tworzyć czarowni-
ce mówiące tak jak podobni mu ludzie, a nie jak jakieś odmienne istoty, które
obcują z innymi przedmiotami i myślą w inny sposób niŜ rodzaj ludzki.

I, moim zdaniem, z lasów ściągnięci faunowie
Niechaj mieszczan z wymową osłuchanych wzorem
Wierszy mdłych i dziecinnych nie plotą z uporem.

Horacy, Sztuka poetycka, w. 244.19

                                                          
19/ Przeł. J. Sękowski.
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Nie twierdzę, tak jak Pan Bays w Rehearsal, Ŝe duchy muszą posługiwać się
jedynie zmysłem mowy, ale pewne jest, Ŝe ów zmysł powinien być odrobi-
nę odbarwiony, aby mógł wydawać się charakterystyczny oraz odpowiedni
do postaci i sytuacji mówiącego.

Opisy te wzbudzają przyjemny rodzaj strachu w umyśle czytelnika
i bawią jego wyobraźnię niezwykłością i nowością przedstawionych w nich
postaci. Przywołują one w naszej pamięci historie, które słyszeliśmy
w dzieciństwie i wzmagają tę ukrytą grozę i lęk, którym ludzki umysł z na-
tury ulega. Sprawia nam przyjemność przyglądanie się odmiennym zwy-
czajom i zachowaniom panującym w obcych krajach – o ile bardziej zatem
musi radować nas i zaskakiwać, gdy jesteśmy jakby wprowadzani w jakiś
nowy świat (creation) i widzimy postaci oraz obyczaje odmiennego gatunku!
Ludzie pozbawieni fantazji, o filozoficznym nastawieniu, zarzucają temu
rodzajowi poezji, Ŝe nie ma w nim wystarczająco duŜo prawdopodobień-
stwa, by pobudzać wyobraźnię. MoŜna na to odpowiedzieć, Ŝe z reguły
jesteśmy pewni, iŜ oprócz nas samych jest na świecie wiele istot rozumnych
(intellectual beings) i rozmaitych rodzajów duchów podlegających odmiennym
od ludzkich prawom i uwarunkowaniom. Jeśli widzimy zatem któreś z nich
przedstawione w naturalny sposób, nie moŜemy patrzeć na te przedstawie-
nia jak na coś zupełnie niemoŜliwego; mało tego, wielu hołduje takiej fał-
szywej opinii, jaka skłania ich do wiary w te poszczególne złudzenia; a w kaŜ-
dym razie słyszeliśmy juŜ tak wiele zajmujących i przychylnych im relacji,
Ŝe nie dbamy o zdemaskowanie kłamstwa i poddajemy się tak przyjemne-
mu oszustwu.

StaroŜytni nie stworzyli zbyt wielu wierszy tego rodzaju; prawdę
bowiem mówiąc, istota takiej poezji zawdzięcza swe źródło prawie wyłącz-
nie ciemnocie i przesądom późniejszych wieków, kiedy to uświęcone oszu-
stwa uŜywane były, aby zabawiać ludzkość oraz straszyć ją, wywołując
poczucie obowiązku. Nim świat został oświecony przez naukę i filozofię,
nasi przodkowie spoglądali na naturę z większą czcią i strachem, umiłowali
przeto podziwianie guseł, cudów, czarów i zaklęć. Nie było wioski w An-
glii, w której nie byłoby jakiegoś upiora, cmentarze były nawiedzone, kaŜda
duŜa polana miała swoje zgromadzenie czarownic i nie moŜna było spo-
tkać pastucha, który nie widział jakiegoś ducha.

To co widziałem pozwala mi powiedzieć, Ŝe spośród wszystkich
poetów tego rodzaju, nasi angielscy są najlepsi; dzieje się tak bądź dlatego,
Ŝe obfitujemy w więcej tego typu historii, bądź dlatego, Ŝe duch (genius)
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naszego kraju lepiej się nadaje do tego rodzaju poezji. Anglicy bowiem
z natury lubią fantazjować, a przez tak rozpowszechnione w naszym naro-
dzie posępne i melancholijne usposobienie, bardzo często mają skłonność
do tworzenia wielu najdzikszych (wild) wyobraŜeń (notions) i wizji, na które
inni nie są tak podatni.

