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JOSEPHA ADDISONA PRZYJEMNOŚCI WYBRAŹNI

Przedstawiony w niniejszym numerze „Terminusa” esej „O przyjemno-
ściach wyobraźni” pióra Josepha Addisona (1672-1719) pochodzi z po-
czątków wieku osiemnastego, czasów bardzo bujnego rozkwitu brytyjskiej
estetyki. Na esej ten składają się publikowane w kolejnych odcinkach reda-
gowanego przez Addisona i Richarda Steela Spectatora. Jakkolwiek w czaso-
piśmie tym, przeznaczonym dla szerokiego kręgu odbiorców, poruszano
rozmaitą i dość „niefilozoficzną” problematykę słuŜącą powszechnemu
oświeceniu społeczności, to prezentowany tu esej Addisona wart jest przy-
pomnienia chociaŜby dlatego, iŜ odnajdujemy w nim antycypację wielu
wątków z powodzeniem rozwijanych w osiemnastowiecznej estetyce bry-
tyjskiej: teorię poszczególnych wartości estetycznych (piękna – beauty,
wzniosłości – sublime, nowości – novelty), rozwaŜania na temat estetyki przy-
rody, wreszcie uwagi dotyczące sztuki ogrodniczej, która w połowie stule-
cia doczekała się odrębnych opracowań R. Peyne-Knighta czy H. Reptona.
Pierwsza połowa XVIII wieku to takŜe czasy odkrywania przez Brytyjczy-
ków piękna przyrody, okres wycieczek turystycznych do Krainy Jezior,
czas, gdy zachwyt dziką gracją przyrody i pełne religijnej czci hymny do
natury zapowiadały romantyzm. Zgodnie z rodzącymi się tendencjami
epoki równieŜ Addison kieruje uwagę na doświadczenie, którego przed-
miotem są elementy przyrody.

SłuŜy temu rozróŜnienie pomiędzy pierwotnymi i wtórnymi przy-
jemnościami wyobraźni. Pierwsze z nich „pochodzą z przedmiotów znaj-
dujących się właśnie przed naszymi oczami” drugie to te, „które zostały
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postrzeŜone wcześniej i są przywoływane w umyśle bądź jego własnym
staraniem, bądź za pomocą zewnętrznych bodźców, takich jak rzeźba czy
literatura”. Pierwsze dotyczą bezpośrednich, aktualnie percypowanych
jakości zmysłowych, drugi rodzaj przyjemności towarzyszy operacji wy-
obraźni, która odwołuje się do doświadczenia zmysłowego jedynie pośred-
nio, poprzez tworzenie idei w umyśle. JednakŜe Addison oba rodzaje
przyjemności sytuuje nie w zmysłowości, ale w wyobraźni, bardziej go
bowiem interesuje psychologia przeŜycia estetycznego, niŜ sporządzenie
listy tych jakości zmysłowych, które wywołują wymienione przezeń prze-
Ŝycia estetyczne.

ChociaŜ przeciwstawienie pierwotnych i wtórnych przyjemności
wyobraźni pochodzi od Locke’a (na którego Addison powołuje się zresztą
w eseju), to jednak pomiędzy teorią Locke’a a koncepcją Addisona zacho-
dzi istotna z punktu widzenia estetyki róŜnica. RozróŜnienie pomiędzy
ideami cech pierwotnych i cech wtórnych przedmiotu, które odnajdujemy
w Locke’owskich RozwaŜaniach dotyczących rozumu ludzkiego, wynika z przy-
jętego rozstrzygnięcia, określającego odrębność świata przedmiotowego
i podmiotu, który świat ten poznaje za pośrednictwem swych idei. ZałoŜe-
nie to, podobnie jak teza o pochodzeniu całości wiedzy z doświadczenia
leŜy u podstaw empirystycznego programu filozofii, która nadała ton bry-
tyjskiej filozofii osiemnastego stulecia. Wedle Locke’a idee cech wtórnych
przedmiotu zaleŜne są od aparatu percepcyjnego człowieka, mają więc
waŜność podmiotową. Do takich cech moŜna zaliczyć zapach czy wraŜenie
barwy. KaŜdorazowo zaleŜne są one od podmiotowych warunków do-
świadczenia. Z drugiej jednakŜe strony, na pytanie o to, co jest źródłem
tych idei, Locke odpowiada w sposób następujący: co prawda idee cech
wtórnych są uwarunkowane podmiotowo, ale ich podstawą są niezaleŜne
od faktu ich postrzegania przez umysł, tkwiące w przedmiotach cechy
pierwotne, takie jak kształt, liczba czy wielkość. W Locke’owskim opisie
doświadczenia „idea cechy pierwotnej” jest zatem takim pojęciem umysłu,
za pomocą którego usiłuje on wyjaśnić źródło doświadczenia. W przeci-
wieństwie do cech wtórnych, cechy pierwotne naleŜy uwaŜać za naleŜące
do przedmiotowego bieguna doświadczenia i przypisać przedmiotom ist-
niejącym niezaleŜnie od faktu ich doświadczenia.

