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wstęp

Nie ma powodu uzasadniać konieczności refleksji nad filozofią 
nowożytną i współczesną, gdyż jest ona bogatym źródłem inspiracji 
w dzisiejszych sporach filozoficznych. Pytania, które stawiali filozo
fowie nowożytni, są tak fundamentalne, że bez rzetelnego namysłu 
nad nimi i bez odniesienia się do nich nie jest możliwe uprawianie tej 
dyscypliny. Dzisiaj, gdy z różnych stron (najczęściej jednak na grun
cie samej filozofii) słyszy się głosy o końcu filozofii, szczególnie ważną 
sprawą staje się ukazanie doniosłości spekulacji filozoficznej. I choć 
ostatnio nauka ta wykazuje tendencje samobójcze, to przecież do niej 
samej powinno należeć podkreślanie jej niezbywalnej roli. Pojawiają
ce się ostatnio w literaturze przedmiotu hasła końca filozofii są tak 
naprawdę swoistym „samobójstwem na niby”, a ich wartość sprowa
dza się jedynie -  jak można przypuszczać -  do wymiaru katarktyczne- 
go, podobnie jak to czynili sofiści lub różnego typu sceptycy. Takie 
hasła, jak „śmierć Boga”, „śmierć człowieka”, „śmierć historii” czy 
też „śmierć filozofii”, nie ujawniają po głębszym namyśle żadnego 
cmentarzyska idei, lecz ukazują żywą myśl zdolną do samookaleczeń 
w imię (miejmy nadzieję) prawdy.

Kiedyś Platon powiedział, że jeśli nie ma Jedna, to niczego nie 
ma; dziś warto by przypomnieć nie mniej trafne w swojej lapidarno
ści stwierdzenie: jeśli nie uznajemy prawdy za naczelną wartość wszel
kiego wysiłku filozoficznego, to nie ma sensu rzetelnie zajmować się 
filozofią. W jednej ze swoich rozpraw Emil Cioran zawarł następują
ce stwierdzenie: „Po co mam czytać Platona, skoro zwykły saksofon 
potrafi mnie otworzyć na inny świat”. W tym zdaniu zamiast Platona 
można by wymienić równie dobrze Kanta, Hegla, Hartmanna lub jesz
cze kogoś innego. Zgoda, że istnieją przyjemniejsze niż lektura dzieł 
wybitnych filozofów sposoby otwarcia się na inny świat, ale kto w ta



kim świecie chciałby przebywać. Jednak dla wielu filozofów „ten inny 
świat”, pozbawiony sensowności studiowania dziei filozoficznych, sta
nowi tak ogromną pokusę, że skłonni są prawdę zastąpić nowością, 
ciekawością bądź wielością równoległych „estetyk dyskursu”. Gdyby 
było to takie proste, można by zwyczajnie albo ich nie słuchać, albo 
saksofonu.

Tęsknota za „innymi światami” w filozofii, za innym logosem, przy
wodzi na myśl Heraklitejską metaforę snu. Myśliciel z Efezu pisał: 
„Dla czuwających świat jest jeden i wspólny, u śpiących natomiast 
przemienia się we własny dla każdego.” Logos (Aóyoę) określony zo
stał jako to, co wspólne i powszechne, a co uobecnia się tylko dla 
czuwających. Śpiący (Koipico/usvoi) nie są w stanie uczestniczyć w tym, 
co ogólne, i dlatego uważają, że świat jest dla każdego inny. Warto 
więc przekonać śpiących, a czuwającym przypomnieć, że uprawianie 
historii filozofii musi zasadzać się na określonym etosie. Wspominał
o tym S. Swieżawski w eseju Etos historyka filozofii, a jego wypowie
dzi brzmią dzisiaj jak krzyk: „Oprócz rozróżnień -  ważnych i kształ
tujących postawę badawczą historyka filozofii -  musi on mieć też od
powiedni dystans do swego dzieła. Wie on dobrze, że historia filozofii 
musi być wciąż na nowo pisana i że jego własne, najwybitniejsze na
wet dzieło jest tylko skromnym elementem narastającej przez wieki 
historiografii filozoficznej. Świadomość, że proponowane przez nie
go wyjaśnienia badanych tekstów filozoficznych zostaną zastąpione 
kiedyś przez lepsze i bardziej wnikliwe, nie odbiera historykowi filo
zofii zapału do pracy badawczej. Praca ta jest życiem, a nie analizą 
śmierci.”1

Rozprawy zamieszczone w niniejszym tomie są tylko skrawkiem 
owego życia, ale również, a może przede wszystkim, świadectwem, że 
filozofia jest nadal -  czy też pomimo wszystko -  żywa. I taka pozosta
nie, skoro prawdziwa filozofia to filozofia problemów.

Dariusz Kubok, Andrzej J. Noras

1 S. S w i e ż a w s k i :  Etos historyka filozofii. W: T e n ż e: Istnienie i tajemnica. 
Lublin 1993, s. 255.



Filozofia teoretyczna Immanuela Kanta 
wobec założeń greckiej ontologii

Dariusz Kubok

W literaturze filozoficznej często można spotkać twierdzenie, że 
Kant jest filozofem, który dokonał zasadniczego przełomu w myśle
niu, a co za tym idzie -  jego poglądy stają się fundamentalne dla 
wszystkich późniejszych teorii filozoficznych. Słusznie zauważył Lieb- 
mann, że „jej [nauki Kanta -  D. K.] stosunek do wszystkich poprze
dzających ją prób ustanowienia światopoglądu na mocnych podsta
wach jest całkowicie negatywny i burzący [widerlegend], do wszystkich 
zaś następujących -  w pełni pozytywny i zasadniczy. Kto jej nie zro
zumiał, dla tego przedkantowskie filozofie są jeszcze pełnoprawne, 
a pokantowskie -  nie wyjaśnione.”1 W historii rozwoju myśli filozo
ficznej Kant jest postacią ważną, o czym świadczy ogrom komentarzy 
i interpretacji jego dzieł. Wskazanie tych myślicieli, do których bez
pośrednio nawiązywał Kant, nie nastręcza żadnych trudności. Słusz
nie uważa się -  co potwierdził zresztą sam Kant -  Hum e’a i Wolffa 
za tych filozofów, którzy istotnie wpłynęli na kształt jego teorii. 
Oprócz nich należy wymienić również Knutzena, Lamberta i Swe- 
denborga. Problem powstaje wówczas, gdy system Kanta chce się ująć 
w szerszej perspektywie. Wielu komentatorów uważa, że jego nauka 
mieści się w szeroko rozumianym nurcie metafizyki klasycznej za
początkowanej przez Arystotelesa; inni (Cassirer, Paulsen, Wundt) 
twierdzą, że myśliciel królewiecki jest kontynuatorem filozofii Pla
tona. Te tak zdecydowanie odmienne interpretacje są zaskakujące.

1 O. L i e b m a n: K ant und die Epigonem. Berlin 1912, s. 8.



W poglądach Kanta można znaleźć wiele tez wywodzących się z róż
nych koncepcji filozoficznych. Jego poglądy są więc -  i to jest pierw
sze ważne stwierdzenie -  pewną syntezą. Powstaje pytanie: czego są 
syntezą? Kantyzm „jest w dążeniu swoim syntezą: 1) empiryzmu 
z racjonalizmem jako transcendentalna filozofia określająca warunki 
możliwości doświadczenia, 2) dogmatyzmu ze sceptycyzmem jako kry
tycyzm, 3) idealizmu z realizmem jako fenomenalizm, 4) psychologii 
z logiką jako transcendentalna metoda, 5) metafizyki z krytyką po
znania - ja k o  teoria doświadczenia, 6) wiedzy i wiary [...].”2 Kantyzm 
jest rodzajem syntezy na wielu płaszczyznach. Jak należy rozumieć 
syntezę racjonalizmu z empiryzmem? Problem ten najlepiej uwydat
nia przykład statusu pojęć. Locke i Hume poszukiwali pojęć elemen
tarnych, simple ideas, których nie wyprowadzali z czystego intelektu, 
zgodnie z nastawieniem empirycznym. Z  kolei Kartezjusz i Leibniz 
uważali, że ideae simplices pozwalają na poznanie rzeczy samych 
w sobie (racjonalizm). Synteza Kanta wychodzi poza to rozróżnienie, 
a więc w gruncie rzeczy poza empiryzm i racjonalizm. Kant odrzuca 
empiryzm, uznając nie tylko w myśleniu, ale i w naoczności istnienie 
pewnych pierwotnych form, które są konieczne do obiektywnego po
znania. Nie znaczy to jednak, że zgadza się na racjonalizm, ponieważ 
rzeczy same w sobie są niepoznawalne, a poznanie ogranicza się do 
możliwego doświadczenia.

Tradycyjna interpretacja Krytyki czystego rozumu sprowadzała się 
do traktowania jej jako pewnej teorii poznania, a tezy w niej zawarte 
odbierano jako tezy epistemologiczne. Przełom w takim myśleniu na
stąpił po ukazaniu się pracy Kant und das Problem der Metaphysik 
M. Heideggera. Filozof ten z pełną stanowczością twierdził, że Kryty
ka... wiedzie do „ufundowania” metafizyki przez odsłonięcie funda
mentów ontologii, jej wewnętrznej możliwości. Poznanie ontologiczne 
jest poznaniem Bytu, tego, co bytujące. Jednakże Heidegger uważał, 
że Krytyka... jest uzasadnieniem całej tradycyjnej metafizyki. W świe
tle przeprowadzanych dalej analiz można się z Heideggerem zgodzić 
jedynie połowicznie. Ma on rację w tym, że Krytyka... zawiera, a raczej 
jest pewną ontologią, nie ma zaś racji, gdy twierdzi, że uzasadnia ona 
tradycyjną metafizykę. Ta -  zdaniem Kanta -  w sposób nieuprawniony

2 J. K i e r s n o w s k  a-S u c h o r z e w s k a . -  Metafizyka Kanta w świetle polem iki 
neokantystów. „Przegląd Filozoficzny” 1937, n r 40, s. 367-368.



utożsamiała fenomeny z noumenami i próbowała te ostatnie poznać. 
Używający pojęć intelekt nie potrafi ujmować rzeczy samych w sobie, 
ponieważ jest on tylko władzą łączenia danych naocznych poprzez po
jęcia. Te zaś, gdy są oderwane od naoczności, tracą swoją wartość 
przedmiotową, a ich użycie jest sprzeczne z naturalnym ich przezna
czeniem. Podobnie rzecz się ma z ideami rozumu. Zaufanie do nich 
prowadzi nieuchronnie -  zdaniem Kanta -  do antynomii i paralogi- 
zmów. Z tej właśnie przyczyny nie sposób zgodzić się z interpretacją 
Heideggera, że metafizyka Kanta uzasadnia tradycyjną metafizykę.

W tym miejscu chcę zaznaczyć, że przyjmuję dokonane przez Bo
cheńskiego rozróżnienie, iż metafizyka dotyczy struktury sfery trans
cendentnej, ontologia zaś struktury (relacyjnej) sfery doświadczalnej. 
Celem Kiytyki... jest ukazanie możliwości metafizyki przez wyzna
czenie jej właściwego „miejsca”; sama zaś Krytyka... zawiera ontolo- 
gię pod postacią relacji: Ja transcendentalne -  przedmiot transcen
dentalny jako podstawy sfery doświadczalnej wziętej jako całość3.

Po wstępnym określeniu statusu oraz celu Krytyki... warto rozwa
żyć coś, co ogólnie można nazwać horyzontem myślowym, w jakim 
szczegółowe tezy Kanta zostaną rozpatrzone. Filozofia przed Kan
tem zdecydowanie rozróżniała dwa porządki: porządek wiedzy i po
rządek bytu. Poznanie było zawsze instrumentem służącym poznaniu 
bytu, czyli tego, co jest; byt zaś był czymś „na zewnątrz” samego po
znania. „Tak więc klasyczna »teoria poznania« rozważa Wiedzę za
wsze jako już z góry odróżnioną i odgraniczoną od Bytu, oraz »daną« 
wprost w tym właśnie odgraniczeniu.”4 W filozofii XVII wieku obec
na była idea niezależnego, obiektywnego Ładu, który spaja poznanie 
z rzeczywistością. Po tym okresie nastąpiła autonomizacja problema
tyki wiedzy. Wiedza została oddzielona od bytu przez to, że odkryła 
własne granice, a jej porządek przestał się pokrywać z porządkiem 
bytu. Proces ten rozwijał się w filozofii aż do czasów Hume’a. „Tutaj 
teoria poznania osiąga swój kraniec, na którym »byt« i »wiedza« roz
chodzą się już definitywnie. U Hume’a bowiem całość relacji episte- 
micznej zostaje rozłącznie podzielona między czyste przeżywanie fak

* Zob. D. K u b o k :  M undus sensibilis i m undus intelligibilis u Im m anuela Kanta. 
W: Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej. R ed. R. J  a d c z a k ,  J. P a w -
I a k. T oruń 1997. s. 25-35.

4 M. J. S i e ni e k: Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Warszawa 1977, 
s. 19.



tów -  jedynie rzeczywistych [ . . . ] -  oraz »wiedzę o stosunkach między 
ideami«, która [...] polega na czysto formalnej analizie samych pojęć 
lub relacji między pojęciami.”5 Ta dychotomia (ontyczna sfera przed
miotu i logiczno-poznawcza sfera podmiotu) przedkantowska, przeja
wiająca się bądź to w akcentowaniu problematyki Wiedzy kosztem pro
blematyki Bytu, bądź odwrotnie, była w gruncie rzeczy dychotomią: 
pewność -  prawda, powszechność -  konieczność lub ważność obiektyw
na, aprioryczność wiedzy -  jej syntetyczny (treściowo niepusty) cha
rakter. „Kant jako pierwszy dostrzega, że jest to strukturalny kryzys 
myślenia operującego w epistemicznym polu teorii i że jego przezwy
ciężenie musi być równoznaczne z radykalnym wyjściem poza samo to 
pole jako całość.”6 Relacyjna struktura epistemicznego poziomu teorii 
stała się przedmiotem refleksji Kanta. Tak więc relację: przedmiot -  
podmiot, wykreślającą nowy obszar refleksji, można ująć jako horyzont, 
nowe nastawienie, nowe pole szczegółowych rozważań. „Epistemolo
gia -  jako ontologia wiedzy -  musi więc od początku inaczej »wykroić« 
sam swój przedmiot; będzie nim już nie »poznanie« (jako oddzielona 
od »rzeczy« część pola epistemicznego), lecz właśnie r e l a c j a  p o z 
n a n i a  i r z e c z y - a  więc samo to pole w swej całościowej 
strukturze.”7 Pytanie, jakie stawia Kant w Krytyce czystego rozumu, nie 
jest pytaniem o samo poznanie, nie jest też pytaniem o sam przedmiot, 
lecz o relację między poznaniem a przedmiotem poznania.

Centralną kategorią w filozofii Kantowskiej wydaje się pojęcie 
granicy {Grenze), którą autor rozdziela dwie sfery -  sferę możliwego 
doświadczenia i sferę rzeczy samych w sobie. Poprzez pojęcie tego, 
co rozgranicza, ujawnione zostają dwa światy: świat tego, co może 
być poznane, i świat niepoznawalny. Warunkiem poznawalności czy
ni Kant zmysłowość; poznać znaczy to samo, co podlegać zmysłom, 
a zatem również formie zmysłowej naoczności -  zarówno zewnętrz
nej, jak i wewnętrznej -  czyli czasowi. Sfera niepoznawalna (rzeczy 
same w sobie) nie jest dana zmysłom, nie podlega czasowi: rzeczy 
samych w sobie nie można poznać, można je tylko pomyśleć. To fun
damentalne dla filozofii Kanta rozgraniczenie nawiązuje do koncep
cji eleatów i Platona, stanowi bowiem klasyczne rozróżnienie na mun- 
dus sensibilis i mundus intelligibilis.

5 Tam że, s. 31-32.
6 Tam że, s. 38.
7 Tam że, s. 44.



W kontekście odróżnienia mundus sensibilis od mundus intelligi- 
bilis ważne staje się dostrzeżenie zasadniczej różnicy między implika
cjami wynikającymi z tego rozgraniczenia w ujęciu Kanta i w ujęciu 
Platona. Obaj zdecydowanie odróżniają te dwa światy; świat zmysło
wy (mundus sensibilis) jest światem uwarunkowanym, a naturalną 
cechą rozumu jest poszukiwanie warunków dla tego, co uwarunko
wane. Świat rozumu (mundus intelligibilis) zawiera owe warunki i po
nadto jest światem „godnym” -  jeżeli można tak powiedzieć -  rozu
mu. To, co zasadniczo różni obu myślicieli, to kwestia poznawalności 
mundus intelligibilis. Aby lepiej uchwycić różnicę między Platońskim 
a Kantowskim pojmowaniem dwóch światów, warto przywołać kon
cepcje innych myślicieli, którzy w systemie Kanta dostrzegali inspira
cje platońskie. Na Platoński podział na mundus sensibilis i mundus 
intelligibilis kładł nacisk Ernst Cassirer, który krytykował Heideggera 
monizującego system Kanta za pomocą kategorii czasu. „Dla Cassi- 
rera, tkwiący w systemie Kanta dualizm platoński {mundus sensibilis 
i mundus intelligibilis) jest najbardziej zasadniczy, najbardziej cha
rakterystyczny i najbardziej wartościowy.”8

Podobny rodowód systemowi Kanta przypisywali: Paulsen, Wundt 
i Adickes. Kant -  twierdzi Paulsen -  w każdym swym wywodzie jawi 
się jako prawdziwy platonik. Cały jego system można zrozumieć tyl
ko wtedy, gdy przyjmie się to założenie; kto o tym zapomina, ten 
Kanta jako krytyka nie rozumie. Idealizm transcendentalny nie wy
klucza -  dodaje Paulsen -  idealizmu obiektywnego, metafizycznego, 
ponieważ jego zadaniem jest dać fundament zarówno teorii pozna
nia, jak i metafizyce. Paulsen dostrzega w Krytyce... Kanta granicę 
oddzielającą mundus sensibilis od mundus intelligibilis. Interpretuje 
ją jako granicę między fizyką a etyką, a więc różnymi rodzajami wie
dzy. „Tak samo jak u Platona, konflikt między fizyką, opartą na jego 
przyczynowości, i etyką opartą na wolności »hervortreibt« metafizy
kę.”9 Mundus intelligibilis jest przez rozum praktyczny określony jako 
wielość inteligencji. Do takiej koncepcji prowadzi nas -  jak pisze Paul
sen -  „wiara praktyczna”, która jest prymarna wobec poznania na
ukowego, pozostającego jakby w obrębie tej granicy.

s J . K i e r s n o w s k a - S u c h o r z e w s k a :  Metafizyka K ania . .. ,  s. 372.
F. P a u 1 s e n: Kants Verhaltniss zur Methaphysik. „K ant-S tudien” 1900, Bd. 4, 

s. 418, cyt. za: J. K i e r s n o w s k a-S u c h o r z e w s k a: Metafizyka K anta . .., s. 390.



Max W undt w pracy Kants als Methaphysiker również wywodzi 
myśl Kantowską od Platona, prowadząc linię rozwojową przez filo
zofie św. Augustyna, Descartes’a i Wolffa. Zdaniem Wundta pod
stawowym rysem platońskim w systemie Kanta jest prymat rozumu 
praktycznego nad rozumem teoretycznym oraz jego nauka o ideach.

Podobny pogląd wyraził Adickes. On również wskazuje na różni
cę między Kantem jako teoretykiem wiedzy a Kantem jako filozofem 
moralności, jednakże dostrzega ją w odmiennym ujęciu poznawania 
(dotyczącego zjawiska) i myślenia (dotyczącego rzeczy samej w sobie).

Oczywiście, nie chodzi tu o porównanie koncepcji Platona z kon
cepcją Kanta, lecz o uświadomienie, że istnieje podobieństwo między 
nimi w kwestii rozgraniczenia dwóch światów: mundus sensibilis 
i mundus intelligibilis. Żaden z wymienionych filozofów nie twierdził, 
że obie te koncepcje da się pogodzić, ponieważ istnieje zasadnicza 
różnica w rozumieniu mundus intelligibilis. Według Platona mundus 
intelligibilis jest jedynym prawdziwym bytem danym w poznaniu, na
tomiast według Kanta świat rozumu jest niepoznawalny. To miał na 
myśli Schopenhauer, gdy pisał, że „rzecz sama w sobie i idea Platona, 
która jest dla niego jedynym »ontos on«, te dwa wielkie paradoksy 
obu największych filozofów zachodnich, okażą się wprawdzie nie 
identyczne, ale przynajmniej bardziej sobie pokrewne i różniące się 
tylko jednym jedynym określeniem”10.

Znaczenie rozróżnienia tych dwóch porządków trudno przece
nić, jeśli ma się na uwadze całość systemu Kantowskiego; nie można 
jednak nie zauważyć, że ten podział wywodzi się z filozofii grec
kiej. Korzenie oddzielenia mundus sensibilis od mundus intelligibi
lis sięgają poza filozofię Platona -  do Parmenidesa, który sformu
łował ogólne warunki tego rozróżnienia, stanowiące odtąd trwałe 
założenie greckiej ontologii. Filozof z Elei w prologu swojego poe
matu pisze:

/ p s a )  S e  o e  n ä v r a  n v d t a O a i  

i j f i v  A h i O d t j ę  E U K U K )J:o ę  d r p s p ś ę  i j r o p  

r'jÖE ß p o x c o v  S ó ^ a ę ,  r a i ć  o ó k  ‘e v i  n i r m ę  a J j j d t j ę .

10 A. S c h o p e n h a u e r :  Świat jako  wola i przedstawienie. Prze!. J . C a r e w i c z .  
T. 1. W arszawa 1994, s. 272.



Powinieneś wszystko to poznać:
1 Prawdy pięknie zaokrąglonej niewzruszone oblicze
I śmiertelnych mniemania, którym brak prawdziwej pewności.11

W ten sposób wyznaczone zostały dwie drogi badania:
• droga Prawdy -  czystego myślenia,
• droga Mniemania -  zmysłowego postrzegania zjawisk.

Zdaniem Parmenidesa, tylko krocząc pierwszą z dróg, można osią
gnąć właściwy cel, tj. prawdę; droga druga, choć nie pozbawiona wa
lorów poznawczych, nigdy nie przywiedzie do poznania prawdy. Tro
pem założeń Parmenidesa podążyła cała rzesza filozofów: Melissos, 
Empedokles, Anaksagoras, atomiści, a później również Platon, który
-  nie negując podstaw trwałego związku prawdy z myśleniem -  twór
czo rozwinął myśl „ojca Parmenidesa”. Kant odwraca to założenie. 
Czyste myślenie nie ma własnego „pola” poznania, a wszelkie aprio
ryczne poznanie powinno służyć poznaniu aposteriorycznemu. Wła
ściwym „obszarem” prawdy nie jest mundus intelligibilis, lecz mundus 
sensibilis. Pisze o tym O. Höffe: „Zgodnie z tradycją sięgającą Par
menidesa i Platona, tylko tam poznaje się »to, co we właściwym sen
sie istniejące«, gdzie myślenie uwalnia się od wszelakich ograniczeń 
ze strony zmysłów. Prawdziwy byt, u Platona idea, odsłania się tylko 
czystemu myśleniu, natomiast wiedza dostarczana przez zmysły po
znaje tylko coś, »co nie jest we właściwym sensie istniejące«, »jedynie 
zjawisko«. W odniesieniu do obszaru tego, co teoretyczne, Kant od
wraca tę ocenę: zjawiska dane za pośrednictwem zmysłów i intelektu 
są tym jedynym i obiektywnym przedmiotem, jedynym tym, co dla 
nas istnieje, natomiast samo myślenie nie jest zdolne do żadnego po
znania. To, co istnieje samo w sobie, niezależnie od zmysłowości i in
telektu, nie jest tym prawdziwym i obiektywnym bytem; jest ono tym, 
co jest całkowicie nieokreślone, tym, co w zupełności skryte.”12 Par
menides, przeciwnie, sądził, że to, co jest dane w myśleniu, jest w pełni 
doskonale określone, to zaś, co dane w spostrzeżeniu, jawi się jako 
nieokreślone. Jak można przypuszczać, Kant zgodziłby się z Parmeni- 
desem w kwestii statusu zjawisk tylko wtedy, gdyby chodziło wyłącz
nie o materię postrzeżeń pozbawioną apriorycznych struktur. I. Kant

11 Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und D eutsch von H . D  i e 1 s. Bearb. 
von W . K r a n z .  Bd. 1-3. Z ürich 1992, 28 B 1. 28-30.

l: O. H o f f  e: Im m anuel Kant. Przet. A. M. K a n i o w s k i. W arszwa 1995, s. 134.



pisze: „Skutek oddziaływania przedmiotu na zdolność wyobrażania 
sobie, w tych granicach, w jakich jesteśmy przezeń pobudzani, jest 
wrażeniem. Oglądanie odnoszące się do przedmiotów poprzez wra
żenie nazywa się empirycznym. Nieokreślony przedmiot oglądania 
empirycznego nazywa się zjawiskiem. To, co w zjawisku odpowiada 
wrażeniu, nazywam jego materią. To natomiast, co sprawia, iż to, co 
różnorodne w zjawisku, może być uporządkowane wedle pewnych 
stosunków, nazywamy formą zjawiska.”13

Z  zaprezentowanej analizy wynika, że mimo skąpych odwoływań 
się Kanta do filozofów greckich fundamentalne dla niego rozróżnie
nie na mundus sensibilis i mundus intelligibilis ma ugruntowane w tra
dycji filozoficznej zaplecze teoretyczne. Sięga ono filozofów greckich
-  Parmenidesa i Platona. Różnice zarysowują się dopiero na pozio
mie statusu poznawczego owych „światów”, nie zmienia to jednak 
znaczenia wpływu tradycji filozoficznej na myśl Kanta.

System filozofa z Królewca okazał się w wielu punktach przeło
mowy, stanowi nową jakość w historii filozofii, ale jest też prawdą, że 
część wywodów Kanta ma swoją bogatą, często nie uświadamianą, 
tradycję.

13 I . K a n t :  Krytyka czystego rozumu. Przct. R . I n g a r  d e n. T. 1. W arszawa 1986, 
s. 95.



Wokół problematyki kategorii 
w  filozofii Arystotelesa i Immanuela Kanta

Paweł Radek

Problem wzajemnego stosunku myślenia i jemu właściwego przed
miotu należy do tych zagadnień filozoficznych, których rozwiązanie 
ma fundamentalne znaczenie dla określenia ludzkich kompetencji 
poznawczych. W szerszej perspektywie jest to zadanie wyznaczenia 
warunków i możliwości poznawania obiektywnej struktury rzeczywi
stości.

W pełnej formie problem ten występuje w filozofii Parmenidesa 
z Elei, który, wykazując, iż niewykonalne jest poznanie niebytu (i nie
możliwe do wysłowienia)1, stwierdza: „Być i myśleć jest bowiem tym 
samym”2. Właściwa interpretacja tego fragmentu, a przede wszyst
kim zrozumienie tej tezy Parmenidesa w kontekście całości poematu 
umożliwia poprawne odczytanie istoty relacji odpowiedniości. Owa 
odpowiedniość (konieczna zależność) bytu i myśli jest możliwa dzię
ki odpowiedniości podmiotowych struktur poznawczych i struktur 
bytowych. Sam akt poznawczy -  o czym wspomniałem -  z konieczno
ści dotyczy tego, co będące. Poznając, poznajemy byt, a możliwe jest 
to dzięki paralelności praw bytu i praw myślenia.

W wyznaczonej przez Parmenidesa perspektywie (epistemolo- 
giczno-ontologicznej) jego następcy tworzyli zręby własnej filozofii. 
Aporetyczność myśli eleackiej, niejednoznaczność proponowanych

1 Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und D eutsch von H . D  i e 1 s. Be- 
arb. von W. K r a n z. Bd. 1-3. Zürich 1992, 28 B 2,7. Tłum . M. W  e s o t y.

2 [...] m  yäp äüxö  voe/v ca zi re Kai eivai. -  tam że 28 B 3.



rozwiązań stanowiły istotny impuls do poszukiwań rozwiązań tych 
problemów.

Przedmiotem moich rozważań będzie koncepcja kategorii w filo
zofii Arystotelesa i Kanta.

Już w starożytności wśród komentatorów Stagiryty powstały kon
trowersje wokół jego nauki o kategoriach. Wątpliwości dotyczyły 
przedmiotu refleksji: czy są nimi słowa (ęovai), pojęcia (vofjftam ) 
czy też rzeczy (npayj.taxa). Także wśród współczesnych badaczy tego 
zagadnienia nie ma pełnej jasności w fundamentalnej kwestii przed
miotu kategorii. Wyróżnić można trzy stanowiska, które nawiązują 
do rozwiązań proponowanych w starożytności:
-  lingwistyczne (kategorie traktuje się jako osobliwości gramatyczne 

języka greckiego),
-  ontologiczne (kategorie przedstawiają klasyfikacje i strukturaliza- 

cję obiektywnej rzeczywistości),
-  logiczne (kategorie pełnią funkcję „organonu”, służą do tworze

nia sądów o strukturze predykatywnej)3.
Warto wspomnieć, iż sam Arystoteles wyraz Kazsyopia rozumiał 

wieloznacznie, „nie służył [wyraz ten myślicielowi greckiemu -  P. R.| 
do określenia jakiegoś zupełnie określonego i ściśle oznaczonego 
pojęcia w stosunku do jakiejś specjalnej sfery nauki, np. gramatyki, 
logiki lub metafizyki”4. Jednak mimo braku pewności i różnorodno
ści stanowisk interpretacyjnych zasadniczo nie kwestionowano donio
słości tego fragmentu filozofii Stagiryty.

Próbę przedstawienia względnie spójnej wykładni Arystotelesow- 
skiej koncepcji kategorii rozpocznę od źródłowej analizy fragmentu, 
w którym jest mowa o wieloznaczności bytu: „Byt wypowiada się wie
lorako”5 (ró ov Xsyexai Tzo/J.a/oję). Nieco wcześniej autor Metafizyki 
wyróżnia cztery znaczenia bytu „na wiele sposobów wypowiadanego”6:

3 Zob. M. W e s o ł y: Arystotelesowska koncepcja prawdziwości zdań. W: Idee 
a rzeczywistość. Poznań 1980, s. 18.

4 W. W ą s i k: Kategorie Arystotelesa po d  względem historycznym i systematycz
nym. W arszawa 1909, s. 77.

5 A r y s t o t e l e s :  Metafizyka. O pracowanie tekstu polskiego M. A. K r ą p i e c
i A. M a r y n i a r c z y k  na podstawie ttum. T. Ż  e I e ź n i k a. T. 1. Lublin 1998. 
1028 a 10 (w odróżnieniu od M. A. K rąpca i A. M aryniarczyka term in AŚyerai tłum a
czę jako wypowiada się).

6 Tamże, 1017 a 8 -  b 10,1026 b.



-  byt jako przypadłość (tó ov Kara ovfißeßrjKÖg),
-  byt jako taki (ró ov Kad’ am ó),
-  byt w sensie prawdy lub fałszu (oę alrjOeę >j y/svösg),
-  byt możnościowy lub aktualny (ró övvä/uei Kaievepyeia).

Ujmowanie bytu jako przypadłości oraz bytu w akcie możności, 
choć w całości systemu odgrywa doniosłą rolę, dla mojego wywodu 
ma znaczenie drugorzędne, dlatego skoncentruję się na dwóch pozo
stałych rozróżnieniach, które dotyczą kategorii.

Jak rozumie Arystoteles zwrot: „byt jako taki” (ró óv KaO ’ avzó)? 
W Kategoriach... pisze: „Każda niepołączona wypowiedź oznacza 
albo substancję, albo ilość, albo jakość, albo stosunek, albo czas, albo 
położenie, albo stan, albo działanie, albo doznawanie.”7 Podając peł
ny zestaw kategorii, zaznacza jednak, iż żadna z nich nie ma statusu 
odrębnego, autonomicznego bytu: „Słowa same w sobie są nazwami 
i coś znaczą [...], ale jeszcze nie oznaczają, że coś jest, czy nie jest.”8 
Z faktu, iż na przykład słowo „ilość” (;kooóv) coś znaczy, nie wynika 
konieczność denotowania realnego istnienia. Podobnie jest z pozo
stałymi kategoriami9. Dalej pisze autor Hermeneutyki'. „Bo nawet 
»być« albo »nie być« nie jest znakiem faktu [...] same [te wyrażenia -  
P. R.] nie oznaczają niczego, lecz współoznaczają pewien układ, któ
rego nie można pomyśleć bez składników.”10 Odmawiając realnej 
treści pojęciu „byt”, Arystoteles uznaje owo wyrażenie za bezprzed
miotowe, akcentując możliwość właściwej eksplikacji jego znaczenia 
dopiero w pewnym układzie. Układ taki to zdanie w sensie logicz
nym, to znaczy zdanie o strukturze podmiotowo-orzecznikowej. „Pod
stawowe zdania mają z logicznego punktu widzenia formę podmio- 
towo-orzecznikową: jest coś, o czym się mówi, i coś, co się o tym 
podmiocie mówi.”11 W zdaniach o takiej formule, którą najogólniej 
można zobrazować teoretycznym schematem proponowanym przez

7 T e n ż e :  Kategorie i hermeneutyka z  dodaniem  Isagogi Potfiriusza. Przełożył, 
wstępem i przypisami opatrzył K. L  e ś n i a k. W arszawa 1975, 1 b 25-28.

s Tamże, 16 b 22-25.
9 Cytowane fragmenty' stanowią niewątpliwie argum ent przemawiający za odrzu

ceniem ontologicznej interpretacji kategorii, a na pewno znacznie tę interpretację osła
biają.

10 Tamże, 16 b 22-25.
11 Ch. H. K a h n: Byt u Parmenidesa i Platona. „Przegląd Filozoficzny -  Nowa 

Seria" 1992. nr 4, s. 98.



A. P. D. Mourelatosa: „ -je st - ”12, „być” (w  eivai - zó o v ) pełni funk
cję spójki, co jest w zgodzie z predykatywną wykładnią tego czasow
nika.

Warto zaznaczyć, iż w zdaniach kategorycznych spójkę „jest” Sta- 
giryta zastępuje odpowiednią formą czasowników: ‘unapxeiv (przy
sługiwać) oraz KairiyopeioOai (być orzekanym)n .

K ä ß  ’ ö m ä  d e  s l v a i  I s y t t a i  ’ó a a j z e p  a t j p a i v a  m  a x f j p a r a  r f j ę  K m j y o p i a ę  

‘o a c ą c o ę  y ó p  X e y e z a i  r o a a v r a x c ö g  t o  s i v a i  a r j p a i v a

Bycie w sensie właściwym wypowiada się na sposób różnych typów 
orzekania, gdyż tyle jest rozumnych wypowiedzi o bycie, ile sposo
bów orzekania o nim.14

Zatem „byt jako taki” ( w  ov ko£  ' óm ó) jest zawsze bytem ze 
względu na możliwe sposoby orzekania, schematy kategorii (oyjjparo 
rfję Karrjyopiaę). Na tyle sposobów możemy wypowiedzieć rozumnie 
„byt jako taki”, ile jest sposobów orzekania o nim.

W zaproponowanej perspektywie uwidacznia się doniosłość zna
czenia, jakie autor Metafizyki przypisywał teorii kategorii. Stanowią 
one wzorce możliwych sposobów orzekania dokonującego się w są
dzie, gdy podmiotowi nadaje się określone predykaty (cechy). Sąd 
rozpatrywany na poziomie logicznym (logiczno-gramatycznym) nie 
jest wyrażeniem pustym, lecz z konieczności odsyła do realnej treści. 
Jest „układem”, który dotyczy rzeczywistości. Struktura języka od
zwierciedla strukturę świata dzięki odpowiedniości między tymi po
rządkami. W szerszym kontekście problemowym mamy do czynienia 
z odpowiedniością myślenia (poznania) i tego, co będące.

Tak więc sąd zyskuje właściwą interpretację ontologiczną dzięki 
kategoriom, które stanowią modele schematyzowania dziedziny rze
czy, łącząc sferę języka i sferę rzeczywistości. W sądzie utworzonym 
według „schematów predykacji” ((r/rjuaja Ttję Kazrjyopiaę) „[...] ma
my zawsze do czynienia z jakąś sytuacją rzeczywistą. Arystoteles nie 
zakładał dualizmu, jakoby po jednej stronie stał byt, a po drugiej 
szereg różnych wypowiedzi. O bycie mówi się wprawdzie w wielora
kim znaczeniu, lecz w nawiązaniu do układu kategorialnego »być«

12 Zob. tam że, s. 96.
13 Zob. M. W e s o ł y: Arystotelesowska koncepcja . . . ,  s. 17.
14 A r y s t o t e l e s :  M etafizyka... ,  1017 a 23-24.



posiada tyle znaczeń, ile jest sposobów wypowiedzi według schematu 
kategorii.”15 Kategorie ujmują związek pomiędzy wyrażeniami języka 
a sferą rzeczywistości; stanowią medium między językową charakte
rystyką konkretnych przedmiotów a samymi rzeczami i ich własno
ściami. W zdaniu kategorycznym podmiot denotuje substancję, a pre
dykat przypadłości substancji.

Poprawne odczytanie sensu, jaki nadaje Arystoteles kategoriom, 
można wyrazić w formule: są to wyrazy (tpcoväi), które w odpowiednim 
układzie (zdaniu kategorycznym) oznaczają stany rzeczy (Tcpay/iaza) 
za pośrednictwem typów pojęć (vot'jjuaza), spełniających funkcję po
znawczą. Wracając do sygnalizowanego już znaczenia „bytu w sobie” 
(ró öv k o .9 ’ avzó), należy podkreślić, iż żadna z wymienionych katego
rii nie ma autonomicznego statusu bytowego. Dopiero w sądzie (z uwzględ
nieniem spójki „jest”) za pomocą kategorii każdy byt („coś, co jest 
czymś” -  n  kori) zostaje ujęty w podmiotowym akcie poznawczym.

Na czym polega jednak związek tak pojmowanego „bytu w sobie” 
z „bytem w sensie prawdy lub fałszu”? Arystoteles, wymieniając przy
kłady poszczególnych kategorii (na przykład substancja: człowiek, 
koń; ilość: dwułokciowy, trzyłokciowy; jakość: biały, gramatyczny), 
dodaje: „Żadna z wymienionych wypowiedzi [resp. poszczególnych 
kategorii -  P. R.] nie występuje sama w jakimkolwiek twierdzeniu; 
dopiero przez wzajemne ich połączenie powstaje twierdzenie i prze
czenie; bo każde twierdzenie musi być [...] albo prawdziwe, albo fał
szywe.”16 Każdy sąd utworzony zgodnie ze schematem kategorii jest 
sądem albo prawdziwym, albo fałszywym. Kwalifikacja sądu (praw
dziwość lub fałszywość) ma ścisły związek z jego funkcją ujmowania 
obiektywnej struktury rzeczywistości; ujmowania możliwego dzięki 
odpowiedniości prawideł myślenia i prawideł tego, co będące.