Wśród Anglików nieporównywalnie przewyŜszał wszystkich Szek-
spir. Ten szlachetny naddatek fantazji, którą tak doskonale władał, daje mu
wszelkie podstawy do poruszania owej podatnej na wpływy, zabobonnej
części wyobraźni swych czytelników i sprawia, Ŝe udaje mu się tego doko-
nać jedynie dzięki sile własnego geniuszu. Jest coś tak dzikiego, a jednocze-
śnie uroczystego w mowie jego duchów, czarownic, wróŜek i podobnych
im wyimaginowanych postaci, Ŝe nie moŜemy oprzeć się wraŜeniu ich na-
turalności, mimo iŜ nie mamy takiej miary, z pomocą której moglibyśmy je
osądzić, i trzeba przyznać, Ŝe jeŜeli takie istoty mają miejsce na świecie,
wygląda na wysoce prawdopodobne, iŜ powinny one mówić i zachowywać
się tak, jak on je przedstawił.

Jest teŜ inny rodzaj wyimaginowanych istot, które czasami spoty-
kamy wśród poetów, kiedy autor przedstawia namiętność, poŜądanie, cnotę
bądź przywarę pod widzialną postacią i personifikuje je w swoim wierszu.
Takiego rodzaju są opisy Głodu i Zawiści u Owidiusza, Famy u Wergiliu-
sza oraz Grzechu i Śmierci u Miltona. Cały świat (creation) tego rodzaju
mrocznych postaci znajdujemy u Spencera, który miał godny podziwu
talent do tworzenia podobnych uosobień. Omawiałem te symboliczne
postaci we wcześniejszych artykułach, w tym miejscu więc tylko o nich
wspomnę. Widzimy zatem jak wieloma drogami poezja odwołuje się do
wyobraźni, jako Ŝe nie tylko ma za swoją dziedzinę cały obszar natury, lecz
własnym wysiłkiem tworzy nowe światy, pokazuje nam postaci, których na
próŜno by szukać wśród istniejących, oraz przedstawia nawet władze duszy
z rozmaitymi cnotami i przywarami obdarzone zmysłowym kształtem
i postacią (character).

W dwóch moich kolejnych artykułach zastanowię się ogólnie jak
inne rodzaje pisarstwa słuŜą zadowoleniu wyobraźni, czym zamierzam
podsumować ten esej.
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[Spectator, July 2, 1712, No. 420]

Mało, Ŝe utwór piękny, niech subtelny będzie,
By gdzie chce umysł słuchacza doprowadził wszędzie.

Horacy, Sztuka poetycka, w. 100.20

Tak jak twórcy poezji i fikcji (fiction) zapoŜyczają wiele ze swego materiału
z zewnętrznych przedmiotów i łączą je ze sobą według własnego upodo-
bania, tak inni, którzy zobowiązali się bardziej ściśle podąŜać za naturą,
wyłącznie z niej czerpią swe opisy. Tego rodzaju twórcami są historycy,
przyrodnicy, podróŜnicy, geografowie, słowem wszyscy, którzy opisują
widzialne, rzeczywiste przedmioty.

Najprzyjemniejszym talentem historyka jest umiejętność odpo-
wiedniego odmalowania swych armii i scen batalistycznych o odpowiednim
wyrazie, ukazania naszym oczom rozłamów, spisków i zawiści wielkich
ludzi, wprowadzenia nas krok za krokiem w wydarzenia i wypadki swej
historii. Uwielbiamy patrzeć jak temat się niedostrzegalnie pojawia i stop-
niowo przed nami rozwija, tak byśmy mogli pozostać w przyjemnym na-
pięciu, by czas rozbudził nasze oczekiwanie i pozwolił opowiedzieć się po
którejś ze stron biorących udział w opowiadaniu. Takie widowiska cenię
wyŜej niŜ wiarygodność historyka, choć mam tu na względzie tylko jego
umiejętność bawienia wyobraźni. I pod tym względem Liwiusz przewyŜ-
szał prawdopodobnie wszystkich, którzy szli przed nim i pisali od jego
czasów. Opisuje on kaŜdą rzecz w tak Ŝywy sposób, Ŝe cała jego historia
jest godnym podziwu obrazem i wprowadza tyle szczegółów w kaŜdej
historii, Ŝe jego czytelnik staje się swego rodzaju obserwatorem i odczuwa
całe bogactwo namiętności, które odpowiadają poszczególnym częściom
opowiadania.