Addison nieco inaczej opisuje doświadczenie: rozróŜnienie pier-
wotnych i wtórnych przyjemności wyobraźni nadal oznacza róŜnicę po-
między tym, co jest wynikiem operacji umysłu a tym, czego umysł do-
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świadcza jako czegoś od siebie niezaleŜnego. Jednak, jak zauwaŜa w pew-
nym miejscu, „nie znamy natury ani idei, ani duszy ludzkiej (substance of
human soul), na podstawie czego moglibyśmy pokazać istniejącą pomiędzy
nimi zgodność bądź niezgodność” W przeciwieństwie do Locke’a, Addison
opisuje specyficzne doświadczenie estetyczne, w którym dochodzi do
przeŜycia wymienionych przezeń wartości estetycznych; zauwaŜa jednak
przy tym, Ŝe o jego specyfice decydują równieŜ towarzyszące doznaniom
zmysłowym uczucia. Inaczej rzecz ujmując: o ile Locke stara się przedsta-
wić opis doświadczenia czysto zmysłowego, a pytając o jego źródła wska-
zuje zarazem na idee cech pierwotnych (dających się ująć w stosunkach
liczbowych), o tyle Addison zdaje sobie sprawę, Ŝe przynajmniej w odnie-
sieniu do doświadczenia estetycznego o takim wyodrębnieniu zjawisk nie
moŜe być mowy. Próby zdefiniowania obiektywnie tkwiących w przed-
miotach cech decydujących o uznaniu ich za piękne czy wzniosłe nie uj-
mują specyfiki przeŜycia estetycznego. Piękno, wzniosłość nie dają się
sprowadzić do sumy odbieranych wraŜeń zmysłowych, lecz powstają
w relacji zjawisk do uczuć, które wywołują. Tym trudniej byłoby w ten
sposób ująć nowość, jako Ŝe wartość ta jest z zasady relatywna w stosunku
do wcześniejszych doznań. Z drugiej strony nie sposób równieŜ wyodręb-
nić jakiegoś szczególnego rodzaju uczuć związanych z percepcją piękna czy
wzniosłości, jeśli nie wskaŜe się przy tym na pewne szczególne zjawiska
zmysłowe, które odpowiadają temu przeŜyciu.

O tym, jak trudno na gruncie Locke’owskiej psychologii ująć
szczególny rodzaj doświadczenia estetycznego, świadczą kilkakrotne za-
strzeŜenia Addisona, który uznaje, Ŝe nie jest moŜliwe „wskazanie koniecz-
nej przyczyny przyjemności” związanej z percepcją estetyczną i musi za-
dowolić się stwierdzeniem: „jesteśmy uderzeni, sami nie wiedząc jak,
symetrią kaŜdej rzeczy, którą widzimy i bez szczegółowego wnikania
w przyczyny i okoliczności, bezpośrednio przyznajemy przedmiotowi
piękno” (esej z 21 czerwca). Te słowa to pozostałość jeszcze siedemnasto-
wiecznego określenia piękna jako je ne sais quoi, którym posługiwali się
Francuzi1.

A zatem, konkluduje Addison, jeśli mamy poszukiwać przyczyn
doświadczenia estetycznego, moŜemy jedynie określać nie tyle same jakości
zmysłowe obserwowane w przedmiotach, ale takŜe operacje ludzkiej duszy.