„Otóż stwierdzać, że to, co jest (ró öv), nie jest, i że to, co nie 
jest (ró /.ii] öv), jest, to jest fałsz (ysevöog); a stwierdzać, że to, co 
jest, jest, i że to, co nie jest, nie jest, to jest prawda ( alrjdśę).”11 Po 
odpowiednim przeformułowaniu definicja prawdy i fałszu podana 
przez autora Metafizyki brzmi: „Wypowiedź jest prawdziwa, gdy wo
bec tego, co połączone, jest twierdząca; wobec tego, co rozdzielone,

b M. W e s o 1 y: Aryslotelesowska koncepcja..., s. 21.
1,1 A r y s t o t e l e s :  Kategorie. .. ,  2 a 4-8.
17 T e n ż e :  M etafizyka..., 1011 b 26-29.



jest negująca; podczas gdy wypowiedź fałszywa zachowuje się wobec 
tego podziału odwrotnie.”18

Jeżeli w zdaniu kategorycznym podmiotowi (substancji) przyznaje
my określoną przypadłość (cechę), to mamy do czynienia z twierdze
niem. Jeżeli w zdaniu o identycznym schemacie podmiotowi (substan
cji) odmawiamy określonej przypadłości (cechy), to wtedy mówimy
0 przeczeniu. Obie wypowiedzi są prawdziwe oczywiście pod warunkiem 
odpowiedniości do rzeczywistego stanu rzeczy. W przypadku wypowie
dzi fałszywych sytuacja jest odwrotna. Potwierdza to fakt, iż orzekanie 
nie jest stwierdzaniem bądź negowaniem czegoś, co jest, lecz stwier
dzaniem „więzi predykabilnej bądź jej braku między terminami deno- 
tującymi substancję i jej przypadłości”19. Jest to ufundowane w predy- 
katywnym rozumieniu czasownika „być” i kategorycznej formule sądu.

Ponadto „w prawdziwej bądź fałszywej wypowiedzi rozum stwier
dza albo zaprzecza każdy przedmiot poznania dyskursywnego bądź in
tuicyjnego [...]. Kiedy mianowicie z e s t a w i a  s i ę  orzeczenie 
z podmiotem twierdząc lub przecząc, jest wypowiedź prawdziwa, a kie
dy indziej jest fałsz.”20 Tak oto w kontekście problematyki prawdy
1 fałszu podkreśla Stagiryta aktywność poznawczą rozumu (öiävoia), 
który zestawia, łączy (awdf j ) bądź rozdziela orzeczenia z odpowiada
jącymi im podmiotami w procesie formułowania sądu kategorycznego.

Aktywny udział rozumu w poznawczym określaniu jest warunkiem 
uchwycenia złożeń tego, co będące. Tym, co umożliwia i gwarantuje 
zgodne ze stanem rzeczy ujmowanie złożoności przedmiotu pozna
nia, jest konieczna odpowiedniość obu tych porządków.

Podsumowując, warto raz jeszcze podkreślić, iż przedmiot pozna
nia (tożsamy z nieuwarunkowaną podmiotowo rzeczywistością) jest 
fundamentem poznawalności w ogóle, jak i prawdziwości poznania. 
Podmiot w akcie poznania jest nastawiony na ujmowanie (,resp. od
słanianie), a nie konstytuowanie struktury tego, co będące. Arystote
les explicite ujmuje tę myśl następująco: „Nie dlatego bowiem, iż uwa
żamy, że jesteś biały, jesteś taki faktycznie, lecz odwrotnie, ponieważ 
jesteś biały, my stwierdzając to mówimy prawdę.”21 Sens tej wypowie

18 Zob. E. T u g e n d h a t :  Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne. Tium . J. S i d o- 
r e k .  W arszawa 1999, s. 249-250.

19 M. W  e s o 1 y: Aryslotelesowska koncepcja .... s. 35.
20 A r y s t o t e l e s :  M etafizyka... ,  1012 a 2-5 (wyróżnienie w tekście -  P. R .).
21 Tam że, 1051 b 6-9.



dzi miał niewątpliwie charakter programowy dla myślicieli starożyt
nej Hellady.

Po „przełomie kopernikańskim”, jaki dokonał się w filozofii za 
sprawą Kartezjusza, a przede wszystkim I. Kanta, nastąpiła zmiana 
w dotychczasowym pojmowaniu możliwości i zasięgu ludzkiego po
znania. Odtąd filozofowie uprawomocnienia swej wiedzy będą po
szukiwać w myślącym (poznającym) podmiocie.

Ze względu na ograniczone ramy niniejszej wypowiedzi skupię się 
przede wszystkim na najogólniejszych konsekwencjach załamania się 
greckiej optyki poznawczej w filozofii transcendentalnej I. Kanta. 
Naukę o kategoriach uczynię wspólnym mianownikiem umożliwiają
cym ukazanie zasadniczych odrębności obu tych rozwiązań. Jeżeli 
zgodzić się, iż centralnym problemem filozofii transcendentalnej jest 
zagadnienie warunków możliwości wiedzy, którą cechuje bezwzględ
na ogólność i konieczność, to filozofia Arystotelesa okazuje się cen
nym źródłem inspiracji. „Dotyczy to -  jak pisze H. Krämer -  niektó
rych momentów podkreślających udział myśli i jej spontaniczności, 
które można odnaleźć w Arystotelesowskiej teorii abstrakcji i aktu
alizującej funkcje myśli, oraz momentów, które mają nawet charak
ter transcendentalny, jakkolwiek daleko im jeszcze do radykalnego 
przewrotu nowożytnej krytyki opartego na pojęciu podmiotu.”22

Krytyczne nawiązanie do koncepcji kategorii zaproponowanej 
przez Stagirytę potwierdza uwagę H. Kramera; koncepcja ta stała się 
dla transcendentalizmu propozycją, która -  ujęta w duchu krytycz
nym -  umożliwiła Kantowi odszukanie natury i granic ludzkich moż
liwości poznawczych. Pisał on: „Poznanie nasze wypływa z dwu głów
nych źródeł umysłu, z których pierwsze to przyjmowanie przedstawień 
(odbiorczość wrażeń), drugie zaś to zdolność poznawania przedmio
tu przez te przedstawienia (samorzutność pojęć) [,..].”23 Naoczności 
przyznaje Kant zdolność odbiorczą polegająca na dostarczaniu treści 
doświadczalnych, intelektowi zaś przyznaje zdolność wytwarzania 
pojęć (samorzutność intelektu). Dzięki aktywnej funkcji intelektu 
naoczne treści stają się zrozumiałe, gdy zostaną podporządkowane

-- H. K r ä m e r: Plato and the Fundations o f  Melaphisics. New York 1990. cyt. za: 
S. B 1 a n d z i: Źródła ejdctyki Platona. „Przegląd Filozoficzny -  Nowa Seria” 1997, 
nr 3, s. 26.

I. K a n t: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. I n g a r d e n. W arszawa 1957, B 74 
(dalej: KCR).



pojęciom, którymi operuje intelekt. Logika transcendentalna jako 
rodzaj nauki o myśleniu, określając pochodzenie, zakres i przedmio
tową ważność poznań rozumowych a priori, z konieczności zajmuje 
się prawami intelektu, jeśli dotyczą one a priori przedmiotów24. Przed
miotem badania transcendentalnego są zatem prawa intelektu, które 
z konieczności mają status form apriorycznych. Te czyste pojęcia in
telektu nazywa Kant kategoriami (podobnie jak filozof ze Stagiry). 
Jaka jest jednak zasada, która umożliwia wyprowadzenie kompletne
go zestawu apriorycznych pojęć intelektu? „Intelekt -  pisze Kant -  
można przedstawić jako zdolność wydawania sądów [...]. Jest on [...] 
zdolnością do myślenia. Myślenie jest poznawaniem przez pojęcia. 
Pojęcia zaś jako orzeczenia możliwych sądów odnoszą się do jakiego
kolwiek przedstawienia przedmiotu jeszcze nie określonego.”25 Ak
tywność intelektu polega na syntetyzowaniu różnych przedstawień, 
czego efektem jest jedno wspólne przedstawienie (pojęcie). Za pośred
nictwem pojęć intelekt sądzi (synteza w sądzie). Jednak cale to działa
nie intelektu nie jest dowolne, lecz uwarunkowane jego aprioryczną 
strukturą, która determinuje wszelkie czynności poznawcze. Ową aprio
ryczną strukturę stanowią czyste pojęcia intelektu, czyli kategorie. Tak 
oto analogia między zdolnością myślenia a zdolnością sądzenia umoż
liwia wyłożenie pełnej klasyfikacji kategorii intelektu26.

Określenie pochodzenia apriorycznych prawideł intelektu (tj. 
pierwszy cel logiki transcendentalnej) podał Kant w Metafizycznej 
dedukcji kategorii. W powszechnej opinii komentatorów ta część Kan- 
towskiej krytyki wzbudza najwięcej kontrowersji i wątpliwości. Ewen
tualna ocena tych rozwiązań wykracza poza obszar problemowy za
kreślony w tym szkicu. Pragnę jedynie podkreślić doniosłość podjętej 
przez Kanta próby przedstawienia kompletnego „alfabetu ludzkich 
myśli”. Kategorie, rozumiane jako aprioryczne pojęcia intelektu, dzię
ki swej przedmiotowej ważności umożliwiają odpowiedniość między 
myśleniem (czyli poznawaniem przez pojęcia) a przedmiotem pozna
nia. Przedmiotowe znaczenie czystych pojęć intelektu dowiedzione 
zostało przez Kanta w Transcendentalnej dedukcji kategorii. „Wyja

24 Zob. K CR, B 81.
25 K CR, B 94.
16 Zob. M. W  e s o 1 y: Wokół problemu kategorii w transcendentalnej analityce 

Kanta. W: W  kręgu inspiracji Kantowskich. R ed. R . K o z ł o w s k i .  W arszaw a-Poznań 
1983, s. 8-9.



śnienie sposobu, w jaki pojęcia mogą a priori odnosić się do przed
miotów, nazywam ich transcendentalną dedukcją.”27 Są dwa możliwe 
sposoby odpowiedniości pojęć (przedstawień) z przedmiotami: „Albo 
jeżeli [...] przedmiot umożliwia przedstawienie, albo jeżeli [...] przed
stawienie umożliwia przedmiot.”28 W pierwszym przypadku przedsta
wienie nie może być nigdy a priori, a więc na podstawie doświadcze
nia nie można uzasadnić kategorii. Jeżeli zachodzi druga możliwość, 
to chociaż „przedstawienie samo w sobie n i e  w y t w a r z a  s w e 
g o  p r z e d m i o t u  c o  d o  j e g o  i s t n i e n i a [...], to jednak 
staje się ono wtedy czynnikiem określającym a priori przedmiot, jeże
li jedynie przez nie jest możliwe coś poznać jako przedmiot”29.

Przedmiotowa ważność logicznych funkcji sądzenia, czyli kate
gorii, dzięki którym nieuporządkowane dane naoczne otrzymują okre
ślenie, „będzie [...] polegać na tym, że dzięki nim jedynie jest możliwe 
doświadczenie (co do formy myślenia) [...], tylko za ich pośrednic
twem da się pomyśleć jakikolwiek przedmiot doświadczenia”30. Aprio- 
ryczność tych pojęć jako warunków wszelkiej syntezy poznawczej ma 
być gwarantem obiektywnej podstawy możliwego doświadczenia. To, 
co różnorodne w przedstawieniach, jest dane w oglądzie zmysłowym, 
który sam przez się nie stanowi jeszcze poznania. O poznaniu sensu 
stricte mówimy wówczas, gdy dzięki samorzutności intelektu dochodzi 
do powiązania (syntezy) tego, co różnorodne w ogóle. Powiązanie to 
„jest [...] aktem samorzutności zdolności przedstawiania”31. Kant wy
jaśnia, iż „spośród wszystkich przedstawień powiązanie nie jest dane 
przez przedmioty, lecz może być dokonane tylko przez sam podmiot, 
ponieważ jest ono aktem jego samodzielnej czynności”32.

Powiązanie jako pojęcie syntetycznej jedności tego, co różnorod
ne, „wiedzie z sobą”: pojęcie tego, co różnorodne, syntezę tego, co 
różnorodne, oraz pojęcie jedności powiązania. Owa jedność stanowi 
konieczny warunek wszelkiego powiązania (syntezy), poprzedzając 
a priori wszelkie pojęcie powiązania. Kant nazwał ją transcendentalną 
jednością apercepcji, co wyraźnie sygnalizuje możliwość wychodze-

27 KCR, B 117.
25 KCR, B 125.
24 KCR, B 125.
30 KCR, B 126.
31 KCR, B 129.
32 KCR, B 130.



nia z niej poznania a priori. „Syntetyczna jedność tego, co różnorod
ne w naoczności, jako a priori dana [...], wyprzedza [...] wszelkie 
moje określone myślenie. [...] jest najwyższą [zasadą] w całym ludz
kim poznaniu.”33 Poznanie, które wiąże w pojęcie przedmiotu to, co 
różnorodne w danej naoczności, wymaga syntetycznej jedności inte
lektu jako warunku wszelkiego powiązania. Zatem transcendental
na jedność intelektu „jest tym, co jedynie samo stanowi odniesienie 
przedstawień do pewnego przedmiotu, co przeto wytwarza ich przed
miotową ważność, a w następstwie tego sprawia, że one stają się po- 
znaniami”34. Rezultatem tych „dedukcji” jest konkluzja, iż transcen
dentalna jedność apercepcji jako podstawa możliwości intelektu jest 
przedmiotowym warunkiem poznania, warunkiem, który musi speł
niać różnorodność danych naocznych, aby stać się przedmiotem po
znania doświadczalnego.

Logika wywodu wymaga wyjaśnienia związku pomiędzy osiągnię
tymi rezultatami dowodzeń a celem, jaki dowodzeniom tym od po
czątku towarzyszy. Czy uzyskane wyniki przyczyniają się do uzasad
nienia przedmiotowej ważności czystych pojęć intelektu (kategorii)? 
Kant odpowiada następująco (tytuł § 20): „Wszystkie zmysłowe dane 
naoczne podlegają kategoriom jako warunkom, pod którymi jedynie 
ich różnorodność może być ujęta w jednej świadomości.”35 Logiczna 
funkcja sądzenia jest funkcją, przez którą różnorodność dana w na
oczności zostaje podporządkowana jedności apercepcji. Otóż kate
gorie, czyli logiczne funkcje sądzenia, ze względu na które różnorod
ność dana w naoczności jest określana, są koniecznym warunkiem 
przedmiotowości. „Różnorodne dane, zawarte w naoczności, którą 
nazywam moją, przedstawiamy sobie dzięki syntezie intelektu jako 
przynależne do koniecznej jedności samowiedzy, a dzieje się to przez 
kategorie.”36 Zatem kategorie jako aprioryczne pojęcia intelektu są 
warunkami poznania, czyli syntezy przedstawień.

Kategorie spełniają swoją funkcję (umożliwiają poznanie) tylko 
wtedy, gdy stosuje się je do przedmiotów możliwego doświadczenia. 
Przestrzeń i czas jako aprioryczne formy zmysłowości wyznaczają gra
nice tego, co jest dla nas przedmiotem doświadczenia.

33 K CR, B 134-135.
34 K CR, B 137.
35 K CR, B 143.
3ft K CR, B 144.



Wszelkie rozszerzanie zastosowania naszych pojęć poza granice 
doświadczenia powoduje, iż pojęcia te stają się „pustymi pojęciami 
przedmiotów, o których [to przedmiotach -  P. R.] przy ich pomocy 
nie możemy wydać żadnego sądu”37, czyli nie mamy możliwości po
znania tych przedmiotów.

Podsumowując, należy stwierdzić, że podmiotowo (czyli za pomocą 
apriorycznych struktur poznawczych) uwarunkowana odpowiedniość 
myślenia i tego, co jest jego przedmiotem, różni się zasadniczo od 
odpowiedniości obu tych porządków w filozofii greckiej. Grecy i Kant 
twierdzili, iż warunkiem poznawalności (tym samym warunkiem przed
miotu poznania) jest zasada jedności. Jednak jedność tę rozumieli 
zasadniczo odmiennie. Dla Greków pierwotna jedność jest zawsze 
jednością tego, co będące. W platońskiej nauce nie pisanej owa pier
wotna jedność, będąca zasadą pewności poznania idei, a pośrednio 
także rzeczy zmysłowych, jest naczelnym pryncypium bytowym, za
sadą określoności tego, co będące. W filozofii Kanta rolę unifikują
cej zasady przyjmuje transcendentalna jedność apercepcji, która jest 
pierwotnym warunkiem wszelkiej syntezy, jaka dokonuje się w sądzie 
(jest warunkiem poznania). Przedmiotowy odpowiednik transcenden
talnej jedności apercepcji, czyli przedmiot transcendentalny, jest ko
niecznym warunkiem przedmiotu poznania konstytuowanego dzięki 
aktywnej roli apriorycznych struktur podmiotowych. Wraz z radykal
nym przewrotem nowożytnej krytyki zmetafizykowany podmiot kon
stytuuje właściwy przedmiot poznania. Przedmiot ten nie jest tożsamy 
z obiektywną rzeczywistością, lecz jest tworem aktywnej działalności 
apriorycznych struktur, których zasięg ograniczony zostaje do sfery 
możliwego doświadczenia. W filozofii Arystotelesa kategorie stano
wią schematy umożliwiające ujmowanie prawidłowości struktur rze
czywistości, w transcendentalizmie natomiast wprowadzają one (kon
stytuują) pewien pożądany porządek. Intelekt staje się „zdolnością 
do ustalania prawideł”, jest „prawodawcą przyrody”.

Parafrazując słowa Arystotelesa w duchu kantowskim, można ob
razowo powiedzieć: Dlatego jesteś biały, że myślimy w sposób praw
dziwy, że jesteś biały, a nie dlatego poznajemy cię jako białego, że 
laki jesteś niezależnie od naszej struktury poznawczej38.

31 KCR, B 148.
■'* Zob. A r y s t o t e l e s :  M etafizyka.... 1051 b 6-9.



Wybrane aspekty relacji Leibniz -  Kant 
w  interpretacji Gottlrieda Martina

Barbara Kiusek

Tematem rozprawy nie jest interpretacja filozofii Kanta, praca 
nie dotyczy także sporu o jego filozofię, czyli analizy całego szeroko 
pojętego neokantyzmu (który zdaniem Juliusa Ebbinghausa zafał
szowuje myśl Kanta). Celem niniejszej pracy jest zaakcentowanie 
pewnego ważnego aspektu historycznego, który ujawnia się podczas 
studiowania Krytyki czystego rozumu. Zaakcentowanie to wiąże się 
przede wszystkim z wpływem myśli Leibniza na problematykę pod
jętą przez Kanta w jego transcendentalnej koncepcji filozofii. Kwe
stia ta stanowi przedmiot zainteresowań Gottfrieda Martina, który 
jako historyk filozofii analizuje, w jaki sposób wszelkie systemy filo
zoficzne oddziałują na inne koncepcje filozoficzne.

Martin twierdzi, że filozofia Kanta jest dyskusją z Leibnizem, 
a nawet że to myśl Leibniza przyczyniła się do powstania Kantow- 
skiej filozofii oraz że gdyby nie Leibniz, to system Kanta miałby 
w efekcie inny kształt. „Słynny Leibniz doszedł był do wielu odkryw
czych ustaleń, przez co (niewątpliwie) wzbogacił on nauki, lecz prócz 
tego snuł on jeszcze wiele projektów.”1

Martin podkreśla dwa aspekty wpływu myśli Leibniza na filozofię 
Kanta. Pierwszy dotyczy problemu estetyki transcendentalnej, czyli trans
cendentalnej idealności czasu i przestrzeni, drugi natomiast -  natury2.

1 I. K a n t: O naczelnej podstawie różnicy kierunków w przestrzeni. W: T  e n ż e: 
Pisma przedkrytyczne. Ttum . A. B a n a s z k i e w i c z .  T oruń 1999, s. 187.

2 G. M  a r t i n: Im m anuel Kant. Ontologie und  Wissenschaftstheorie. 4. Aufl. 
Berlin 1969.



Zacznę od wyjaśnienia, co Kant rozumie przez estetykę transcen
dentalną. W refleksji transcendentalnej chodzi przede wszystkim o to, 
aby zdać sobie sprawę, że nasza zdolność poznania nie pochodzi z do
świadczenia, lecz jest warunkiem doświadczenia. Refleksja transcen
dentalna wskazuje, że już sfera naszej zmysłowości zawiera w sobie 
pierwiastek transcendentalny jako warunek pierwiastka empiryczne
go. Stąd przez estetykę transcendentalną rozumie Kant analizę sfery 
zmysłowej. Warunkiem transcendentalnej estetyki są przestrzeń i czas. 
Omówię więc transcendentalne pojęcie przestrzeni.

W Krytyce czystego rozumu czytamy: „Przez transcendentalne omó
wienie rozumiem wyjaśnienie pewnego pojęcia jako naczelnej zasa
dy, na podstawie której można zrozumieć możliwość innych synte
tycznych poznań a priori. W tym celu potrzeba: 1) żeby takie poznania 
rzeczywiście wypływały z danego pojęcia, 2) żeby te poznania były 
możliwe tylko przy założeniu danego sposobu wyjaśniania tego poję
cia.”3 Kant wyjaśnia, jak możliwe jest istnienie zewnętrznej naoczno
ści w umyśle. „Czym musi być przedstawienie przestrzeni, żeby takie 
jej poznanie było możliwe? Musi ona być pierwotnie naocznością, 
albowiem z samego pojęcia nie można wynieść żadnych twierdzeń, 
które wykraczają poza to pojęcie.”4 Przestrzeń, według Kanta, jest 
podmiotowym warunkiem zmysłowości; mówienie o przestrzeni przy
sługuje jedynie człowiekowi. Gdy pominiemy podmiotowość, prze
strzeń jako jej warunek traci znaczenie.

„Wszystkie rzeczy jako zewnętrzne zjawiska są obok siebie w prze
strzeni.”5 Przestrzeń jest więc, jak wynika z przytoczonego zdania, 
realnością, jest -  jak to określa Kant -  „przedmiotową ważnością” 
i odnosi się do wszystkiego, co jako przedmiot jawi nam się z ze
wnątrz. Oznacza to również jej idealność transcendentalną. Kant 
mówi o empirycznej realności przestrzeni, odnosząc ją do możliwego 
doświadczenia. Co zaś tyczy się transcendentalnego pojęcia czasu, 
to jest on formą zmysłu wewnętrznego, warunkiem a priori zjawisk 
i przysługuje mu -  podobnie jak pojęciu przestrzeni -  empiryczna 
realność. „Własności przysługujące rzeczom samym w sobie nie mogą

1. K a n t: Krytyka czystego rozumu. Ttum . R. I n g a r d e n .  W arszawa 1957,
B 40.

4 Tamże, B 41.
5 Tamże, A  27, B 43.



też być nam nigdy dane przez zmysły. Na tym polega więc transcen
dentalna idealność czasu [...].”6

Podsumowaniem tej myśli może być następujący cytat: „Chcieli
byśmy powiedzieć, że wszelkie nasze oglądanie nie jest niczym innym 
jak przedstawieniem sobie pewnego zjawiska, że ani rzeczy, które 
oglądamy, nie są same w sobie tym, za co je bierzemy w naoczności, 
ani też stosunki między nimi nie są same w sobie takie, jak nam się 
przejawiają.”7

Tak pokrótce przedstawia się problem transcendentalnej ideal- 
ności czasu i przestrzeni wyłożony przez Kanta. Pozostaje odpowie
dzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu: jaki wpływ miała na to 
filozofia Leibniza?

W swojej rozprawie metafizycznej Zasady filozofii czyli monado- 
logia Leibniz stwierdza, że istnieją substancje proste (pozbawione czę
ści -  nazwał je monadami lub entelechiami) i złożone (z monad). 
M onada dosłownie oznacza jedność. Gdyby nie substancje złożone, 
to nie byłoby części, części zaś są przyczyną powstawania kształtów, 
podzielności i rozciągłości. Substancje proste są natomiast atomami 
natury, tzn. elementami rzeczy. Nie mogą one zginąć ani powstać. 
Monadom przysługują pewne jakości, różniące się od siebie; ich 
zmienność zależy od zasady wewnętrznej; stanem przejściowym są 
postrzeżenia. W rozprawie O podwójnej nieskończoności w naturze, 
czytamy, iż każda mała cząsteczka mieści w sobie na nieskończenie 
wiele sposobów obraz wszechświata, który też jest nieskończony.

Gottfried Martin twierdzi, że rozważania Kanta dotyczące estety
ki transcendentalnej są wzorowane na poglądach Leibniza. Interpre
tacja M artina sprowadza się do ukazania wyraźnego związku między 
Kantowską idealnością transcendentalną czasu i przestrzeni a trans- 
cendentalnością monad Leibniza. Transcendentalna idealność cha
rakteryzuje monadę, a transcendentalna realność przysługuje czaso
wi i przestrzeni. Transcendentalna idealność monad może polegać 
na bezwarunkowości, podobnie jak u Kanta transcendentalna ideal
ność czasu i przestrzeni, jednakże nie jest to całkowita bezwarunko- 
wość, ponieważ warunkiem monady jest harmonijność, warunkiem 
zaś czasu i przestrzeni -  podmiotowość. Podobieństwo tkwi w tym, że

6 Tam że, A  36.
7 Tam że, A  42.



monadzie nie można odebrać harmonijności, a przestrzeń i czas bez 
podmiotowości są bez znaczenia. Różnica w rozumieniu transcenden- 
talizmu obu filozofów może też wynikać stąd, że Kantowska trans
cendentalna idealność czasu i przestrzeni przysługuje człowiekowi, 
natomiast według Leibniza idee rzeczy istnieją tylko w intelekcie Boga.

Podsumowując rozważania dotyczące natury, odwołam się do 
Martinowskiej interpretacji. Zgodnie z nią naturę należy pojmować 
jako jedność bytu. Punktem wyjścia będzie Kantowskie rozumienie 
natury jako porządku i prawidłowości zjawisk, „które my nazywamy 
przyrodą”8.

Przyroda „jest możliwa tylko w jedności apercepcji. Jedność aper- 
cepcji zaś jest transcendentalną podstawą koniecznej prawidłowości 
wszelkich zjawisk w doświadczeniu. Właśnie ta jedność apercepcji 
w odniesieniu do tego, co różnorodne w przedstawieniach (by je mia
nowicie określić na podstawie jednego jedynego przedstawienia), jest 
prawidłem, a zdolnością do ustalania tych prawideł jest intelekt.”9

Mówiąc o jedności bytu, mówimy o -  jak to nazwał sam Kant -  
transcendentalnej atomistyce. I tu odnaleźć można analogię do Leib- 
nizowskiej monadologii, czyli do substancji prostych (monad) i zło
żonych (z monad), ściślej mówiąc -  do pluralizmu metafizycznego, 
czyli że mnogość zjawisk musi mieć źródło w samej naturze bytu. 
W Krytyce czystego rozumu Kant powtarza za Leibnizem: „Mówiąc tu 
zresztą o tym, co proste, tylko o tyle, o ile jest z koniecznością dane 
w tym, co złożone, gdy ono może być rozłożone na to, co proste, jak 
na swe części składowe.”10

W arto jednak zauważyć, że Leibniz substancje proste rozumie 
jako dane bezpośrednio, czyli w świadomości, Kant zaś rozumie je 
jako składniki tego, co złożone. Nie przeszkadzało to Kantowi całą 
tezę nazwać dialektyczną zasadą monadologii. Rozważając jedność 
bytu, czyli naturę w Kantowskim jej ujęciu, należy zastanowić się, 
gdzie tkwi źródło odmienności takiego rozumienia. Wskazałam już 
na analogię do Leibnizowskiego ujęcia, ale warto przywołać inter
pretację daną przez Martina. Zdaniem tego autora źródło owej od
mienności tkwi w naturalistycznej koncepcji Newtona. Charakteryzu

8 Tamże, A  125.
9 Tamże, A  127.

10 Tamże, A  440, B 468.



je ono również pojęcie przyrody w rozumieniu Leibniza. Krytykował 
on jedynie jej mechanistyczną koncepcję, a nie Newtonowskie prawa. 
„W sprawie pierwszej dotyczącej natury samej1, czym jest ona i czym 
nie jest, zgadzam się wprawdzie, że nie ma żadnej duszy wszechświa
ta, gotów też jestem ustąpić, że owych niezwykłości, które zdarzają 
się każdego dnia i w odniesieniu do których trafnie mówimy zwykle: 
dzieło natury -  dziełem rozumu, nie można przypisać jakimś stwo
rzonym inteligencjom, wyposażonym w mądrość i moc proporcjo
nalną do rzeczy tej miary. Jednakże natura cała jest, że tak powiem, 
wytworem Boga.”111 dalej czytamy: „Uważam, że mechanizm świata 
został zbudowany z tak mądrym zamysłem, że owe niezwykłości zda
rzają się wyłącznie wskutek rozwoju tego mechanizmu.”12

Leibniz wyróżnił prawdy pierwotne wyrażające identyczność oraz 
wywodzące się z nich prawdy dwojakiego rodzaju: rozumowe (ko
nieczne; aby je uzasadnić, wystarczy jedynie zasada sprzeczności) 
i faktyczne (przypadkowe; do ich uzasadnienia niezbędna jest zasada 
racji dostatecznej). Tak więc istnieją trzy podstawowe zasady wszel
kiego rozumowania: zasada identyczności, zasada sprzeczności oraz 
zasada racji dostatecznej. Dla Leibniza są one trzema zasadami świa
ta. Świat zatem jest uporządkowany, a w nim istnieją byty (substancje 
złożone). Substancje są jakościowo odrębne, mają zdolność postrze
gania, działają celowo, tworząc harmonię. Leibnizowska koncepcja 
trzech naczelnych zasad niewątpliwie miała wpływ na Kantowskie 
rozumienie świata jako całości. W Pismach przedkrytycznych Kant 
podaje, iż aby wyjaśnić świat, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym 
są materia (w jej transcendentalnym znaczeniu) i forma. „Następu
jące punkty należy uwzględnić przy wyjaśnianiu świata: I. Materię 
(w transcendentalnym znaczeniu) -  tj. części, które przyjmujemy tutaj 
jako substancje.”13 Te substancje konstytuują świat. Forma natomiast 
koordynuje substancję. „Albowiem to, co współrzędnie uporządko
wane, odnosi się wzajemnie do siebie jak części komplementarne do 
całości, natomiast to, co podrzędnie uporządkowane -  jako to, co spo

11 G. L  e i b n i z: O samej naturze rzeczy czyli o sile wszczepionej i działaniach istot 
stworzonych. W: T e n ż e: Pisma z  metafizyki natury. Ttum . M. O l s z e w s k i .  T oruń 
1999, s. 51.

12 Tamże.
13 I. K  a n t: O form ie i zasadach świata dostępnego zm ysłom  oraz świata inteligibil- 

nego. W: T  e n ż e: Pisma przedktytyczne. .. ,  s. 143.



wodowane do przyczyny lub w ogóle jak zasada do tego, co (w niej) 
ugruntowane.”14

Owe części łączą się ze sobą; skutkiem jest całość przedstawienia, 
ale nie przedstawienie całości. Poznanie zmysłowe polega na przed
stawieniu rzeczy takimi, jakimi one się nam przedstawiają, a pozna
nie intelektualne takimi, jakimi są. „Metafizyka jest filozofią, która 
zamienia pierwsze zasady używania czystego intelektu. Za wprowa
dzenie do niej służy zaś nauka, która uczy odróżniania poznania zmy
słowego od poznania intelektualnego.”15 Pojęciami czystego intelek
tu są: możliwość, istnienie, konieczność, substancja, przyczyna. Czysty 
intelekt Kant przypisuje człowiekowi. Leibniz także mówi o pojęciach 
czystego intelektu, ale przypisuje je Bogu. Nie znaczy to, że doskona
łość intelektualna jest dana człowiekowi -  wręcz przeciwnie. „Czysta 
(ludzka) naoczność nie jest jednak żadnym ogólnym czy logicznym 
przedstawieniem, pod którym myśli się dowolną z rzeczy dostępnych 
zmysłom, lecz przedstawieniem jednostkowym, w którym myślne są 
wszelkie przedmioty dostępne naszym zmysłom.”16

Celem pracy była analiza pewnego aspektu historycznego, któ
rym jest wpływ filozofii Leibniza na filozofię Kanta, oraz wykazanie 
ciągłości myśli o naturze świata i jego poznaniu. Dlatego moje roz
ważania skupiły się na problemie transcendentalności czasu i prze
strzeni oraz na zagadnieniach dotyczących natury. W sporze o filozo
fię Kanta na te właśnie elementy kładzie nacisk Gottfried Martin.

14 Tamże.
15 Tamże, s. 143.
16 Tamże, s. 154.
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Źródła jedności poznania 
w  koncepcji Immanuela Kanta

Tomasz Dreinert

Przedmiotem niniejszego artykułu jest proces przechodzenia od 
wielości danych naocznych do jedności poznania opisany przez Im
manuela Kanta na kartach jego Krytyki czystego rozumu1. Wskażę 
warunki, które umożliwiają zbudowanie jednolitego gmachu poznań. 
W pierwszej części pracy zaprezentuję podmiotowe warunki jedności 
poznania. Mowa będzie o syntezie naoczności, intelektu i rozumu 
oraz o architektonice czystego rozumu. Natomiast w części drugiej, 
poświęconej przedmiotowym źródłom jedności poznania, rozpatrzę 
zagadnienie rzeczy samej w sobie.

1 .  Podmiotowe ź ró d ł a  jedności poznania

Omawiając źródła jedności doświadczenia, należy najpierw sku
pić się na syntezie danych naocznych, dokonywanej za pomocą kolej
nych władz poznawczych człowieka. Chodzi tu o zmysłowość i inte
lekt, które mają bezpośrednią styczność z danymi naocznymi, oraz
o rozum, który doświadczenie sprowadza do maksymalnej jedności. 
W drugim etapie przedstawione zostanie to źródło jedności, którym 
jest architektoniczny charakter czystego rozumu.

1 I. K a n t: Krytyka czystego rozumu. Tłum . R. I n g a r d e n .  W arszawa 1957.



Zagadnienia te rozważam jako podmiotowe źródła jedności po
znania. Czynię tak dlatego, że chodzi o poznawcze uposażenie pod
miotu poznającego. Należy jednak stale pamiętać, że to, o czym Kant 
mówi jako o warunkach możliwości doświadczenia, ma ważność przed
miotową. Rozważę zatem obiektywne, choć podmiotowe, źródła jed
ności poznania.

„Wszelkie nasze poznanie zaczyna się od zmysłów, przechodzi do 
intelektu i kończy się w rozumie”2 -  tymi słowami Kanta rozpocząć 
można analizę kolejnych etapów syntezy, dzięki której w każdej z wy
mienionych władz poznawczych poznanie osiąga wyższy stopień jed
ności.

W odniesieniu do poznania Kant mówi o dwóch pniach, z których 
ono wyrasta -  o zmysłowości i o intelekcie, przy czym przez zmysło
wość przedmiot jest nam dany, a przez intelekt pomyślany3. W dal
szej analizie okaże się, że z tymi dwoma źródłami poznania związane 
są liczne problemy. Jeśli chodzi o pierwszy pień, to trudnością oka
zuje się rozróżnienie zmysłowości i naoczności oraz ustalenie ich re- 
ceptywnego charakteru. Natomiast drugi pień, nazwany przez Kanta 
ogólnie intelektem, w podstawowym podziale różnicuje się na inte
lekt jako zdolność dyskursywnego poznania przez pojęcia4 oraz na 
rozum jako zdolność zasad naczelnych5. Z  podziałem tym wiąże się 
problem relacji myślenia i naoczności. Koncepcja dwu pni przyjmie 
również postać poznawczej relacji między tym, co w poznaniu empi
ryczne, a tym, co w nim jest racjonalne. Wymienione trudności zo
staną szerzej omówione po przedstawieniu wywodu Kanta.

Poznanie wypływa jedynie z połączenia tych dwu pni6. Kant bada 
przebieg tego połączenia, zwanego syntezą, przy czym interesują go 
warunki możliwości poznania apriorycznego, tj. niezależnego od wszel
kiego doświadczenia7, bo tylko ono cechuje się koniecznością i ścisłą

2 Tamże, A  298 / B 355.
3 Tamże. A  15 / B 29. Zob. także: tam że, A  50 / B 74, B 288; A  294 / B 350; por. 

T e n ż e :  Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić 
jako  nauka. Tłum. B. B o r s t e i n, na nowo oprać. J. S u c h o r z e w s k a .  W arszawa 
i 993. s. 74,81.

J I. K  a n t: Kiytyka czystego rozum u.. . ,  A  68 / B 93.
5 Tamże, A 299 / B 356.
6 Tamże, A  51 / B 75.
7 Tamże, B 3.



ogólnością8. Ponadto warunków tych trzeba poszukiwać w poznaniu 
czystym, czyli nie mającym żadnej domieszki empirycznej9, stąd roz
ważania Kanta skupiają się na czystej naoczności, zawierającej jedy
nie formę oglądania przedmiotu, oraz na czystych pojęciach, zawiera
jących jedynie formę myślenia o jakimkolwiek przedmiocie w ogóle10. 
Jest to zatem badanie transcendentalne, tj. takie, które „zajmuje się 
w ogóle nie tyle przedmiotami, ile naszym sposobem poznawania 
przedmiotów, o ile sposób ten ma być a priori możliwy”11.

Po tych wstępnych ustaleniach zaprezentuję podmiotowe źródła 
jedności poznania. Otóż początkiem poznawania jest pobudzenie 
umysłu przez przedmioty, które to pobudzenie jest możliwe dzięki 
ludzkiej zdolności odbiorczości oraz przez które przedmiot jest nam 
dany12. Ta zdolność odbiorczości, inaczej zwana zdolnością uzyskiwa
nia wyobrażeń, to zmysłowość, a skutek oddziaływania na nią przed
miotu jest wrażeniem13. Z  kolei nieokreślony przedmiot oglądania 
empirycznego to zjawisko. Kant nazywa materią poznania to, co w zja
wisku odpowiada wrażeniu. W zjawisku można oprócz tego wyod
rębnić czynnik porządkujący to, co w nim jest różnorodne (porząd
kujący nieuporządkowaną i zróżnicowaną materię zjawiska), czyli jego 
formę. Ta forma, będąca w gotowości do przyjęcia wrażeń, sama nie 
może być wrażeniem, z czego wynika, że cała musi tkwić a priori 
w umyśle. Ponadto rozważania Kanta skupiają się na tych formach, 
które są pewnymi przedstawieniami czystymi14, które są formalnymi 
warunkami możliwości ujmowania materii zjawiska w formy empi
ryczne (takim należącym do naoczności pojęciem, które zakłada coś 
empirycznego, jest na przykład ruch15).

„Natrafimy przeto a priori w umyśle na czystą formę zmysłowych 
treści naocznych w ogóle [...]. Ta czysta forma zmysłowości nazywa 
się także sama czystą naocznością.”16 Czystą, gdyż nie zawiera „nic,

8 Tam że, B 4.
9 Tam że. B 3.

10 Tam że, A  50-51 /B  75.
11 Tam że, B 25.
12 Tam że, A  19 / B 33.
13 Tam że, A  19 / B 34.
14 Tam że, A  20 / B 34.
15 Tam że, A  41 / B 58.
10 Tam że, A  20 /  B 34.



co by było wrażeniem”17; naocznością, ponieważ jest sposobem, „w ja
ki odnosi się ono [tj. poznanie -  T. D.] do przedmiotów bezpośred
nio i do którego jako środek do celu zmierza wszelkie myślenie”18. 
Tak rozumiana czysta naoczność, tzn. jako pierwszy etap wznoszenia 
się od różnorodności wrażeń do pewnego ich uporządkowania w zja
wisku, jest pierwszym ze źródeł jedności poznania, w którym jedność 
ta nie osiąga wprawdzie zbyt wielkiego stopnia, ale jest w nim zapo
czątkowana.

„Za pomocą zmysłowości przedmioty są nam dane.”19 Ściślej mó
wiąc, dana jest nam materia zjawisk. „Tylko z tym sposobem [po
strzegania przedmiotów -  T. D.] mamy do czynienia [...], materią 
jego są wrażenia w ogóle.”20 W naoczności znajdujemy jednak coś 
więcej niż daną nam z zewnątrz materię zjawisk. Oprócz tego „ist
nieją dwie czyste formy zmysłowej naoczności jako naczelne zasady 
poznania a priori, mianowicie przestrzeń i czas”21. Przestrzeń to 
,,form[a] wszelkich zjawisk zmysłów zewnętrznych, tj. podmiotow[y] 
warunfek] zmysłowości, pod którym naoczność zewnętrzna jest dla 
nas możliwa”22. Natomiast „czas nie jest niczym innym jak tylko formą 
zmysłu wewnętrznego”23, a „ponieważ wszystkie przedstawienia [...] 
należą [...] same w sobie, jako określenia umysłu, do stanu wewnętrz
nego”24, to „czas jest formalnym warunkiem a priori wszelkich zja
wisk w ogóle”25.