Jednak w tej grupie pisarzy nikt nie zadowala i nie poszerza wy-
obraźni bardziej niŜ autorzy nowej filozofii, czy mamy na względzie ich
teorie ziemi i nieba, odkrycia dokonane z pomocą powiększających szkieł,
czy jakiekolwiek inne rozwaŜania dotyczące natury. Niemałą przyjemność
sprawia nam odnalezienie milionów stworzeń, z których [nawet] największe
nie są widoczne gołym okiem, stłoczonych na kaŜdym zielonym listku. Jest
coś bardzo zajmującego, tak dla fantazji, jak dla naszego rozumu, w na-

                                                          
20/ Przeł. J. Sękowski.
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ukowych rozprawach na temat metali, minerałów, roślin i meteorów. Jed-
nak kiedy oglądamy całą ziemię naraz, a takŜe rozmaite planety, które leŜą
w jej sąsiedztwie, przepełnia nas przyjemne zadziwienie, gdy widzimy tak
wiele światów wiszących jeden nad drugim i obracających się wokół wła-
snej osi z tak zdumiewającym przepychem i powagą. JeŜeli następnie roz-
waŜymy te nieogarnięte pola eteru, które sięgają na wysokość od Saturna
do gwiazd stałych i docierają niemal do granic nieskończoności, nasza
wyobraźnia odkrywa, Ŝe cała jest wypełniona tak bezkresnym widokiem
i rozszerza się, by go ogarnąć. Lecz jeŜeli sięgamy jeszcze wyŜej, i rozwa-
Ŝamy gwiazdy stałe jako mnogość rozległych oceanów płomieni, gdzie
kaŜdemu z nich towarzyszy inny układ planetarny i wciąŜ odkrywamy no-
we firmamenty oraz nowe światła, które są pogrąŜone jeszcze bardziej
w tej bezgranicznej głębi eteru, do tego stopnia, Ŝe są niewidzialne przez
nasze najsilniejsze teleskopy, to gubimy się w takim labiryncie słońc oraz
światów, a bezkres i wspaniałość natury wpędza nas w zakłopotanie.

Nic nie jest bardziej przyjemne dla fantazji od jej stopniowego
poszerzania przez rozwaŜanie róŜnorodnych proporcji, jakie jej rozmaite
przedmioty mają w stosunku do drugich. Kiedy porównujemy ciało czło-
wieka do rozmiaru całej ziemi, ziemię do okręgu, który zakreśla ona wokół
słońca, okrąg ten do sfery gwiazd stałych, sferę gwiazd stałych do obszaru
(circuit) całego stworzenia, a samo całe stworzenie do nieskończonej prze-
strzeni rozpościerającej się wszędzie wokół niego. Podobnie gdy wyobraź-
nia pracuje ku dołowi i rozwaŜa rozmiar ludzkiego ciała, mając na wzglę-
dzie zwierzęta sto razy mniejsze od kruszynki, poszczególne kończyny
takich zwierząt, róŜne spręŜyny (springs), które poruszają kończynami,
tchnienia (spirits) wprawiające w ruch spręŜyny i proporcjonalne drobinki,
jakimi były te poszczególne części zanim osiągnęły swój pełny wzrost
i doskonałość. JeŜeli jednak weźmiemy następnie najmniejszą cząstkę tych
tchnień oŜywiających, moŜemy sobie dalej wyobraŜać, Ŝe w tak małych
rozmiarach mieści się kolejny świat z własnym niebem i ziemią, gwiazdami
i planetami, i wszystkimi innymi gatunkami Ŝyjących stworzeń, posługując
się w stosunku do nich tą samą analogią i proporcjami, jakie obowiązują w
naszym wszechświecie. Tego rodzaju rozwaŜanie z powodu swej precyzji
wydaje się absurdalne dla kogoś, kto nie kierował swych myśli tą drogą,
mimo iŜ nie opiera się ona na niczym poza oczywistością dowodu. Ba,
moŜemy pójść dalej i odkryć w najmniejszych cząstkach tego małego
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świata nową porcję materii, którą moŜemy uczynić kolejnym wszechświa-
tem.