                                                          
1/ Termin taki odnajdziemy u Bouhourse’a Les Entrentiens d’Artiste et d’Eugéne, 1671.
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Wymaga to jednak wydzielenia poszczególnych kategorii estetycznych –
piękna, okazałości (wzniosłości) i nowości.

Zjawisko piękna powinno być, zdaniem Addisona, rozpatrywane
na dwóch płaszczyznach: jako wartość biologiczna i jako wartość samego
doświadczenia zmysłowego. Doznanie pierwszego rodzaju piękna nie
ogranicza się do sfery czysto ludzkiego odbioru zjawisk, bowiem w całym
świecie zwierzęcym zjawisko piękna spełnia istotną rolę biologiczną. Jed-
nak jedynie człowiekowi dana jest przyjemność związana z drugim rodza-
jem piękna, płynąca z kontemplacji czysto zmysłowych form, gdy postrze-
gane są one w bezinteresowny sposób, kiedy celem kontemplacji przyrody
jest jedynie płynąca z niej przyjemność.

W eseju pochodzącym z 22 czerwca czytamy: „Nic jednak nie do-
ciera do duszy bardziej bezpośrednio niŜ piękno, które bezpośrednio nasyca
wyobraźnię tajemniczą satysfakcją i zadowoleniem, będąc zwieńczeniem
kaŜdej okazałej czy niezwykłej rzeczy”. Podobnie jak w przypadku poszuki-
wania zjawisk wywołujących wzniosłość w dziełach przyrody oznacza dla
Addisona zerwanie z tradycją klasyczną: grecki termin to kalon oznaczał
nie tyle piękno przeciwstawione innym wartościom estetycznym, ale nad-
rzędną wartość estetyczną, którą współcześnie moŜna by w przybliŜeniu
określić jako zmieszanie piękna i wzniosłości. Takie rozumienie piękna
odnajdujemy zarówno w Platońskich dialogach, jak i w Arystotelesowskiej
Poetyce2. U Addisona zerwanie z tą tradycją dokonuje się stopniowo: piękno
pozostaje wartością nadrzędną w stosunku do innych – jak czytamy w eseju
pochodzącym z 21 czerwca, piękno jest „zwieńczeniem kaŜdej okazałej czy
niezwykłej rzeczy”. Na pełne określenie wyodrębnienie innych wartości
Anglicy musieli poczekać przynajmniej do rozprawy Burke’a pochodzącej
z 1757 r.3

Zaprezentowana przez Addisona teoria wzniosłości jest na grun-
cie estetyki europejskiej nowatorska ze względu na zerwanie z klasyczną
tradycją wywodzącą się od Pseudo-Longinosa, autora O górności4, dzieła

                                                          
2/ „Piękno bowiem polega na (odpowiedniej) wielkości i porządku” (Ary s to t e l e s, Poetyka 1450b
36, przeł. H. Podb ie l s k i, Wrocław 1989, s. 27).
3/ E. Bu rke, A Philosophical Enquiry into the Origins of our Ideas Of Beauty and Sublime, London 1757
(przekład polski: Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, przeł. P. Gra f f,
Warszawa 1968).
4/ W polskim przekładzie: P seudo-Long inos, O górności, [w:] Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles,
Horacy, Pseudo-Longinos, przeł. T. S inko, Wrocław 1951.
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znanego w Anglii od roku 1648 dzięki tłumaczeniu Johna Halla. Pseudo-
Longinos rozpatrywał wzniosłość jako cechę podniosłego stylu retorycz-
nego, przeciwstawiając ją pompatyczności, rozumianej jako sztuczna, wy-
muszona wzniosłość.