Ujmowanie zjawisk w stosunki przestrzenne i czasowe stanowi 
pierwszy etap porządkowania różnorodności danych naocznych, „czas 
i przestrzeń są więc dwoma źródłami poznania, z których można czer
pać a priori różne syntetyczne poznania”26. Co więcej, są to jedyne 
naczelne zasady zmysłowości a priori, ponieważ „pozostałe pojęcia 
należące do zmysłowości [...] zakładają coś empirycznego”27.

17 Tamże, A  20 / B 34.
1K Tamże, A  1 9 / B 33.
111 Tamże, A  19 / B 33.
211 Tamże, A  42 / B 59-60.
21 Tamże, A  22 / B 36.
22 Tamże, A  26 / B 42.
2:5 Tamże, A  33 / B 49.
24 Tamże, A  3 4 / B 50.
25 Tamże, A  34 / B 50; zob. też A  99.
26 Tamże, A  3 8 -3 9 /B  55.
27 Tamże, A  4 1 / B 58.



Z omówionym ujęciem naoczności wiąże się pewna trudność. Otóż 
Kant twierdzi, że przez zmysłowość przedmioty są nam dane. Jed
nakże dzięki zmysłowości dysponujemy dopiero wrażeniami, czyli 
materią zjawiska, która istotnie jest nam dana. Wrażenia te są ujmo
wane w formy naoczności (naoczność zatem działałaby na wyższym 
poziomie niż zmysłowość), najpierw w formy empiryczne, a ostatecz
nie w formy czyste. O formach tych mówi Kant, że tkwią a priori 
w umyśle, zatem nie są nam dane wraz z materią. Z kolei z przed
miotem oglądania empirycznego, czyli ze zjawiskiem, mamy do czy
nienia dopiero po uporządkowaniu danej nam przez zmysłowość 
materii przez związane z naocznością formy. Zatem już na tym eta
pie można dopatrzeć się jakiejś samorzutnej konstrukcji zjawiska, 
a samorzutność Kant przypisuje przecież dopiero intelektowi. Tak 
więc przez zmysłowość istotnie jest nam coś dane, ale nie jest to 
przedmiot, lecz materia zjawiska (można mówić też o wrażeniu). Na
tomiast przedmiot, tj. zjawisko, jest związany z naocznością, ale trud
no uznać, że jest on dany.

Kantowskie twierdzenie o dwu pniach poznania, które brzmi: 
„przez pierwsz[y] z nich przedmioty są nam dane, a przez drugi zaś 
są pomyślane”28, a z którym ta trudność jest związana, wywołuje na
stępującą refleksję: otóż mamy tu być może do czynienia z podkre
śleniem znanego już filozofii starożytnej poglądu głoszącego złożo
ność poznawanych przez nas przedmiotów z elementu określanego 
i określającego. W wypadku Kanta elementem określanym jest po
chodząca z zewnątrz aparatu poznawczego materia zjawiska, a ele
mentem określającym -  tkwiące a priori w umyśle formy (z formami 
czystymi u podstawy wszelkich innych form). Cytowane twierdzenie 
ulega wprawdzie rozwinięciu, ale u podstaw tych wszystkich rozwi
nięć można dopatrywać się wspomnianego poglądu.

Inna trudność wiąże się z terminem: zmysłowość. Pytanie brzmi, 
czy nie lepiej byłoby stosować termin: naoczność. Trudności są tutaj 
następujące. Otóż Kant twierdzi, że „poznanie zaczyna się od zmy
słów, przechodzi do intelektu i kończy się w rozumie”29. Jednakże 
gdy mówi w tym zdaniu o zmysłach, to ma na myśli organ poznawczy, 
a nie władzę poznawczą. Pytanie powinno więc brzmieć: czy władzą

28 Tam że, A  15 / B 29.
2g Tam że, A  298 / B 355.



poznawczą w stosunku do zmysłów jest zmysłowość czy naoczność? 
Problem ten wiąże się z poprzednią trudnością. I dalej, czy zestawia
jąc intelekt i rozum ze zmysłami, Kant ma na myśli organy czy wła
dze poznawcze? Wydaje się bowiem, że źródłem poznania może być 
jedynie jakaś zdolność czy władza, a nie organ, który tę zdolność re
alizuje. Jakiekolwiek jednak byłyby odpowiedzi na te pytania (jeżeli 
pytania te są zasadne), to Kant mówi wprost, że źródłem poznania 
jest (obok intelektu) zmysłowość, choć nie usuwa to omawianego 
problemu.

To są właśnie owe wspomniane wcześniej, splątane ze sobą kona
ry dwu pni poznania. Są to trudności związane z twierdzeniami Kan
ta (w dalszej części wymienię ich więcej), które w niniejszym artykule 
ani nie uzyskają ostatecznego rozwiązania, ani wskazanie ich nie służy 
obaleniu omawianej koncepcji. Chodzi jedynie o pokazanie pewnych 
problemów, nierozerwalnie związanych z prezentowanym stanowi
skiem, które powodują, że jest ono otwarte na różne interpretacje 
(bardziej lub mniej zgodne z intencją Kanta), a co za tym idzie -  
wciąż żywotne i inspirujące.

Mimo że wstępne porządkowanie różnorodności danych naocz
nych dokonuje się już przez to, że podlegają one „formalnemu wa
runkowi zmysłu wewnętrznego, mianowicie czasowi, w którym muszą 
być wszystkie uporządkowane, powiązane i doprowadzone do pozo
stawania w pewnych stosunkach”30, nie jest to jeszcze właściwa synte
za, ta bowiem, jako akt samorzutności zdolności poznawczej, może 
dokonać się dopiero w intelekcie31.

Intelekt jest tym źródłem poznania, za pomocą którego przed
mioty są pomyślane32, jest on władzą, od której pochodzą pojęcia33, 
jest zatem intelekt niezmysłową zdolnością dyskursywnego poznawa
nia przez pojęcia34. „Intelekt wiąże za pomocą pojęć to, co różno
rodne w zjawiskach, i podporządkowuje je prawom empirycznym.”35 
W intelekcie dopiero dokonuje się synteza, czyli „czynność dołącza
nia jednych przedstawień do drugich i obejmowania ich różnorodno

311 Tamże, A  99.
31 Tam że, B 129-130.
3- Tamże, A  15 / B 29; A 50 / B 74.
33 Tamże, A  19 / B 33.
34 Tamże, A  67-68 / B 92-93.
35 Tamże, A  664 / B 692.



ści jednym poznaniem”36. Jest to czynność samorzutna i jako taka 
została przeciwstawiona przez Kanta odbiorczości zmysłowości37.

W tak określonym intelekcie następuje zbieranie różnorodności 
danych naocznych w pewną całość, czyli wspomniana synteza. W wy
daniu A Krytyki czystego rozumu Kant przedstawia trzy jej rodzaje, by 
nazwać je później „trzfema] podmiotowfymi] źródłafmi] poznania, 
które umożliwiają nawet sam intelekt, a przezeń i wszelkie doświad
czenie”38. Są to: „1) zebranie w jedno apriorycznej różnorodności 
przez zmysł, 2) synteza tejże różnorodności przez wyobraźnię, wresz
cie 3) jedność tej syntezy przez pierwotną apercepcję.”39 Dodaje przy 
tym, że mają one „prócz empirycznego jeszcze transcendentalne za
stosowanie, które [...] jest a priori możliwe”40. Pierwsza to synteza 
ujmowania w naoczności, polegająca na zebraniu w jedno różnorod
ności zawartej w naoczności41. Druga to synteza odtwarzania w wy
obraźni, dzięki której przedstawienia wiążą się ze sobą, co umożliwia 
przechodzenie od jednego przedstawienia do innego bez obecności 
przedmiotu42. Natomiast trzecia synteza to synteza rozpoznawania 
w pojęciu, związana ze „świadomością], że to, co myślimy, jest do
kładnie tym samym, co myśleliśmy przed chwilą”43. Przedstawiając 
te trzy źródła poznania, Kant chce wskazać na syntetyczną jedność 
a priori konieczną, na transcendentalną jedność apercepcji, która od
nosi się „do czystej syntezy wyobraźni jako aprioryczny warunek moż
liwości wszelkiego złączenia tego, co różnorodne, w jednym pozna
niu”44. Dalej Kant pisze: „Jedność [apercepcji -  T. D.] w odniesieniu 
do transcendentalnej syntezy wyobraźni jest czystym intelektem. Ist
nieją więc w intelekcie czyste poznania a priori [...]. Tym zaś są kate
gorie.”45

W nakreślonym schemacie wątpliwości budzi umiejscowienie syn
tezy w zmyśle, który przecież jest organem poznania, przez który do

36 Tam że, A  77 / B 103.
37 Tamże, A  51 / B 75, A  77 / B 103.
38 Tam że, A  97-98; zob. też A  94 oraz A  115.
39 Tamże, A  94.
40 Tamże, A  94.
41 Tamże, A  99.
42 Tam że, A  100.
43 Tam że, A  103.
44 Tam że, A  118.
45 Tam że, A  119.



ciera do nas materia zjawiska, czyli przez który dane nam są wraże
nia. Natomiast pierwsze zebranie (czy raczej uporządkowanie) tej 
różnorodności możliwe jest dopiero dzięki czystym formom naocz
ności. Dlatego w wydaniu B swojego dzieła Kant pisze: „Powiązanie 
tego, co różnorodne w ogóle, nie może nigdy wejść w nas przez zmy
sły, nie może więc też być zarazem współzawarte w czystej formie 
zmysłowej naoczności; jest ono bowiem aktem samorzutności zdol
ności przedstawiania. Ponieważ zaś tę zdolność w odróżnieniu od 
zmysłowości trzeba nazwać intelektem, więc wszelkie wiązanie jest 
czynnością intelektu.”46 Zatem dopiero w wydaniu B Krytyki czystego 
rozumu Kant jednoznacznie łączy syntezę z intelektem. Dalszy jego 
wywód jest następujący: „Pojęcie powiązania wiedzie ze sobą, prócz 
pojęcia tego, co różnorodne, i jego syntezy, jeszcze pojęcie jego jed
ności. [...] Przedstawienie tej jedności [...] czyni [...] pojęcie powią
zania dopiero możliwym.”47 Wobec tego jedność ta umożliwia wszel
kie posługiwanie się intelektem, którego najwyższa zasada brzmi: 
„Wszystko, co różnorodne w naoczności, podlega warunkom pier
wotnej syntetycznej jedności apercepcji.”481 dalej czytamy: „ Bez tego 
nie można by [...] niczego pomyśleć ani poznać, gdyż dane przedsta
wienia nie miałyby wspólnego aktu apercepcji: Myślę.”49 To przed
stawienie „Myślę”, do którego koniecznie odnosi się wszelka różno
rodność, Kant nazywa apercepcją czystą i pierwotną, a jedność tej 
apercepcji -  transcendentalną jednością samowiedzy. Nie jest ona 
bowiem apercepcją empiryczną, nie może być wyprowadzona z żad
nego przedstawienia, a bez niej przedstawienia nie byłyby w ogóle 
przedstawieniami podmiotu poznającego50. Omawiana „transcenden
talna jedność apercepcji jest tą jednością, która wszelką różnorod
ność, w pewnej naoczności daną, jednoczy w pojęcie przedmiotu. 
Nazywa się zatem przedmiotową.”51 Innymi słowy, intelekt ma zdol
ność odnoszenia wszystkich przedstawień zmysłowych „w sposób ko
nieczny do jednej świadomości”52.

46 Tamże, B 129-130.
47 Tam że. B 130-131.
JS Tam że, B 136.
4g Tamże, B 136-137.
30 Tam że, B 132.
51 Tam że, B 139.

T e n ż e :  Prolegom ena..., s. 104.



W wydaniu B Kant skupia się na tak właśnie pojętej pierwotnej 
syntetycznej jedności apercepcji, a to dlatego, że znajduje w niej tę 
jedność, przez którą możliwa jest jedność naoczności53. Natomiast 
„czynnością intelektu [...], przez którą różnorodność danych przed
stawień [...] zostaje podporządkowana jednej apercepcji w ogóle, jest 
logiczna funkcja sądów”54. Tak więc synteza różnorodnych danych 
naocznych dokonuje się za pomocą sądów w ich logicznym zastoso
waniu. „A dzieje się to przez kategorię.”55

W ten sposób oba wywody (z wydania A i B) naprowadzają na 
będące czystymi pojęciami intelektu56 kategorie, które teraz chcę 
omówić.

Kategorie są logicznymi funkcjami sądzenia, ze względu na które 
określona jest różnorodność dana w jednej empirycznej naoczności57. 
Kategoriom podlegają „wszystkie zjawiska jako materiał na możliwe 
doświadczenie. [...] wynika stąd, że czysty intelekt jest, za pośrednic
twem kategorii, formalną i syntetyczną zasadą wszelkich doświadczeń, 
a zjawiska posiadają konieczne odniesienie do intelektu.”58 Katego
rie są czystymi pojęciami intelektu59, które nadają naocznościowej 
różnorodności jedność60; są zatem głównym źródłem jedności uzyski
wanej w procesie poznania i jako takie nazwane zostały czystymi po
jęciami syntezy61.

Prezentacja źródeł jedności poznania nie może kończyć się w tej 
części pracy na opisie intelektu i jego czystych pojęć. Otóż omawiany 
tu intelekt, który wraz z rozumem, tj. zdolnością zasad naczelnych, 
wyodrębniony został jako niezmysłowa zdolność poznawcza z prze
ciwstawionego zmysłowości intelektu będącego zdolnością myślenia, 
różnicuje się na jeszcze węziej pojęty intelekt jako źródło pojęć czy 
też jako zdolność do ustalania prawideł oraz na władzę rozpoznawa
nia, która jest zdolnością podporządkowywania prawidłom62.

53 T e n ż e :  Krytyka czystego rozum u... ,  B 143.
54 Tamże, B 143.
55 Tamże, B I  44.
56 Tam że, A  119.
57 Tamże, B 143.
58 Tam że, A  119.
59 Tam że, A  79 / B 104-105, A  119.
60 Tamże, A  7 9 / B 104-105.
61 Tamże, A  80 / B 106.
62 Tam że, A  132 / B 171.



Oprócz pojęć i danych naocznych istnieją jeszcze czyste schematy 
transcendentalne, czyli ten element czystego intelektu, który pozo
staje „w stosunku jednorodności z jednej strony do kategorii, z dru
giej zaś do zjawiska, i [...] umożliwia stosowanie pierwszej do drugie
go”63. Tak więc z władzy rozpoznawania pochodzą przedstawienia 
pośredniczące w podporządkowywaniu zjawisk kategoriom, innymi 
słowy -  są to przedstawienia umożliwiające zastosowanie kategorii 
do zjawisk64, a to z kolei oznacza, że transcendentalne schematy 
umożliwiają poznanie.

U podstawy tak pojętej władzy rozpoznawania i jej transcendental
nych schematów leży czysta wyobraźnia. Kant mówi o schemacie, że 
„jest on transcendentalnym wytworem wyobraźni, który dotyczy okre
ślenia zmysłu wewnętrznego w ogóle zgodnie z warunkami jego formy 
(czasu) w odniesieniu do wszystkich przedstawień, o ile one mają być 
ze sobą powiązane a priori w pewnym pojęciu zgodnie z jednością aper
cepcji”65. O syntezie natomiast pisze, że jest „działaniem wyobraźni 
[...], bez której nie mielibyśmy wcale poznania”66. Wyobraźnia jest tutaj 
odróżniona od intelektu, który doprowadza syntezę do postaci pojęć67.

Jednakże rola wyobraźni w procesie poznania nie jest przez Kanta 
jednoznacznie określona. Filozof ten pisze: „Tym, co jako pierwsze 
dla celów poznania wszelkich przedmiotów musi być dane a priori, 
jest różnorodność danych czystej naoczności. Drugi krok tworzy do
konanie przez wyobraźnię syntezy tychże rozmaitych danych; nie daje 
to jednakże jeszcze poznania.”68 Wyobraźnia jest tu więc zaledwie 
przygotowaniem właściwej syntezy, dokonywanej przez intelekt, który 
dzięki temu dostarcza „poznań we właściwym tego słowa znaczeniu”69. 
Inaczej mówiąc, wyobraźnia ma tu rolę służebną wobec intelektu. 
Natomiast omawiając władzę sądzenia, Kant napisał: „[...] a więc 
kategorie bez schematów są tylko funkcjami intelektu prowadzącymi 
do pojęć, ale nie przedstawiają żadnego przedmiotu”70, innymi słowy

63 Tam że, A  138 / B 177.
64 Tam że, A  139 /B  178.
05 Tam że, A  142 /B  181.
“  Tam że, A  7 8 / B 103.
67 Tamże, A  78 / B 103.
68 Tam że, A  78-79 / B 104.
M Tamże, A  78 / B 103.
7,1 Tam że, A  147 /B  187.



„pojęcia te byłyby pozbawione wszelkiej treści, a więc byłyby samymi 
tylko formami logicznymi, a nie czystymi pojęciami intelektu”71. Na
leży przecież pamiętać, że schemat jest wytworem wyobraźni72. Tak 
określona wyobraźnia byłaby na równi z intelektem źródłem pozna
nia. Najwięcej kłopotów w określeniu wyobraźni nastręcza jednak na
stępujący wywód: „Wyobraźnia jest zdolnością naocznego przedsta
wiania sobie przedmiotu także bez jego obecności. Ponieważ zaś 
wszelka nasza naoczność jest zmysłowa, więc wyobraźnia należy do 
zmysłowości [...]. O ile zaś jej synteza jest mimo to czynnością naszej 
samorzutności, która coś określa, a nie, jak zmysł, jedynie daje się 
określać, i która może przeto określać zmysł co do formy w zgodzie 
z jednością apercepcji, o tyle wyobraźnia jest zdolnością do określa
nia zmysłowości a priori, a jej synteza danych naocznych przepro
wadzana zgodnie z kategoriami musi być transcendentalną syntezą 
wyobraźni. Stanowi to oddziaływanie intelektu na zmysłowość.”73 Wy
obraźnia nie jest tu ani wstępnym przygotowaniem intelektualnej syn
tezy, ani równym intelektowi łącznikiem między nim a zmysłowością. 
Jawi się natomiast jako tkwiąca w receptywnej zmysłowości samo
rzutna zdolność syntezy, będąca wynikiem oddziaływania na tę zmy
słowość intelektu. Po pierwsze, kłóci się to z twierdzeniem, że wła
dza rozpoznawania, u której podstawy leży wyobraźnia, jest wyższą 
zdolnością poznawczą74, wyodrębnioną wraz z intelektem i rozumem 
z szerzej pojętego intelektu jako zdolności myślenia, a który przeciw
stawiony jest zmysłowości jako zdolności odbiorczości75. Po drugie, 
umiejscowienie syntetyzującej wyobraźni w zmysłowości jest sprzecz
ne z twierdzeniem, że „wszelkie wiązanie jest czynnością intelektu 
bez względu na to [...], czy jest to powiązanie różnorodnych da
nych naocznych czy też rozmaitych pojęć”76. Wobec takich trudności 
z określeniem wyobraźni niełatwo jest jednoznacznie ustalić jej rolę 
w procesie poznania.

Kłopoty sprawia również jednoznaczne określenie intelektu. Mamy 
bowiem do czynienia z trzema jego pojęciami, przy czym za każdym

71 Tam że, A  136 / B 175.
72 Tam że, A  140 / B 179.
73 Tamże, B 151-152.
74 Tam że, A  130 / B 169.
75 Tamże, A  15 / B 19.
76 Tam że, B 130.



razem jest on przeciwstawiony innej władzy poznawczej. Najpierw 
Kant rozróżnia zmysłowość, przez którą przedmioty są nam dane,
i intelekt, przez który przedmioty są pomyślane77. Schemat ten zosta
je potem rozbudowany. Kant pisze: „Wszelkie nasze poznanie zaczy
na się od zmysłów, przechodzi do intelektu i kończy się w rozumie.”78 
Zatem z intelektu -  zdolności myślenia -  wyodrębniony zostaje inte
lekt jako zdolność dyskursywnego poznawania przez pojęcia79 oraz 
odróżniony od niego rozum, tj. zdolność zasad naczelnych80. Na tym 
jednak nie koniec. Kant mówi też bowiem o intelekcie rozumianym 
jeszcze węziej. Mianowicie z owego intelektu (zdolności uzyskiwania 
poznań) wyodrębnia się intelekt rozumiany jako zdolność prawideł
-  przeciwstawiony władzy sądzenia będącej zdolnością do podporząd
kowywania prawidłom81. Mamy zatem trzy schematy władz poznaw
czych:

1) zmysłowość -  intelekt,
2) zmysłowość -  intelekt -  rozum,
3) zmysłowość -  intelekt -  władza sądzenia -  rozum.
Które z tych trzech pojęć intelektu określa intelekt we właściwym 

sensie, trudno powiedzieć.
Z wymienionymi trudnościami wiąże się jeszcze jedna. Chodzi

0 status czasu i przestrzeni jako czystych form naoczności. Kant pisze 
bowiem, iż „estetyka transcendentalna nie może zawierać więcej niż 
te dwa składniki, mianowicie przestrzeń i czas, [ . . . ] w s z y  s t k i e  
p o z o s t a ł e  p o j ę c i a  n a l e ż ą c e  d o  z m y s ł o w o ś c i ą . .] 
zakładają coś empirycznego”82. Jest tu mowa o pojęciach należących 
do zmysłowości, spośród których dwa nie zawierają nic empiryczne
go. W innym miejscu Kant pisze: „Przestrzeń i czas, i wszystkie ich 
części są danymi naocznymi, a więc poszczególnymi przedstawienia
mi wraz z różnorodnością, którą w sobie zawierają [...]. Nie są one 
przeto samymi tylko pojęciami.”83 Powstaje pytanie, czy przestrzeń
1 czas w ogóle mogą być pojęciami? Wtedy miałyby swe źródło w in

77 Tamże, A  15 / B 29.
78 Tam że, A  298 / B 355.
79 Tam że, A  68 / B 93.
811 Tam że, A  299 / B 356.
81 Tam że, A  1 3 2 /B 171.
82 Tam że, A  41 / B 58 (wyróżnienie w cytacie -  T. D .).
83 Tam że, B 137 (przypis); por. T e n ż e :  Prolegomena..., s. 47.



telekcie, byłyby więc kategoriami. Zatem na to pytanie trzeba odpo
wiedzieć przecząco, tym bardziej że w innym miejscu Kant twierdzi: 
„Wszystkie zmysłowe dane naoczne podlegają kategoriom jako wa
runkom, pod którymi jedynie ich różnorodność może być ujęta w jed
nej świadomości.”84 Czas i przestrzeń jako czyste dane naoczne pod
legają czystym pojęciom intelektu, czyli same nie mogą być pojęciami. 
Są one bowiem, zgodnie ze słowami filozofa, „jedną z części potrzeb
nych dla rozwiązania ogólnego zagadnienia filozofii transcendental
nej [...] mianowicie czyst[ymi] dan[ymi] naocznfymi] a pńori [...], 
w których, jeżeli w sądzie a priori chcemy wyjść poza dane pojęcie, 
znajdujemy właśnie to, co może być odkryte a priori nie w pojęciu, 
lecz z całą pewnością w naoczności, która mu odpowiada”85.

Takie oto są problemy związane z intelektem. Jednakże aby przed
stawione trudności, których wskazanie nie jest wszakże celem niniej
szego artykułu, nie przesłoniły właściwego wywodu, trzeba przypo
mnieć rolę czystego intelektu w procesie przechodzenia od wielości 
danych naocznych do jedności poznania. Otóż, znalazłszy czyste for
my naoczności, Kant pokazał pierwszy etap porządkowania danych 
naocznych. Stwierdził dalej, że właściwa synteza tych danych ma miej
sce w czystym intelekcie, którego czyste pojęcia, tj. kategorie (wraz 
z transcendentalnymi schematami), umożliwiają logiczne stosowanie 
intelektu, czyli dostarczanie przez niego poznań, co było niemożliwe 
w samej tylko naoczności. Wiązanie danych naocznych w całość po
znawczą osiąga więc na tym etapie bardzo wysoki stopień.

Chociaż intelekt (w połączeniu ze zmysłowością) dostarcza po
znań we właściwym tego słowa znaczeniu i choć nic poza jego zasto
sowaniem do możliwego doświadczenia poznań dostarczyć nie może, 
to doprowadzenie poznania do maksymalnej jedności nie jest dzie
łem intelektu. Ponad nim jest jeszcze rozum, który -  nie rozszerzając 
naszego poznania -  dostarcza „podłoża dla największej, jaka tylko 
jest możliwa, jedności doświadczenia”86. Innymi słowy, rozum nadaje 
pojęciom intelektu „największą jedność obok największego zasięgu”87 
w granicach możliwego doświadczenia. Oczywiście chodzi tu o inte

84 T e n ż e :  Krytyka czystego r o z u m u . B 143 (tytuł § 20).
85 Tam że. B 73.
86 Tamże, A  678 / B 706.
87 Tam że, A  644 / B  672.



lekt jako zdolność dyskursywnego poznania za pomocą pojęć; Kant 
przechodzi bowiem od najbardziej szczegółowego podziału władz 
poznawczych, gdzie oprócz zmysłowości i rozumu znajdują się inte
lekt i władza rozpoznawania, który był potrzebny w ustalaniu czy
stych pojęć i czystych zasad, do bardziej ogólnego podziału na zmy
słowość, intelekt i rozum.

Rozum jest pojęty jako zdolność zasad naczelnych88. Zadaniem 
rozumu jest sprawić, by „jedność wszystkich możliwych empirycznych 
czynności intelektualnych była systematyczna”89, ponieważ „intelekt 
stanowi dla rozumu tak samo pewien przedmiot, jak zmysłowość dla 
intelektu”90. Rozum jest zatem władzą poznawczą, która dostarcza 
„jedności większej niż ta, którą może osiągnąć empiryczne używanie 
intelektu, [oraz] doprowadza [...] za pomocą jedności systematycz
nej zgodność jego ze sobą samym do najwyższego stopnia”91. Podob
nie jak w intelekcie zawarte są czyste pojęcia -  kategorie, tak i rozu
mowi można przypisać specjalne pojęcia a priori, zwane czystymi 
pojęciami rozumowymi lub ideami transcendentalnymi, które okre
ślają „wedle zasad naczelnych stosowanie intelektu w całości wszel
kiego doświadczenia”92. Takie „transcendentalne pojęcie rozumowe 
jest więc tylko pojęciem całości warunków przynależnych do czegoś 
danego nam uwarunkowanego. Że zaś tylko to, co nieuwarunkowa- 
ne, umożliwia całość warunków, a odwrotnie, całość warunków jest 
zawsze nieuwarunkowana, więc czyste pojęcie rozumowe w ogóle da 
się wyjaśnić przez pojęcie tego, co nieuwarunkowane, o ile to pojęcie 
zawiera podstawę syntezy tego, co uwarunkowane.”93 Jest ono ideą 
transcendentalną, czyli koniecznym pojęciem rozumowym, które 
„traktuj[e] wszelkie poznanie doświadczalne jako określone przez 
całość warunków”94. Należy przy tym pamiętać, że owa całość wszel
kich zjawisk, do której dzięki takiemu pojęciu docieramy, „jest tylko 
pewną ideą [...], gdyż nie możemy jej nigdy przedstawić w obrazie”95.

88 Tam że, A  299 / B 356.
89 Tam że, A  664 / B 692.
90 Tam że, A  664 / B 692.
91 Tam że, A  701 / B 729.
92 Tam że, A  321 / B 378.
93 Tam że, A  322 / B 379.
94 Tam że, A  326 / B 383-384.
95 Tam że, A  328 / B 384.



„Idee transcendentalne służą tylko do wstępowania w szeregu wa
runków aż ku temu, co nieuwarunkowane, tzn. do zasad naczel
nych”96.

Podobnie jak na kategorie naprowadza forma sądów, tak na idee 
naprowadza forma wniosków rozumowych97, „za pomocą jakich ro
zum może dotrzeć do poznania wychodząc od naczelnych zasad, i że 
w nich wszystkich jest zadaniem rozumu wznieść się od syntezy uwa
runkowanej, którą intelekt jest stale związany, do nieuwarunkowa- 
nej, której nie może nigdy osiągnąć”98. Takich wniosków, jak i idei, 
do których prowadzą, istnieją trzy rodzaje. W przypadku pierwszego 
wnioskuje się „z transcendentalnego pojęcia podmiotu [...] o bez
względnej jedności samego tego podmiotu”99. W ten sposób uzyskuje 
się idee psychologiczne, zawierające „absolutną jedność myślącego 
podmiotu”100. Drugi rodzaj wniosków opiera się na „transcendental
nym pojęciu całości szeregu warunków danego zjawiska”101, a prowa
dzi to do idei kosmologicznych, zawierających „absolutną jedność sze
regu warunków zjawiska”102. Natomiast „wedle trzeciego sposobu 
wnioskowań [...] wnoszę [...] o absolutnej syntetycznej jedności 
wszystkich warunków możliwości rzeczy w ogóle, [...] o Istocie wszel
kich istot”103; uzyskuje się wówczas ideę teologiczną (przy czym Kant 
raz mówi o ideach teologicznych104, innym razem o jednej takiej 
idei105; jednakże dlatego, że jest to rozumowe pojęcie Boga106, należy 
przyjąć drugą możliwość), zawierającą „absolutną jedność warunku 
wszelkich przedmiotów myślenia w ogóle”107.

Na tak pojęte idee rozum jest z koniecznością naprowadzany 
„w ciągłym coraz dalszym przeprowadzaniu syntezy”108. W celu uzy

96 Tamże, A  336 / B 394.
97 Tamże, A  321 / B 378.
98 Tam że, A  333 / B 390.
99 Tamże, A  340 / B 397-398.

100 Tamże, A  3 3 4 /B 391.
101 Tamże, A  340 / 398.
102 Tam że, A  3 3 4 /B 391.
103 Tamże, A  340 / 398.
104 Zob. tam że, A  671 / B 699.
105 Zob. tamże, A  685 / B 713.
106 Tamże, A  685 / B 713.
107 Tamże, A  334 / B 391.
108 Tamże, A  462 / B 490.



skania w poznaniu maksymalnej jedności konieczne jest, by „rzeczy 
w świecie [...] rozpatrywać tak, jak gdyby byt swój otrzymały od naj
wyższej inteligencji”109, J a k  gdyby byl on dziełem najwyższego inte
lektu i woli”110.

Widać tutaj, jak poznanie dochodzi dzięki ideom transcendental
nym do coraz większej jedności, przy czym jedność największą osiąga 
dzięki idei teologicznej. Idea najwyższej Istoty istot (rozumowe poję
cie Boga) jest dla czystego rozumu „ideałem bezbłędnym, pojęciem, 
które zamyka i koronuje całe ludzkie poznanie”111, za pomocą które
go rozum nadaje „poznaniu pewien szczególny rodzaj jedności, mia
nowicie jedność systemu, bez której poznanie nasze składa się tylko 
z ułamków”112.

Z tak pojętym rozumem związana jest następująca nieścisłość. 
Otóż, rozpoczynając omawianie apriorycznego uposażenia podmiotu 
poznawczego, Kant pisze: „Sposób, w jaki odnosi się ono [poznanie -  
T. D.] do przedmiotów bezpośrednio i d o  k t ó r e g o  j a k o  
ś r o d e k  d o  c e l u  z m i e r z a  w s z e l k i e  m y ś l e n i e  - t o  
naoczność.”113 Wyróżnione twierdzenie budzi wątpliwości. Chodzi 
mianowicie o pytanie, czy rozum, którego działalnością jest myślenie 
(Kant pisze o rozumie myślącym idee114), odnosi się bezpośrednio do 
naoczności i czy do niej zmierza jako do swojego celu. Słowami sa
mego Kanta trzeba odpowiedzieć, że nie. Filozof mówi o rozumie, że 
„nie odnosi się nigdy wprost do przedmiotu, lecz tylko do intelek
tu”115, i dalej, że „ma więc właściwie za przedmiot tylko intelekt i je
go celowe postępowanie. I podobnie jak ten jednoczy to, co różno
rodne w przedmiocie, za pomocą pojęć, tak tamten ze swej strony 
jednoczy to, co różnorodne w pojęciach, za pomocą idei.”116 Gdzie 
indziej Kant mówi: „Czysty rozum pozostawia wszystko intelektowi, 
który odnosi się bezpośrednio przede wszystkim do przedmiotów 
naoczności [...]. Rozum zastrzega dla siebie wyłącznie całość bez

m  Tamże, A  670-671 / B 698-699.
" u T e n ż e :  Prolegomena.. . , s. 164.
1.1 T e n ż e :  Krytyka czystego rozum u..., A  641 / B 669.
1.2 T e n ż e :  Prolegom ena..., s. 151.
' 13 T e n ż e :  Krytyka czystego rozum u..., A  19 / B 33 (wyróżnienie w cytacie -  T. D.).
114 Zob. tam że, A  462 / B 490.
1,5 Tam że, A  643 / B 671.
lln Tam że, A  644 / B 672.



względną w stosowaniu pojęć intelektu i stara się stosować synte
tyczną jedność pomyślaną w kategoriach, dochodząc aż do tego, co 
bezwzględnie nieuwarunkowane.”117 Nie każde zatem myślenie zmie
rza do naoczności. W przypadku myślenia mającego swe źródło w ro
zumie celem tym jest owa bezwzględnie nieuwarunkowana całość. 
Idee transcendentalne są regulatywne właśnie dlatego, że nie można 
z nimi związać żadnej naoczności.

Po przedstawieniu wszystkich źródeł poznania chcę krótko zająć 
się zagadnieniem stosunku myślenia do poznania. Chodzi przede 
wszystkim o właściwe ujęcie roli myślenia w procesie poznania. Otóż 
z tego, co zostało dotąd powiedziane, można wywnioskować, że my
ślenie w dwojaki sposób umożliwia poznanie. Po pierwsze, nie ma 
poznania bez połączenia oglądania zmysłowego i myślenia. „Intelekt 
nie jest w stanie niczego oglądać, a zmysły niczego myśleć. Tylko stąd, 
że się one łączą, może powstać poznanie”118 -  stwierdza Kant. Po 
drugie, myślenie wychodzące od rozumu doprowadza syntezę do ta
kiego stopnia, którego intelekt nie jest w stanie osiągnąć. Jest więc 
ten typ myślenia o tym, co nieuwarunkowane, koniecznym warun
kiem poznania. Poznanie nie bierze się z intelektu, lecz dopiero z po
łączenia intelektu i zmysłowości. A czy poznanie wychodzi z rozu
mu? W sensie wskazanym powyżej -  niewątpliwie tak. Zagadnienie 
stosunku rozumu do poznania nie jest jednak jednoznacznie przez 
Kanta wyłożone. Z  jednej strony mówi on o ideach regulatywnych, 
które same z siebie nie dają poznania, lecz tylko wskazują na bez
względnie nieuwarunkowaną całość warunków, a poznanie we wła
ściwym sensie dostarcza intelekt poprzez swoje pojęcia (oczywiście 
odniesione do naoczności). Z  drugiej strony podaje, że „poznanie 
zaczyna się od zmysłów, przechodzi do intelektu i kończy się w rozu
mie”119. Twierdzenie to kłóci się z tezą o poznaniu wypływającym 
dopiero z połączenia dwu pierwszych władz, ponadto jest w nim mowa 
o jakimś poznaniu rozumowym. Co więcej, Kant pisze o „odróżnie- 
ni[u] idej, tj. czystych pojęć rozumowych, i kategoryj, tj. czystych po
jęć intelektu, jako poznań zgoła różnego rodzaju”120. Gdzie indziej

117 Tam że, A  326 / B 382-383.
1,8 Tamże, A  5 1 / B 75-76.
" 9 Tamże, A  2 9 8 /B 355.
120 T e n ż e :  Prolegomena..., s. 120.



znów czytamy: „Myślenie jest poznawaniem przez pojęcia.”121 Jedno 
nie ulega wątpliwości: między intelektem a rozumem nie ma gwał
townego przejścia ani nie są one przez Kanta sobie przeciwstawione, 
choć „bez takiego odróżnienia metafizyka jest bezwzględnie niemoż
liwa”122.

Odróżnienie to nie jest wszakże jednoznaczne. Kant pisze bowiem, 
iż jest „rzeczą intelektu myśleć. Lecz myśleć, to znaczy łączyć przedsta
wienia w jednej świadomości.” Jest to raczej określenie poznania, bo 
zostało tutaj zawarte odniesienie do naoczności, która jest źródłem 
przedstawień, a kategorie same z siebie nie są przecież ograniczone do 
naoczności. To ograniczenie nie dotyczy myślenia, lecz poznania123. 
Poza tym, gdy Kant pisze, że rzeczą intelektu jest myśleć, to prawdo
podobnie chodzi mu o intelekt pojęty najszerzej, który dopiero w dal
szych rozważaniach różnicuje się na intelekt i rozum. Można zatem 
powiedzieć, że rzeczą intelektu jest myśleć i rzeczą rozumu jest myśleć. 
Intelekt myśli przez kategorie, a rozum przez idee. Trzeba zarazem 
pamiętać, że Kant nazywa kategorie i idee poznaniami odmiennego 
rodzaju. Mówi ponadto o rozumie jako o wyższej zdolności poznaw
czej124, a o poznaniu filozoficznym jako o poznaniu rozumowym125. Tak 
więc intelekt i rozum nie tylko oba myślą, ale też oba poznają.

Przy tej okazji chcę zwrócić uwagę na trudność związaną z okre
śleniem dwu pni poznania. Otóż na początku swych rozważań Kant 
pisze o zmysłowości, przez którą przedmioty są nam dane, oraz o in
telekcie, przez który przedmioty są pomyślane126. Teraz z kolei mówi
o dwóch pniach, z których jeden to rozum, ujęty jako cała wyższa 
zdolność poznawcza, a reprezentując to, co w poznaniu racjonalne, 
przeciwstawiony jest temu, co empiryczne127. Sugeruje to możliwość 
zamiennego stosowania pojęć intelektu i rozumu. Mamy zatem ko
lejny przykład nieostrości terminów, których Kant używa.

Wymienione źródła jedności poznania zwane są podmiotowymi, 
ponieważ wiążą się z podmiotem poznającym. Nie znaczy to jednak,

121 T e n ż e :  Krytyka czystego rozum u . .. .  A  69 / B 94.
122 T e n ż  e: Prolegomena. . . , 120.
12' T e n ż e :  Krytyka czystego rozum u..., B 166 (przypis K anta).
124 Tamże, A 835 / B 863.
125 Tamże, A  713 / B 741.

Tam że, A  15 / B 29.
127 Tam że, A  835 / B  863.



że mają tylko podmiotową ważność. Przeciwnie, Kant bez przerwy 
podkreśla ich ważność przedmiotową, to jest ich konieczne odniesie
nie do przedmiotów poznania. Jednocześnie ta przedmiotowa waż
ność jest ograniczona do możliwego doświadczenia.

O czystych formach naoczności Kant pisze następująco: „Czas
i przestrzeń są więc dwoma źródłami poznania, z których można czer
pać a priori różne syntetyczne poznania [...]. Lecz te źródła poznania 
a priori wyznaczają sobie właśnie przez to (że mianowicie są tylko 
warunkami zmysłowości), swe granice: stosują się mianowicie tylko 
o tyle do przedmiotów, o ile się te przedmioty rozważa jako zjawiska, 
nie przedstawiają jednak rzeczy tak, jakie one są same w sobie. Tylko 
tam te stanowią pole ich ważności.”128 Mowa tu o empirycznej realno
ści czasu i przestrzeni, czyli o ich „przedmiotowfej] ważnośfci] w sto
sunku do wszystkich rzeczy, które mogłyby być kiedykolwiek dane 
naszym zmysłom”129.