Zatrzymałem się dłuŜej przy tym temacie, poniewaŜ sądzę, iŜ
moŜe on pokazać nam zarówno właściwe granice, jak i ułomności naszej
wyobraźni – jako Ŝe jest ona ograniczona do bardzo małej przestrzeni
i niezwłocznie wstrzymuje swą pracę, kiedy usiłuje uchwycić jakąś rzecz,
która jest bardzo duŜa lub bardzo mała. Niech ktoś spróbuje wyobrazić
sobie inny rozmiar zwierzęcia, które jest dwadzieścia razy mniejsze, od
innego, które z kolei jest sto razy mniejsze od kruszynki, lub porówna
w myślach długość tysiąca średnic ziemi z długością miliona tychŜe, to
rychło spostrzeŜe, Ŝe nie ma innych miar w swoim umyśle, dostosowanych
do tak nadzwyczajnych stopni wielkości (grandeur) czy małości (minuteness).
Intelekt w rzeczy samej otwiera nieskończoną przestrzeń z kaŜdej naszej
strony, ale wyobraźnia pomimo niewielu nieśmiałych wysiłków, jest nie-
zwłocznie zatrzymywana i znajduje siebie samą pogrąŜoną w pustce, która
ją otacza. Nasz rozum moŜe śledzić cząstki materii uzyskiwane przez nie-
skończoną róŜnorodność podziałów, ale fantazja rychło straci je z pola
widzenia i poczuje w sobie rodzaj próŜni, pragnącej być napełnioną materią
o rozmiarach bardziej namacalnych. Nie moŜemy ani rozszerzyć, ani ogra-
niczyć tej władzy do rozmiarów Ŝadnej ze skrajności. Przedmiot jest zbyt
duŜy byśmy go pojęli, kiedy chcielibyśmy zmieścić w sobie obwód świata
i kurczy się do nicości, kiedy usiłujemy uchwycić wyobraŜenie atomu.

MoŜliwe, Ŝe ta ułomność wyobraźni nie tkwi w samej duszy, lecz
zachodzi w połączeniu z ciałem. Być moŜe w mózgu nie ma miejsca na
tego rodzaju bogactwo wraŜeń, bądź teŜ tchnienia oŜywiające mogą być
niezdolne odwzorować je w sposób konieczny do tego, by pobudzać tak
bardzo duŜe czy bardzo małe idee. Jakby nie było, moŜemy słusznie zakła-
dać, Ŝe istoty wyŜszej natury znacznie przewyŜszają nas pod tym względem,
a przecieŜ jest prawdopodobne, iŜ w zaświatach dusza ludzka będzie nie-
skończenie bardziej doskonała tak w tej zdolności, jak i w kaŜdej innej; tak
dalece, Ŝe, być moŜe wyobraźnia będzie zdolna dotrzymać kroku intelek-
towi i wykształcić w sobie samej wyraźne idee wszystkich odmiennych
moŜliwości i wielkości przestrzeni.
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[Spectator, July 3, 1712, No. 421]

... wędrował radośnie po miejscach
nieznanych, po nieznanych rzekach i strumieniach,
ciekawość łagodziła trudy.

Owidiusz, Metamorfozy, ks. I, w. 294.21

Przyjemności wyobraźni nie są całkowicie ograniczone do tych poszcze-
gólnych autorów, którzy są obeznani z materialnymi przedmiotami, lecz
często moŜna je spotkać u najbardziej wymownych (polite) mistrzów mo-
ralności, krytyki i innych rozwaŜań oderwanych od rzeczy (matter), którzy
chociaŜ nie traktują wprost o widzialnych częściach natury, często czerpią
z niej swe porównania, metafory i alegorie. Przez te nawiązania prawda
rozumowa (truth in the understanding) jest w pewien sposób odzwierciedlana
w wyobraźni; jesteśmy w stanie widzieć coś w rodzaju barwy i kształtu
pojęcia i odkrywać schemat myśli wytyczony na podstawie rzeczy. I tutaj
umysł otrzymuje wielką ilość zadowolenia i ma dwie ze swoich władz za-
spokojone równocześnie, kiedy fantazja jest zajęta podąŜaniem za rozu-
mem i przekładem idei ze świata myśli na materialny.