Addison nie posługuje się terminem „wzniosłość” (the sublime),
lecz „okazałość” (the great, greatness), jednak podane przezeń przykłady zja-
wisk wywołujących opisywane uczucie przywodzą na myśl późniejsze ro-
zumienie wzniosłości u E. Burke’a i I. Kanta: rozległe oceany, wysokie
góry, rozgwieŜdŜony nieboskłon. Powodem, dla którego Addison nie uŜy-
wa pojęcia sublime, jest wspomniany retoryczny rodowód tego pojęcia.
Dlatego tradycyjnie określenie „wzniosły” odnosi Addison do idei, myśli
odpowiadającej „okazałej duszy”, natomiast w analizie doświadczenia es-
tetycznego, która wyodrębnia pewne zjawiska przyrody i sztuki jako źródła
przeŜyć estetycznych, zrywając z klasycznym rozumieniem tego terminu,
wprowadza termin nowy – greatness. Nie na długo zresztą: juŜ od połowy
wieku osiemnastego terminem sublime posługiwali się w odniesieniu do
przyrody tacy autorzy jak John Baillie czy wspomniany Burke.

Addison odkrywa osobny rodzaj przyjemności płynącej z kon-
templacji ogromnych przedmiotów przyrody, w których przyczyną poja-
wiającego się uczucia nie jest harmonia jakości zmysłowych cechujących
piękno, nie jest takŜe niezwykłość właściwa nowości, ale przedstawienie
wielkości, ilości, rozległości. Widok gór napawa wyobraźnię przyjemnością
nie tylko ze względu na piękno ośnieŜonych szczytów, ale takŜe ze względu
na samo wyobraŜenie wielkości dane w jednym spojrzeniu. „Przez okazałość
– pisze w eseju datowanym na 22 czerwca – rozumiem nie tylko rozmiar
jakiegoś pojedynczego przedmiotu, lecz wielkość całego widoku rozpatry-
wanego jako jedna, kompletna całość. Takie właśnie są widoki otwartej
szampańskiej krainy, ogromnej surowej pustyni, potęŜnych masywów gór-
skich, wysokich skał i przepaści czy szeroko rozlanych wód, gdzie tym, co
nas uderza, nie jest nowość czy piękno widoku, lecz pewien pierwotny rodzaj
wspaniałości, przejawiającej się w wielu zdumiewających dziełach natury.
Nasza wyobraźnia uwielbia być napełniana przedmiotami i chwytać kaŜdą
rzecz, która jest dla niej zbyt duŜa do ogarnięcia. Takie bezgraniczne wido-
ki wprawiają nas w przyjemne zadziwienie, a postrzegając je odczuwamy
w duszy wspaniały spokój i zdumienie.”

Najmniej uwagi Addison poświęca nowości, uznając, Ŝe w przewa-
Ŝającej części rola nowości sprowadza się do oŜywienia i wzbogacenia
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przyjemności cechujących doznanie piękna i wzniosłości  przez dostarcze-
nie umysłowi podwójnej rozrywki.

Jakkolwiek Addison wyróŜnia trzy wartości estetyczne, to w eseju
znajdujemy równieŜ zapowiedź kolejnej odrębnej kategorii, analizowanej
nieco później przez Anglików: malowniczości. W eseju czytamy, Ŝe chociaŜ
wartość dzieła sztuki zasadza się na podobieństwie do dzieł przedmiotów
przyrody, „to przecieŜ dzieła natury sprawiają nam tym większą przyjem-
ność, im bardziej przypominają dzieła sztuki”. Piękno nie musi bowiem
sprowadzać się jedynie do budzącej przyjemne doznania harmonii zmy-
słowych cech przedmiotu, ale polega równieŜ na pięknym (udanym) przed-
stawieniu przedmiotu, który sam piękny nie jest (stąd, jak obrazowo pisze
Addison, piękny moŜe być nawet opis gnojowiska, pod warunkiem jednak,
Ŝe przedstawiony będzie z pomocą stosownych wyraŜeń). W tym przypad-
ku przyjemność płynie z faktu rozpoznania przedmiotu przedstawionego
w dziele sztuki zgodnie z celowym, udanym sposobem obrazowania.
W najwyŜszym stopniu pięknym byłby zatem przedmiot będący natural-
nym przedstawieniem pięknego dzieła przyrody albo przedmiot natury
o formie, która przywołuje myśl o jej domniemanym autorze, a więc wtedy,
gdy natura przedstawiałaby się jako ucieleśnienie artystycznego zamiaru.