Z  kolei kategorie „są o tyle tylko poznaniem, o ile te dane naocz
ne a priori, a wraz z nimi i pojęcia intelektu, można zastosować za ich 
pośrednictwem do empirycznych danych naocznych. [...] Tzn. kate
gorie służą tylko do umożliwienia poznania empirycznego. To po
znanie zaś nazywa się doświadczeniem. A  więc kategorie nie służą 
w żaden inny sposób do poznania rzeczy, jak tylko pod warunkiem, 
że uznamy te rzeczy za przedmioty możliwego doświadczenia.”130 
Innymi słowy, kategorie „nie mają ostatecznie innego zastosowania, 
jak tylko możliwe empiryczne zastosowanie, służąc jedynie do tego, 
by zjawiska poddać ogólnym prawidłom syntezy”131. Dalej czytamy: 
„Wszystkie pojęcia, a z nimi i wszystkie zasady, choćby najbardziej 
nawet mogły być a priori możliwe, odnoszą się mimo to do empi
rycznych danych naocznych, tj. do danych (data) możliwego do
świadczenia. Bez nich nie mają ważności przedmiotowej, lecz są tylko 
igraszką już to wyobraźni, już to intelektu, respective grą ich przed
stawień.”132 Filozof zastrzega jednak, że kategorie nie są ograniczone 
same z siebie. Pisze o nich: „Kategorie nie są w myśleniu naszym 
ograniczone warunkami naszej zmysłowej naoczności [...]. I dopiero

128 Tam że, A  38-39 / B 55-56.
129 Tam że, A  35 / B 52.
13(1 Tamże, B 147-148.
131 Tam że, A  146 / B 185.
132 Tam że, A  239 / B 298.



poznanie tego, o czym myślimy, określenie przedmiotu, wymaga na
oczności.”133

Kategorie są zatem warunkami możliwości doświadczenia i jako 
takie „są zarazem warunkami możliwości przedmiotów doświadcze
nia i mają dlatego przedmiotową ważność w syntetycznym sądzie 
a priori”134. Innymi słowy, „prawa podmiotowe, przy których jedynie 
możliwe jest doświadczeniowe poznanie rzeczy, obowiązują również 
dla tych rzeczy jako przedmiotów możliwego doświadczenia”135.

Każda idea to nie „konstytutywna zasada rozumu nakazująca roz
szerzyć pojęcie świata zmysłów poza wszelkie możliwe doświadcze
nie, lecz zasada o ile możności jak najdalszego prowadzenia i rozsze
rzania doświadczenia [...]. Dlatego nazywam ją regulatywną zasadą 
rozumu.”136 Tak więc „idee transcendentalne nie mają nigdy zastoso
wania konstytutywnego [...], natomiast mają one znakomite i koniecz
ne zastosowanie regulatywne”137. Rozum służy temu, by „tam, gdzie 
intelekt sam nie wystarcza do ustanowienia prawideł, dopomóc mu 
ideami, a zarazem różnorodności jego prawideł dostarczyć zgodności 
(systematycznej) przy podleganiu tej samej zasadzie, a przez to spo
istości”138.

Idee są ograniczone do możliwego doświadczenia, ich zastosowa
nie jest więc immanentne. Wprawdzie wykraczają poza świat zmy
słów, ich przedmiot nie może bowiem być dany w naoczności, jednak 
poprzez intelekt są do tego świata pośrednio odniesione. Ich zasto
sowanie transcendentne, w znaczeniu konstrukcji przedmiotu idei, 
nie ma źródła w samych ideach, gdyż te same z siebie nie mogą być 
dialektyczne, lecz wypływa ze złego ich stosowania w procesie pozna
nia139. Kant pisze: „Idee transcendentalne będą więc miały [...] swoje 
dobre, a więc immanentne zastosowanie, jakkolwiek mogą się stać 
transcendentne w zastosowaniu [...], jeżeli [...] weźmie się je za po
jęcia rzeczywistych rzeczy.”141’ Innymi słowy, idee mają „realność jako

133 Tamże, B 166 (przypis K anta).
134 Tamże, A  158 / B 197.
135 T e n ż e :  Prolegomena.... s. 69.
136 T e n ż e :  Krytyka czystego rozumu..., A  509 / 537.
117 Tamże, A  644 / B 672.
118 Tamże, A  648 / B 676.
139 Tamże. A  669 / B 697. Por. T e n ż e :  Prolegomena... ,  s. 190 (przypis K anta).
140 T e n ż e :  Kiytyka czystego rozumu.. , A  643 / B 671.



schematfy] regulatywnej zasady systematycznej jedności wszelkiego 
poznania przyrody”141.

Rozważania przedmiotowej ważności apriorycznego uposażenia 
podm iotu poznającego ujawniają transcendentalną relację między 
przedmiotową a podmiotową stroną poznania w koncepcji Kanta. 
W krytycznym transcendentalizmie królewieckiego filozofa oba te 
czynniki wzajemnie się warunkują i żaden nie uzyskuje przewagi nad 
drugim. Natomiast to, że w wyniku przewrotu kopernikańskiego142 
Kant w Krytyce czystego rozumu zajmuje się władzami poznawczymi, 
wiąże się z zasadniczym celem jego rozważań, mianowicie z próbą 
uzasadnienia możliwości metafizyki, będącego sprzeciwem wobec 
,,odrzuceni[a] więzów nauki i zamienienifa] pracy w zabawę, pewno
ści w mniemanie, a filozofii w filodoksję”143.

Tę część niniejszego artykułu można podsumować słowami Kan
ta: „W ten sposób wszelkie poznanie ludzkie zaczyna od danych na
ocznych, przechodzi od nich do pojęć, a kończy na ideach. Jakkol
wiek co do wszystkich trzech składników ma ono źródła poznania 
a priori, które na pierwszy rzut oka zdają się gardzić granicami do
świadczenia, to jednak krytyka doprowadzona do końca przekonywa 
nas, że wszelki rozum w użyciu spekulatywnym nie może przy po
mocy tych składników wyjść nigdy poza pole możliwego doświad
czenia.”144

Przedstawienie podmiotowych źródeł jedności poznania nie wy
czerpuje się na prezentacji elementów czystego rozumu i ich przed
miotowej ważności. Rozważania na ten temat trzeba uzupełnić wska
zaniem cechy czystego rozumu -  architektoniczności. Chodzić będzie
o to, że rozum „traktuje wszelkie poznania jako należące do pewnego 
możliwego systemu”145. Pod nazwą architektoniki czystego rozumu 
kryje się ponadto zasadniczy cel transcendentalnego badania elemen
tów czystego rozumu. Oba zagadnienia zostaną kolejno omówione.

Elementy czystego rozumu to czyste składniki poznania, rozważa
ne przez Kanta w Nauce o elementach, mianowicie: formy naoczno-

141 Tam że, A  674 / B 702.
142 Tam że, B X V I-X V II.
143 Tam że, B XXXVII.
144 Tam że, A  702 / B 730.
145 Tam że, A  474 / B 502.



ści, kategorie intelektu i idee rozumu. Umożliwiają one poznanie nie 
tylko dlatego, że każdy z wymienionych elementów jest odpowiedzial
ny za ściśle określony etap wiązania różnorodności danych naocz
nych, ale również dlatego, że wszystkie w swojej klasie tworzą pewien 
system. Wprawdzie trudno mówić o systemie w przypadku dwóch 
składników, jakimi są formy naoczności, jednak są one przecież do 
siebie odniesione; mianowicie każde przedstawienie podlegające for
mie przestrzeni jest jeszcze odniesione do czasu jako do warunku 
zmysłu wewnętrznego, przy czym relacja ta nie zachodzi w drugą stro
nę146. Ponadto czysta naoczność „nie może zawierać więcej niż te dwa 
składniki”147. Mamy tu więc do czynienia z pewnego rodzaju syste
mem, w którym liczba elementów oraz relacja między nimi są ściśle 
określone.

Czysty intelekt Kant charakteryzuje tak: „[...] ogół jego poznań 
będzie stanowił system dający się jedną ideą objąć i przez nią okre
ślić, system, którego zupełność i uczłonowanie może dostarczyć zara
zem probierza słuszności i rzetelności wszystkich wchodzących w jego 
skład części poznania.”148 Pojęcia i zasady intelektu tworzą system, 
w którym każde pojęcie i każda zasada mają swoje ściśle określone 
miejsce. Zasadą przewodnią jest twierdzenie, że „funkcja myślenia 
w sądzie da się podciągnąć pod cztery tytuły, z których każdy zawiera 
pod sobą trzy momenty”149. Każda logiczna funkcja sądzenia odpo
wiada ściśle określonej kategorii, zatem „powstaje tyleż właśnie czy
stych pojęć intelektu odnoszących się a priori do przedmiotów naocz
ności w ogóle, ile było w poprzednio podanym zestawieniu funkcji 
logicznych we wszystkich możliwych sądach; wymienione funkcje wy
czerpują bowiem zupełnie intelekt i stanowią miarę całej jego wła
dzy.”150 Dalej -  każdej kategorii odpowiada schemat transcendental
ny, a czwórpodziałowi kategorii ściśle odpowiada czwórpodzial zasad 
intelektu151.

System tworzą również idee transcendentalne. Kant pisze, że 
„między samymi ideami transcendentalnymi ujawnia się pewien zwią

w  Tamże. A  34 / B 50-51.
147 Tamże, A  41 / B 58.
148 Tamże, A  65 / B 90.
m  Tamże, A  70 / B 95.
1511 Tamże, A  7 9 / B 105.
1,1 Tamże, A  161 / B 200.



zek i jedność [...] czysty rozum układa za ich pomocą wszystkie swe 
poznania w pewien system. Przejście od poznania samego siebie (du
szy) do poznania świata, a za jego pomocą do poznania Praistoty -  
stanowi [...] naturalny postęp.”152 Ponadto: „Za właściwy cel swych 
badań ma metafizyka tylko trzy idee: Boga, wolności i nieśmiertelno
ści, tak iż drugie pojęcie powiązane z pierwszym ma prowadzić do 
trzeciego jako do koniecznego wniosku.”153

W ogóle „rozum ludzki jest w swej naturze architektoniczny, tzn. 
traktuje wszelkie poznania jako należące do pewnego możliwego sys
tem u”154. Kant twierdzi, że z natury swojej czysty spekulatywny ro
zum „zawiera w sobie prawdziwą budowę organiczną; wszystko jest 
w nim organem, mianowicie wszystko istnieje dla jednego członu 
i każdy poszczególny człon dla wszystkich”155 i dlatego „nie można 
dotknąć żadnej jego części, nie poruszając przy tym wszystkich pozo
stałych”156. Toteż chcąc krytycznie zbadać rozum, trzeba każdemu 
z jego elementów wskazać jego ściśle określone miejsce w tym syste
mie, w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia nie z rzetelnym 
badaniem, lecz z rapsodią, „w której nigdy nie wiadomo, czy to, co 
jest w naszym posiadaniu, jest wystarczające, czy też czegoś, i gdzie, 
brak jeszcze”157.

Teraz skupię się na architektonice rozumu jako tej części meto
dologii transcendentalnej, w której ukazany jest cel filozofii trans
cendentalnej. Architektonika jest tu rozumiana jako ,,nauka[a] o tym, 
co naukowe w naszym poznaniu w ogóle”158, gdyż dostarczając po
znaniu systematycznej jedności, przekształca je w system.

Celem transcendentalnego badania czystego rozumu jest odpo
wiedź na pytanie o możliwość metafizyki159. Pytanie: w jaki sposób są 
możliwe syntetyczne poznania a priori? jest więc pytaniem metafizycz
nym, które ma rozstrzygnąć możliwość metafizyki jako nauki, a nie

152 Tam że, A  337 / B 394.
153 Tam że, B 395 (przypis K anta).
134 Tam że, A  474 / B 502.
155 Tam że, B X X X V II-X X XVIII.
156 T e n ż e: Prolegomena..., s. 15.
157 Tam że, s. 121; por. tamże, s. 112. Zob. też: T e n ż e :  Krytyka czystego rozumu..., 
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jako mędrkującego bajania. Natomiast filozofia transcendentalna, 
udzielająca odpowiedzi na to pytanie, z.konieczności metafizykę jako 
naukę wyprzedza160. Transcendentalizm Kanta polega zatem na usta
leniu granic czystego rozumu, czyli jego dyscypliny, oraz kanonu, 
tj. zasad słusznego stosowania rozumu, którym okaże się jego zasto
sowanie praktyczne, a wobec tego jest to transcendentalizm krytycz
ny. Pytanie o to, jak metafizyka jest możliwa (nie zaś, czy jest moż
liwa)161 wymaga bowiem zbadania zdolności poznawczych rozumu 
ludzkiego. Innymi słowy, „rozum musi we wszystkich swych przedsię
wzięciach sam poddać siebie krytyce”162, bez której „znajduje się nie
jako w stanie natury”163. „Czysty rozum jest dziedziną tak wyodręb
nioną, tak w samej sobie wszędzie zwartą, że nie można dotknąć 
żadnej jego części, nie poruszając przy tym wszystkich pozostałych, 
i nie można nic osiągnąć, nie wyznaczywszy uprzednio każdej części 
jej miejsca i jej wpływu na inne.”164 Stąd w Krytyce czystego rozumu 
rozważania dotyczące naoczności i intelektu, a tym samym poznania 
służą w ostateczności zbadaniu możliwości metafizyki, gdyż „czysta 
matematyka i czyste przyrodoznawstwo wcale nie wymagałyby dla 
swego własnego bezpieczeństwa i pewności takiego wywodu”165, jakie
go Kant dokonuje w swoich pismach.

Architektonika nadaje metafizyce charakter systematyczny. Ten 
system metafizyki przedstawia się następująco: metafizyka dzieli się 
na „metafizykę spekulatywnego zastosowania czystego rozumu i na 
metafizykę jego zastosowania praktycznego, i jest przeto albo m eta
fizyką przyrody, albo metafizyką moralności”166. Metafizyka przyro
dy dzieli się na ontologię, która rozważa intelekt i rozum w systemie 
wszystkich pojęć i zasad bez przyjmowania jakichkolwiek danych 
przedmiotów, oraz na fizjologię, która z kolei rozważa ogół danych 
przedmiotów, czyli przyrodę. Ta fizjologia, zwana fizjologią racjo
nalną, jest immanentna / fizyczna lub transcendentna / ponadfizycz- 
na. Pierwsza zajmuje się przyrodą jako ogółem przedmiotów danych

m  Tamże, s. 39-40.
Zob. tam że, s. 35.
T e n ż e :  Krytyka czystego rozumu. .., A 738 / B 766.
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zmysłom, przy czym może to być przyroda cielesna dana zmysłom 
zewnętrznym, wtedy mamy fizykę racjonalną, lub przyroda myśląca 
dana zmysłowi wewnętrznemu, wtedy mamy psychologię racjonalną. 
Z kolei fizjologia transcendentna, która w przeciwieństwie do imma- 
nentnej przekracza wszelkie doświadczenie, dotyczy wewnętrznych 
lub zewnętrznych powiązań przedmiotów doświadczenia, jest przeto 
albo racjonalną kosmologią -  transcendentalnym poznaniem świata, 
albo teologią racjonalną -  transcendentalnym poznaniem Boga167. 
„Cały system metafizyki składa się więc z czterech głównych części: 
1. ontologii, 2. racjonalnej fizjologii, 3. racjonalnej kosmologii i 4. ra
cjonalnej teologii. Część druga, mianowicie przyrodoznawstwo czy
stego rozumu, zawiera dwa rozdziały: physica rationalis i psychologia 
rationalis. ”168

Tak rozumiana metafizyka jest niezbędnym „wykończeniem wszel
kiej kultury rozumu ludzkiego”lfil’, a nadająca jej systematyczny cha
rakter architektonika -  istotnym źródłem jedności poznania. „Wszel
kie czyste poznanie a priori stanowi więc szczególną jedność dzięki 
osobnej zdolności poznawczej, w jakiej jedynie może mieć swą sie
dzibę, metafizyka zaś jest nauką, która winna owo poznanie przed
stawić w tej jedności systematycznej.”170

Z .  Prze d m io to w e  ź ró d ła  jedności poznania

Prezentacja źródeł jedności poznania nie wyczerpuje się na przed
stawieniu uposażenia poznawczego podmiotu poznającego. Trzeba 
się skupić również na stronie przedmiotowej omawianego problemu.
0  przedmiotowej ważności form naoczności, kategorii i idei była już 
mowa. W części drugiej chodzić będzie głównie o rzeczy same w so
bie, noumena i przedmiot transcendentalny, o ich wzajemną relację
1 transcendentalny charakter. Nazywając wymienione źródła jedności 
poznania przedmiotowymi, należy pamiętać o ich odniesieniu do pod

167 Zob. tam że, A  845-846 / B 873-874.
168 Tam że, A  846-847 / B 874-875.
1CT Tam że, A  85Ü / B 878.
1711 Tam że, A  845 / B 873.



miotu poznania, nie są to bowiem elementy czysto przedmiotowe. 
Tak samo zresztą poprzednio omawiane źródła nie miały charakteru 
czysto podmiotowego. Ujawnia się tu transcendentalna relacja pod
miotu i przedmiotu poznania, w której żadna ze stron nie dominuje, 
lecz są one ze sobą ściśle związane.

Ze względu na rozproszenie wypowiedzi Kanta odnoszących się 
do omawianego zagadnienia zostanie ono wyłożone w dwu etapach. 
Najpierw przedstawię najważniejsze twierdzenia Kanta, następnie 
spróbuję ułożyć je w pewną całość.

Najważniejsze twierdzenia Kanta odnośnie do przedmiotowej 
strony poznania dotyczą trzech par pojęć: zjawisko -  fenomen, rzecz 
sama w sobie -  noumen, przedmiot transcendentalny -  podmiot trans
cendentalny. Omawiając każdą z par, wskażę transcendentalny cha
rakter występujących w niej elementów.

Zjawiskiem nazywa Kant obiekt zmysłowego oglądania171. Jest 
więc zjawisko przedmiotem możliwego doświadczenia172, a to, co nie 
jest zjawiskiem, nie może być przedmiotem doświadczenia173. W tak 
pojętym zjawisku można wyróżnić dwie strony: „[...] jedną, w której 
przedmiot jest rozważany sam w sobie [...], i drugą, w której uwzględ
nia się formę unaoczniania sobie tego przedmiotu, której trzeba szu
kać nie w przedmiocie samym w sobie, lecz w podmiocie, któremu 
przedmiot się przejawia”174. „Przedmioty poznajemy tylko tak, jak one 
dla nas (dla naszych zmysłów) mogą się przejawiać, nie poznając ich 
takimi, jakimi mogą być same w sobie.”175 Ludzkie poznanie przed
miotów, czyli doświadczenie, dotyczy nie rzeczy samych w sobie, lecz 
rzeczy w zjawisku, to jest o tyle, o ile się przejawiają naszym zmy
słom176. Zjawisko -  rzecz dla nas -  „zaznacza odnoszenie się do cze
goś”177, mianowicie odnosi nas do rzeczy w sobie, które leżą poza 
doświadczeniem. Kant pisze: „Dane nam są rzeczy jako na zewnątrz 
nas znajdujące się przedmioty naszych zmysłów, tylko że o tym, czym 
one mogą być same w sobie, nic nie wiemy, a znamy tylko ich zja

171 Tamże, B XXVI.
n: Tamże, A  239 / B 298.
173 Tamże, A  247 / B 303.
174 Tamże, A  3 8 / B 55.
175 T e n ż e :  Prolegomena. . . ,  s. 46-47.
I7|> Tamże, s. 139.
177 T e n ż e :  Kiytyka czystego rozumu.... A  252.



wiska, tj. wyobrażenia, które w nas wywołują, pobudzając nasze 
zmysły.”178

Tak rozumiane zjawiska są przedmiotami świata zmysłowego'7"1. 
Rzeczy dla nas, tj. przedmioty jako zjawiska, nazywają się fenomena
mi, przedmiotami zmysłów1*'1. Kant podaje, że „zjawiska nazywają się 
fenomenami, o ile są pomyślane jako przedmioty ujęte poprzez jed
ność kategoryj”181. Mamy tu zatem rozróżnienie zjawisk i fenome
nów. Pierwsze są elementami świata danego zmysłom, są bowiem 
przejawem rzeczy w sobie, czyli sposobem, w jaki rzeczy dane są ludz
kiemu aparatowi poznawczemu. Jest to jak gdyby ściśle przedmioto
wa strona poznania, sama z siebie niezależna od podmiotu. Nato
miast fenomeny (czy jak Kant czasem piszephaenomena) to dane, na 
których intelekt dokonuje syntezy. Są zatem ściśle związane z pod
miotem poznającym. Różnica ta nie została jednak przez filozofa ja
sno sprecyzowana, stąd trudności z jej uchwyceniem.

Kant mówi też o pokrewieństwie zjawisk. Oto odnośny fragment: 
„Musi więc istnieć podstawa przedmiotowa, tzn. dająca się pojąć 
a priori przed wszystkimi empirycznymi prawami wyobraźni, na któ
rej to podstawie opiera się możliwość, a co więcej konieczność prawa 
rozciągającego się na wszystkie zjawiska, mianowicie prawa do uważa
nia ich bez wyjątku za takie dane zmysłowe, które są w sobie zdatne 
do skojarzenia i podlegają ogólnym prawidłom stałego powiązania 
w odtworzeniu. Tę przedmiotową podstawę wszelkiego kojarzenia 
zjawisk nazywam ich pokrewieństwem.”182 Jest to więc podstawa 
przedmiotowa. Jednak Kant dodaje: „Nie możemy jej [podstawy 
przedmiotowej -  T. D.] znaleźć w niczym innym, jak tylko w zasadzie 
jedności apercepcji w odniesieniu do wszelkiego poznania, które ma 
do mnie należeć.”183 Ta przedmiotowa podstawa wiąże się z podmio
tową zasadą jedności apercepcji.

Z  kolei rzeczy same w sobie są nieuwarunkowanym uzupełnieniem 
tego, co uwarunkowane184. Chodzi o tę stronę przedmiotu, w której

178 T e n ż e :  Prolegomena..., s. 57.
179 Tam że, s. 148.
18,1 T e n ż e :  Krytyka czystego rozumu. . . ,  B 306.
181 Tam że, A  2 48 -249 /B  305.
182 Tam że, A  122.
183 Tam że, A  122.
184 Tam że, B XX.



rozważany jest on sam w sobie185. Jako takie rzeczy same w sobie nie 
są dane naszym zmysłom, stąd niewiedza co do nich jest nieuniknio
na186. „Rzeczy same w sobie nie są nam wcale znane”187 -  głosi Kant. 
Gdzie indziej pisze: „Jakimi być mogą rzeczy same w sobie (bez 
względu na przedstawienia, którymi nas pobudzają), to leży całkowi
cie poza dziedziną naszego poznania.”188 Ważne tutaj jest stwierdze
nie: „bez względu na przedstawienia, którymi nas pobudzają”. Ozna
cza to, że choć rzeczy nie są poznawalne w swym uposażeniu, to 
jednak przejawiają się nam i jako rzeczy dla nas (zjawiska) są źró
dłem naszych przedstawień. Należy ponadto zwrócić uwagę na twier
dzenie głoszące, że rzeczy same w sobie są uzupełnieniem tego, co 
uwarunkowane. Świadczy to o ich transcendentalnym charakterze. 
Zatem poznanie a priori domaga się założenia czegoś na zewnątrz 
nas189, skąd jest czerpana materia poznania. Mówiąc o rzeczach na 
zewnątrz nas, Kant dopowiada, że są nam one dane jako przedmioty 
naszych zmysłów, ale to stwierdzenie jest niezrozumiale.

Rzeczy same w sobie, będąc jako to, co przejawia się w zjawi
skach, jednym ze źródeł poznania, wprawdzie same nie mogą być 
poznane w swoim wewnętrznym uposażeniu, jednakże mogą być przez 
intelekt pomyślane. Tworzy się wtedy w intelekcie myślowy świat no- 
umenów (Kant często stosuje pisownię następującą: noumena)190. 
Noumena są czystymi istnościami intelektualnymi191. Kant pisze: „Je
żeli pewne przedmioty wzięte jako zjawiska nazywamy przedmiotami 
zmysłów (phaenomena), odróżniając sposób, w jaki je oglądamy, od 
ich uposażenia samego w sobie, to te właśnie przedmioty pomyślane 
w tymże ich uposażeniu, choć ich w nim nigdy nie oglądamy, albo też 
inne możliwe rzeczy, które wcale nie są przedmiotami naszych zmy
słów, a jako przedmioty są pomyślane jedynie przez nasz intelekt, 
przeciwstawiamy tamtym i nazywamy przedmiotami intelektu (nou
mena).”191 Podobnie jak zjawisko, które stając się przedmiotem zmy

I,s5 Tamże, A  38 / B 55.
Tamże. B XXIX.
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słów, jest fenomenem, tak też rzecz sama w sobie pomyślana przez 
intelekt jest noumenem. Innymi słowy, fenomen to rzecz dana nam 
w zjawisku, a noumen to rzecz pomyślana w swym uposażeniu. Mamy 
tu do czynienia z odróżnieniem rzeczy w sobie od noumenu, co wy
daje się uzasadnione, jednakże Kant w kilku miejscach określa rzecz 
samą w sobie terminem „noumen”193, podważając niejako to odróż
nienie. Jest to skutek nieostrości stosowanych pojęć, niejednokrotnie 
stwierdzanej w jego pracach.

Kant wyróżnia ponadto negatywne i pozytywne rozumienie nou
menu. Pierwsze funkcjonuje o tyle, o ile noumenon nie jest przedmio
tem naszej zmysłowej naoczności; noumenon w sensie pozytywnym 
to przedmiot naoczności intelektualnej, która w ludzkim sposobie 
poznawania nie jest dana194. W każdym razie noumenon to przed
miot myślowy, czyli rzecz pomyślana nie jako przedmiot zmysłów, 
lecz jako sama w sobie195. Tak więc jak rzecz w sobie jest na zewnątrz 
nas, tak noumenon jest związany z intelektem.

O przedmiocie i podmiocie transcendentalnym Kant pisze: „Inte
lekt nasz istotnie odnosi wszystkie nasze przedstawienia do jakiegoś 
przedmiotu, a ponieważ zjawiska nie są niczym innym jak tylko przed
stawieniami, więc intelekt odnosi je do czegoś jako do przedmiotu 
zmysłowej naoczności; ale o tyle tylko coś jest przedmiotem trans
cendentalnym. Oznacza on jednak coś = x, o czym nic nie wiemy ani 
(przy obecnym ustroju naszego intelektu) nic wiedzieć nie możemy, 
ale co jako jedynie odpowiednik jedności apercepcji może służyć do 
zjednoczenia tego, co różnorodne w zmysłowej naoczności; za po
mocą tego zjednoczenia intelekt łączy to, co różnorodne, w pojęcie 
pewnego przedmiotu.”196 Tak rozumiany przedmiot transcendental
ny plasuje się u podstawy zjawisk zewnętrznych197. Jest on wytworem 
intelektu, umożliwiającym syntezę tego, co różnorodne w zjawisku, 
ma zatem znaczenie transcendentalne, gdyż sam pozostając niepo
znawalnym, poznanie umożliwia, i to poznanie charakteryzujące się 
systematyczną jednością. Ponadto jest on „całkowicie nieokreśloną 
myślą o czymś w ogóle. Przedmiot ten nie może się nazywać noume-

193 Zob. T e n ż e :  Prolegomena.. . , s. 100, 169.
1,4 T e n ż e :  Krytyka czystego rozumu. .. , B 307.
195 Tam że, A  2 5 4 / B 310.
196 Tam że, A  250.
197 Tam że, A  379.



non, albowiem nie wiem o nim, czym on jest sam w sobie, i nie posia
dam żadnego innego jego pojęcia, jak tylko to, że nie jest przedmio
tem zmysłowej naoczności w ogóle, przedmiotem więc, który jest ten 
sam dla wszystkich zjawisk”198. Kant rozróżnia przedmiot transcen
dentalny, noumenon i rzecz w sobie.

Podobnie jak u podstawy zjawisk zewnętrznych leży przedmiot 
transcendentalny, tak u podstawy zjawisk wewnętrznych, a także my
ślenia i poznawania w ogóle leży podmiot transcendentalny. Kant 
pisze, że jest to „przedstawienie naszego Ja, proste i pozbawione 
w sobie zupełnie treści. Nie można o nim nawet powiedzieć, że jest 
pojęciem, lecz jedynie że jest samą tylko świadomością towarzyszącą 
wszelkim pojęciom. Przez owo Ja, On lub Ona (rzecz), które myśli, 
nie przedstawiamy sobie nic więcej jak tylko transcendentalny pod
miot myśli = x, który poznajemy jedynie poprzez myśli stanowiące 
jego określenia; o nim samym w odosobnieniu nie możemy mieć na
wet najmniejszego pojęcia.”199 Podmiot transcendentalny leży u pod
staw wszelkich myśli200. Ma znaczenie transcendentalne, ponieważ 
w jego „określeniach zachodzi dzięki apercepcji stałe powiązanie”201. 
Jest zatem „właściwym Ja, takim, jak ono istnieje samo w sobie”202.

Jak z tego wynika, w poznaniu dysponujemy nieokreśloną myślą
o przedmiocie w ogóle, który co do swego uposażenia jest nam nie
znany, czyli transcendentalnym przedmiotem = x, który leży u pod
stawy zjawisk, oraz dysponujemy nieokreśloną myślą o podmiocie 
w ogóle, który co do swego uposażenia również nie jest nam znany, 
czyli transcendentalnym podmiotem = x, który leży u podstawy my
ślenia i zjawisk wewnętrznych.

Przystąpię teraz do określenia całościowej relacji między zapre
zentowanymi pojęciami. Wydaje się, że wypowiedzi Kanta pozwalają 
na następującą ich interpretację.

Najpierw trzeba ustalić relacje między rzeczą samą w sobie a no- 
umenem oraz rzeczą samą w sobie a przedmiotem transcendental
nym. Nie ma wątpliwości, że są to trzy różne składniki poznania. 
Noumen to rzecz pomyślana w jej uposażeniu w sobie. Rzecz sama

™ Tamże, A 253.
,w Tamże, A  345-346 / B 404.
:o° Tamże, A  350.
:m Tamże, A  305.
20: Tamże, A  492 / B 520.



w sobie jest więc poza intelektem (Kant pisze o jej rzeczywistości2"3 
i o niedorzeczności przyjmowania zjawiska bez czegoś, co by się prze
jawiało204), natomiast noumen to wytwór intelektu. U podstawy poję
cia noumenu leży podmiot transcendentalny, który jest podstawą 
wszelkich pojęć. Jak się ma do tego przedmiot transcendentalny? 
Otóż Kant pisze, że jest on podstawą zjawisk. Twierdzi również, że 
zjawisko ma dwie strony: może być pojęte jako coś w sobie i coś dla 
nas. Nie wydaje się jednak, by oznaczało to zależność rzeczy samej 
w sobie od przedmiotu transcendentalnego. Jest raczej na odwrót. 
Istnieją poza nami rzeczy, które się przejawiają i pod postacią zja
wisk docierają do naszego aparatu poznawczego. Intelekt dokonuje 
syntezy zjawisk, tenże intelekt myśli przedmiot w ogóle, dzięki które
mu może syntezy dokonać. Przedmiot transcendentalny jest zatem 
wytworem intelektu i tylko w ten pośredni sposób zależy od rzeczy 
samej w sobie, że jest wytworzony do tego, by była możliwa synteza 
jej przejawów. Intelekt tworzy sobie również pojęcie rzeczy samej 
w sobie, czyli noumen. Przedmiot transcendentalny i noumen są dwie
ma różnymi i niezależnymi od siebie istnościami intelektualnymi. 
Różnią się tym, że pierwszy jest przez intelekt umiejscawiany u pod
stawy zjawisk, czyli rzeczy dla nas, a drugi jest pojęciem rzeczy w so
bie w jej niezależnym od intelektu uposażeniu. Zatem  u ich podstawy 
leży podmiot transcendentalny, który jest podstawą wszelkiego my
ślenia, a więc również wytwarzania noumenu i przedmiotu transcen
dentalnego. Ponadto intelekt, przyjmując materiał zjawiskowy, przyj
muje rzeczy dla nas jako fenomeny. Fenomeny są także po stronie 
intelektu, a więc u ich podstawy znajduje się podmiot transcenden
talny. Podmiot ten nie znajduje się jednak u podstawy zjawisk, gdyż 
te są przejawami niezależnych od intelektu rzeczy w sobie. Zjawisko 
jest fenomenem o tyle, o ile staje się przedmiotem intelektualnej syn
tezy. Zauważmy, że jeżeli można stwierdzić, iż zjawiska to przejawy 
rzeczy samych w sobie, to nie można powiedzieć, że fenomeny to 
przejawy noumenów. Dwa ostatnie są bowiem tylko intelektualnymi 
odpowiednikami dwu pierwszych i nie zachodzi między nimi relacja 
charakteryzująca stosunek rzeczy samej w sobie do zjawiska. O ile 
jednak podmiot transcendentalny wraz z noumenami i fenomenami

2113 T e n ż e :  Prolegomena..., s. 63.
2,14 T e n ż e :  Krytyka czystego rozumu. .., B XXV II.



znajduje się po stronie podmiotowej poznania, o tyle przedmiot trans
cendentalny, choć wytworzony przez intelekt, leży po przedmiotowej 
stronie poznania.

Przed podsumowaniem tych rozważań należy przypomnieć jesz
cze wprowadzone przez Kanta pojęcie granicy. Otóż granica, w prze
ciwieństwie do ograniczenia, zakłada „pewną przestrzeń, którą napo
tyka się na zewnątrz pewnego określonego miejsca i która je sobą 
obejmuje”2115. Pojęcie granicy jest potrzebne do tego, „ażeby ustalić 
ograniczenie rozumu co do odpowiedniego dlań użytku. Świat zmy
słowy zawiera w sobie tylko zjawiska, nie będące wszak rzeczami sa
mymi w sobie; te ostatnie (noumena) intelekt musi przyjąć dlatego 
właśnie, że przedmioty doświadczenia uznaje za same tylko zjawi
ska.”206 Zatem granica „przedstawia [...] pewne rzeczywiste pozytyw
ne poznanie, w którym rozum przez to tylko bierze udział, że rozpo
ściera się aż do tej granicy, w ten sposób jednak, że nie stara się jej 
przekroczyć, albowiem poza tą granicą znajdzie przed sobą próżną 
przestrzeń”207. Na tej granicy styka się przestrzeń wypełniona z próż
nią, czyli doświadczenie z noumenami208, innymi słowy -  mundus sen
sibilis i mundus intelligibilis™. „Pojęcie noumenu jest [...] tylko po
jęciem granicznym, utworzonym po to, by ograniczyć uroszczenia 
zmysłowości.”210 Można jednak mówić też o przedmiocie transcen
dentalnym jako o czymś na granicy, leży bowiem u podstaw zjawisk 
znajdujących się w obszarze możliwego doświadczenia i będących 
przejawami rzeczy leżących poza tym obszarem. Podobnie na granicy 
jest też podmiot transcendentalny, leżący u podstawy podmiotu em
pirycznego, a zatem oddzielający podmiot empiryczny od podmiotu 
w sobie.

Po dotychczasowych rozważaniach rysuje się następujący schemat. 
Otóż po stronie przedmiotowej możliwego doświadczenia mamy zja
wiska, a po stronie podmiotowej możliwego doświadczenia -  odpo
wiadające im fenomeny. To wszystko leży w granicach możliwego 
doświadczenia. Na granicy możliwego doświadczenia, po jego stronie

T e n ż e :  Prolegomena. .. ,  s. 156.
Tamże, s. 169.

2117 Tamże, s. 169.
2,,s Tamże, s. 159.

T e n ż e :  Krytyka czystego rozumu..., A  256 / B 312.
:l" Tam że, A  255 / B 311.



przedmiotowej, jako podstawa zjawisk, leży przedmiot transcenden
talny, a po stronie podmiotowej, jako pośrednia podstawa fenome
nów (które są przecież związane z intelektem), leży podmiot trans
cendentalny. Natomiast poza granicami możliwego doświadczenia, po 
jego stronie przedmiotowej, znajduje się to, co się przejawia w zjawi
skach, mianowicie rzeczy same w sobie, a po stronie podmiotowej 
możliwego doświadczenia znajdują się ich intelektualne odpowied
niki -  noumena.

Przedstawiony schemat jest interpretacją omawianego zagadnienia, 
w zamiarze jak najbliższą wypowiedziom Kanta. W jakim stopniu za
miar ten się powiódł, mógłby odpowiedzieć jedynie sam Kant, zostawił 
on bowiem następcom system otwarty na różnorodne interpretacje.

Kant twierdzi, że jego koncepcja nie dotyczy istnienia rzeczy, lecz 
tylko ich przedstawiania. Nie jest zatem ani idealizmem sceptyczno- 
-empirycznym Descartes’a, ani idealizmem dogmatyczno-mistycznym 
Berkeleya, lecz idealizmem transcendentalnym, zwanym również kry
tycznym211, formalnym212 lub problematycznym213. Idealizm taki za
kłada realność przedmiotów doświadczenia jako zjawisk, poznanie 
przestrzeni wypełnionej ciałami nie jest tu złudą, bo jedynie w do
świadczeniu jest prawda214. Kant twierdzi, że przyjmowanie przed
miotów na zewnątrz, które dostarczają poznaniu materiału, na wiarę 
jest skandalem filozofii215. Idealizm ten zakłada też istnienie rzeczy 
poza obszarem możliwego doświadczenia, których nieprzyjęcie Kant 
nazywa niedorzecznością, a które przejawiają się w zjawiskach. Takie 
rzeczy istnieją, przy czym nie mamy do nich dostępu poznawczego.

Idealizm krytyczny Kanta polega więc na przyjęciu rzeczy dla nas, 
które możemy poznawać, i na koniecznym przyjęciu rzeczy samych 
w sobie, których poznawać nie możemy. Transcendentalna idealność 
czasu i przestrzeni oraz rzeczy w nich się znajdujących oznacza tu ich 
empiryczną realność216. Można więc mówić o wyraźnie realistycznym 
charakterze Kantowskiego idealizmu, związanym z przyjęciem rzeczy 
samych w sobie i z zewnątrz płynącej materii poznania.

211 T  e n ż e: Prolegomena__ s. 64-65.
212 Tam że, s. 133. Zob. T e n ż e :  Krytyka czystego rozum u..., B 519.
213 Tamże, B 274.
2,4 T e n ż e :  Prolegomena___s. 190-193.
215 T e n ż e :  Krytyka czystego rozumu..., B X XXIX.
216 Tam że, A  28 / B 44 oraz A 36 / B 52.



Krytyka ciystego memu 
w  interpretacji Hermanna Cohena i Ericha Adickesa

Katarzyna Mastalerz

Filozofia Immanuela Kanta porusza wiele kluczowych dla filozofii 
zagadnień, spośród których na szczególną uwagę zasługują: krytyka 
dotychczasowej metafizyki, próba uzgodnienia racjonalizmu z empi- 
ryzmem oraz sceptyzmu z dogmatyzmem, uprawomocnienie aprio- 
ryzmu, prymat rozumu praktycznego nad rozumem teoretycznym. 
Jednocześnie Kant wszystko to wykłada w dość zawiłym języku, do
datkowo autor Krytyki czystego rozumu wikła się w terminologiczne 
wieloznaczności. Sprawia to, że autorzy, którzy nawiązują do Kanta, 
stają wobec rozlicznych problemów interpretacyjnych. Jak słusznie 
zauważyła Janina Kiersnowska-Suchorzewska w artykule Metafizyka 
Kanta w świetle polemiki neokantystów, scheda po Kancie „dostawszy 
się jego licznym spadkobiercom -  została ponownie rozdrobniona: 
każdy otrzymał, a właściwie wziął sobie cząstkę -  i traktuje pars pro 
toto. Stąd rozbieżności interpretacyjne u neokantystów.”1

Na przełomie XIX i XX wieku, w ramach nurtu neokantowskie- 
go toczono wiele sporów i dyskusji; dotyczyły one przede wszystkim 
interpretacji myśli Kanta2 .W niniejszej pracy przedstawiam polemi

1 J . K i e r s n o w s k  a-S u c h o r z e w s k a :  Metafizyka Kanta w świetle polemiki
neokantystów. „Przegląd Filozoficzny" 1937, nr 40, s. 367.