Wielkość pisarza ujawnia się w wyborze sprawiających przyjem-
ność aluzji, które głównie czerpie się z okazałych i pięknych dzieł natury,
chociaŜ bowiem to, co nowe i niezwykłe,  jest zdolne zachwycać wyobraźnię,
głównym celem aluzji jest zilustrować i wyjaśnić jakiś fragment dzieła któ-
regoś z autorów, powinna być zatem zaczerpnięta z czegoś bardziej znane-
go i powszechnego niŜ fragment, który ma być objaśniony.

Alegorie, kiedy są dobrze dobrane, przypominają promyki światła
w rozprawie, czyniąc kaŜdą rzecz jej dotyczącą jasną i piękną. Szlachetna
metafora, jeśli jest umiejętnie zastosowana, przydaje wokół tego rodzaj
aureoli (glory) i rzuca blask przez całe zdanie. Te rozmaite rodzaje aluzji są
tylko wieloma róŜnorodnymi sposobami naśladowania i, aby mogły rado-
wać wyobraźnię, podobieństwo powinno być bardzo dokładne i bardzo
zgodne (agreeable), jako Ŝe uwielbiamy oglądać obraz, w którym odwzoro-
wanie jest ono dokładne albo (air) pełne wdzięku poza i postawa. Często
jednak spotykamy znakomitych pisarzy, którym nie dostaje pod tym wzglę-
dem talentu. Wielcy uczeni są skłonni posługiwać się porównaniami
i aluzjami zaczerpniętymi z nauk, w których są najbieglejsi, tak więc moŜna
                                                          
21/ Przeł. A. Kamieńska.
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dostrzec zakres ich wiedzy w rozprawie na najbardziej obojętny temat.
Czytałem rozprawę o miłości, której nie mógł zrozumieć nikt prócz znaw-
cy chemii, słyszałem wiele kazań, które powinny być wygłaszane tylko
przed zgromadzeniem Kartezjan. W przeciwieństwie do tego sklepikarze
uciekają się do takich przykładów, które są marne i bezceremonialne. Na-
dają się oni do tego, by wprowadzić czytelnika w arkana gry w szachy czy
w tenisa, bądź by oprowadzić go po sklepach, posługując się gwarą jakie-
goś poszczególnego zawodu i fachu. Oczywiście moŜna znaleźć nieskoń-
czone bogactwo bardzo przyjemnych aluzji u obu z wymienionych rodza-
jów, jednak, ogólnie rzecz biorąc, te najbardziej zajmujące (entertaining),
które kaŜdy jasno moŜe pojąć, leŜą w dziełach natury i bardziej zachwycają
od tych, które znajdziemy w sztukach i naukach.

To właśnie ten dar (talent) pobudzania wyobraźni, który zabarwia
zdrowy rozsądek i sprawia, Ŝe wytwory jednego człowieka są przyjemniej-
sze od wytworów innego. Właściwy jest wszelkiemu pisarstwu w ogóle, ale
najŜywiej i najdoskonalej przejawia się w poezji. Tam gdzie jaśnieje w wy-
bitnym stopniu, zachowało Wiele wierszy, choćby niczym więcej się nie
wyróŜniały, zachowało się przez wieki tylko dlatego, Ŝe wyróŜniał je ten
właśnie dar, jaśniejąc w nich bardziej niŜ gdzie indziej. Dzieło okazuje się
natomiast suche i mdłe, mimo iŜ przedstawione są w nim rozmaite piękno-
ści, jeŜeli brakuje w nim owego daru. Ma on w sobie coś z aktu twórczego:
nadaje rodzaj istnienia i unaocznia czytelnikowi rozmaite przedmioty, któ-
rych na próŜno by szukać wśród istniejących. Tworzy on to, czego nie ma
w naturze i nadaje boskim dziełom większą róŜnorodność. Słowem, moŜe
upiększać i ozdabiać najświetniejsze (most illustrious) sceny we wszechświecie
lub napełniać umysł wspanialszymi widowiskami i przedstawieniami, niŜ
mogą być znalezione w jakiejkolwiek jego części.