W ten sposób Addison odwołuje się do tradycyjnego określenia
ostatecznych przyczyn piękna, okazałości i nowości, upatrując ich w ob-
serwowanej w świecie celowości zjawisk. Piękno naturalne spełnia cel bio-
logiczny i słuŜy podtrzymaniu gatunku. Celem przyjemności płynącej
z nowości jest pobudzanie do poznania, wszystkie zaś wartości wzbudzają
zachwyt wobec majestatu natury, który ukazuje dobroć Stwórcy. W takim
doświadczeniu (przywodzi ono na myśl cześć dla boskiego porządku natu-
ry, o której pisał w tym samym czasie Shaftesbury) wzniosłość, piękno
i niezwykłość potęgują przeŜycie. Dlatego w porównaniu do piękna natu-
ralnego, piękno obserwowane w twórczości artystycznej naleŜy uznać jedy-
nie za imitację, zaś w dziełach sztuki wzniosłość nie moŜe nigdy objawić
się w taki sam sposób, jak w surowej, groźnej przyrodzie.

Przeniesienie uwagi z dziedziny poetyki i retoryki na płaszczyznę
zjawisk przyrody i sztuki (rozumianej przy tym ogólnie, nie sprowadzonej
jedynie do literatury) sprawia, Ŝe jakkolwiek skromne, eseje Addisona stały
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się jednymi z pierwszych traktatów estetycznych w Wielkiej Brytanii5. Ad-
dison pisze, Ŝe „jeśli z tą potęgą (odpowiadającą przeŜyciu wzniosłości)
połączy się piękno czy niezwykłość, [...] przyjemność będzie w nas wzrastać”,
bowiem jakkolwiek wszystkie wyróŜnione przezeń kategorie pochodzą od
odmiennych zasad, to mogą się potęgować, jak ma to miejsce „we wzbu-
rzonym oceanie, niebie przyozdobionym gwiazdami i meteorami, czy roz-
ległym krajobrazie pociętym rzekami, lasami, skałami i łąkami” (esej z 21
czerwca). Odmienne pochodzenie przyjemności pozwala odróŜnić po-
szczególne kategorie, lecz wzruszenia towarzyszące przeŜyciom estetycz-
nym są do siebie podobne.

W ogóle, zgodnie z tendencjami epoki, Addison nie ujmuje twór-
czości jako źródła odrębnych wartości artystycznych, chociaŜ poświęca
sporo miejsca analizie klasycznych dzieł literackich i pokrótce omawia inne
dziedziny sztuki. Ogranicza się przy tym do stwierdzenia, Ŝe w sztuce do-
chodzi do przedstawienia tych samych wartości, których dostarcza kon-
templacja przyrody, odmienny jest jedynie sposób ich osiągnięcia. „Wtór-
ne” przyjemności wyobraźni, powstają podczas porównania „idei
pochodzących z oryginalnych przedmiotów z ideami, które otrzymujemy
z posągów, obrazów, literatury lub dźwięków przedstawiających te przed-
mioty” (esej z 27 czerwca).

Sztuka, naśladując naturę, opiera się na mimesis, a podziały w obrę-
bie róŜnych dziedzin sztuki dokonywane są ze względu na podobieństwo
do oryginału: najpełniej przypomina go rzeźba, zachowując przestrzenny
charakter przedstawianego przedmiotu, dalej od przyrody odstępuje malar-
stwo, literatura, wreszcie muzyka, w stosunku do której w najmniejszym
stopniu moŜna odnieść teorię mimesis. W odróŜnieniu od przedmiotów
aktualnie postrzeganych zmysłowo, wtórne przyjemności dotyczą jedynie
wyobraŜeń, których źródłem moŜe być dzieło sztuki. Przyjemności te zaj-
mują miejsce pośrednie pomiędzy przyjemnością zmysłową i przyjemno-
ścią intelektualną płynącą z poznania przedmiotu.