3 W arto w tym miejscu przypom nieć dyskusję, jaka toczyła się wiosną 1929 roku 
w Davos między Ernstem  Cassirerem  a M artinem  H eideggerem ; jej przedm iotem  była 
interpretacja Krytyki czystego rozumu. Zdaniem  H eideggera, głównym problem em , 
który' zgłębiał K ant, była skończoność ludzkiego poznania. In terpretacji tej sprzeciwiał 
się Cassirer, który', jak cała szkoła m arburska, uznawał twórczy charakter rozum u



kę między Hermannem Cohenem a Erichem Adickesem. Cohen, a za 
nim przedstawiciele szkoły marburskiej akcentowali teoriopoznaw- 
czy aspekt myśli filozoficznej Kanta; odczytali oni Krytykę czystego 
rozumu jako dzieło z zakresu teorii poznania. Adickes natomiast, 
autor dzieła Kant und das Ding an sich, dopatrywał się w Krytyce 
czystego rozumu metafizyki.

Według Kanta poznanie wyrasta z dwóch pni: ze zmysłów i myśli; 
elem ent wrażeniowy zostaje opracowany przez pojęcia intelektu 
i związany poprzez formy przestrzeni i czasu. W Krytyce czystego ro
zumu czytamy: „Bez względu na to, jak i przy pomocy jakich środków 
poznanie odnosiłoby się do przedmiotów, to przecież sposób, w jaki 
odnosi się ono do przedmiotów bezpośrednio i do którego jako śro
dek do celu zmierza wszelkie myślenie -  to naoczność {Anschauung). 
Dochodzi do niej o tyle, o ile przedmiot jest nam dany.”3 Możliwość 
doświadczenia polega na syntezie oglądu i myślenia. Przedmiot może 
być dany do pomyślenia tylko poprzez ogląd; w oglądzie znajduje się 
źródło tego, co dane. Myślenie, skoro ma nie być myśleniem bez
przedmiotowym, pustym, musi mieć swój cel w oglądzie.

Przedstawiciele szkoły marburskiej odrzucili ogląd zmysłowy; dane 
zmysłowe nie stanowią dla nich źródła poznania. Przedmioty, fakty, 
dane są konstruowane przez ludzką myśl; według marburczyków po
znanie to wyłącznie rzecz myśli. Nie chodzi tu bynajmniej o poznanie 
indywidualne; nie mówią oni o regułach funkcjonowania naszej psy
chiki. Przedstawicielom szkoły marburskiej obcy jest psychologizm -  
nie twierdzą oni, że myślimy o nas samych i świecie tak, jak pozwala 
nam na to struktura naszego umysłu. Trafnie ujmuje to Leszek Ko
łakowski w artykule Kant i zagrożenie cywilizacji: „Teoria Kanta usta
lająca warunki poznania teoretycznego i praktycznego jest rzeczy
wiście transcendentalna, nie zaś antropologiczna. W tym punkcie 
podzielam więc -  skądinąd rozpowszechnioną -  interpretację logicz
nego skrzydła szkoły marburskiej, nie zaś psychologiczne rozumienie 
doktryny. Oznacza to, że wszystkie formy i kategorie, w których mu
simy postrzegać przedmioty, a więc je także współtworzyć, nie są wła
ściwościami psychologii ludzkiej, nie są przypadkowymi cechami zoo

ludzkiego. Zob. E. C a s s i r e r ,  M.  H e i d e g g e r :  Wykłady i dysputa w Davos. Tłum.
A. J. N  o r a s. „Edukacja Filozoficzna” 1994, nr 17, s. 7-26.

3 I. K a n t: Kiytyka czystego rozumu. Tłum. R. I n g a r d e n. W arszawa 1957, 
A  19, B 33.



logicznego gatunku człowiek, ale koniecznymi warunkami wszelkie
go możliwego doświadczenia; odnoszą się tym samym do wszystkich 
istot rozumnych, jako że określają sam rozum, nie gatunek.”4

Marburczycy zastąpili podmiot empiryczny podmiotem transcen
dentalnym, metaindywidualnym -  świadomością w ogóle. Nie chodzi 
im o poznanie indywidualne, gdyż, zdaniem Cohena, nie może ono 
stanowić zagadnienia filozofii, której zadaniem jest określenie wa
runków obiektywnych sądów naukowych. Dla twórczego podmiotu 
przedmiot jest zadaniem, jest wiecznie kształtowany przez podmiot, 
poznanie zaś staje się nieskończonym procesem.

Rozumiejąc poznanie jako wykraczanie podmiotu do przedmio
tu, przedstawiciele szkoły marburskiej odrzucili wiedzę o istnieniu 
transcendentalnego bytu poza świadomością. Pytania odnoszące się 
do bytu poza świadomością autorzy ci uznali za metafizyczne i usu
nęli z problematyki epistemologicznej.

Potwierdzeniem istnienia poznania ludzkiego jest ciągły rozwój 
nauki. Marburczycy utrzymywali, że wychodząc od „faktu nauki”, 
należy ustalić, jakie są tego faktu niezbędne warunki. „Sformułowa
nie metody transcendentalnej uznali marburczycy za jedno z więk
szych osiągnięć Kanta i zagadnienie metody wysunęli na czoło swej 
nauki. Jedynym dostępnym nam »faktem« jest fakt nauki. Od niego 
i tylko od niego należy wychodzić w poznaniu. [...] Punkt wyjścia sta
nowiło zatem zjawisko wysoce złożone, niewątpliwie obiektywne -  
pozbawiony »danych zmysłowych« »fakt nauki« (»Faktum der Wissen
schaft«), Zgodnie z zasadą metody celem logiki, rozumianej zresztą 
tak szeroko, że można by ją zastąpić słowem »filozofia«, było pozna
nie, rozumiane jako wytłumaczenie tego faktu. Idąc za Kantem, mar
burczycy sprowadzili poznanie do praw logicznych (form apriorycz
nych, kategorii, zasad), które prowadzą do utworzenia przedmiotu 
doświadczenia, twierdzenia empirycznego, wreszcie całej nauki.”5 

Szkoła marburska odrzuciła istnienie rzeczy samej w sobie. Gdy
by rzecz sama w sobie istniała, byłaby czymś niezależnym od konsty
tuującego przedmiot podmiotu, byłaby czymś, co jest dane. Cohen 
rozumiał pojęcie rzeczy samej w sobie jako „pojęcie graniczne”. Na-

4 L. K  o 1 a k o  w s k i: Kant i zagrożenie cywilizacji. W: T  e n ż e: Czy diabeł może 
być zbawiony i 27 innych kazań. Londyn 1984, s. 131-132.

1 M. C z a r n a w s k a :  Platońska teoria idei w interpretacji filozofii marburskiej. 
Białystok 1988, s. 15.



leży odczytać to w ten sposób, iż rzecz sama w sobie wyznacza grani
cę doświadczenia; nie możemy poza nią wychodzić w procesie pozna 
nia. Bolesław Andrzejewski w artykule Problem noumenu w kanty- 
zmie i neokantyzmie wskazuje, iż „pojęcie graniczne” może oznaczać 
przesunięcie akcentu z płaszczyzny ontologicznej na teoriopoznawczą. 
Wyjaśnia to następująco: „Otóż można sobie pomyśleć takie byty czy 
pojęcia, jak Bóg, dusza, wolność itd., które nie są i nigdy nie będą 
poznane przez matematyczne przyrodoznawstwo. Istnienie »w sobie« 
tych bytów nie polega w tym wypadku na istnieniu obiektywnym, lecz 
na niemożliwości ich poznania. Są to więc pojęcia, o które nauka 
niejako się »ociera«, ale nigdy nie będzie mogła przekroczyć granicy 
oddzielającej je od sfery doświadczenia.”6

W filozofii Kanta problem rzeczy samej w sobie jest dość złożony. 
Autor podaje, że to, co możemy poznać, to zjawiska, a to, co leży 
poza nimi, jest niedostępne dla naszej wiedzy. W tomie pierwszym 
Krytyki czystego rozumu czytamy, iż „nie możemy [...] pozytywnie roz
szerzyć pola przedmiotów naszego myślenia poza warunki naszej 
zmysłowości ani przyjąć poza zjawiskami jeszcze przedmiotów czy
stego myślenia, tzn. noumenów”7. Jednakże w Prolegomenach... Kant 
pisze tak: „Dane są nam rzeczy jako na zewnątrz nas znajdujące się 
przedmioty naszych zmysłów, tylko że o tym, czym one mogą być 
same w sobie, nic nie wiemy, a znamy tylko ich zjawiska, tj. wyobra
żenia, które w nas wywołują, pobudzając nasze zmysły.”8 Rzecz sama 
w sobie ze swej istoty nie da się przedstawić w naoczności, zatem nie 
może być poznawalna. Jednak rzecz sama w sobie, mimo iż nie spo
sób jej ująć zmysłowo, może stanowić treść czystego intelektu. Wię
cej, istniejąc poza świadomością, oddziałuje na receptywność pod
miotu poznającego i wywołuje wrażenia; przedmioty empiryczne dane 
są zmysłowości dzięki pobudzaniu jej przez rzeczy same w sobie.

Pomijając nawet problematyczność i niejednoznaczność filozofii 
teoretycznej myśliciela z Królewca, bez założenia obiektywnego istnie
nia rzeczy samej w sobie staje się ona niezrozumiała. Pozbawiwszy się

6 B. A n d r z e j e w s k i :  Problem noumenu w kantyzmie i neokantyzmie. W: W krę
gu inspiracjiKantowskich. Red. R. K o  z i o w s k i. W arszawa-Poznań 1983, s. 110-111.

7 I. K  a n t: Krytyka czystego rozumu... ,  A  287, B 344.
8 T  e n ż e: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła 

wystąpić jako nauka. Tłum . B. B o r n s t e i n, na nowo oprać. J. S u c h o r z e w s k a .  
W arszawa 1993, s. 57.



rzeczy samej w sobie jako podstawy zjawisk oddziałującej na naszą 
zmysłowość, pozbywamy się wrażeń „różnorodności”, z których dzięki 
syntetyzującej funkcji intelektu powstaje jedność przedmiotu. Inter
pretatorzy myśli Kanta znaleźli się w kłopotliwej sytuacji, mając alter
natywę: albo uznać obiektywne istnienie rzeczy samej w sobie, albo je 
odrzucić, kierując się w stronę konsekwentnego idealistycznego syste
mu filozofii transcendentalnej, tak jak uczynili to marburczycy.

Erich Adickes w pracy Kant und das Ding an sich wskazuje, że 
rzecz sama w sobie jest istotnym elementem filozofii Kantowskiej 
i nie można go odrzucać. Uważa on, że zjawisko i rzecz sama w sobie 
to „za każdym razem jest tylko jedno coś, które z jednej strony jest 
nam dane doświadczalnie, lecz tylko jako zjawisko w naszych for
mach ujmowania i oglądu, z drugiej strony wszakże ma też całkowi
cie niezależny od tego byt sam w sobie, jako taki dla nas wprawdzie 
w żaden sposób niepoznawalny, być może jednak poznawalny dla ja
kiegoś inaczej ukształtowanego, intuicyjnego »umysłu«.”91 dalej czy
tamy: „Jeden i ten sam przedmiot jednocześnie jest rzeczą w sobie 
i zjawiskiem, rzeczą w sobie wprawdzie w nim niepoznawalną, ale 
jednak w nim się właśnie przejawiającą.”10 Adickes twierdzi, iż Kant 
przyjął istnienie transsubiektywnej egzystencji oraz wielość rzeczy 
samych w sobie, które działają na nasze Ja. Według interpretacji 
Adickesa Kant odkrywa transcendentalny czynnik w materiale zjawi
skowym; materiał zjawiskowy staje się tym samym przejawem bytu 
w sobie. „Nie cofa się Kant od zjawisk do transcendencji jako do ich 
przyczyny, -  lecz ją przyjmuje bezpośrednio. Jest ona niepoznawalną 
co do swej istoty, -  niewątpliwą co do istnienia.”11

Rzecz sama w sobie i zjawisko zostały ujęte jako „jedno coś”, co 
z jednej strony dane nam jest w oglądzie jako zjawisko, z drugiej stro
ny ma swój byt w sobie. Nie można zatem zaprzeczyć istnieniu rzeczy 
samej w sobie, gdyż jest ona przesłanką zjawisk, przesłanką pewną 
i podstawową. Kiedy poznajemy zjawisko, poznajemy część rzeczy sa
mej w sobie. Kant. mówiąc o niepoznawalności rzeczy samej w sobie, 
miał na myśli to, że jest ona niepoznawalna w swej całkowitości.

" E. A d i c k e s :  Kant und das Ding an sich. Berlin 1924, s. 20, cyt. za: B. A  n- 
d r z e j e w s k i :  Problem noumenu w kantyzmie i neokantyzmie..., s. 113.

Tamże.
J. K i e r s n o w s k  a-S u c h o r z e w s k a :  Metafizyka Kanta w świetle polemiki 

r.cokantystów..., s. 378.



Zdaniem Adickesa, kategorie w nauce Kanta mają dwojakie zna
czenie. Po pierwsze, użycie kategorii zakłada zmysłowy materiał oglą
dowy; pojęcia wiążą nieokreśloną materię, jednoczą ją i tworzą przed
mioty. Po drugie, kategorie to aprioryczne pojęcia zawarte w czystym 
rozumie; są one niezależne od wszelkiego oglądu; ich użycie nie jest 
ograniczone do zjawisk -  odnoszą się one do przedmiotów w ogóle, 
a zatem i do rzeczy samych w sobie. „Dotyczą rezultatów jednoczącej 
czynności: przez nie wytworzonych ogólnych cech, powiązań i stosun
ków rzeczy.”12 Kiedy Kant odmawia stosowania kategorii do rzeczy 
samych w sobie, to mówi o kategoriach w pierwszym znaczeniu. „Na
leży przeto zasadniczo rozróżnić absolutną i relatywną niestosowal- 
ność i nieprzydatność kategorii do Transcendencji. Relatywna pole
ga na tym, że kategorie nawet w drugim znaczeniu użyte, nie dają 
poznania bez oglądu ani żadnego określonego pojęcia o przedmio
tach -  i o tyle obiektywnej ważności nie mają w sensie empirycznego 
realizmu. Absolutna zaś polega na tym, że kategorie jako czyste po
jęcia syntetycznej funkcji jedni apercepcji bez oglądu nie mogą być 
stosowane nawet do nieokreślonego myślenia transcendencji.”13 

Cohen i Adickes interpretują myśl filozoficzną Kanta, wychodząc 
z jakże odmiennych założeń. Cohen dopatruje się w Krytyce czystego 
rozumu dzieła z zakresu teorii doświadczenia, Adickes -  z zakresu 
metafizyki. Poniekąd jest to zbieżne z wyszczególnionymi przez Jani
nę Kiersnowską-Suchorzewską dwoma stanowiskami w sporze wokół 
interpretacji myśli Kantowskiej. Jedni postrzegają Kanta nie tylko 
jako krytyka poznania, lecz i metafizyka; krytyką chciał jedynie ugrun
tować metafizykę, a przedmiotem jego filozofii był mundus sensibillis 
i jeszcze w większym stopniu mundus inteligibillis. W tym nurcie sytu
owałby się Adickes. Reprezentanci drugiego stanowiska utrzymują, 
że Kant krytyką chciał zburzyć metafizykę. Przedmiotem jego filozo
fii jest tylko mundus sensibillis, a celem -  teoria wiedzy naukowej14. 
W tej grupie interpretatorów swoje miejsce ma Cohen, a za nim cała 
szkoła marburska.

12 Tam że, s. 379.
13 Tamże.
14 Tam że, s. 368.



Estetyka Hermanna Cuhena

Beata Trochimska-Kubacka

Estetyka Hermanna Cohena powstała w ramach neokantowskiej 
wersji filozofii transcendentalnej. Perspektywa transcendentalizmu 
marburskiego determinuje podstawowe założenia i rozwiązania tej 
estetyki. Ze względu na specyfikę transcendentalizmu marburskiego 
w ujęciu podstawowych zagadnień filozoficznych pomocne okaże się 
w tym miejscu przywołanie słynnego sporu Cassirera z Heideggerem, 
sporu o interpretację Kantowskiej Krytyki czystego rozumu. W toku 
dyskusji w Davos Heidegger, odpowiadając na pytanie Cassirera o to, 
czym jest neokantyzm, stwierdził, iż neokantyzm to takie „ujęcie Kry
tyki czystego rozumu, które część krytyki czystego rozumu -  prowadzą
cą do dialektyki transcendentalnej -  wyjaśnia jako teorię poznania 
odnoszącą się do przyrodoznawstwa”1. Naturalnie z tą interpretacją 
Kanta Heidegger się nie zgadzał, uznając, iż właściwym dążeniem 
Kanta nie było sformułowanie teorii poznania naukowego, lecz ugrun
towanie metafizyki2. W rozdziale czwartym swojej rozprawy Kant 
a problem metafizyki powtórzył on ugruntowanie metafizyki, „domy
ślając” niejako to, co u Kanta -  jego zdaniem -  było wypowiedziane 
implicite, i sformułował swoją ontologię fundamentalną3. Zdaniem

1 E. C a s s i r e r ,  M.  H e i d e g g e r :  Wykłady i dysputa w Davos. T łum . A. J. N  o- 
r a s. „Edukacja Filozoficzna” 1994, nr 17, s. 12.

: Por. M. H e i d e g g e r :  Kant a problem metafizyki. Tłum . B. B a r a n. W arsza
wa 1989.

3 Rzeczą znaną jest, iż H eidegger dokonał ugruntowania metafizyki z perspektywy 
transcendentalnej, którą zarzucił po roku 1930. Niewątpliwie jednak  inaczej pojmował 
transcendcntalność, stąd niejako wbrew neokantystom , wbrew ich rozum ieniu trans
cendentalizm u, odczytywał dzieło Kanta. Oceny dotyczące trafności Heideggerowskiej



Heideggera neokantyści błędnie odczytują myśl Kanta; traktują go 
jako teoretyka poznania matematyczno-fizykalnego. Tymczasem sens 
kopernikańskiego przewrotu Kanta polega na tym, że wychodzi on 
poza relację podmiot -  przedmiot ku ontologicznym fundamentom 
tej relacji, ku bytowi jako takiemu. Neokantyści transcendencję uj
mują jako wykraczanie ku przedmiotowi. Dlatego Heidegger za
rzucał Cassirerowi brak ontologicznego opracowania filozofii form 
symbolicznych. Według Heideggera język, mit, religia to sposoby ro
zumienia bycia, przejawy codziennej egzystencji, według Casirrera -  
struktury poznawcze. Dla neokantysty filozofia się kończy w punkcie, 
w którym dla Heideggera się zaczyna; jest tak dlatego, że każdy z nich 
posługuje się odmiennym pojęciem filozofii. W perspektywie trans
cendentalnej na myślenie składa się odniesienie między myślącym 
podmiotem a pomyślaną treścią, na spostrzeżenie -  odniesienie mię
dzy postrzegającym podmiotem a spostrzeganym przedmiotem. Dla 
neokantysty wszelkie próby wychodzenia poza tę relację należą do 
metafizyki. Stąd rzeczywiście neokantyści nie ugruntowują bytowo 
swoich podstawowych pojęć, w tym przede wszystkim pojęcia świa
domości, ponieważ to -  ich zdaniem -  przekracza możliwości ludz
kiego doświadczenia. Koncentrują się na analizie relacji Ja -  świat, 
jej uwarunkowań, gdyż w ramach tej relacji następuje ukonstytuowa
nie obu członów. Z  tego względu teoriopoznawcza etykieta nadana 
filozofii marburskiej, poparta autorytetem Heideggera, ma swoje istot
ne uzasadnienie. Naturalnie, krytyczny namysł nad ostatecznymi pod
stawami tego, co jest, niewątpliwie towarzyszy tej filozofii, stanowiąc 
jeden z głównych jej problemów. Namysł ten jednak podejmowany 
jest z teoriopoznawczej perspektywy, która charakteryzuje filozofię 
niemiecką drugiej połowy XIX wieku i wieku XX do czasów Husser- 
lowskiego „powrotu do rzeczy” i Heideggerowskiego projektu meta
fizyki. Ten stan jest swoistą konsekwencję Kantowskiego rozdziele
nia rzeczywistości samej w sobie i rzeczywistości fenomenalnej.

W obrębie tak, w planie ogólnym, zarysowanego transcendenta- 
lizmu funkcjonuje koncepcja estetyki Cohena. Warto przypomnieć, 
iż oblicze estetyki XIX-wiecznej kształtowało się w sporze między 
modelem Kantowsko-Schopenhauerowskim, idealistyczną filozofią

interpretacji myśli K anta nie są jednorodne. Por. ks. R. R  o ż d ż e ń s k i: Kant 
i Heidegger a problem metafizyki. Kraków 1991, s. 8; W. S t r ó ż e w s k i: Istnienie
i sens. Kraków 1994, s. 335.



sztuki Hegla i Schellinga oraz modelem Nietzschego. Byty to więc: 
1) estetyka Schopenhauera, budującego na gruncie Kantowskiego od
dzielenia rzeczy samej w sobie od zjawiska swą metafizykę piękna, 
w ramach której piękno jest ujęte jako odpowiednik Platońskiej nie
zmiennej Idei przejawiającej się w dziele sztuki; 2) estetyka ideali
styczna, tłumacząca sztukę jako prowadzącą do serca bytu; 3) anty- 
metafizycznie nastawiony perspektywizm Nietzschego. Na tle tego 
sporu Cohen jawi się jako kontynuator modelu estetyki wyznaczone
go przez Kanta i Schopenhauera.

Należy podkreślić, że stosunek Cohena do Kantowskich ustaleń 
z zakresu estetyki nie jest bezkrytyczny. Szczególnie dotyczy to pojęć: 
twórczej wyobraźni, symbolu, teleologii, które wydają mu się proble
matyczne. Cohen uważa, iż pojęcie twórczej wyobraźni, za które bez
pośrednio odpowiada właśnie Kant, jest pochodną logiki romanty
zmu4. To uznanie siły wyobraźni stało się możliwe także za sprawą 
zgubnego -  zdaniem Cohena -  dla filozofii systematycznej empiry- 
zmu, którego wyrazem było przyznanie wyobrażeniu (,Anschauung) 
niezależności od myślenia. W efekcie Cohen zakwestionował pojęcie 
twórczej wyobraźni oraz rozdzielenie zmysłowości i intelektu. W jego 
ujęciu wyobrażenie i myślenie nie są możliwe bez siebie nawzajem, 
to rozdzielenie może mieć charakter wyłącznie abstrakcyjny, nigdy 
rzeczowy. Zmysłowość nie może być identyfikowana z tym, co różno
rodne, już bowiem na poziomie wyobrażenia obecne jest myślenie 
i jego środki5. Również Kantowskie odniesienie sztuki do moralności 
nie zadowoliło Cohena, czemu daje wyraz w krytycznym omówieniu 
pojęcia symbolu, które uznał za nieszczęście estetyki. Podstawowy 
zarzut stawiany przez Cohena wynika z przekonania, że pojęcie sym
bolu znosi specyfikę i samoistność dzieła sztuki; to, co piękne, prze
staje być samodzielnym problemem estetycznym, staje się symbolem 
tego, co moralne6. Podobnie negatywna jest jego ocena Kantowskie
go pojęcia celowości. Zdaniem Cohena wprowadzenie tego pojęcia 
spowodowało to, iż odczucie piękna zostało ugruntowane na sądzie
o celowości, w rezultacie czego sąd o pięknie ostatecznie jest zawsze 
sądem o celowości. Kant utożsamiał zatem estetyczną władzę sądze
nia z teleologiczną władzą sądzenia. I właśnie to, zdaniem Cohena,

4 Por. H. C o h e n :  Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. Berlin 1912, s. 23.
3 Tamże, s. 155.
6 Tamże, s. 103-104.



stanowi istotny mankament ze względów systematycznych, ponieważ 
w Krytyce czystego rozumu teleologia nie została ani podjęta, ani opra
cowana. Celowość nie uwydatnia trafnie twórczego charakteru, ak
tywności świadomości. Celowość jako warunek poznania wychodzi 
od receptywności estetycznego uczucia, a nie od jego wytwórczości 
(Produktivität). Owszem, estetyka winna się także tym zajmować, ale 
nie zaczynać od tego. Podstawowym problemem jest sama twórczość 
artystyczna, która znajduje swoje odtworzenie w przeżyciu sztuki. 
Cohen krytykuje także Kantowską interpretację uczucia, w ramach 
której zostaje ono sprowadzone do doznań przyjemności (rozkoszy) 
i przykrości. Zdaniem Cohena estetyczne przeżycie nie daje się w żad
nym razie na tej drodze wyjaśnić, a to, co określa swoistość artystycz
nej twórczości, nie może być tym sposobem odpowiednio ujęte, tzn. 
jako metodyczny warunek czystego wytwarzania.

Podobnie jak dla większości pochłoniętych teoriopoznawczymi 
kwestiami umysłów filozoficznych tamtego czasu także dla Cohena 
estetyka jest przede wszystkim dziedziną teorii poznania. Estetykę 
uprawiał jako teorię poznania estetycznego i w tej mierze stanowiła 
ona egzemplifikację i rozwinięcie ogólnych założeń teoriopoznaw- 
czych. Cohen, formułując swoją estetykę, wpisuje się zatem w długą 
tradycję niemieckiej myśli estetycznej wywodzącą się od Baumgar- 
tena i Kanta. W jego przekonaniu estetyka może i winna być intelek
tualną refleksją opartą na pojęciach. Traktuje estetykę jako obszar 
czysto teoretycznych rozważań, dąży do określenia nie skażonej przy
godnością podstawy doznań estetycznych. Swojej estetyki Cohen nie 
rozwija w izolacji, jest ona częścią systemu filozofii. Bez estetyki po
jęcie filozofii byłoby niepełne. Dążąc do systemu, pojmuje on kulturę 
jako jedność, a jedność tę wyznaczają prawidłowości, według których 
się rozwija i które wymagają odsłonięcia. To założenie jest niewątpli
wie idealistyczne, stanowi rozwój platońskiego w swym rodowodzie 
racjonalizmu. Ukazanie jedności kultury -  oto zadanie systematycznej 
filozofii. Cohenowski idealizm jest więc metodycznym racjonalizmem.

Ze względu na to, że Ästhetik der reinen Gefühls, 1912 (Estetyka 
czystego odczuwania)1 stanowi trzecią część systemu obejmującego

7 Praca ta, zamykająca jego system filozoficzny, wydana została w roku. w którym 
hucznie obchodzono w M arburgu siedem dziesiąte urodziny C ohena. Z  tej okazji uka
zały się, oprócz licznych artykułów w prasie, pisma pam iątkow e. Por. Philosophische



Logik der reinen Erkenntnis, 1902 (Logika czystego poznania) i Ethik 
des reinen Willens, 1904 (Etyka czystej woli), należałoby najpierw roz
ważyć, jakie znaczenie wiąże Cohen z terminem „czysty” (rein). Sło
wo „czysty” odnosi się, podobnie jak wcześniej u Kanta, do podstaw 
systemu i stanowi wyraz wartości metodycznego sposobu wytwarza
nia (imethodische Erzeugung). Potwierdza także nieempiryczny i nie- 
psychologiczny status tychże podstaw. To stwierdzenie zachowuje 
ważność w odniesieniu do logiki, etyki, a także do estetyki, łączy je 
bowiem wytwórczy charakter świadomości. „Czysty” oznacza więc 
również negację receptywności świadomości. Ten sposób metodycz
nego postępowania znalazł swą realizację najpierw w opracowaniu 
obszaru kultury objętego Cohenowską Logiką... i Etyką... C z y s t e  
p o z n a n i e  obejmuje te założenia, które są fundamentalne dla 
bazującego na matematyce przyrodoznawstwa. Tak też w Etyce... 
c z y s t a  w o l a  stanowi podstawę idei człowieczeństwa jako jed
ności realizującej się w każdej moralnej jednostce. Oprócz „świata 
nauki” i „świata moralności” Cohen umieszcza w swojej analizie kul
tury duchowej także „świat sztuki”, świat, który wymaga uprawomoc
nienia. Podobnie jak logika i etyka również estetyka jest niezależna 
od wszelkiego doświadczenia. Nauka w przekonaniu Cohena zyskuje 
ważność tylko jako czyste (pojęciowe, nie wychodzące od tego, co 
dane) poznanie, działanie odpowiednio znajduje swoją legitymizację 
w czystej woli, a twórczość artystyczna w trzeciej czystej formie świa
domości -  w czystym odczuwaniu. Estetyka... jako trzecia część syste
mu „czystej” filozofii przedstawia trzecią syntetyczną możliwość świa
domości uprawomocnioną w c z y s t y m  u c z u c i u .  W konsekwencji 
problem estetyki Cohena sprowadza się do problemu jedności sztu
ki. Metodyczne rozpoznanie podstaw ma prowadzić do określenia 
odmienności i swoistości dzieła sztuki.

Cohen w Estetyce czystego odczuwania koncentruje się na dwóch 
zagadnieniach, mianowicie na odróżnieniu estetyki od historii sztuki 
i wiedzy o sztuce oraz na definicji estetyki. Jego zdaniem filozof po
winien zwracać się bezpośrednio do dzieła sztuki i w zetknięciu z nim 
kształtować swoją myśl; bezpośrednio -  to znaczy bez odwoływania 
się do historii sztuki czy wiedzy o sztuce.

Abhandlungen. Hermann Cohen zum 70-sten Geburtstag (4. Juli. 1912). B erlin 1912 
oraz „Judaica", Berlin 1912, a także zeszyt specjalny „K ant-Studien” 1912, Bd. 17.



Naczelnym pojęciem w koncepcji estetycznej Cohena jest piękno; 
ono wyznacza związek między jednostką a dziełem sztuki. Przesłan
ki wyjściowe rozumowania Cohena można przedstawić następująco. 
Zgadza się on z Kantem, że doświadczenie piękna nie jest przyczyno
wo związane z postrzeganym przedmiotem. Zatem  doświadczenie 
estetyczne nie wiąże się z percepcją określonych cech przedmiotów, 
wywołujących określone uczucia. W takim przypadku estetyka była
by wiedzą empiryczną. Piękno nie jest więc obiektywną cechą przed
miotu. Nie może być również subiektywnym (tj. czysto osobistym, 
indywidualnym) odczuciem połączonym z danym przedstawieniem, 
albowiem sąd wydany na tej podstawie nie byłby bezinteresowny. 
Takie ujęcie w punkcie wyjścia uniemożliwiałoby uprawianie estety
ki8. Kant zatem odwołał się do sądu smaku, którego racja determinu
jąca jest subiektywna, ale który -  po spełnieniu rygoru bezinteresow
ności -  mamy prawo przypisać każdemu. W ten sposób Kant usiłował 
powiązać subiektywność sądu estetycznego z jego powszechną waż
nością. Estetyka Kanta opierała się na przekonaniu, że nie istnieje 
żadne obiektywne kryterium smaku. W tym sensie cała estetyka po- 
kantowska zaprzeczała możliwości estetycznego prawodawstwa. Zda
niem Cohena natomiast problem estetyczny w ogóle upada wraz z za
negowaniem owego wewnętrznego prawodawstwa sztuki. Uznał on, 
że sądy o pięknie nie mogą być wynikiem subiektywnych doznań pod
miotu empirycznego, a w efekcie subiektywnego sądu smaku. Zatem 
skoro nie empiryczna, to musi istnieć jakaś inna podstawa powszech
nej ważności sądu estetycznego. Czyste uczucie stanowi autonomiczną 
władzę zdolną ustalać i tworzyć prawidła mocą realizowanej przez 
siebie wytwórczości. Cohen podkreśla różnice między prawodaw
stwem (Gesetzlichkeit) a zasadami {Gesetze). Prawodawstwo nie jest 
sprowadzalne do treści poszczególnych zasad estetycznych; jest tym, 
co w Logice... i Etyce... zostało określone jako „czyste”. Estetyka... 
zaś jako estetyka systematyczna staje obok Logiki... i E tyki... W tym 
sensie, tak jak mówi się o logice poznania i logice moralności, przez 
analogię można mówić o logice świata sztuki. Prawodawstwo jest ro

8 Por. W. K i n k e 1: Beiträge zur Aesthetik des reinen Gefühls. In: Philosophische 
Abhandlungen... Kinkel, opierając się na pracy C ohena pt. Kants Begründung der 
Aesthetik (1885), przeciwstawia transcendentalne ujęcie estetyki C ohena estetyce od
wołującej się w swych ustaleniach do psychologii (M eum ann, W undt, Kiilpe, Lipps, 
V olkelt).



zumem sztuki. Nigdy całkowicie nie ujawnia się ono w zasadach re
alizowanych przez poszczególne dzieła sztuki. To nie zasady czynią 
z artysty geniusza, lecz prawodawstwo, z którego wynikają. Geniusz 
jest wyrazicielem rozumu sztuki, ma zdolność urzeczywistniania jej 
prawodawstwa, w konsekwencji ujawnia nowe zasady. Twórca nie 
osiągający poziomu genialności nie dotyka ani zasad, ani tym bar
dziej prawodawstwa.

Cohenowskie ujęcie prawodawstwa jest porównywalne znaczenio
wo z hipotezą w platońskim sensie z tym, co leży u podstaw. Cohen 
definiuje je jako prawodawstwo estetycznej świadomości. Rozważa 
świadomość i jej jedność nie tylko w stosunku do wytwarzanego 
przedmiotu, lecz także w odniesieniu do niej samej. Co to znaczy? 
Jest to ujęcie świadomości przez nią samą, w jej przebiegach i aktyw
ności, w których spełnia się jedność świadomości, nie odnosząc się 
jednak do wytwarzanego przedmiotu. Pytanie o nowy rodzaj prawo
dawstwa jest zatem dla Cohena zarazem pytaniem o nowy rodzaj 
świadomości. W efekcie wyczerpującej analizy psychologii odczu
wania9 autor odkrywa nową systematyczną właściwość świadomości 
znajdującą swój wyraz w estetycznym odczuwaniu. Określa ono nie
zależny rodzaj świadomości, odróżnialny od tych względnych stopni 
i poziomów uczuć dotychczasowych rodzajów świadomości. Ten nowy 
rodzaj świadomości realizuje się w czystym uczuciu {Gefühl), które 
jest w estetyce Cohena pojęciem kluczowym. Filozof, budując este
tyczną świadomość na „czystym” uczuciu, wychodzi poza wąskie po
jęcie świadomości w sensie formalno-logicznego racjonalizmu.

W Cohenowskiej systematycznej metodyce odczuwanie jest przede 
wszystkim pojęciem czystego uczucia. Obiektywizację, jakiej wymaga 
metodyka czystości, Cohen odnajduje w korelacji; jej istnienie jest 
uwarunkowane korelacją podmiotu i przedmiotu, odczuwania i dzie
ła sztuki. Myśl Cohena porusza się w polu teoretycznym zbudowa
nym na relacji czystej podmiotowości odczuwania i dzieła sztuki. 
Dzieło sztuki stanowi rezultat czystego, wytwórczego uczucia {des 
reinen, erzeugende Gefühl). Czyste uczucie zyskuje tutaj swoją specy
ficzną obiektywność jako to, co umożliwia przedmiot. Właśnie uczu

9 Strukturą świadomości, tzn. psychologią odczuwania, Cohen wnikliwie zajm uje 
się w rozdziale czwartym pierwszego tom u Estetyki... Ze względu na obszerność wy
wodu i skomplikowane motywy nie sposób w tym miejscu choćby w skrócie przedsta
wić tej koncepcji, tym bardziej że wykracza to poza tem at niniejszego szkicu.



cie i jego wytwórczość określają podstawowy problem estetyki Cohe
na. Jeżeli zatem przypisuje on estetycznej świadomości funkcję wy
twarzania, to po to, by momentowi spontaniczności świadomości 
przywrócić właściwe miejsce. Jego estetyka w istocie traktuje o two
rzeniu, o tworzeniu dzieła sztuki.

Samo odczucie (Fühlung selbst) stanowi problem dla czystej me
todyki. Jest ono przeciwstawione wszelkiemu wczuwaniu się; czyste 
uczucie nie jest więc wczuwaniem się, lecz niejako spełnieniem (Er- 
fiihlung) i to po obu stronach: obiektu i podmiotu. Cohen ciągle wraca 
do stwierdzenia, że czyste uczucie wytwarza samo siebie, że wypływa 
ono z wzajemnego, specyficznego oddziaływania estetycznego odczu
cia i jego treści. Uczucie i estetyczny przedmiot nie pozwalają się 
rozdzielić, ujmowanie ich w rozdzieleniu jest wynikiem perspektywy 
teoretycznej. W procesie przeżycia estetycznego ma miejsce swobod
na gra władz psychicznych (intelektu, wyobraźni, woli) i ich treści, 
gra, która rządzi się swoimi regułami i daje w efekcie nowe poznanie, 
które może być jedynie odczute. Treści poznania i moralności tworzą 
materię, wstępny warunek możliwości zaistnienia tej nowej, wytwo
rzonej treści. Czyste uczucie obejmuje jako swój materiał te wszyst
kie względne poruszenia uczuć towarzyszące wrażeniom, myśleniu, 
woli, w których znajduje swój wyraz z jednej strony poznanie, z dru
giej -  wola. Należy podkreślić, że to, co estetyczne, a nie tylko to, co 
teoretyczne i praktyczne, zostaje przekształcone, ale że oba te mo
menty i formy jako materiał wchodzą w formę sztuki. Zatem prawo
dawczy w świecie przyrody czysty rozum i prawodawcza w świecie 
społecznym czysta wola zostają postawione obok siebie jako warunki 
wstępne urzeczywistnienia się twórczego podmiotu. Z  tej perspekty
wy estetyka może być interpretowana jako próba mediacji między 
poznaniem a praktyką, jako próba wzniesienia ich na wyższy poziom 
przez wyznaczenie w obrębie sztuki jedności: świata przyrody i świata 
moralności.

Należy podkreślić, że Cohen wprowadza tym samym nowe rozu
mienie odczuwania, odmienne od dotychczas przypisywanych mu zna
czeń. Czyste uczucie -  podobnie jak czyste poznanie i czysta wola -  
stanowi f o r m ę  ś w i a d o m o ś c i .  W tym sensie Cohen nie 
akceptuje Kantowskiego rozwiązania. Kant bowiem, wyodrębniając 
podstawowe dla swej koncepcji estetycznej uczucia: rozkosz (Lust) 
i przykrość (Unlust), rozumiał je jako afekty, a afekt jest w zasadzie



ogólnym określeniem zmysłowego elementu poznania. Cohen dzięki 
użyciu systematycznej metody wykracza poza Kantowskie stanowi
sko i szkodliwe -  jego zdaniem -  skutki, jakie to ujęcie przynosi. 
Uznaje, iż estetyczne doznanie nie może zostać na tej drodze wy
jaśnione, nie daje się bowiem sprowadzić do zmysłowo odczutej 
przyjemności i przykrości. Kantowska rozkosz (przyjemność) i przy
krość rozumiane jako zmysłowe odczucie celowości nie mieszczą się 
w apriorycznej metodyce Cohena. Według tego ostatniego uczucie 
jest drogowskazem, nie jest jednak sprowadzalne ani do przyjemno
ści, ani do przykrości. Pojęcie czystego uczucia musi odkrywać nowy 
rodzaj czystości jako nowy rodzaj czystego wytwarzania (der reinen 
Erzeugung). To właśnie decyduje o możliwości określenia sztuki jako 
odrębnej dziedziny kultury.