Odkryliśmy oto kilka źródeł tych przyjemności, które dają zado-
wolenie fantazji; a teraz być moŜe nie sprawi zbyt wielkiej trudności odpo-
wiednie rozpatrzenie przedmiotów przeciwnych, tych które mogą napeł-
niać nas niechęcią i strachem; bowiem wyobraźnia jest odpowiedzialna tak
za ból, jak za przyjemność. Kiedy mózg cierpi z jakiegoś powodu lub
umysł został rozstrojony przez sny czy chorobę, fantazja jest atakowana
przez nieokiełznane, ponure idee i nawiedzana przez tysiące szkaradnych
potworów swej własnej konstrukcji.
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Pentej Eumenid ciŜbę widział, słońce
Podwójne, Teby dwoiście wyrosłe
Przed jego wzrokiem. I tak się na scenie
Miota Orestes, syn Agamemnona,
Kiedy przed matką, trzymającą w rękach
śagwie i czarne węŜe, chciałby uciec,
Ale na progu czatują Mścicielki.

Wergiliusz, Eneida, ks. IV. w. 469.22

Nie ma w naturze widoku tak przygnębiającego, jak widok osoby szalonej,
kiedy jej wyobraźnia jest wzburzona a cała dusza rozstrojona i zmącona.
Nawet ruiny Babilonu nie przedstawiają tak melancholijnego widowiska.
Jednak by zamknąć ten nieprzyjemny temat, zbadam tylko, w ramach pod-
sumowania, jak nieskończoną przewagę władza ta daje NajwyŜszemu nad
duszą człowieka, i jak wielką miarę szczęścia czy nieszczęścia jesteśmy
w stanie otrzymywać wyłącznie z wyobraźni.

Widzieliśmy juŜ wpływ, jaki jeden człowiek ma na fantazję drugie-
go i z jaką łatwością przenosi w nią bogactwo wyobraŜeń; jakŜe wielkiej
siły moŜemy wobec tego domniemywać u Tego, kto zna wszystkie drogi
pobudzania wyobraźni, kto moŜe wedle własnego uznania natchnąć nas
ideami, a idee te napełniać strachem i zachwytem w tym stopniu, jaki uwa-
Ŝa za stosowny. MoŜe on pobudzać obrazy w umyśle bez pomocy słów
i sprawić, Ŝe sceny powstaną przed nami i wydadzą się oczom jak Ŝywe,
bez udziału ciał czy zewnętrznych przedmiotów. MoŜe on zachwycać wy-
obraźnię tego rodzaju pięknymi i wspaniałymi wizjami, jakie w Ŝaden spo-
sób nie mieszczą się w naszych obecnych pojęciach (conceptions), czy nawie-
dzać ją tego rodzaju upiornymi widmami i zjawami, które mogłyby
wywołać w nas pragnienie zagłady i skłonić do uznania Ŝycia za nic lepsze-
go od przekleństwa. W skrócie, moŜe on tak znakomicie oczarowywać lub
dręczyć duszę za pomocą tej jednej zdolności, która wystarczyłaby, by
zamienić całe skończone istnienie w niebo lub piekło [...]23.

przeł. Przemysław Parszutowicz

                                                          
22/ Przeł. Z. Kubiak.
23/ Esej kończy się słowami: „Ten esej O przyjemnościach wyobraźni publikowany był w formie
oddzielnych artykułów; zmierzam zakończyć go spisem głównych treści kaŜdego z nich.” Zarów-
no to zdanie, jak i następujący po nim spis treści zostały dodane w zbiorowym wydaniu wszystkich
numerów Spectatora. W niniejszym tłumaczeniu spis treści pominięto.