Stosunkowo duŜo miejsca zajmują rozwaŜania nad dwoma rodza-
jami sztuki: architekturą i literaturą. W przeciwieństwie bowiem do rzeźby
czy malarstwa, które mogą przedstawiać realnie istniejące przedmioty,
                                                          
5/ W tym samym czasie problematykę tę niezaleŜnie od Addisona rozwijał Shaftesbury w swych
Characteristics of Mena, Manners, Opinions and Times, I wyd. 1711. JednakŜe prawdziwy rozkwit badań
w tym zakresie nastąpił nieco później i wiąŜe się z postaciami F. Hutchesona, H. Home’a (Lorda
Kames), A. Gerarda i in.
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architektura tworzy co prawda zmysłowe przedstawienia, jednak dzieła
architektoniczne przypominają w pewnym stopniu dzieła przyrody: nie
naśladują niczego, lecz same są zasadniczymi przedmiotami danymi
w bezpośrednim oglądzie zmysłowym. Dlatego na szczególna uwagę za-
sługuje sposób, w jaki dzieła te mogą stać się źródłem przyjemności este-
tycznej, w jaki sposób mogą wzbudzać uczucia przyjemności, nowości czy
piękna.

W opozycji do dzieł architektonicznych sytuuje się literatura: z re-
guły przedstawia ona przedmioty podobne do tych, które czytelnik napotka
wokół siebie, stąd teŜ moŜe on je sobie wyobrazić. Jednak dzieło literackie
nie dysponuje Ŝadną formą oglądu, lecz jedynie wytwarza przedmioty wy-
obraźni. Na tym polega równieŜ wpływ, wywierany na nas przez literaturę:
przedstawione w niej sceny jawią się jako wyobraŜone, a nie realne: satys-
fakcja, jaką czerpiemy z literatury ma swe źródło z odpowiedniego przed-
stawienia przedmiotów, stąd widok przepaści moŜe nawet w większym
stopniu pobudzić przyjemności wyobraźni, poniewaŜ nie jest przyczyną
realnie doznawanego strachu czy obawy.

W okresie, z którego pochodzą eseje Addisona, nie przeciwsta-
wiano wartości estetycznej (piękna, okazałości czy nowości) przyrody
i wartości artystycznej dzieł sztuki – trudno byłoby odnaleźć je zarówno
u Shaftesbury’ego, Burke’a, jak i Hume’a6. Co prawda Addison przewiduje
odrębny rodzaj przyjemności związanych z kontemplacją dzieł sztuki, jed-
nak uŜytek, jaki z niego czyni, jest niewielki. Związek pomiędzy dziełem
sztuki i przyrodą jest przykładem, który przekonuje, Ŝe wszelkie doświad-
czenia, aby były źródłem przyjemności estetycznej, muszą być postrzegane
tak jak dzieła sztuki – nie jako realne rzeczy, które moŜna obdarzać zainte-
resowaniem ze względu na pełnioną przez nie funkcję – ale w sposób
bezinteresowny.

Dawid Hume, najsłynniejszy przedstawiciel brytyjskiego oświece-
nia, starający się w swych esejach połączyć namysł filozoficzny z finezją
języka, wypełniając postulat „uczonego połączenia z Ŝyciem, kształcenia
serca i uczuć, a odnosząc się do bezpośrednio do zasad, które kierują dzia-
łaniem ludzkim, poprawiania obyczajów i zbliŜenia człowieka do doskona-
                                                          
6/ Wyodrębnienie się problematyki dotyczącej specyfiki wartości artystycznych wiązało się
w osiemnastowiecznych dysputach Brytyjczyków z problematyką geniuszu przeciwstawianego
smakowi estetycznemu. Jedną z pierwszych prac podejmujących ten temat była rozprawa
A. Gera rd a  Essay on Genius, London 1759.
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łych wzorów”7 prorokował: „Addisona będą moŜe jeszcze chętnie czytać
ludzie wtedy, gdy o Locke’u nikt juŜ nie wspomni”8. Przynajmniej do pew-
nego stopnia Hume się nie omylił. Addison, typowy literat początków
osiemnastego wieku, zdobył szeroką sławę, publiczność chętnie dyskuto-
wała z nim w londyńskiej Button’s Coffee House, chętnie teŜ czytano eseje
pisane wykwintnym stylem, a przy tym zrozumiale; miarą powodzenia był
równieŜ swobodny przekład na język polski prezentowanego poniŜej eseju,
który ukazał się w 1772 r. w polskim „Monitorze”.

                                                          
7/ D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukas i ew icz, K. Twardowsk i,
Warszawa 1977, s. 4.
8/ Ibidem, s. 5.