Z tego punktu widzenia rozstrzygające znaczenie ma teza episte- 
mologiczna będąca parafrazą Kantowskiej, a mianowicie: czyste uczu
cie wnika tylko w to, co samo wedle swego projektu wytwarza. Ozna
cza to, że świat sztuki ma swoją logikę -  logikę uczuć. Cohen nie 
pozostawia wątpliwości -  dopiero to, co aprioryczne, umożliwia sztu
kę. Jedność sztuki jest tu założona. Konieczność jedności nie jest fak
tem empirycznym, zostaje ona wywiedziona jako warunkująca możli
we doświadczenia estetyczne. Jest to konieczność transcendentalna. 
Czyste uczucie, podobnie jak czyste poznanie i wola, jest funkcją 
transcendentalną.

Mówiąc o pięknie i jego roli w koncepcji estetycznej Cohena, na
leży podkreślić, że odrzucił on te wszystkie ujęcia piękna, w których 
uzależnia się je od czegoś poza samym tym pięknem: od poznania 
(Hegel), moralności (Herbart) czy wreszcie celowości zorientowanej 
według opozycji przyjemność -  przykrość (Kant). Cohen doszedł do 
przekonania, że piękno stanowi jakąś szczególną i nową treść będącą 
wytworem czystego uczucia. Piękno jest tu ideą, nie „absolutnym by
tem” jak u Schellinga, lecz wiecznym zadaniem, zawsze tylko hipo
tezą, założeniem, nigdy podstawą. Piękno pełni funkcję idei regula- 
tywnej, określa nie rozum, wolę, lecz uczucie. Ten status sprawia, iż 
wszelkie próby ugruntowania piękna nie znajdują ostatecznego roz
strzygnięcia. Piękno ujawnia się pośrednio, w procesie mediacji po
między jednostką a dziełem sztuki. Jako takie pozostaje ciągle nieokre
ślone, jego treść jest wyprowadzana z pojęć podrzędnych opisujących 
jego aspekty. Cohen niewątpliwie odrzucił Kantowskie przyporząd



kowanie pojęć piękna i wzniosłości. Istotę sztuki określa w koncepcji 
Cohena piękno rozumiane jako pojęcie nadrzędne. W rozdziale pią
tym pierwszego tomu Estetyki..., gdzie autor rozważa pojęcie piękna 
i jego momenty (wzniosłość i humor), wiąże ich podstawy z estetycz
nym odczuwaniem. Żaden przedmiot, żadna treść nie mogą zostać 
uznane za wchodzące w zakres sztuki, jeżeli pozostają w opozycji do 
pojęcia piękna. Brzydota nie stanowi tu kontrargumentu, Cohen bo
wiem uznał, iż prawidłowo ujęta stanowi aspekt humoru. Co więcej, 
w jego ocenie brzydota ma zawsze wymiar akcydentalny, nigdy nie 
jest odrębnym, samodzielnym tematem dzieła sztuki. W konsekwen
cji także pojęcie brzydoty autor podporządkowuje pojęciu piękna.

Za motyw przewodni Cohenowskiego Systemu filozofii można 
uznać ideę humanizmu (die Humanität). Etykę... zamyka rozdział 
zatytułowany Die Humanität, w którym czysta wola zyskuje swoje 
ostateczne oparcie w humanizmie, miłości do człowieka będącej naj
szlachetniejszym z ludzkich uczuć. Także w Estetyce... znajduje swój 
wyraz idea człowieczeństwa (die Idee der Menschheit). Estetyka czy
stego odczuwania jest hołdem oddanym Kantowi jako twórcy syste
matycznej estetyki, który inteligibilną podstawę piękna powiązał z po
wszechnym odczuciem właściwym naturze ludzkiej10. Myśl o równości 
wszystkich jednostek ma niewątpliwie także swój rodowód w Kan- 
towskim imperatywie. W przekonaniu Cohena całość odniesień pew
nego szczegółowego jestestwa, określanego ogólną kategorią: czło
wiek, będąca dla czystego myślenia li tyłko zagadką, jest możliwa do 
ujęcia w czystym uczuciu. Czyste uczucie -  w myśl założeń Cohena -  
obejmuje całość doświadczenia, wykracza poza kwalifikacje intelektu 
czy woli. Obiektywne kryterium czystego odczuwania jest w jedności 
„z miłością do człowieka, pojętą jako miłość do natury człowieka”11. 
Zatem miłość dopiero w estetyce znajduje swoje właściwe miejsce, 
humanizm zaś zachowuje swoje prawa. Etyka utożsamiała człowieka 
z człowieczeństwem, a problem cnoty ze względu na jego korelację 
z godnością został uwolniony od relatywizującej siły miłości. Oczywi
ście etyka jako nauka o cnocie nie mogła nie uwzględniać historycz
nego doświadczenia cnoty miłości, jednakże dopiero Cohenowska 
estetyka jest swoistym hymnem na cześć miłości do człowieka, miło

10 Por. H. C o h e n: Ästhetik des reinen Gefühls.... Bd. 2, s. 430.
11 Tam że, Bd. 1, s. 228.



ści do wszystkich ludzi. Czyste odczuwanie jest „czystą, wyraźną, uni
wersalną miłością [...], swoistą źródłową miłością', miłością do natu
ry człowieka, do jedności tej natury w ciele i duszy człowieka, do 
takiej jedności, którą sztuka w obrazie człowieka wytworzyć jest zdol
na”12. Dlatego też miłość do człowieka jest „moralnością” twórcy, 
artysty, a jednostka dopiero w ramach estetyki zyskuje swoje ugrun
towanie. Miłość w jej uniwersalnym, podstawowym znaczeniu (wy
wodzącym się od Platońskiego ujęcia Erosa) to -  według Cohena -  
rzeczywiste źródło sztuki.

„Sztuka jest sztuką jednostki. Nie tylko tej tworzącej, lecz także 
odbiorcy, który musi być odtwórcą wszystkich treści, w których roz
poznaje siebie; musi dążyć do rozwiązania zadania Ja, które każde 
prawdziwe przeżycie sztuki stawia. To Ja jest oczywiście tutaj zada
niem, ale w tym zadaniu dane jest rozwiązanie jako dokonane współ- 
myślenie. To, co niedostępne, znajduje tutaj swoją realizację.”13 Taki 
jest program Cohenowskiej estetyki. W czystym odczuwaniu nowy 
wymiar twórczej świadomości sprowadzony zostaje do wytwarzania 
(Erzeugung). Wytworem czystego odczuwania jest własne Ja. „To, 
czym dotychczas był podm iot, jednością pojęcia w poznaniu, jedno- 
ścią powszechności w woli, te obydwa dotychczasowe wymiary Ja tracą 
na znaczeniu wobec mocy tego nowego Ja, które z soków tego, co 
przedpodmiotowe (Vorsubjekte), wyrasta. Tak jak odczuwanie dopie
ro teraz osiąga swoją samodzielność i samoistność, tak też podmiot 
odnajduje poczucie siebie (Selbstgefühl) we własnym estetycznym 
Ja.”14 „Podczas gdy w łasne/a w woli tylko powszechnością jest i może 
być, estetyczna świadomość czyni indywiduum zadaniem dla samego 
siebie, i na podstawie tego nowego rodzaju świadomości powstaje 
nowe Ja, nowe Ja o takim [poziomie] samostanowienia, jakiego nie 
znają obydwie wcześniejsze części systemu. W czystym odczuwaniu, 
w tym, co jednostkowe, realizuje się ogólność.”15

W tym kontekście należy podkreślić, iż Cohen w swojej Estety
ce... usiłuje ugruntować, zadowalająco umieścić historyczne ludzkie 
indywiduum w systemie. Logika... mogła to indywiduum uznać tylko

12 Tamże. Bd. 2, s. 416.
13 Tam że, Bd. 1, s. 209.
14 Tamże, Bd. 2, s. 417.
15 Tam że, Bd. 1, s. 198.



za biologiczną jedność, Etyka... za nośnik idei człowieczeństwa, w Es
tetyce... problem ten zyskał swoje szczegółowe rozwinięcie. O ile |ed- 
nak można się zgodzić, iż Estetyka... Cohena w większej mierze niż 
wcześniejsze części systemu dąży do oddania specyfiki bytu ludzkie
go, o tyle trzeba zastrzec, że wciąż nie dotyka problemu jego egzy
stencji, wręcz podąża w kierunku przeciwnym, traktuje go bowiem 
jako wytwór czystego uczucia. Cohenowska idea człowieczeństwa nie 
jest identyczna z Kantowską. Dla Kanta każdy człowiek jest nośni
kiem idei człowieczeństwa. To stwierdzenie zakłada określony spo
sób stawiania pytań, niedopuszczalny w systemie czystej metody. 
W tym ujawniają się mankamenty idealistycznej tendencji do jedności, 
ponieważ z tej perspektywy możliwe jest tylko ogólne ujęcie proble
mu istnienia konkretnego człowieka. Co więcej, wytworzony w czystym 
odczuwaniu estetyczny podmiot nie da się skorelować ani z pod
miotem teoretycznym, ani z tym, który jest moralnym zadaniem czło
wieka w obrębie etyki. Należy zatem uznać, że podstawy systemu 
Cohenowskiego nie obejmują problemu konkretnej egzystencji1'’. 
Ostatecznie w swojej Estetyce... autor przesuwa ten problem na plan 
psychologii. Koncepcję estetyczną opiera bowiem na idei humani
zmu, a ta -  jego zdaniem -  wymaga dalszego opracowania na gruncie 
psychologii. Cohen nosił się z zamiarem napisania pracy pt. Psycho
logie als Enzyklopädie der Philosophie. Pomysł nie został zrealizowa
ny -  nie zdążył opracować psychologii, przez co cała jego teoria este
tyki staje pod znakiem zapytania.

Podsumowując, system Cohena obejmuje trzy tradycyjne obszary 
kultury filozoficznej: poznanie prawdy, dobra i piękna. Autor przyj
muje trójpodział funkcji psychicznych (obecny także w systemie Kan
ta) na: funkcję poznawczą, funkcję pożądania i funkcję odczuwania. 
Tak jak prawda i dobro realizują się zgodnie z prawodawstwem czyste
go rozumu i czystej woli, tak zasadą prawodawczą sztuki jest czyste 
uczucie. W tym sensie można twierdzić, iż Cohen swoją koncepcję 
estetyki buduje na emocjonalnym a priori. Mimo iż uznał poznanie 
i moralność za stanowiące warunki wstępne sztuki, to jednak nigdzie 
nie absolutyzuje sztuki, nie przypisuje jej nadrzędnej roli. Raczej au- 
tonomizuje sztukę, koncentruje się na określeniu prawidłowości ją

16 System czystej filozofii nie mówi nic o konkretnym  człowieku (ten w ątek stano
wi późne osiągnięcie Cohenowskiej filozofii religii).



opisujących. Tak pojęta, miała stanowić podstawy wszelkiej tzw. em
pirycznej wiedzy o sztuce (wiedza o sztuce, historia sztuki)17.

Główną cechą filozofii Cohena jest dążność do wykładu myśli 
w postaci systemu. Znajduje to swój wyraz w próbie zamknięcia ludz
kiej percepcji w określonym horyzoncie, co więcej -  w utożsamieniu 
owego horyzontu ze światem w ogóle. Świat staje się porządkiem 
wyznaczonym przez język transcendentalnych kategorii i zasad. Nie- 
odróżnianie na płaszczyźnie językowej i pojęciowej tego, co istnieje 
naprawdę, od tego, co istnieje na mocy pojęcia, znajduje wyraz także 
w przedmiotowym sposobie mówienia o ,Ja  transcendentalnym’1. 
Oznacza to, że transcendentalnie ustanawia się jego istnienie metafi
zyczne. „Logiczne warunki możliwości” (czyste myślenie, czysta wola, 
czyste uczucie) zyskują niepostrzeżenie wymiar metafizyczny w nie
określonym pojęciu metafizycznego bycia przyczyną, bycia źródłem 
prawomocności i możliwości.

Na zakończenie kilka uwag dotyczących recepcji myśli estetycznej 
Cohena. Wśród osób wywodzących się ze szkoły marburskiej odbiór 
Estetyki... był pozytywny; świadczy o tym recenzja Buchenaua18 czy 
też serwilistyczna wręcz ocena Sterna19. Bardziej wyważone stanowi
sko zajęli Natorp211 i Cassirer21, którzy zarzucali Cohenowi przede 
wszystkim lekceważenie badań z zakresu historii sztuki i wiedzy
o sztuce. Od tego oficjalnego stanowiska szkoły odbiegają w sposób 
zasadniczy opinie wyrażone w prywatnej korespondencji. Natorp 
w trzech listach22 do Górlanda, wypowiadając się o Cohenowskiej

17 W koncepcji C ohena relacja między empirycznymi naukam i o sztuce a samą 
estetyką pozostaje niejasna. Stosując to rozróżnienie, opiera się on na arbitralnym
i nieuzasadnionym założeniu, że nauki te zajm ują się tylko historycznym opisem dzieła 
sztuki, natom iast do estetyki należy badanie jego recepcji.

18 Por. A. B u c h e n a u :  Zur methodischen Grundlegung der Cohenschen Ästhe
tik. „Zeitschrift für Ä sthetik und allgemeine K unstwissenschaft“ 1913, Nr 8.

I<J Por. P. S t e r n: Hermann Cohen „Ästhetik des reinen Gefühls”. „Zeitschrift für 
Ä sthetik  und allgemeine Kunstwissenschaft“ 1913, N r 8.

211 Por. P. N a t o r p: Hermann Cohens philosophische Leistung unter Gesichts
punkte des Systems. Berlin 1920, s. 20 n; T  e n Ż e: Kant und die Marburger Schule. 
„K ant-Studien" 1912, Bd. 17, s. 216 n.

21 Por. E. C a s s i r e r: Paul Natorp. „K ant-Studien" 1925, Bd. 30, s. 288 n.
22 Paul Natorp an Görland -  listy z: 5.10.1911, 29.02.1912, 9.03.1912. In: H . H o l -  

z h e y: Cohen und Natorp. Bd. 2: Der Marbuiger Neukantianismus in Quellen. B asel- 
-S tu ttg art 1986, s. 403, 408, 409-410.



Estetyce..., sformułował dwa podstawowe zarzuty. W pierwszym rzę
dzie skrytykował centralną kategorię „uczucia”23. Uznał, iż usilnie po
dejmowane przez Cohena próby wykazania aktywnego, obiektywne
go wymiaru uczucia są nieprzekonywające, wciąż bowiem pozostaje 
ono bierne i subiektywne. W tym kontekście całkowicie niezrozumia
łe jest dla Natorpa znaczenie, jakie przypisuje Cohen wzruszeniu, 
emocji właściwych odbiorowi dzieła sztuki. Według Natorpa są to 
przeżycia towarzyszące, będące czymś zewnętrznym wobec istoty uję
cia estetycznego. Jego zdaniem Cohen odwołuje się do subiektywnej 
charakterystyki, nie mającej nic wspólnego z szukaniem obiektyw
nych podstaw estetyki. Subiektywizacja ta jest bezpośrednią konse
kwencją -  to drugi z zarzutów Natorpa -  sprzeniewierzenia się Cohe
na transcendentalnej metodyce24. Aby pozostać wiernym tej metodzie, 
należałoby wyjść od nauki, czyli od historii sztuki i wiedzy o sztuce. 
Niestety tych pomysłów sam Natorp nigdy nie zrealizował, nie sfor
mułował własnej estetyki25. Pozostawił nam jedynie liczne przyczyn
ki, nawiązania, uwagi, które jednakże odzwierciedlają wpływ estetyki 
Cohena. Ślady silnego oddziaływania założeń estetyki Cohena ujaw
niają także pisma innych przedstawicieli szkoły marburskiej: Kinke- 
la26, Görlanda, Buchenaua, Fritzschego, Horsta. Poprzez Natorpa 
wpływ jej widoczny jest przede wszystkim w koncepcji M. Wundta, 
a także R. Hönigswalda, którzy podejmują tradycję systemowo zo
rientowanej estetyki. Dalsza recepcja tej estetyki w obszarze filozofii 
sztuki i wiedzy o sztuce dokonała się głównie za sprawą E. Cassire
ra27. W czasach najnowszych estetyką Cohena zajmował się między 
innymi G. W olandt28.

23 Por. tam że, s. 408 i 409.
24 Por. tamże.
25 Por. I. K r e b s: Paul Natorps Ästhetik. Eine systemtheoretische Untersuchung. 

„Kant-Studien E rgänzungshefte” Bd. 109; E. W i n t e r h a g e r :  Das Problem des 
Individuellen. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte Paul Natorps. M eisenheim  1975.

26 W alter Kinkel szczególnie wnikliwie zajął się estetyką C ohena. Por. W. K i n- 
k e 1: Beiträge zur Ästhetik des reinen Gefühls...; T e n ż e :  Hermann Cohens Ästhetik 
des reinen Gefühls. „D eutsche L iteraturzeitung“ 1912, Nr. 33; T e n ż e :  Hermann 
Cohen. Eine Einführung in sein Werk. S tuttgart 1924.

27 Por. W. S t r u m  f e I s: Grundprobleme der Ästhetik. M ünchen-B asel 1959.
28 G. W o 1 a n d t: Geltungsgedanke und Kulturphilosophie. In: Idealismus und 

Faktizität. Berlin-N ew  Y ork 1971; T e n ż e :  Einleitung. In: H. C o h e n: Werke. Bd. 8. 
H ildesheim  1982.



Pomiędzy niepoznawalnością a niewyrażalnością 
Analiza granic poznania 

w  filozofii teoretycznej Immanuela Kanta 
i w  pierw szej filozofii Ludwiga Wittgensteina

Bożena Kolek

Nie ulega wątpliwości, że myśl Immanuela Kanta wywarła silny 
wpływ na środowiska filozoficzne jemu współczesne, jak i późniejsze. 
Można nawet pokusić się o pytanie: czy możliwe jest uprawianie filo
zofii bez odniesienia się choćby w najmniejszym zakresie do Kan- 
towskiej koncepcji? Nie odpowiadając jednoznacznie na to pytanie, 
pragnę podkreślić, że filozofia Kanta daje olbrzymie możliwości in
terpretacyjne, jest szeroko komentowana i silnie inspirująca.

Elementy kantyzmu można także znaleźć w dziele Ludwiga Wit
tgensteina pt. Tractatus logico-philosophicus\ Wskazuje na to rów-

1 W  artykule analizuję wyłącznie tezy Traktatu..., pom ijając inne prace L. W itt
gensteina, z następujących powodów:

a) Traktat... jest jedyną publikacją książkową W ittgensteina, która ukazała się za 
jego życia, nie licząc artykułu pt. Some Remarks on Logical Form ogłoszonego w 1929 
roku w czasopiśmie „Proceedings o f the A ristotelian Society”.

b) Elem enty kantyzm u wyraźne są jedynie w Traktacie... Zob. np. E. S t e n i u s: 
Wittgenstein’s „Tractatus”. A  Critical Exposition o f the Main Lines o f Thought. Oxford 
1960.

c) D zieła W ittgensteina opublikowane po jego śmierci nie prezentują, w przeci
wieństwie do Traktatu..., spójnej koncepcji i przez wielu badaczy oceniane są negatyw
nie. Zob. np. B. W o 1 n i e w i c z: Ontologia sytuacji. W arszawa 1985. O dm iennego 
zdania jest J. W oleński, jeśli chodzi np. o Dociekania filozoficzne W ittgensteina. Zob. 
J. W o 1 e ń s k i: Ludwig Wittgenstein o naturze refleksji filozoficznej. W: Filozofia 
współczesna. Red. Z. K u d e r o w i c z. T. 2. W arszawa 1990.



nież B. Woiniewicz, gdy stwierdza, że „filozofia Traktatu... jest pewną 
odmianą kantyzmu”2.

Interesujące jest podobieństwo myślenia Kanta i Wittgensteina, 
kiedy analizuje się problem granicy zawarty w Kiytyce czystego rozu 
mu i w rozprawie Tractatus logico-philosophicus. Obaj filozofowie 
w swoich koncepcjach pewne granice wyznaczają: Kant -  kiedy anali
zuje warunki poznawalności i bycia przedmiotów, Wittgenstein -  kie
dy analizuje stosunek myśli do świata. Podobieństwo myśli Kanta 
i Wittgensteina nie sprowadza się jedynie do tego, że obaj pewne gra
nice wyznaczają; jest ono widoczne także w tym, między czym a czym 
owe granice ustalają.

Kant umiejscawia przedmiot transcendentalny na granicy oddzie
lającej to, co możliwe jest do poznania, od tego, co jest niepoznawal
ne. Pojęcie przedmiotu transcendentalnego jest zatem pojęciem gra
nicznym, oddziela to, co jest dla nas, czyli zjawisko, od tego, co dla 
nas już nie jest, czyli od rzeczy samej w sobie. W poznaniu dochodzi
my do tej granicy, zatrzymujemy się i dalej nie sposób przejść. Wszyst
ko, co poza tą granicą, jest już niemożliwe do poznania. Poznanie 
według Kanta zachodzi dzięki formom apriorycznym i uzależnione 
jest od podmiotu, który doświadczając zjawiska, jednocześnie warun
kuje przedmiot empiryczny. Udział podmiotu myślącego, bez które
go nie ma przedmiotu, wskazuje, że przedmiot nie jest jeszcze czymś 
ostatecznym, do czego może zmierzać myślący podmiot. Jeżeli istnie
je zjawisko, to musi istnieć także coś, co się przejawia w zjawisku, 
jakaś jego podstawa. Niemożliwość istnienia podstawy zjawiska wy
daje się absurdem. Kant pisze o tym jasno: „Przedmioty musimy tak
że jako rzeczy same w sobie móc, jakkolwiek nie poznać, to przecież 
przynajmniej pomyśleć. Inaczej bowiem wynikałoby z tego niedo
rzeczne twierdzenie, że istniałoby zjawisko bez czegoś, co by się prze
jawiało.”3

Kant rozróżnia zatem wyraźnie świat poznawalny, czyli zjawiska,
i świat możliwy jedynie do pomyślenia, lecz niepoznawalny -  rzeczy' 
same w sobie. Taką interpretację daje E. Adickes: „Jeden i ten sam 
przedmiot jednocześnie jest rzeczą w sobie i zjawiskiem, rzeczą w so

2 B. W o 1 n i e w i c z: Rzeczy i fakty. W arszawa 1986, s. 34.
2 I. K a n t: Krytyka czystego rozumu. Ttum. R. I n g a r d e n. T. 1. W arszawa 1986,

s. 39-40.



bie wprawdzie w nim niepoznawalną, ale jednak w nim się przejawia
jącą.”4

Istnienie rzeczy samej w sobie -  podstawy zjawiska -  niektórym 
wydaje się problematyczne. W tradycji filozoficznej obecne są inter
pretacje myśli Kanta odmawiające rzeczy samej w sobie istnienia 
(S. Maimon, J. G. Fichte, G. E. Schultze). Jednak gdyby przyjąć taką 
interpretację, trzeba by było odmówić wartości myśleniu, pozostać 
jedynie na poziomie zmysłowości, i przyjąć, że świat nie ma swej wła
snej istoty, lecz jest wyłącznie warunkowany podmiotowo. Przy takim 
założeniu straciłoby wartość „graniczne” pojęcie przedmiotu trans
cendentalnego i nie miałoby sensu rozróżnienie na świat poznawalny
i niepoznawalny. Kant pisze o tym jasno: „Świat zmysłowy to tylko 
łańcuch zjawisk powiązanych z sobą według praw powszechnych, nie 
posiada przeto sam dla siebie istnienia; nie jest właściwie rzeczą samą 
w sobie i odnosi się przeto z konieczności do tego, co zawiera podsta
wę tych zjawisk, do istot, które mogą być uznane nie tylko za zjawi
ska, lecz za rzeczy same w sobie.”5

Kantowska granica pokrywająca się z przedmiotem transcenden
talnym nie jest końcem (kresem), jest granicą poznania, ale nie gra
nicą myślenia. Należy tutaj rozróżnić pojęcie granicy (Grenze) i poję
cie ograniczenia {Schranke). Granica zdaniem Kanta jest tym, co 
rozdziela obszar możliwego doświadczenia (świat zmysłowości) i ob
szar niedoświadczalnych rzeczy samych w sobie. „Granica {Grenze) 
jest czymś pozytywnym, ponieważ oddziela świat możliwego doświad
czenia od świata rzeczy w sobie, ograniczenie {Schranke) zaś wytycza 
tylko kres, a więc »zamyka« ów świat możliwego doświadczenia.”6

Co ma wspólnego tak jasno wytyczona przez Kanta granica z gra
nicą, o której mówi w Traktacie... Wittgenstein?

Wiążącą wydaje się Wittgensteinowska teza: „Granice mego języ
ka oznaczają granice mego świata”7, przy czym zamiast pojęcia „ję

4 E. A  d i c k e s: Kant und das Ding an sich. B erlin 1924, s. 47, cyt. za: B. A  n- 
d r z e j e w s k i :  Problem noumenu w kantyzmie i neokantyzmie. W: W  kręgu inspiracji 
kantowskich. R ed. R. K o z ł o w s k i .  W arszaw a-Poznań 1983, s. 113.

5 I. K  a n t: Prolegomena. Tlum. B. B o r n s t e i n. W arszawa 1993, s. 158.
6 D. K u b o k: Mundus sensibilis i mundus intelligibilis w koncepcji Immanuela 

Kanta. W: „Folia Philosophica”. T. 14. Red. J. B a ń k a. Katowice 1996, s. 46.
7 L. W i t t g e n s t e i n :  Tractatus logico-philosophicus. Tlum . B. W  o 1 n i e- 

w i c z. W arszawa 1997, teza 5.6 (dalej: Tractatus, t. 5.6).



zyk” możemy podstawić pojęcie „myślenie”. Wittgenstein utożsamiał 
oba pojęcia i pisał o tym jasno: „Myśleć i mówić to jedno i to samo. 
Myślenie jest bowiem swego rodzaju językiem. Myśl też jest pewnym 
obrazem logicznym zdania, a wobec tego również swego rodzaju zda
niem.”8 Taką ideę zawiera również teza Traktatu...: „Myśl jest to zda
nie sensowne.”9 Sensowne, czyli takie, o którym możemy bez wątpie
nia powiedzieć, że jest prawdziwe bądź fałszywe.

W filozofii Wittgensteina występuje zatem pojęcie granicy. Jej 
wytyczenie między tym, co można w języku wyrazić, a tym czego 
wyrazić nie sposób, jest zasadniczym celem autora Traktatu...10. Pi
sze on: „Filozofia ma wytyczać granice tego, co da się pomyśleć, 
a tym samym i tego, co się pomyśleć nie da.”11 Jednak należy rozwa
żyć, w jakim znaczeniu W ittgenstein używa pojęcia „granica” . Do 
dyspozycji mamy Kantowskie Grenze i Schrenke. Termin Grenze 
wskazuje na dwie różne sfery oddzielone od siebie. Jedną z nich 
byłaby wtedy dla W ittgensteina sfera sensownych wypowiedzi (sen
sownych myśli), drugą -  sfera niesensownych wypowiedzi (niesen- 
sownych myśli). Gdyby natomiast przyjąć termin Schrenke, nastąpi
łoby całkowite ograniczenie sfery sensownych wypowiedzi, poza 
którą nie ma po prostu nic; nie istniałby drugi biegun, niemożliwe 
byłoby wypowiadanie jakichkolwiek twierdzeń. Grenze rozgranicza, 
Schrenke ogranicza.

Kiedy W ittgenstein pisze o filozofii, że „przedstawiając jasno 
to, co wyrażalne, wskaże na to, co niewyrażalne”12, sugeruje istnie
nie czegoś, co leży poza sferą sensownych wypowiedzi i upewnia 
w takiej interpretacji, dodając: „To się uwidacznia, jest tym, co mis
tyczne”13.

Nasuwa się więc wniosek, że Wittgenstein pojmuje granicę w Kan- 
towskim znaczeniu Grenze. Zresztą tym pojęciem posługuje się w te
zach Traktatu...u.

8 N otatka L. W ittgensteina z okresu pierwszej wojny światowej; cyt. za: B . W o l -  
n i e w i c z: Rzeczy i fakty..., s. 23.

9 Tractatus, t. 4.
1,1 Zob. B. W o 1 n i e w i c z: Ontologia sytuacji..., s. 10.
u Tractatus, t. 4.114.
12 Tractatus, t. 4.115.
13 Tractatus, t. 6.522.
14 Zob. Tractatus, t. : 5.143, 5.5561, 5.6, 5.61, 5.62, 5.632, 5.641, 6.43, 6.4311.



Wittgensteinowska granica przechodzi między wypowiedziami sen
sownymi (dorzecznymi) a niesensownymi (niedorzecznymi). W tym 
kontekście trzeba stwierdzić, że nakaz Wittgensteina, aby milczeć
0 tym, o czym nic powiedzieć nie można15, nie jest kategorycznym 
stwierdzeniem niemożliwości wszelkiej wypowiedzi o czymś, co leży 
poza granicą dorzeczności, ale stwierdzeniem niemożliwości sensow
nej wypowiedzi (resp. myślenia). To, na co wskazuje Wittgenstein, 
nakazując o tym milczeć, można porównać do tego, co Kant umiejsca
wia poza Grenze. Zdaniem obu filozofów jest to coś, o czym nic po
wiedzieć (określić tego) nie można: Kant nazywa to rzeczą samą w so
bie, Wittgenstein natomiast postuluje jedynie wskazać ową „rzecz”
1 zamilknąć. Trafnie ujmuje to B. Wolniewicz, pisząc: „Według Trak
tatu... treści metafizyczne są zaiste niewyrażalne, gdyż umysł dociera 
w nich właśnie do granic tego, co w ogóle da się rozumnie pomyśleć
i sensownie powiedzieć. Ale nie znaczy to przecież, że są one czystym 
urojeniem. Znaczy jedynie, że treściom owym można dać wyraz tylko 
pośrednio i okrężnie: chcąc wyrazić je wprost, wpadamy zawsze bądź 
w banał, bądź w absurd.”16 Gdy Wittgenstein w tezach Traktatu... 
używa pojęć leżących poza granicą sensownych wypowiedzi (na przy
kład Bóg), nie nadaje im żadnego znaczenia, nie określa ich, nie ma 
możliwości ich zweryfikowania, a co za tym idzie -  pozostają one 
niedorzeczne. W filozofii Kanta podobnie: dowiedzenie istnienia 
Boga i jego atrybutów dokonuje się w sferze rozumu praktycznego, 
a nie teoretycznego. Cel ludzkich działań leży poza granicami sen
sownego poznania teoretycznego. Według Wittgensteina „cel ludz
kich dążeń znajduje się poza granicami świata faktów”17. Sfera nie- 
wyrażalności, do której należy Bóg, etyka czy sens życia, jest tym, do 
czego działanie ludzkie dąży. Próba uporządkowania języka, której 
dokonuje Wittgenstein, zmierza do tego, aby -  jak to określa M. Ozię- 
błowski -  „nie przesłaniał on [język _ B. K.] tego, co ma »się ukazać« 
[...], bo w końcu Bóg (lub niewyrażalne) objawiają się poprzez samą 
rzeczywistość człowieczą (język)”is.

15 Zob. Tractatuś, t. 7.
lf B. W  o 1 n i e w i c z: Ontologia sytuacji..., s. 10.
1 Tractatus, t. 6.52.
,R M. O z i ę b i o w s k i :  Pomiędzy milczeniem i niedorzecznością. Wittgensteinow- 

ikie próby wyrażenia lego, co niewyrażalne. W: Dylematy filozofa. R ed. D . P i o b  u- 
c k a. Kraków 1999, s. 122.



Granica między wyrażalnym a niewyrażalnym jest w tezach Witt
gensteina wyraźnie wytoczona -  stanowi ją możliwość weryfikowania 
twierdzeń. Jedynym światem, wobec którego możemy formułować 
sensowne wypowiedzi, jest świat faktów. Dla Kanta granicą jest moż
liwość stosowania kategorii (pojęć intelektu), a jedynym światem, 
w którym aprioryczny aparat poznawczy znajduje swoje zastosowa
nie, jest świat zjawisk. Obie granice, Kantowska i Wittgensteinow- 
ska, są epistemologicznie nieprzekraczalne.



Teoria dwóch światów. Lask a Hartmann

Andrzej J. Noras

Podstawowym założeniem kantyzmu jest dualistyczne rozumie
nie rzeczywistości, co więcej -  można rzec, iż dualizm ten stanowi 
jego istotę. Mamy więc w myśli autora Krytyki czystego rozumu roz
różnienie zmysłowości i intelektu, receptywności i spontaniczności, 
a w konsekwencji także zjawiska i rzeczy samej w sobie. Cała filozo
fia pokantowska ujawnia jeszcze inny problem, który w koncepcji 
samego Kanta nie istnieje, a który wyraźnie pokazuje Konstanty 
Bakradze. „Jak się okazuje -  pisze on -  ze stanowiska Kanta nie 
można wyjaśnić faktu poznania filozoficznego. Logika matematyki
i matematycznego przyrodoznawstwa, którą usiłował przedstawić 
Kant w Krytyce czystego rozumu, nie mogłaby rozwiązać wszystkich 
zagadnień teoriopoznawczych, nawet gdyby była słuszna. Poznanie 
filozoficzne znalazło się poza refleksją Kanta, a logika filozofii po
została niezauważona. To miał na myśli Fichte mówiąc, że Kant nie 
uczynił swej filozofii przedmiotem analizy filozoficznej. Bo też w isto
cie, u Kanta poznanie zjawisk dokonuje się dzięki kształtowaniu 
materiału zmysłowego za pomocą apriorycznych form. Powstaje 
kwestia: jak się dokonuje poznanie samych form apriorycznych? 
Problem logiki poznania filozoficznego, w szczególności poznania 
kategoryj, można by próbować rozwiązać ze stanowiska idealizmu 
w sposób dwojaki: Zastosować znów sposób kantowski, przy czym 
przez materiał należałoby w tym wypadku rozumieć same formy 
aprioryczne, przez formę zaś -  tzw. formy form. Tak właśnie próbo
wał, jak wiadomo, rozwiązać zagadnienie Emil Lask. Drugi sposób 
był bardziej radykalny: polegał na przyjęciu bez żadnych ograni



czeń oglądu intelektualnego.”1 Ten sposób, który Bakradze nazywa 
drugim, charakterystyczny jest dla idealizmu niemieckiego, a we wła
ściwym sensie dla myśli Fichtego2. W arto przy tym zwrócić uwagę, 
że Bakradze ujawnia nie tylko różnicę pomiędzy idealizmem nie
mieckim a neokantyzmem, ale również ich pokrewieństwo. „Win- 
delband -  pisze Andrzej Przyłębski -  nadał (pod wpływem Lotze- 
go) myślom Cohena nowy kierunek. Inspiracja Lotzeańska wskazuje 
przy tym poza Lotzego na J. G. Fichtego. Dlatego też Wertphiloso- 
phie, tj. neokantyzm inspirowany przez W indelbanda i rozwijany 
przez Rickerta, jest właściwie bardziej neofichteanizmem.”3

Problem teorii dwóch światów wiąże się z filozofią Heinricha Ric
kerta. To, co jest właściwym przedmiotem filozoficznego poznania, 
Heinrich Rickert ujmuje zdecydowanie precyzyjniej w trzecim wyda
niu swojego opus vitae niż w wydaniach pierwszym i drugim. Własne 
stanowisko filozoficzne charakteryzuje tam jako stanowisko imma
nencji (Standpunkt der Immanenz). Zdaniem autora Der Gegenstand 
der Erkenntnis wzajemny stosunek podmiotu i przedmiotu -  przy czyni 
Rickert mówi o przeciwieństwie podmiot -  przedmiot (Subjekt-Ob- 
jekt-Gegensatz) -  może mieć trojaki wymiar. W pierwszym przypad
ku chodzi o przeciwieństwo podmiotu psychofizycznego i świata prze
strzennego, w drugim -  podmiot wymaga świata jako swego korelatu. 
„Filozofia transcendentalna -  stwierdza dalej Rickert -  może się roz
poczynać tylko od trzeciego przeciwieństwa, od stosunku świadomo
ści do jej treści albo podmiotu teoriopoznawczego do immanentnych 
wobec niego przedmiotów. To, co transcendentne -  jeśli w ogóle trze
ba je teoretycznie przyjąć -  musi być w y w n i o s k o w a n  e.”4 Są

1 K. B a k r a d z e :  Filozofia Ftegla. System i metoda. Ttum . Z. K  u d e r o w i c z. 
W arszawa 1965, s. 62.

2 Schelling podobnie jak Fichte wyznawał ogląd intelektualny, lecz nie podzielał 
z Fichtem  idealizmu subiektywnego. Hegel ogląd intelektualny odrzucał, natom iast 
z Schellingiem łączył go idealizm obiektywny.

3 A.  P r z y ł ę b s k i : ^ 7 poszukiwaniu królestwa filozofii. Z  dziejów neokantyzmu 
bodeńskiego. Poznań 1993, s. 14.

4 „Beginnen kann die T ranszendentalphilosophie nur mit dem  d r i t t e n  Ge 
gensatz, mit dem  V erhältnis des Bewußtseins zu seinem Inhalt oder des erkenntni^
stheoretischen Subjekts zu den ihm im m anenten O bjekten. D as Transzendente muß, 
falls es überhaupt theoretisch angenom m en w erden soll, e r s c h l o s s e n  sein."
H. R  i c k e r t: Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilo
sophie. 6. Aufl. Tübingen 1928, s. 68.



tutaj dwie kwestie związane z rozumieniem transcendentalizmu, czyli 
filozofii poszukującej warunków możliwości wiedzy w ogóle. Pierw
sza wiąże się ściśle z punktem wyjścia filozofii transcendentalnej, 
który -  w ujęciu neokantyzmu -  może być wyłącznie immanentny. 
Tylko bowiem taki punkt wyjścia da się usprawiedliwić, gdyż nie 
można ugruntować ontologii. R ickert podkreśla teoriopoznawczy 
charakter pojęć swej filozofii5. Druga kwestia wiąże się z rozum ie
niem „świadomości w ogóle”. Rickert poszukuje wiedzy obiektyw
nej i koniecznej, a zatem nie może mówić o świadomości empirycz
nej. Dlatego przedmiotem jego zainteresowania jest świadomość 
w ogóle, podmiot transcendentalny, którego rozumienie wywodzi 
z myśli Kanta. Kwestia ta wiąże się ponadto z ogólnym stanowi
skiem neokantyzmu, który w założeniu jest nie tylko antypsycholo- 
gistyczny, ale również -  w swej koncepcji filozofii -  antyhistoryczny. 
Dochodzi do tego jeszcze -  fundamentalny dla neokantyzmu ba- 
deńskiego -  problem „obowiązywania” bądź „ważności” (Geltung). 
Manfred Brelage tak charakteryzuje tę kwestię: „Chociaż krytycyzm 
sam określa się jako idealizm , to jego właściwym przedmiotem nie 
jest podmiot, lecz ogół pryncypiów, które naszym myślom nadają 
ważność i czynią je prawdziwymi myślami. Idealizm krytyczny nie 
jest idealizmem podmiotu, lecz [idealizmem] idei; zawdzięcza on 
swoją nazwę nie »idei« Locke’a w znaczeniu przedstawienia, lecz 
idei Platona w znaczeniu hipotezy, prawa, obowiązującej w arto
ści.”6 Jedynie uwzględniając tę perspektywę, staje się jasne, dlacze
go Rickert nie rozumie zarzutu konscjencjalizmu (łac. conscientia -  
świadomość), ograniczającego rzeczywistość do tego, co dane w świa
domości, który pod jego adresem wysunął Oswald Külpe. Rickert 
uważa, że termin ten nie jest właściwy, gdyż wiąże się z rozumie
niem poznania jako przedstawienia (a nie sądu), i wówczas każdy, 
kto nie jest zwolennikiem teorii dwóch światów, zasługuje na to mia-

5 Tamże, s. 58.
* „Obwohl der Kritizismus sich selbst als kritischen Idealismus begreift, ist sein 

eigentlicher G egenstand nicht das Subjekt, sondern der Inbegriff der Prinzipien, die 
unseren G edanken G ültigkeit verleihen und  sie zu wahren G edanken machen. D er 
kritische Idealismus ist kein Idealism us des Subjekts, sondern der Idee; nicht der »idea« 
Lockes in ihrer B edeutung als Vorstellung, sondern der Idee Platons in ihrer A usle
gung als Hypothesis, G esetz, geltender W ert verdankt er seinen N am en.” M. B r e-
1 a g e: Studien zur Transzendentalphilosophie. Berlin 1965, s. 94-95.



no7. Gwoli sprawiedliwości należy jednak dodać, że Rickert nie uj
muje kwestii dwóch światów w tak radykalnym znaczeniu, jak czyni 
to Emil Lask. Andrzej Orzechowski ma zatem rację, kiedy problem 
teorii dwóch światów przenosi na caty transcendentalizm8.

Dla Emila Laska głównym motywem filozofii jest idea jej ścisłej 
naukowości9, a więc mamy tu do czynienia z analogiczną do Husser- 
lowskiej koncepcją sensu. Lask mówi o sensie absolutnym, odróżnia
jąc go wyraźnie od sensu czegoś10. Koncepcja sensu nawiązuje do ro
zumienia filozofii, jej logicyzacji. U podstaw takiego rozumienia leży 
wspólne dla szkoły badeńskiej przekonanie, że przedmiotem pozna
nia jest wartość -  taki właśnie jest ogólny wydźwięk Der Gegenstand 
der Erkenntnis Rickerta i właściwie całej jego filozofii. Lask idzie jed
nak nieco dalej, a mianowicie próbuje pogodzić rezultaty neokanty- 
zmu badeńskiego z metafizycznym wysiłkiem filozofii. W związku 
z tym wskazuje na teorię dwóch światów jako podstawowy dualizm 
filozofii, występujący w każdej teorii filozoficznej pod postacią duali
zmu wartości i bytu. Lask mówi zresztą nie tylko o teorii dwóch świa
tów, za której protoplastę uznaje Platona11, ale -  w nawiązaniu do 
Arystotelesa -  o teorii dwóch substancji oraz metafizyce dwóch świa
tów, odnosząc tę ostatnią do filozofii Kanta12. Logika filozofii w uję
ciu Laska to przezwyciężenie tych teorii, odrzucenie ich i zastąpienie 
teorią dwóch elementów: elementu zmysłowego i nadzmysłowego.

7 R ickert pisze o „teorii dwóch rzeczywistości”. Zob. H . R  i c k e r t: Der Gegen
stand der Erkenntnis. Einführung... ,  s. 65 (przypis). Jest to  odpowiedź na książkę Ktilpe- 
go Die Realisierung (Leipzig 1912).

8 „Filozofia transcendentalna nie może jednakże obejść się bez koncepcji »dwóch 
światów«, świata subiektywnego i świata obiektywnego. Bez takiego »dualizmu« nie 
może być mowy o »przedm iotowym  poznaniu«.” A. O r z e c h o w s k i :  Pytanie 
o przedmiot poznania w idealizmie transcendentalnym Heinricha Rickerta. W: Szkice 
z dziejów filozofii niemieckiej. R ed. A. J e z i o r o w s k i .  W roclaw 1988, s. 64.

9 „Emil Lasks Lehre ist in ihren Grundlagen ebenso wie ihrem systematischen Auf
bau und der D urchführung nach bestim m t von der Idee strenger W issenschaftlichkeit 
der Philosophie.” S. N a c h t s h e i m :  Emil Lasks Grundlehre. T übingen 1992, s. 34.

10 Zob. E . L  a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. In: T e n ż e :  
Gesammelte Schriften. Hrsg. von E. H  e r r  i g e 1. Bd. 2. T übingen 1923, s. 34 (przypis).

11 Zob. tam że, s. 223. Również R ichard K roner, wywodzący się ze szkoły badeń
skiej, mówi o Kantowskiej nauce o dwóch światach, przy czym kładzie nacisk na roz
prawę habilitacyjną K anta (De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis). 
Zob. R. K  r o  n e r: Von Kant bis Hegel. 2. Aufl. Bd. 1. T übingen 1961, s. 96.

12 E. L  a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre..., s. 226, 231.



Filozofia Laska wywodzi się więc z doktryny szkoły badeńskiej, 
ale jest jednocześnie jej przezwyciężeniem. Autor, próbując znaleźć 
relację pomiędzy sferą obowiązywania a sferą zainteresowania meta
fizyki -  między Gelten a Sein -  wskazuje na sferę tego, co niezmysło- 
we. Zdaniem Laska sfera tego, co niezmysłowe, stanowi właściwy 
przedmiot filozofii. Sfera ta, w jego przekonaniu, łączy w sobie sferę 
tego, co nadzmysłowe, i tego, co obowiązujące (nazywa je azmysło- 
wym)13. Przedmiotem poznania w myśl koncepcji Laska jest więc to, 
co nadzmysłowe, i to, co obowiązujące, a więc to, co niezmysłowe 
(Nichtsinnliche). Mówi wprost: „Kto nadaje filozofii ważność, ten to, 
co niezmysłowe, uznaje za obiekt poznania, za »przedmiot«.”14 Już 
zatem w punkcie wyjścia przekracza Lask koncepcję badeńską. Nie 
tylko bowiem to, co obowiązujące, jest przedmiotem poznania, lecz 
także to, co nadzmysłowe. Z drugiej strony nie jest to radykalne za
przeczenie doktryny badeńskiej, lecz rozszerzenie rozumienia przed
miotu poznania. W teorii Rickerta przedmiotem było to, co obowią
zujące, w koncepcji Laska natomiast to, co obowiązujące, jak również 
to, co nadzmysłowe. Kontynuację doktryny badeńskiej odnajdujemy 
w tym, iż Lask wskazuje w pierwszym rzędzie na wagę tego, co obo
wiązujące, a więc na pryncypia15. Tym samym -  zgodnie z duchem 
szkoły badeńskiej -  nie uznaje rzeczywistości zmysłowej za właściwy 
przedmiot poznania filozoficznego16. Wskazanie na to, co niezmysło
we, jako na przedmiot poznania wynika z przekonania, że już w ob
szarze bytu mamy do czynienia z aprioryczną formą intelektu -  to, co 
zmysłowe, jest nią przeniknięte17.

Podstawą takiego ujmowania stosunku bytu i obowiązywania jest 
rozumienie poznania. Poznanie bytu jest wiedzą o tym, co zmysłowo- 
-naoczne. Drugim rodzajem poznania właściwym filozofii jest „trans
cendentalna teoria tego, co aprioryczne”18. Zgodnie z tym -  zdaniem

13 Lask posługuje się następującymi term inam i: Nichtsinnliche, Übersinnliche, Gel
tende i Unsinnliche. Zob. tamże, s. 9; por. A. P r z y t ę b s k i: W poszukiwaniu 
królestwa filozofii.. . ,  s. 43.

14 „W er Philosophie gelten läßt, der gibt das Nichtsinnliche als E rkenntnisobjekt, 
als »G egenstand« zu.” E. L a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre..., 
s. 90.

15 Zob. S. N a c h t s h e i m :  Emil Lasks Grundlehre..., s. 34.
16 Zob. E. L  a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre..., s. 104.
17 Zob. tam że, s. 57.
18 Tam że, s. 90.



autora Logiki filozofii i teorii kategorii -  pojęcie przedmiotu jest poję
ciem bardziej abstrakcyjnym niż pojęcie bytu. Wynika to z przekona
nia, że pojęcie przedmiotu oznacza jedynie formę określoną przez 
materiał, podczas gdy pojęcie bytu wskazuje jednocześnie na zmy
słową cechę tego materiału. Dlatego Lask formułuje następującą tezę: 
„Mówiąc o przedmiotach, należy ujmować ich przedmiotowość jako 
formę kategorialną.”19 Jednocześnie ujawnia właściwe, jego zdaniem, 
rozumienie zadania filozofii. Filozofia nie powinna być inwentarzem 
czy spisem form logicznych, nie powinno jej też interesować królestwo 
kategorii. Powinna ona raczej dążyć do znalezienia „jednej podsta
wowej formy, jednolitej istoty teoretycznego logosu”20. W tym postu
lacie ujawnia się tendencja do zbudowania systemu, która charakte
ryzuje całą filozofię Laska. Naukowa filozofia musi bowiem dążyć do 
wszechogarniającego systemu. „Filozofia naukowa -  słusznie zauwa
ża Stephan Nachtsheim, jeden z interpretatorów myśli Laska -  musi 
starać się sprowadzić wiedzę filozoficzną w jej całkowitości do w naj
wyższym stopniu możliwej systematycznej jedności.”21 Nie sposób nie 
zauważyć tutaj pewnej analogii do Husserłowskiego rozumienia filo
zofii jako nauki ścisłej. Tę bliską zależność podkreśla również Man
fred Brelage22. Problem w tym, że mimo całkowitej dążności do zbu
dowania systemu, co -  dodajmy -  stanowi wyróżnik całej filozofii 
neokantowskiej, Lask uważa, iż filozofia winna przede wszystkim za
jąć się logiczną formą w ogóle. Pierwszorzędne znaczenie przypisuje 
więc nauce o teoretycznej zawartości znaczenia. „Jej rozwinięcie -  
stwierdza -  w system kategorii jest wtedy sprawą drugorzędną.”23 Stąd 
też zrozumiały wydaje się zarzut formalizmu, który pod adresem 
Laska sformułował Hartmann. Dla tego ostatniego analiza katego- 
rialna jest szczegółową analizą kategorii. Tymczasem Lask stwierdza: 
„Filozoficzne poznanie obowiązywania jest w najwyższym stopniu po
znaniem formy, jego materiał poznawczy jest materiałem formy, jego

19 Tam że, s. 72.
20 Tam że, s. 64.
21 S. N a c h t s h e i m: Emil Lasks Grundlehre..., s. 46.
22 Zob. M. B r e 1 a g e: Studien zur Transzendentalphilosophie..., s. 120.
23 „In einer Lehre vom theoretischen B edeutungsgehalt steht som it das W esen 

des theoretischen überhaupt, die logische Form  überhaupt, an erster Stelle. Ihre E n t
faltung in das System der K ategorien macht sodann dort die zweite Angelegenheit 
aus.” E. L  a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre..., s, 64.



przedm iot jest przedmiotem formy.”24 Teoria kategorii jest więc 
w gruncie rzeczy, w ujęciu Laska, logiczną nauką o formie.

W rozumieniu Emila Laska logika filozofii czy raczej logicyzacja 
filozofii nawiązuje bezpośrednio do koncepcji Immanuela Kanta, jest 
poniekąd kontynuacją rozważań zawartych w Krytyce czystego rozu
m u25. Autor Logiki filozofii i teorii kategorii uważa, że zasługa Kanta 
polegała przede wszystkim na sprowadzeniu pojęcia bytu do pojęcia 
logiki transcendentalnej26. W tym kontekście rozpatruje też zadanie 
filozofii, a jego istotę widzi w „przewrocie kopernikańskim”. Lask, 
podkreślając wagę „przewrotu kopernikańskiego”, zwraca uwagę, że 
stanowi on punkt zwrotny w rozwoju filozofii teoretycznej i logiki27. 
Z całą pewnością dokonany przez Kanta „przewrót kopernikański” 
jest istotnym elementem jego filozofii i zmienia sposób myślenia. 
Powstaje jednak pytanie, czy przewrót ten Lask rozumie zgodnie z in
tencją autora Krytyki czystego rozum u-. Autor Logiki filozofii... istotę 
„przewrotu kopernikańskiego” upatruje w obaleniu teorii odbicia29. 
Problem polega na tym, że Lask początkowo przejmuje od Rickerta 
rozumienie filozofii. Zgodnie z nim mówi o poznaniu przednauko- 
wym i naukowym, poznaniu przedfilozoficznym i filozoficznym, a póź
niej sferę przednaukowości rozciąga na filozofię30. Dla Rickerta bo
wiem głównym osiągnięciem filozofii krytycznej było obalenie teorii 
odbicia. W tym kontekście poznanie filozoficzne staje się poznaniem

24 „Geltungsphilosophisches E rkennen  ist in em inentem  Sinne Form erkennen, 
sein E rkenntnism aterial Form m aterial, sein G egenstand Form gegenstand.” Tamże, 
s. 182-183.

25 Jest to  najciekawszy wyróżnik neokantyzm u. Okazuje się bowiem, że wszyscy 
filozofowie neokantowscy dążyli do rozwinięcia tez K anta, a ponieważ każdy robił to 
na swój sposób, stąd bogactwo myśli neokantowskiej.

3h „Das ganz Neue und U nerhörte , was sich noch niem and hatte »einfallen las
sen«, besteht vielm ehr in der Ü berführung des Seinsbegriffs in einen Begriff der tran 
szendentalen Logik.” Tam że, s. 28.

-1 Zob. E. L a s k: Die Lehre vom Urteil. In: T  e n ż e: Gesammelte Schriften... ,  Bd.
2. s. 286. Por. K. H  o b e: Emil Lask: Eine Untersuchung seines Denkens. H eidelberg 
1969, s. 53-59.

-s Problem atyczność sam ego „przew rotu  kopern ikańsk iego” podkreśla  H ans- 
M ichael Baum gartner, pisząc, iż jedyną tego konsekwencją jest dualizm świata zja

wisk i rzeczy samych w sobie. Zob. H .-M . B a u m g a r t n e r :  Kants „Kritik der reinen 
Vernunft". Anleitung zur Lektüre. 4. Aufl. F reiburg-M ünchen 1996, s. 39.

2" Zob. A. P r z y i ę b s k i :  Emila Laska logika filozofii. Poznań 1990, s. 30.
w S. N a c h t s h e i m: Emil Lasks Grundlehre..., s. 42.



formy. Nawiązując do Kanta, pisze Lask: „Analogia Kaniowskiego 
zdania będzie przez to brzmiała: forma bez treści jest pusta, treść bez 
formy jest goła.”31 Poznanie jest więc związane przede wszystkim z po
znaniem formy i również tutaj dostrzega autor Logiki filozofii... ana
logię do ujęcia Kantowskiego. „Nauka -  pisze Emil Lask -  o racjo
nalności formy i irracjonalności materii pokrywa się z Kantowskim 
stanowiskiem pośrednim [Mittelstellung] między racjonalizmem i ir- 
racjonalistycznym sensualizmem.”32 Na marginesie warto dodać, że 
jeszcze ciekawiej przedstawia się spór o istotę „przewrotu koperni- 
kańskiego” Kanta -  a wraz z nim spór ze stanowiskiem Emila Laska
-  z perspektywy neokantyzmu marburskiego. Ernst Cassirer bardzo 
surowo oceni filozofię Rickerta i Laska, zarzucając temu ostatniemu 
teorię odbicia, tak mocno przez niego zwalczaną. Odwołując się do 
wprowadzonego przez Laska rozróżnienia tego, co logicznie-pierwot- 
ne, i tego, co logicznie-wtórne, Cassirer napisze wprost: „Wraz z tym 
sposobem określenia uznaje Lask podstawy »teorii odbicia«, chociaż 
teorii tej nadaje inny sens.”33

Nawiązanie do Kanta w filozofii Laska nie oznacza bezkrytycznej 
interpretacji myśli autora Krytyki czystego rozumu, dokonanej z per
spektywy filozofii szkoły badeńskiej (pomijając wszelkie różnice w ra
mach samej szkoły). Lask stwierdza bowiem, że filozofia Kanta nie 
wskazuje na trzecie, oprócz sfery tego, co zmysłowe i nadzmysłowe, 
królestwo, a mianowicie królestwo sensu -  świat tego, co logiczne34. 
Kantowska metafizyka, w której zostało wyraźnie rozróżnione to, co 
zmysłowe, i to, co nadzmysłowe, jest więc -  zdaniem autora Logiki 
filozofii... -  metafizyką dwóch światów. Właśnie w kontekście Kan
towskiego rozwiązania problemu mówi on o całkowitej bezdomności 
(.Heimatlosigkeit) tego, co logiczne35. Jednocześnie wskazuje Lask na

31 E. L  a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre..., s. 74. U  K anta 
zaś czytamy: „Myśli bez treści naocznej są puste, dane naoczne bez pojęć -  ślepe.”
I. K a n t: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. I n g a r d e n .  W arszawa 1957, A  51, B 75.

32 E. L  a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre..., s. 80.
33 E. C a s s i r e r: Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik. „Jahrbücher 

der Philosophie” 1913, Bd. 1, s. 9.
34 „Er siedelt die W elt des Logischen nicht eigentlich in einem  dritten Reich, außer

halb des Sinnlichen wie des U ebersinnlichen, an, sondern e r m acht sie ganz heim atlos 
in seiner Zweiweltenm etaphysik.” E. L  a s k: Die Logik der Philosophie und die Kate
gorienlehre..., s. 260.

35 Zob. tam że, s. 261.



tych filozofów, którzy -  w jego przekonaniu -  prawidłowo podjęli 
problem kategorii. Są to mianowicie Johann Gottlieb Fichte i Karl 
Christian Friedrich Krause (1781-1832). Przywołując myśl Fich- 
tego, autor Logiki filozofii... podkreśla, że spór o ateizm (Atheis
musstreit) „był właśnie czystym sporem o kategorie, sporem o kate
gorie konstytutywne dla tego, co nadzmysłowe”36. Co więcej, w jego 
przekonaniu Fichte okazał się ortodoksyjnym kantystą, przeczącym 
istnieniu kategorii konstytutywnych dla sfery nadzmysłowej. Lask 
uważa, że wielkość Krausego polega na przezwyciężeniu Kantowskiej 
metafizyki dwóch światów. Tak jak w odniesieniu do Arystotelesa 
dokonał tego Plotyn, tak też w stosunku do metafizyki Kanta zasługa 
przezwyciężenia metafizyki dwóch światów przypada Krausemu. Lask 
jest więc przekonany -  a przekonanie to wynika z poszukiwania jed
ności filozofii -  że filozofie Platona, Arystotelesa i Kanta pozbawio
ne są jedności. Równocześnie z postulatem jedności zakorzenionym 
w sferze tego, co niezmysłowe, łączy kwestię logiki. Autor Logiki fi
lozofii... pisze: „Podobnie jak Plotyn ma się do Arystotelesa, tak 
w teorii kategorii K r a u s e  ma się do K a n t  a.”371 dalej stwierdza: 
„Dokładnie tak samo jak dla Plotyna, kategorie sfery zmysłowej są 
dla niego tylko skończonymi modyfikacjami kategorii sfery nadzmy
słowej.”38

W tym miejscu warto wskazać na dwie wątpliwości, jakie wzbudza 
koncepcja Laska. Pierwszą, wzmocnioną najnowszymi badaniami nad 
filozofią Platona, jest uznanie interpretacji Laska za błędną z tego 
powodu, że odczytuje on Platona jako twórcę teorii dwóch światów. 
Okazuje się bowiem, że przyjęcie założenia, iż u podstaw teorii dwóch 
światów leży oddzielenie (jcopiajuóę), czyni niemożliwym zrozumie
nie relacji idea -  zjawisko. Bogdan Dembiński wyjaśnia to w sposób 
następujący: „Platon wykazuje od razu [...], że podejście takie wyklu
cza jakąkolwiek dostępność poznawczą idei oraz zjawiska. Staje się 
bowiem niepojmowalna nie tylko relacja między nimi, lecz przede 
wszystkim niepojmowalne stają się one same. Stąd też wykluczona 
zostaje koncepcja, którą można by określić mianem koncepcji »dwu 
światów«, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z autonomicznym

3!l Tamże, s. 264.
37 Tamże, s. 265.
38 „G enau wie für Plotin sind für ihn die K ategorien des Sinnlichen nur veren

dlichte M odifikationen der K ategorien des U ebersinnlichen.” Tam że, s. 266.



»obszarem« idei, z drugiej zaś -  z autonomicznym »światem« zja
wisk.”39 Dlatego też Giovanni Reale termin „idea” każe rozumieć 
jako „forma”, dodając: „Platon więc używa słów »idea« i »eidos« 
przede wszystkim dla oznaczenia tej formy wewnętrznej, tej struktu
ry metafizycznej albo istoty rzeczy, która ma naturę czysto inteligi- 
bilną (a jako synonimów używa również terminów ovcria, to znaczy 
substancja albo istota, a nawet ęóoię  w znaczeniu: natura inteligibił- 
na, najbardziej wewnętrzna rzeczywistość rzeczy).”40

Druga wątpliwość co do koncepcji Laska wyłania się z interpreta
cji myśli Platońskiej, jaką dał Hartmann. On również ujmuje myśl 
Platońską w kontekście oddzielenia. Jednakże wbrew Laskowi i tra
dycji szkoły marburskiej pisze: „Ten bezowocny pogląd niesłusznie 
przypisuje się Platonowi, gdy tymczasem nikt nie zwalczał go tak 
mocno jak on.”41 W innym zaś miejscu Hartmann stwierdza: „Później 
w stosunku do Platońskiego ujęcia problemu poznania wywiązała 
się polemika, w której przodowali zwłaszcza przedstawiciele szkoły 
Rickerta i Husserla, że takie pojęcie poznania oznaczałoby podwoje
nie świata, w tym znaczeniu, że świat rzeczy powracałby jeszcze raz 
w świadomości, w świecie przedstawieniowym {Vorstellungswelt).”42

Czym jest logika filozofii Emila Laska? Odpowiedź nie jest łatwa, 
gdyż nie daje on jednej definicji. Andrzej Przyłębski pisze wprost: 
„[...] nigdzie u Laska nie znajdziemy definicji terminu »logika«, któ
rym się posługuje.”43 Nie oznacza to jednak, że nie wiemy, czym ona 
jest. Nawiązując do myśli Kanta, Przyłębski stwierdza: „Żądanie logiki 
przyrodoznawstwa oznacza więc żądanie wykrycia w poznaniu przy
rodniczym przeddoświadczeniowych i koniecznych zarazem struktur 
wiedzotwórczych, siatki kategorii konstytuujących sferę bytu jako 
taką. Analogicznie należy pojmować próbę budowy logiki filozofii.”44

39 B. D  e m b i ń s k i: Teoria idei. Ewolucja myśli Platońskiej. Katowice 1997, s. 107.
40 G. R  e a 1 e: Historia filozofii starożytnej. T. 2: Platon i Arystoteles. T łum . 

E. I. Z  i e 1 i ń s k i. Lublin 1996, s. 89.
41 N. H  a r t m a n n: Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia? Przyczynek do 

ugruntowania ogólnej nauki o kategoriach. Tłum . A. J. N o r a s. „Principia. Pisma 
Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej” 2000, T. 27-28, s. 25.

42 N. H  a r t m a n n: Einführung in die Philosophie. Hrsg. von K. A u e r b a c h .
2. Aufl. O snabrück 1952, s. 73. (Tłum aczenie polskie zob. N . H a r l m a n n :  Wprowa
dzenie do filozofii. T łum . A. J. N  o r a s. W arszawa 2000, s. 92).

43 A. P r z y ł ę b s k i: Emila Laska logika filozofii..., s. 45.
44 Tam że, s. 46.



Bez wątpienia logika filozofii wiąże się z rozumieniem przedmiotu 
poznania w duchu neokantyzmu badeńskiego oraz z próbą ugrunto
wania obiektywności poznania. Przedmiotem poznania jest to, co nie
zależne od przebiegów psychicznych i w tym znaczeniu niezależne od 
podmiotu45. Dlatego też kwestia przedmiotu poznania wiąże się ści
śle z pojęciem tego, co aprioryczne. Przedmiot poznania jest -  jak 
wyrazi to później W erner Flach -  czynnikiem nadającym poznaniu 
obiektywność i dlatego musi być czymś logicznym46. Logika filozofii 
nie jest więc dyscypliną opisową, lecz logiką konstytutywną. W tym 
punkcie neokantyzm Laska znajduje element wspólny z fenomenolo
gią Husserla, ponieważ w gruncie rzeczy chodzi o logikę transcen
dentalną, będącą refleksją, której przedmiotem jest myślenie47. W tym 
sensie jest ona „wyjaśnieniem źródła (Husserl), jest refleksją trans
cendentalną”48. Należy dodać, że zdaniem Laska filozofia podejmuje 
analizę dwóch sfer: ametafizycznej filozofii obowiązywania i metafi
zyki sfery nadzmysłowej49. W tym rozumieniu logika filozofii oznacza 
przełamanie filozofii neokantyzmu badeńskiego, ponieważ rozszerza 
ona zakres filozofii i jej przedmiot o metafizykę. Lask stwierdza bo
wiem wprost w zakończeniu Logiki filozofii...: „Poprzednikami wy
maganej w tej rozprawie logiki filozofii mogliby być nazwani tylko 
reprezentanci teorii kategorii metafizyki, logiki nadzmysłowego ob
szaru przedmiotowego.”50 Teoria kategorii filozofii w ujęciu Laska 
stanowi conditio sine qua non logiki filozofii, aczkolwiek sama logika 
swoje źródło ma w teorii wartości Lotzego. Ten element łączy obu 
reprezentantów szkoły badeńskiej -  Rickerta i Laska, którzy dążą do 
transcendentalno-logicznego ugruntowania filozofii. Tym, co wspól
ne dla szkoły, jest koncepcja wartości Rudolfa Hermanna Lotzego. 
Jednakże z perspektywy poszukiwanej jedności powstają dwa proble-

45 H. R  i c k e r t: Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung..., s. 101-102.
46 W. F  1 a c h: Die Gegenstands- und Aprioritätsproblematik bei H. Rickert,

B. Bauch und Nie. Hartmann. Systematische Untersuchungen zur Grundlegungs
thematik der reinen Geltungslogik. Diss. W ürzburg 1955, s. 78.

47 „Es handelt sich um das D enken, das um sich selbst weiss, d. h. um das, als was 
und wie es in seinem G runde ist.” Tamże, s. 74.

~s Tamże, s. 75.
49 E. L  a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre..., s. 270.
50 „Als V orläufer der in dieser A bhandlung geforderten  Logik der Philosophie 

konnten nur V ertre ter einer K ategorienlehre der M etaphysik, einer Logik des über
sinnlichen G egenstandsgebietes, genannt w erden.” Tam że, s. 268.



my. W koncepcji Rickerta jest to najpierw problem sądu i jego obiek
tywnej ważności, a później problem ontologii. W koncepcji Laska, 
który zakładał, że to, co logiczne, to obowiązywanie prawdy51, zawar
ta jest krytyka filozofii Platona, Arystotelesa i Kanta. Lask zarzuca 
Platonowi teorię dwóch światów, Arystotelesowi -  teorię dwóch 
substancji, Kantowi -  teorię dwóch metafizyk. Zarzuty te są konse
kwencją podzielania przez Laska badeńskiej koncepcji filozofii, za
kładającej systemowe poszukiwanie jedności, a wynikłe trudności oka
zały się ceną, jaką musiał zapłacić za jej przyjęcie. Różnica między 
badeńczykami a Kantem polega więc przede wszystkim na tym, że 
autor trzech Krytyk tej jedności nie poszukiwał.

Nicolai Hartmann swój stosunek do teorii dwóch światów wyłożył 
w artykule Metoda systematyczna z 1912 roku52, w którym dokonał 
analizy metody transcendentalnej. Wskazał na dwa nieporozumie
nia, a mianowicie nieporozumienie co do systemu oraz co do meto
dy. Jego zdaniem problem sprowadza się do tego, że w filozofii i sys
tem, i metoda mają charakter normatywny -  tak zaś być nie może. 
„W świetle krytycznego namysłu -  pisze autor -  nie istnieje żaden 
system jako punkt wyjścia, lecz tylko jako cel, jako postulat.”53 Sys
tem nie jest początkiem, lecz końcem filozoficznego poznania. Ko
niec ten nigdy nie następuje, ponieważ poznanie filozoficzne nigdy 
nie ma końca. Takie rozumienie filozofii jest sprzeczne nie tylko 
z koncepcją neokantyzmu marburskiego i badeńskiego, ale w wielu 
punktach z najogólniejszym ujęciem jej zadania, jakim powinna być 
teoria tego, co istnieje. Podobnie sprawa ma się z metodą -  czym 
innym jest bowiem stosowanie metody, czym innym jej poznanie. Dla
tego Hartmann mówi o metodzie jako takiej: „Istnienie i działanie 
metody nie jest więc zależne od tego, czy istnieje świadomość meto
dy, czy też nie.”54 Stąd konieczność nieświadomego użycia metody, 
aby w następstwie tego dojść do jej świadomości; w historii filozofii

51 Zob. tamże, s. 13.
53 N. H  a r t m a n n: Systematische Methode. In: T  e n ż e: Kleinere Schriften. Bd. 3: 

Vom Neukantianismus zur Ontologie. Berlin 1958 (pierwotnie opublikowane w: „Lo
gos” 1912, Bd. 3, H. 2). W arto zauważyć, że artykuł poświęcony zagadnieniu metody 
ukazał się w rok po opublikowaniu przez Laska rozprawy Die Logik der Philosophie 
und die Kategorienlehre, w której wyłożył on podstawy swej teorii dwóch światów.

53 Tamże, s. 23.
54 Tamże.



taką sytuację przypomina porównanie świadomości metodologicznej 
presokratyków ze świadomością metodologiczną Platona i Arystote
lesa. Nie sposób zatem -  taki jest wniosek -  skonstruować metody 
a priori (jakby przed jej użyciem), metodę można bowiem uzyskać 
tylko z jej zastosowania. Aprioryczność metody musi więc mieć inny 
charakter: „Nie oznacza ona nic innego jak tylko jej konieczne istnie
nie jako »warunku« we wszelkim zastosowaniu, tzn. we wszelkim po
znaniu, ale nie jest równoznaczna ze świadomością tego istnienia.”55 
Hartmann dodaje jednak: „Cel badań zmierza koniec końców ku za
interesowaniu systemowemu, tzn. do wyjaśnienia tego, w jakim stop
niu systematyczny charakter zawarty jest w samej wątpliwości doty
czącej metody, a mianowicie jak dalece metoda i system są ze sobą 
związane, wzajemnie się uzupełniają i warunkują, krótko mówiąc -  
tworzą system metod; później także do określenia, jak dalece w tej 
współpracy dążą one do idealnego systemu filozofii.”56 W konsekwen
cji Hartmann nie mówi o jednej, ale o trzech uzupełniających się 
metodach: (a) deskryptywnej, (b) dialektycznej oraz (c) transcenden
talnej jako tej, która zajmuje pozycję pośrednią, i w duchu filozofii 
marburskiej dodaje: „Metoda transcendentalna oznacza naturalny 
punkt wyjścia”57.

Metodę transcendentalną wiąże Hartmann z Kantem, zgłaszając 
jednak pewne zastrzeżenie: „Było ono [pojęcie tego, co transcenden
talne -  A. J. N.] zbyt mocno związane z nie rozstrzygniętą kwestią 
idealizmu i realizmu, do której odniósł ją sam Kant.”58 Wskazuje za
razem na trudności zinterpretowania, jak rozumiał ją Kant. Hartmann 
podkreśla, iż zapomniano, że Kant nie chciał charakteryzować tego, 
co transcendentalne, przez idealizm, lecz raczej idealizm przez to, co 
transcendentalne; zapomniano -  dodaje -  o wyraźnym odgranicze
niu Kantowskiego stanowiska od wszelkiego empiryzmu i idealizmu 
psychologicznego, metafizycznego i subiektywnego; gdyby tak nie 
było, wówczas musiano by pod pojęciem tego, co transcendentalne, 
rozumieć subiektywną charakterystykę poznania i jego przedmiotu. 
Hartmann pyta więc o istotę Kantowskiego transcendentalizmu i od
powiada: „Kantowi zależało na tym, żeby poznać logiczny charakter

55 Tamże, s. 24.
56 Tamże, s. 25.
57 Tamże.
58 Tamże.



pryncypiów jako »warunków możliwości« nie tylko doświadczenia, 
lecz także przedmiotu doświadczenia.”59 Nieco dalej zaś stwierdza: 
„Transcendentalne jest właśnie pryncypium, jeśli jest ono warun
kiem możliwości czegoś rzeczywistego. Metoda transcendentalna jest 
wówczas takim postępowaniem, zgodnie z którym, wychodząc od rze
czywistości przedmiotu, wnioskuje się o warunkach jego możliwo
ści.”60 Pisze następnie: „Jednakże w takim rozumieniu metoda trans
cendentalna nie jest bynajmniej zaczerpnięta wyłącznie z filozofii 
Kantowskiej. Jest ona raczej wiecznym, gdyż nieuniknionym, elemen
tem wszelkiego myślenia filozoficznego i w pewnym sensie możliwa 
do nauczenia się od każdej filozofii. W gruncie rzeczy bowiem jest 
ona metodą wszelkiego ustanawiania pryncypiów, a przez to wszel
kiego zasadniczego poznania przedmiotu.”61 Zaraz też pobrzmiewa 
echo marburskiego pojęcia poznania, kiedy H artm ann stwierdza, 
że „wszelka filozofia szuka pryncypiów w celu ugruntowania proble
matycznego jeszcze przedmiotu”62. Przedmiotem -  dla marburczy- 
ków i Hartmanna -  jest właśnie to, co niezrozumiałe, niepojęte, coś, 
czemu brakuje określoności i co istnieje w pełni zagadkowe: jest nim 
„problem”63.

Dochodzimy do problemu Laska. Hartmann wskazuje na hipote
tyczny charakter pryncypiów, pisząc: „Odkrycie tego koniecznie hi
potetycznego charakteru wszelkiego tworzenia pryncypiów stanowi 
filar Platońskiej filozofii.”64 Stawia jednak pytanie o to, na czym po
lega hipotetyczny charakter pryncypium, i odpowiada, że wiąże się 
on z uwarunkowaniem, które zawiera się w samych pryncypiach filo
zoficznych. Hartmann wskazuje też na relację między tym, co uwa
runkowane, a jego warunkiem, i oczywiście pryncypium rozumie jako 
relację (szkoła marburska). Pryncypium w poznaniu filozoficznym 
musi być -  utrzymuje autor -  odniesione do przedmiotu, musi być

59 Tam że, s. 26.
60 „Transzendental ist eben ein Prinzip, sofern es die Bedingung der M öglichkeit 

von etwas Wirklichem ist. U nd transzendentale M ethode ist dann dasjenige Verfahren, 
nach welchem man, von der W irklichkeit des G egenstandes ausgehend, die Beding
ungen seiner M öglichkeit erschließt.” Tam że.

1,1 Tamże.
62 Tamże.
63 Zob. tamże.
64 Tamże.



zależne od niego: sens Kantowskiej tezy polega na tym, że kategorie 
muszą mieć zastosowanie do oglądu. W tym kontekście rodzi się pro
blem udziału rzeczy w ideach. „Przez to -  pisze Hartmann -  pryncy
pium i przedmiot tworzą nieunikniony dualizm. Nie mogą się one 
nigdy zbiegać w jedno, ponieważ cały ich sens jest odniesieniem jed
nego do drugiego. Odniesienie zaś zakłada dystans. [...] Mimo to 
dualizm ten nie oznacza bynajmniej źródłowego dualizmu; nie tworzy 
on z filozofii żadnej teorii dwóch światów.”65 I dodaje: „Nie istnieje 
bowiem żadna sfera samych pryncypiów, żadne królestwo istnieją
cych samoistnie idei, żaden KÓofioę vor]róg w sensie czegoś absolut
nego, nie pozostającego bez jakiegokolwiek odniesienia. Idee są ra
czej »tylko w rzeczach«, pryncypia są pryncypiami przedmiotu i tylko 
»dla« przedmiotu; są jego prawami, jego formami bytu.”66 Odrzuce
nie teorii dwóch światów prowadzi autora do stwierdzenia: „Przed
mioty są więc tak samo tylko »przez« pryncypia, jak pryncypia są tyl
ko »dla« przedmiotów.”67

Hartmann dostrzega niebezpieczeństwo niewłaściwego rozumie
nia filozofii Platona i Kanta, które zawiera koncepcja Laska, i sygna
lizuje to jeszcze kilka razy. Oto inny fragment z analizowanego tek
stu: „Zamysłem Kanta było to, że kategorie mają użytek empiryczny, 
tzn. mają zastosowanie tylko do przedmiotów doświadczenia, a nie 
do dowolnego konstrukcyjnego postępowania w pojęciach. Także Pla
ton przestrzegał przed izolowaniem idei od rzeczy; nie można zakła
dać oddzielenia (xcopig) rzeczy, lecz tylko skuteczność idei dla nich
i w nich; w przeciwnym razie otrzymujemy dwa światy, dla których 
później daremnie poszukuje się uczestnictwa (ßeOc&g).”6* W innym 
miejscu autor podkreśla, że w Platońskim dialogu Sofista mamy do 
czynienia z przesunięciem akcentu uczestnictwa (Teilhabe) rzeczy 
w ideach na wzajemne uczestnictwo idei. Hartmann interpretuje to 
jako przesunięcie samego uczestnictwa z wymiaru transcendentalne
go do dialektycznego6"5. Do problemu dwóch światów -  ale w nieco 
innym kontekście -  autor powraca w pracy z 1923 roku, opublikowa
nej pierwotnie w księdze jubileuszowej poświęconej Paulowi Nator-

65 Tamże, s. 27.
“  Tamże.
67 Tamże.
68 Tamże, s. 41.
60 Zob. tamże, s. 55.



powi z okazji jego siedemdziesiątych urodzin70. Analizując dotych
czasową ontologię, Hartmann zwraca uwagę na błędy występujące 
w jej rozum ieniu, a za jeden z nich uznaje właśnie niewłaściwe 
pojmowanie uczestnictwa rzeczy w ideach, nazywając to „błędem 
Platońskim”71. W artykule z 1923 roku powraca Hartmann do pro
blemu wzajemnego uczestnictwa między ideami i nieco modyfikuje 
swój pierwotny pogląd72. Modyfikacja polega na tym, że -  jak pisze
-  w Platońskim Parmenidesie obecny jest „dualizm dwóch światów 
bez właściwej jakościowej różnicy, podwojenie świata bez właściwe
go wzbogacenia obrazu świata w treść bądź zrozumiałość”73. Nie 
jest to jednak równoznaczne z rozumieniem tego podwojenia jako 
czegoś właściwego; innymi słowy, Hartmann, rozważając problem 
relacji pryncypium -  przedmiot, podtrzymuje swoje dawne stano
wisko.

Zagadnienie relacji pryncypium -  przedmiot autor rozwija przez 
wskazanie, że ta relacja istnieje w dwóch porządkach: (a) bytowym
i (b) poznawczym. Relacja bytowa ujawnia, że pryncypium jest tym, 
co warunkuje, przedmiot zaś tym, co uwarunkowane: „Pryncypia są 
koniecznym założeniem przedmiotu. Są one w stosunku do niego tym, 
co logicznie wcześniejsze, są a priori.”14 Na tym właśnie polega trans
cendentalny sens a priori, że nie chodzi o to, co pierwsze w porządku 
poznawczym, ale o to, co treściowo warunkuje coś innego. Hartmann 
wyjaśnia: „Doświadczenie i przedmiot doświadczenia nie są identycz
ne; wszelkie bowiem doświadczenie jest ograniczone i ciągle wykra
cza poza owo ograniczenie, przedmiot doświadczenia zaś jest dla nie
go nieskończonym ideałem, jest wiecznym zadaniem, » X « ,  którego 
główny ciężar -  mianowicie jego całkowitość -  wykracza zawsze poza 
każdorazową granicę doświadczenia.”75 Pryncypia mogą i muszą być 
identyczne dla bytu i myślenia, gdyż są one zarazem warunkami 
możliwości doświadczenia oraz warunkami możliwości przedmiotów

70 N . H a r t m a n  n :Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia... (Pierwodruk: 
Festschrift fiir Paul Natorp zum siebzigsten Geburtstage von Schülern und Freunden 
gewidmet. Berlin-Leipzig 1924).

71 Zob. tamże, s. 281.
72 Zob. tamże, s. 280-281.
73 Tamże, s. 281.
74 T e n ż e :  Systematische Methode..., s. 28.
75 Tamże.



poznania76. Tylko w ten sposób może być w ogóle dane poznanie 
przedmiotu. Na tej podstawie jednak pryncypia muszą z góry mieć 
charakter bytowy. Bycie warunkiem to także byt -  „prawdziwy byt”. 
Jeśli przedmiot oznacza byt, o wiele bardziej więc warunek, dzięki 
któremu on jest. Na tym polega sens Platońskiego övrcog ov.

Druga relacja między pryncypium a przedmiotem ma charakter 
poznawczy. Chodzi o samo rozumienie aprioryzmu i tego, co aprio
ryczne. To bowiem, co aprioryczne, nie jest nigdy bezpośrednio dane, 
lecz tylko poszukiwane77. Tym, co dane, jest zawsze przedmiot. Roz
wijając tę myśl, Hartmann pisze, że przedmiot nie jest dany jako 
„przedmiot”, tzn. nie jest dany wraz z określeniami, które czynią go 
dopiero przedmiotem, lecz tylko w formie antycypacji, jako „pro
blem”; nietrudno zauważyć, że jest to kolejny element filozofii mar- 
burskiej w Hartmannowskiej doktrynie. „Aby od problemu -  pisze 
autor -  dotrzeć do określonego przedmiotu, należy znaleźć w nim to, 
co odgrywa rolę określającego. To zaś zawsze leży w prawach albo 
pryncypiach.”78 Hartmann podkreśla przy tym, że mamy tu do czy
nienia z wnioskowaniem redukcyjnym, które przebiega od problemu 
przedmiotu do warunków przedmiotu. Konieczność wnioskowania 
redukcyjnego wynika stąd, że przedmiot stanowiący problem jest lo
gicznie późniejszy, a jego warunki są logicznie wcześniejsze. „We 
wnioskowaniu redukcyjnym posuwa się naprzód wszelkie szukanie 
pryncypiów, na nim polega istota metody transcendentalnej.”79

„Oba odniesienia między pryncypium a przedmiotem [tj. bytowe 
i poznawcze -  A. J. N.j tworzą więc nierozerwalną korelację.”80 Dzie
je się tak dlatego, że zadaniem filozofii jest badanie pryncypiów81. 
Różnica dotyczy tylko dostępności pryncypiów. W pytaniu o pryncy
pia chodzi zawsze o najwyższe pryncypia, ponad które nie można już 
wnioskować. „Tylko bowiem tam, gdzie chodzi o »pierwsze pryncy-

76 Zob. Kantowska najwyższa zasada syntetycznych sądów a priori, która brzmi: 
„[...] warunki możliwości doświadczenia w ogóle są zarazem warunkami możliwości 
przedmiotów doświadczenia i mają dlatego przedmiotową ważność w syntetycznym 
sądzie a priori." I. K a n t: Krytyka czystego rozumu..., A 158, B 197.

77 N. H a r t m a n n: Systematische Methode.... s. 28.
78 Tamże.
79 Tamże, s. 29.
80 Tamże.
!" Zob. tamże, s. 30.



pia« (äpxcä w ścisłym znaczeniu), wnioskowanie redukcyjne jest me
todycznie skierowane do siebie samego, jest jedynym dostępem do 
pryncypiów. I w tej jedyności wnioskowania redukcyjnego leży to, co 
specyficzne dla metody transcendentalnej jako czysto filozoficznego 
postępowania.”82 Na koniec Hartmann wskazuje, zgodnie z duchem 
artykułu Systematische Methode, na błędność teorii dwóch światów 
i podsumowuje: „M etoda transcendentalna pokazała przecież, że 
oderwanie sfery pryncypiów jest niemożliwe, że pryncypia w ogóle 
mają tylko sens w ich odniesieniu do przedmiotu.”83

Reasumując, chciałbym podkreślić trzy kwestie.
1. Teoria dwóch światów jest nie tyle pomysłem Laska, choć to on 

sam ukuł ten termin, ile konsekwencją doktryny szkoły badeńskiej. 
Chodzi tu o przedmiot i metodę. Przedmiot opisuje Heinrich Ric
kert. Jest nim w istocie to, co niezmysłowe i obowiązujące zarazem, 
w przeciwieństwie do tego, co metafizyczne i ponadzmysłowe84. Na
wiązując do dokonanego przez Rickerta podziału, Lask stwierdza: 
„[...] w ogóle o teorii dwóch światów można mówić wtedy, gdy obok 
bytu zmysłowego istnieje jakiekolwiek minimum niebytu. Teorią dwóch 
światów jest już przecież każdy światopogląd, w którym w jakimkol
wiek miejscu -  bądź to w spekulacji teoretycznej, bądź jakiejkolwiek 
innej -  zostaje przełamany ścisły naturalizm i sensualizm, od którego 
zostaje odróżnione wszelkie obowiązywanie, wartość, sens i znaczenie 
zaprzeczające sensualistycznemu nihilizmowi, którego ponadto pra
wie nigdy nie można stwierdzić w imponującej czystości i ścisłości.”85

W kwestii metody natomiast ujawnia się wspomniana już na wstę
pie trudność. Według Platona „drugie żeglowanie” pozwala dotrzeć 
do idei, ale jednocześnie wiąże się z oglądem intelektualnym. Ten 
zaś charakterystyczny jest dla idealizmu niemieckiego. Lask natomiast 
odrzucił ogląd intelektualny i dlatego musiał ugruntować filozofię na 
drodze formalnej.

2. Hartmann inaczej niż Lask interpretował teorię dwóch świa
tów. Jego myśl o teorii dwóch światów ewoluowała. Wiąże się to ści

82 Tamże, s. 31.
83 „Die transzendentale Methode zeigte doch, daß eine Loslösung der Prinzipien

sphäre unmöglich ist, und daß Prinzipien überhaupt nur in ihrer Beziehung zum Ge
genstände Sinn haben.” Tamże, s. 41.

84 Zob. E. L a s k: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. .., s. 13.
85 Tamże, s. 15.



śle z jego rozumieniem wartości, odmiennym od ujęcia wartości cha
rakterystycznego dla szkoły badeńskiej86. Pierwotnie odrzucał teorię 
dwóch światów, ale jednak w pierwszym wydaniu swojej Ethik  mówi
o istniejącym autonomicznie królestwie wartości87, by potem przez 
całe życie wycofywać się z tej tezy i wskazywać na ścisły związek sfery 
bytu idealnego ze sferą bytu realnego. To wycofywanie się jest wszak
że wielce problematyczne, wiąże się bowiem z jednym -  niezwykle 
istotnym, choć przez samego Hartmanna nie uwyraźnianym -  zastrze
żeniem: co kryje termin „teoria dwóch światów”? Tym, co zasadni
czo różni obu filozofów w kwestii rozumienia teorii dwóch światów, 
jest ujęcie jej w różnych perspektywach: Lask w perspektywie teorio- 
poznawczej, Hartmann -  nie tylko teoriopoznawczej, lecz także on- 
tologicznej. Można więc powiedzieć, że Lask nie przekroczył obszaru 
zainteresowań poznawczych.

3. Konfrontując koncepcje Laska i Hartmanna, nie sposób nie 
przypomnieć teorii Karla Poppera, mówiącej, że Platon jest twórcą 
trzeciego świata. Popper napisał: „Platoński świat idei lub form [...] 
był to obiektywny autonomiczny trzeci świat, który istniał obok świata 
fizycznego i świata umysłu subiektywnego.”88 W kontekście Poppe- 
rowskiej interpretacji Platona można śmiało rzec, że zarówno inter
pretacja Laska, jak i interpretacja Hartmanna znajdują uzasadnienie 
w tekstach Platona.

86 Zob. A. J. N o r a s: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli. Katowice 
1998, s. 34-35.

87 Hartmann pisze: „Der Satz, daß W erte ein ideales Ansichsein haben, ist von 
ausschlaggebender Bedeutung für die Ethik. E r besagt mehr als die bloße Apriorität 
der Wertschau und die Absolutheit der geschauten Werte. Er besagt, daß es e i n  f ü r  
s i c h  b e s t e h e n d e s  R e i c h  d e r  W e r t e  gibt, einen echtes KÓapoę votjzóę, 
der ebenso jenseits der Wirklichkeit, wie jenseits des Bewußtseins besteht.” N. H  a r t- 
m a n n: Ethik. Berlin-Leipzig 1926, s. 140.

88 K. R. P o p p e r: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. Tłum. 
A. C h m i e l e w s k i .  Warszawa 1992, s. 208. Por. tamże, s. 213.



Postwittgensleinowska estetyka analityczna

Mariola Sulkowska

Współczesna filozofia, na której gruncie głoszą swoje skrajne, 
wysoko wyspecjalizowane, hieratyczne poglądy przedstawiciele róż
nych kierunków i szkół, sprawia wrażenie, że jakiekolwiek porozu
mienie między nimi nie jest możliwe. To samo da się powiedzieć o es
tetyce. Także tutaj notoryczna zmienność i niezgodność poglądów 
w zasadniczych kwestiach, jak również brak precyzji w odniesieniu 
do podstawowych pojęć i związanych z nimi twierdzeń wskazywać 
mogą na poznawczą jałowość i metodologiczną niekompetencję este
tyki. Znalezienia remedium na zaistniały stan podejmują się na sobie 
właściwy sposób przedstawiciele postwittgensteinowskiej estetyki ana
litycznej. Analityczne podejście do danego twierdzenia estetycznego 
orzekającego prawdziwie (lub fałszywie) o jakimś przedmiocie, że jest 
piękny, zakłada, po pierwsze, naszą wiedzę o tym, co znaczy, że coś 
jest piękne, po drugie zaś, że jakkolwiek rozumiemy tę kwalifikację 
piękna, dany przedmiot ją ma (lub nie)1.

Na gruncie anglosaskiej (a także skandynawskiej) analitycznej re
fleksji estetycznej tworzy się różne metaestetyki wyjaśniające terminy 
i wyostrzające pojęcia oraz oparte na nich rozumowania estetyczne, 
oceniające poprawność i klarowność dyskursu estetycznego oraz usta
lające stopień obowiązywalności podawanych warunków jego sensow
ności2. Do najwybitniejszych przedstawicieli tego analitycznego podej

1 Zob. S . B a r b o n e :  Analityczna postawa wobec piękna i sztuki. W: Estetyka w świe
cie. Red. M. G o ł a s z e w s k a .  Kraków -  T. 1: 1995, T. 2: 1996, T. 3: 1997, s. 71-77.

2 Zob. H. K i e r e ś: Anglosaska estetyka analityczna. W: A. B. S t ę p i e ń: 
Propedeutyka estetyki. Lublin 1986, s. 143-170. Por. L. S o s n o w s k i: Estetyka



ścia do problematyki sztuki i, rzadziej, piękna należą między innymi: 
M. Weitz, F. Sibley, I. Hungerland, J. O. Urmson, J. Margolis, P. Ziff, 
H. Knight, T. Brunius, G. Hermeren, S. Cavell, N. Goodman, G. Dicki, 
R. Scruton, M. C. Beardsley3. Choć wymienienie tych autorów jednym 
tchem bez słowa komentarza, przyklejając im tym samym wspólną ety
kietkę, jest zabiegiem kontrowersyjnym, to jednak można, powołując 
się na W. Eltona, powiedzieć, że „łączy ich wspólny klimat analizy, 
stworzony przez takie postacie, jak Gottlob Frege, Bertrand Russell, 
Georg M. Moore, a zwłaszcza Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, któ
ry wpłynął na niektórych, choć nie wszystkich, autorów, twierdził na 
przykład, iż mamy tendencję do błędnego utożsamiania zdania skła
dniowo poprawnego ze zdaniem znaczącym koniecznie; że poza 
tym język przypomina grę, a takich gier istnieje duża różnorodność 
w zależności od sposobu użycia języka; że przejawiamy pęd do uogól
niania, będącego źródłem błędu; że wreszcie mamy skłonność do wpro
wadzania mylnych analogii; że, krótko mówiąc, filozofia nie jest zespo
łem dogmatów, lecz badaniem sposobów użycia języka.”4 Teoretycy 
rozważają „merytoryczne zagadnienia estetyczne, posługując się me
todą właściwą filozofii analitycznej. Rzeczą kluczową jest tu refleksja 
nad tym, czy zagadnienie jest jasno sformułowane, czy pytania w ogóle 
prowadzą do odpowiedzi możliwych i niesprzecznych ze sobą, czy prze
ciwnie -  do nie dających się dobrze uzasadnić, czy argumentacja prze
biega w sposób rzetelny etc.”5 Tak rozumiana teoria zajmowała za
wsze centralne miejsce w estetyce (Arystoteles, Kant, Schiller, Tołstoj, 
Croce i inni), jednak ostatnio teoretyzowanie na temat sztuki i zainte

analityczna. W: Estetyki filozoficzne X X  wieku. Red. K. W i l k o s z e w s k a .  Kraków 
2000, s. 185-212; V. W. A  m e s: Estetyka amerykańska. „Estetyka” 1961, nr 2, s. 223- 
229; H. J u n g h e r t  z-T a b o r s k a: Główne kierunki współczesnej estetyki angielskiej. 
„Estetyka” 1962, nr 3, s. 271-291; T a ż :  Estetyka analityczna w Anglii. „Studia Este
tyczne” 1967, T. 3, s. 177-188.

3 Zob. H. K i e r e ś: Anglosaska estetyka...-, R. M o r a w s k i :  Główne nurty 
estetyki X X  wieku. Kraków 1992; B. J e s s u p: Analytical Philosophy and. Aesthe
tics. „British Journal of Aesthetics” 1963, n° 3, s. 223-233; J. S t o 1 n i t z: Notes 
on Analytic Philosophy and Aesthetics. „British Journal of Aesthetics” 1963, n° 3, 
s. 210-222.

4 Aesthetics and Language. Ed. W. E 11 o n. Oxford 1954, s. 11-12 (tlum. moje). 
Słowa ze wstępu odnoszą się do autorów tekstów zamieszczonych w przytoczonej po
zycji. jednak są one adekwatne do tekstów estetyków analitycznych.

5 R. M o r a w s k i :  Główne nurty estetyki..., s. 37.



resowanie tego typu rozważaniami nasilają się szczególnie. Powody 
tego są zapewne liczne i różnorakie, ale jeden wydaje się szczególnie 
istotny; chodzi oczywiście o sytuację w sztuce współczesnej i pewne jej 
najnowsze zjawiska, które stawiają odbiorców -  nie tylko krytyków, 
teoretyków i historyków sztuki czy estetyków -  w trudnej roli decyden
ta mającego odpowiedzieć na podstawowe, bo warunkujące między 
innymi klasyfikację, interpretację i ocenę, pytanie: czy to jest sztuka?6. 
Oto mamy (niemal klasyczną już) Fontannę Marcela Duchampa, rysu
nek DeKooninga, wymazany i wystawiony przez Roberta Rauschen
berga jako Wymazany rysunek DeKooninga, czy też konceptualne dzie
ło R. Barry’ego: Wszystkie rzeczy, które znam, ale o których nie myślę
0 godzinie 13.36, 15 czerwca 1969, Nowy York.

Estetyka analityczna, poszukując wyjścia z zaistniałej sytuacji, 
zwraca się, jak zauważa Elton, przede wszystkim do filozofii Ludwiga 
Wittgensteina -  zwłaszcza do jego Dociekań filozoficznych, a także 
jego wykładów o estetyce, które odbywały się w prywatnych pokojach 
w Cambridge latem 1938 roku7. Pierwszym symptomem tego zwrotu 
był wydany w 1954 roku zbiór tekstów estetycznych analityków anglo
saskich pt. Aesthetic and Language (między innymi artykuły W. G. Gal- 
lie, G. Ryle’a, S. Hampshire’a)8.

6 Ta decyzyjna sytuacja rodzi oczywiście problem pewnego znawstwa sztuki samej
1 jej teorii: „W świecie sztuki, podobnie jak na polu naukowym, istnieje podział pracy 
intelektualnej: zadanie wyartykułowania w sposób systematyczny wyników zbiorowego 
wysiłku teoretycznego przypada nielicznym jednostkom. W świecie sztuki to właśnie 
tradycyjni estetycy dawali wyraz owemu teoretyzowaniu »obywateli« tego świata.” 
R. J. M a 11 h e w s: Traditional Aesthetics Defended. „The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism” 1979 (Fall), cyt. za: Estetyku w świecie..., T. 3, s. 406.

7 Zob. L. W i t t g e n s t e i n :  Dociekania filozoficzne. Przei. B. W o 1 n i e w i c z. 
Warszawa 1972; T e n ż e :  Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and 
Religious Belief. Compiled from Notes taken by Yorick Smythies, Rush RJiees and Ja
mes Taylor. Eds C. B a r r e t ,  B. B l a c k w e l l .  Oxford 1970; polski przekład 
fragmentów tych notatek: L. W i t t g e n s t e i n :  Wykłady o estetyce. Przel. P. G r a f f. 
„Studia Estetyczne” 1977 , T. 14, s. 131-144.

Tak zwana pierwsza filozofia Wittgensteina, zawarta w Tractatus logico-philoso- 
phicus, leżąca u podstawy między innymi atomizmu logicznego Bertranda Russella czy 
pozytywizmu Alfreda Ayera, nie sprzyjała badaniom estetycznym; przeciwnie -  pro
gramowo odmawiała estetyce rangi dyscypliny filozoficznej. Zob. L. W i 11 g e n s t e i n: 
Tractatus logico-philosophicus. Przel. B. W o 1 n i e w i c z. Warszawa 1997. Zob. też 
A. B. S t ę p i e ń: Propedeutyka estetyki...

8 Aesthetics and Language...



Autorzy tego swoistego manifestu estetyki analitycznej znajdują 
u samego Wittgensteina zaledwie kilka uwag dotyczących sytuacji es
tetyki, poza tym wyprowadzają z jego dociekań interesujące dla nich 
samych twierdzenia; zauważa się przede wszystkim dwie grupy pro
blemowe. Pierwsza dotyczy idei „pojęcia otwartego” oraz „rodziny 
podobieństw”, drugą natomiast stanowi refleksja Wittgensteina na 
temat „gier językowych”.

Problematyka związana z otwartością pojęć i rodzinami podo
bieństw jest ufundowana -  zdaniem Wittgensteina -  na zagadnieniu 
pluralizmu językowo-ontologicznego: mówi się tu o mnogości języ
ków uwarunkowanej mnogością możliwych sposobów percypowania 
rzeczywistości. Konsekwencją takiego ujęcia jest teza o niemożliwo
ści zdefiniowania pojęcia „język”, a jedynie -  ze względu na jego 
otwartość -  o możliwości podania jego inherentnych, znaczących cech: 
„Zamiast podać coś, co byłoby wspólne wszystkiemu, co nazywamy 
językiem, powiadam, że nie ma wcale czegoś jednego, co wszystkim 
tym zjawiskom byłoby wspólne i ze względu na co stosowalibyśmy do 
nich wszystkich to samo słowo.”9 Otwartość jest rozumiana jako cią
gła zmiana zakresu pojęcia, które tym samym staje się pojęciem 
„o rozmytych brzegach”10.

Otwartość takich pojęć, jak język, gra, sztuka czy dzieło sztuki, 
wiąże się w rozważaniach Wittgensteina ze zjawiskiem nazwanym 
przez niego „rodziną podobieństw”, a opartym na pewnego rodzaju 
„pokrewieństwie”, ze względu na które wszystkie języki nazywamy 
„językami”, wszystkie gry „grami” itd. „Przypatrz się np. kiedyś temu, 
co nazywamy ‘grami’. [...] Co jest im wszystkim wspólne? -  Nie mów: 
Muszą mieć coś wspólnego, bo inaczej nie nazywałyby się ‘grami’ -  
tylko patrz czy mają coś wspólnego. -  Gdy im się bowiem przypa
trzysz, to nie dojrzysz wprawdzie niczego, co byłoby wszystkim wspól
ne, dostrzeżesz natomiast podobieństwa, pokrewieństwa -  i to cały 
ich szereg. A więc jak się rzekło: nie myśl, lecz patrz! [...] A wynik 
tych rozważań brzmi: widzimy skomplikowaną siatkę zachodzących 
na siebie i krzyżujących się podobieństw; podobieństw w skali dużej 
i małej.”11

9 L. W i t t g e n s t e i n: Dociekania..., § 65.
10 Por. T. P a w 1 o w s k i: Rodziny znaczeń i ich definiowanie. „Studia Filozoficz

ne” 1978, T. 2, s. 81-99; L. S o s n o w s k i :  Estetyka analityczna..., s. 186.
11 L. W i 11 g e n s t e i n: Dociekania..., § 66.



Inny wspomniany już kontekst stanowi kategoria „gry językowej”, 
będącej szczególnym aspektem zakresowo szerszej kategorii „formy 
życiowej”12: „Grą językową nazywać też będę całość złożoną z języka 
i z czynności, w które jest on wpleciony.”13 Według Wittgensteina nie 
istnieje żaden uniwersalny i w jakimkolwiek sensie uprzywilejowany 
język, a żadna gra językowa nie jest w stanie określić istoty języka. 
Jednakże autor Dociekań filozoficznych zauważa, że tylko gra posia
da zdolność tworzenia zasad i reguł grania. W konsekwencji, „kiedy 
zmienia się gra językowa, zmieniają się pojęcia, a z pojęciami znacze
nia słów”14.

Jak zauważa Jaako Hintikka, z jednej strony, niejako w kon
sekwencji przyjętego pluralizmu ontologiczno-lingwistycznego, gry 
„tworzą i podtrzymują relacje reprezentowania rzeczywistości przez 
język”15; z drugiej zaś strony, grający podmiot jest nim w sposób 
zasadniczy i absolutny: „Nie można (według W ittgensteina) w spo
sób ostateczny wyplątać się z gmatwaniny gier językowo-językowych. 
[...] Nasza totalna gra językowa jest ostatecznym arbitrem w se
mantyce.”16

W przywołanych tu wykładach Wittgensteina z estetyki na uwagę 
zasługują przede wszystkim jego rozważania na temat struktury teo
rii estetycznej inspirowane dociekaniami dotyczącymi charaktery
stycznego Aha-Erlebnis11.

Wykład drugi jest krytyką możliwości zastosowania kategorii em
pirycznych i ujęcia przyczynowo-skutkowego dzieła sztuki i w ogóle 
zjawisk estetycznych: „Niezadowolenie estetyczne wiąże się z ‘dla
czego’, a nie z ‘przyczyną’. Daje się wyraz niezadowoleniu w formie 
krytyki, a nie mówiąc coś w rodzaju ’mój umysł trawi niepokój’. Może

12 To ostatnie pojęcie Wittgenstein przejął, jak zauważa Piotr Graff, od Edwarda 
Sprangera. Zob. E. S p r ä n g e  r: Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie 
und Ethik der Persönlichkeit. Halle 1914. Zob. P. G r a f f: Glosa do wykładów Witt
gensteina o estetyce. „Studia Estetyczne” 1977, T. 14, s. 123-129.

13 L. W i t t g e n s t e i n :  Dociekania..., § 7.
14 T e n  że.Opewności. Przel. M. S a d y i W. S a d y. Warszawa 1993, § 65.
15 J. H  i n t i k k a: Gry językowe. W: T e n ż e: Eseje logiczno-filozoficzne. Przel. 

A. G r o b 1 e r. Warszawa 1992, s. 458.
16 Tamże, s. 476-477.
17 Zob. L. W i t t g e n s t e i n :  Lectures and Conversations ..., cz. 2 i 3. Por. 

J. S c h u 1 t e: Erlebnis und Ausdruck: Wittgensteins Philosophie der Psychologie. 
München-Wien 1987.



to przyjąć formę spojrzenia na obraz i zapytania: ‘co tu jest nie w 
porządku?’ ”1S

Wittgenstein podkreśla także, iż problemy estetyczne nie mają cha
rakteru problemów psychologicznych czy neurofizjologicznych, rozwią
zywalnych na podstawie statystycznego badania reakcji na sztukę róż
nych odbiorców lub też opisów takich reakcji19. Dzieje się tak głównie 
za sprawą tego, że „wyjaśnienie estetyczne nie jest wyjaśnieniem przy
czynowym”20. Co więcej -  w wykładzie trzecim Wittgenstein wykazuje, 
iż w estetyce nie potrzebujemy żadnego rodzaju wyjaśnień, lecz specy
ficznej terapii perswazyjnej. „Formę perswazji mają w szczególności te 
zdania, które mówią: ‘N a p r a w d ę  to jest tamtym.’ ”21

Jak pisze Piotr Graff, estetyczny stan niewiedzy {puzzlement) ma 
strukturę pytania: „Dlaczego ten przedmiot estetyczny lub artystycz
ny ma taki oto wyraz, dlaczego sprawia takie oto wrażenie?”22 Środ
kiem zaradczym na ten specyficzny rodzaj zakłopotania, porównywa
ny przez Wittgensteina z rodzajem nerwic, nie może być jakakolwiek 
teoria estetyczna o charakterze mniej lub bardziej naukowym, tak 
jak w przypadku terapii psychoanalitycznych, będących -  według Witt
gensteina -  „propagandą” oferującą nowy, lepszy sposób przeżywa
nia i percypowania świata23. A zatem „to, co nam jest potrzebne, to 
analogie, porównanie, zestawienia [...]. Jest to więc pewna operacja 
deiktyczna, polegająca na wskazaniu na coś w samym przedmiocie 
lub poza nim. Całość takiej operacji może mieć postać krytycznej 
rozprawy o danym dziele albo krótkiej, lecz trafnej uwagi, albo może 
to być demonstracja bezsłowna.”24

Podsumowując tę krótką prezentację filozofii Ludwiga W ittgen
steina w kontekście roli, jaką odegrał on w rozwoju analitycznej

18 L. W i t t g e n s t e i n :  Wykłady..., cz. 2, § 19.
19 Por. P. G r a f f: Glosa do wykładów...
20 L. W i t t g e n s t e i n :  Wykłady..., cz. 2, § 38.
21 Tamże, cz. 3, § 34.
22 Zob. P. G r a f f: Glosa do wykładów..., s. 122.
23 Zob. tamże. Por. Ch. H  a n 1 y: Wittgenstein on Psychoanalysis. In: Ludwig Witt

genstein, Philosophy and Language. Eds A. A m b r o s e ,  M. L a s e r o w i t z .  London 
1972; F. C i o f f i: Wittgenstein’s Freud. In: Studies in the Philosophy o f Wittgenstein. 
Ed. P. P i n c h. London 1969.

24 P. G r a f f: Glosa do wykładów..., s. 123. Zob. L. W i t t g e n s t e i n :  Wykła
dy.... cz. 3, zwłaszcza § 8, 9 i 40. Por. P. G r a f f: Oznajmienia estetyczne. „Studia 
Estetyczne” 1975, T. 12.



myśli estetycznej, chcę zwrócić uwagę na następujące momenty: po 
pierwsze, na radykalną nieokreśloność i otwartość pojęć i terminów 
estetycznych; po drugie, na logiczną wielość estetycznego dyskursu; 
po trzecie, na historyczność sztuki i wartościowania estetycznego; 
po czwarte wreszcie, na niemożliwość wyjaśnień nomotetycznych 
w estetyce i na związaną z tym perswazyjną funkcję teorii estetycz
nych25.

Przedstawione tu tezy Ludwiga Wittgensteina wyznaczyły charak
terystyczny dla estetyki analitycznej -  zwłaszcza anglosaskiej, lecz tak
że skandynawskiej -  typ refleksji o sztuce i pięknie. Jak zauważa 
Shusterman, zasadniczym rysem tego podejścia jest antyesencjalizm26. 
Taka postawa pozwala jednoznacznie zakwalifikować estetykę anali
tyczną do jednego z dwóch, wyznaczonych przez Kanta, poziomów 
refleksji nad sztuką. Otóż w Krytyce władzy sądzenia Kant rozróżnił 
piękno zależne, odwołujące się do gustów, oraz piękno wolne27. „Za

25 Zob. T e n ż e :  Glosa do wykładów... Zob. też L. S o s n o w s k i: Estetyka 
analityczna... Por. P. M. S. H a c k e r: Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century 
Analytic Philosophy. Oxford 1996 oraz R. S h u s t e r m a n :  Wittgenstein attd Aesthe
tic Argument. In: Aesthetics -  Proceeding o f the 8th International Wittgenstein Sym
posium. Vienna 1984. Por. M. W e i t z: Wittgenstein’s Aesthetics. In: Language and 
Aesthetics. Contributions to the Philosophy o f Art. Ed. B. R. T i 1 g h m a n. Kansas 
1973. Cyril Barrett wiąże rozważania W ittgensteina na temat gier językowych z ana
lizą statusu tego, co niedorzeczne. Refleksja nad niedorzecznością okazuje się tym, 
co umożliwia źródłowe dotarcie do sfery etycznej, a także estetycznej. Zob. C. B a r- 
r e 11: Wittgenstein on Ethics and Religion Belief. Oxford-Cambridge 1991. Interesu
jące analogie i paralele, oparte zwłaszcza na zjawisku niewyrażalności między este
tyką a etyką, wykazane są w: B. R. T i 1 g h m a n: Wittgenstein’s Ethics and Aesthetics. 
Basingstoke 1991.

26 Zob. R. S h u s t e r m a  n: Analytic Aesthetics: Retrospect and Prospect. „The 
Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1987, vol. 46, s. 117: „Anti-essentialism about 
art and the quest for clarity (distinctively through close concern with language) are 
probably the most common and distinctive features of analytic aesthetics, and though 
distinguishable they are clearly related.”

27 Zob. I. K a n t: Krytyka władzy sądzenia. Przeł. J. G a 1 e c k i. Warszawa 1986, 
s. 48-50: „Istnieją dwa rodzaje piękna: piękno wolne (pulchritudo vaga) i piękno li tylko 
zależne (pulchritudo adherens). Pierwsze nie zakłada żadnego pojęcia o tym, czym przed
miot ma być; drugie zakłada takie pojęcie oraz stosującą się do niego doskonałość 
przedmiotu. Piękno pierwszego rodzaju określa się jako (dla siebie istniejące) piękno tej 
lub innej rzeczy; drugie jako związane z pewnym pojęciem (piękno uwarunkowane) 
przypisywane jest przedmiotom podpadającym pod pojęcie pewnego szczególnego celu. 
Kwiaty należą do wolnego piękna przyrody. [...] Natomiast piękno człowieka [...]



pomocą tego rozróżnienia można położyć kres niejednemu sporowi 
między arbitrami smaku na temat piękna, wykazując im, że jeden 
z nich mówi o pięknie wolnym, a drugi o pięknie zależnym, że pierw
szy wydaje czysty, a drugi stosowany sąd smaku.”28 Otwartość pojęć 
estetycznych, ich rozmytość i nieostrość, wielość i różnorodność dys
kursu estetycznego, historyczność sztuki i wartościowania estetycz
nego czy wreszcie ogólna postawa antyesencjalistyczna -  wszystkie te 
elementy wskazują na pierwszy poziom refleksji estetycznej, związa
nej z Kantowskim pięknem zależnym.

Naszkicowany dalej -  z konieczności w sposób arbitralny i ogólni
kowy29 -  spór o dzieło sztuki z jednej strony jest wyrazem analitycz
nej postawy estetyki postwittgensteinowskiej, z drugiej zaś obrazuje 
epistemologiczną jałowość i niewystarczalność omawianego podejścia 
do problemów estetycznych oraz powstałych stąd niezgodności i dys
kusji estetycznych.

W myśl tradycyjnej estetyki teoria estetyczna jest nieodzowna 
w rozumieniu sztuki i -  co za tym idzie -  w wydawaniu odpowiednich 
sądów wartościujących. Teoretyka sztuki muszą więc interesować za
gadnienia jakościowych i strukturalnych własności przedmiotów uzna
wanych za dzieła sztuki, ale też nie może on rezygnować z uprawnień

zakłada pojęcie celu [...], a tym samym pojęcie jej doskonałości; jest to też dlatego 
tylko piękno zależne.” Podobnego rozróżnienia dokonuje Platon w Filebie, gdzie tak 
charakteryzuje tzw. piękno czyste: „O piękności kształtów próbuję teraz mówić; nie 
tak, jak by to rozumieć mogli ci, których jest wielu, na przykład o piękności istot 
żywych albo jakichś malowideł; chodzi mi o piękność prostej, mówi moja myśl, linii 
prostej i koła, [...] o płaszczyzny i bryły [...). Ja ci mówię, że są to rzeczy piękne nie 
ze względu na coś innego, jak te inne tam, tylko są piękne zawsze i same dla siebie
i dają rozkosze osobliwe i swoiste; to nie to, co łechtania wszelkiego rodzaju. I barwy 
w tym rodzaju są piękne i rozkoszne.” P l a t o n :  Fileb. Przeł. W. W i t w i c k i. 
Warszawa 1991, 51 C-D .

2S I. K a n t: Krytyka władzy sądzenia..., s. 52.
29 Przedstawiam dalej jedynie relację oraz dyskusję pomiędzy tak zwanym skraj

nym esencjalizmem i antyesencjalizmem; jednakże antyesencjaliści krytykowali także 
esencjalizm w jego umiarkowanej wersji. „Umiarkowani esencjaliści uważali, że istota 
sztuki tkwi w jej estetycznej naturze. Estetyczność nie jest warunkiem wystarczającym 
osiągnięcia statusu dzieła sztuki [...]. Jest to jednak warunek konieczny i jedyna istot
na cecha wspólna wszystkich dziel sztuki.” B. D z i e m i d o k: Czy możliwa i potrzebna 
jest filozoficzna teoria sztuki? Antyesencjalizm w ameiykańskiej filozofii sztuki. W: Roz
ważania o filozofii a recentiori. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi 
Bańce. Red. A. E. S z o 11 y s e k. Katowice 1994, s. 200.



swojej dyscypliny do selekcjonowania i wartościowania zjawisk arty
stycznych i -  szerzej -  estetycznych30.

Warunkiem zasadniczym wydaje się w tej sytuacji odpowiedź na 
pytanie o to, czym jest sztuka (resp. dzieło sztuki, przedmiot estetycz
ny, obraz, tragedia itp.), a głównym celem teorii estetycznych staje 
się, dające się zawrzeć w definicji, określenie istoty sztuki: tego, co 
nadaje sztuce swoisty charakter i odróżnia ją od wszystkiego, co 
sztuką nie jest. Takie teorie, jak -  żeby wymienić tylko najbardziej 
wpływowe -  formalizm Bella, woluntaryzm Parkera, emocjonalizm 
Tołstoja, intuicjonizm Crocego czy organicyzm Bradleya, dążą do 
ustalenia najbardziej charakterystycznych cech sztuki.

Tak więc podstawowym zagadnieniem staje się sformułowanie 
definicji sztuki oraz -  związane z tym pierwszym -  określenie natury 
pojęć estetycznych.

Porównajmy przykładowo esencjalistyczne poglądy Clive’a Bella 
oraz Morrisa Weitza. Ten ostatni wraz z Paulem Ziffern, Williamem 
Kennickiem, Marshalem Cohenem i Benjaminem Tilighmanem był 
najradykalniejszym wyrazicielem antyesencjalizmu w estetyce.

Przypomnijmy, że każda z tradycyjnych teorii estetycznych dąży 
do ustalenia charakterystycznych właściwości sztuki, przy czym ustale
nia te próbuje się zawrzeć w definicji określającej warunki koniecz
ne i wystarczające. Tak na przykład w myśl intuicjonizmu Benedet- 
ta Crocego sztuka jest szczególnego rodzaju aktem -  twórczym, 
poznawczym i duchowym; jest „niepojęciową świadomością unikal
nej indywidualności rzeczy; a ponieważ istnieje poniżej poziomu 
konceptualizacji i poniżej poziomu aktów moralnych, przeto nie po
siada ani treści naukowej, ani etycznej. Croce jako istotną cechę 
sztuki wyodrębnia pierwsze stadium życia duchowego, a identyfiko
wanie go ze sztuką wyróżnia jako prawdziwy filozoficznie typ teorii 
lub definicji.”31

W edług Tołstoja (emocjonalizm) istotę sztuki stanowi „wyraża
nie emocji za pomocą jakiegoś dostępnego zmysłom, publicznego

30 Zob. B. D z i e m i d o k: 'Instytucjonalna definicja dzieła sztuki"jako świadectwo 
‘kryzysu estetyki’. „Studia Estetyczne” 1980, T. 17.

31 M. W e i t z: The Role of Theory in Aesthetics. „Journal of Aesthetics and Art 
Criticism” 1956, n° 15, cyt. za: Estetyka w świecie..., T. 3, s. 349. Por. B. C r o c e: Zarys 
estetyki. Warszawa 1962.



środka przekazu. Gdzie nie ma projekcji uczucia, [...] tam nie może 
być mowy o sztuce.”32

Z kolei formalizm w ujęciu Clive’a Bella głosi, iż własnością cha
rakterystyczną wszelkiej sztuki jest „forma znacząca, czyli [...] unikal
ne połączenie pewnych elementów [...] w ramach określonej relacji. 
Wszystko, co jest sztuką, stanowi przykład formy znaczącej; wszyst
ko, co sztuką nie jest, formy takowej nie posiada.”33

Przykład Bella klarownie ukazuje esencjalizm klasycznych teorii 
estetycznych poszukujących w dziełach sztuki pewnej jakości odróż
niającej je od wszystkich innych klas przedmiotów. Owa jakość czy 
własność powinna spełniać następujące dwa warunki: dla każdego x, 
1) jeśli x jest dziełem sztuki, to x posiada jakość Q, oraz 2) jeśli x 
posiada jakość Q, to jc jest dziełem sztuki34.

Według Bella w miejsce Q należy wstawić wyrażenie „forma zna
cząca”: coś jest dziełem sztuki wtedy i tylko wtedy, gdy posiada for
mę znaczącą.

Definicja Bella atakowana była między innymi przez Beryl Lake, 
a także przez De Witta H. Parkera, lecz najpełniejszą krytykę zgłosił 
pod jej adresem antyesencjalista Morris Weitz, kwestionując w ogóle 
możliwość wszelkich teorii estetycznych, pojętych w sensie prawdzi
wego zdefiniowania czy też zestawienia koniecznych i wystarczają
cych właściwości sztuki.

32 M. W e i t z: The Role..., s. 349. Por. L. Tołstoj ob iskusstwie i litieraturie. T. 1-2. 
Moskwa 1958.

33 M. W e i tz : The Role..., s. 349. Por. C. B e 11 :Art. New York 1927.
34 Zob. G. H e r m e r e n :  The Nature o f Aesthetic Theories. In: G.  H e r m e r e n, 

L. M o g e n s e n :  Contemporary Aesthetics in Scandynavia. Lund 1980, s. 33. Polski 
przekład obszernych fragmentów tego tekstu w: Estetyka w świecie..., T. 3, s. 361-390. 
Zauważmy, iż konsekwencją tego jest założenie o tym, że istnieje taka jakość Q speł
niająca następujące dwa warunki: 1) jeśli x jest dziełem sztuki, to posiada Q, oraz 
2) jeśli jr posiada Q, to * jest dziełem sztuki. Założenie to, skrytykowane przez Parkera,
zastąpione zostało następującym: istnieje zbiór własności Q;.......Q„. spełniających dwa
warunki, takie że: dla wszystkich x-ów 1) jeśli j c  jest dziełem sztuki, to posiada własno
ści Qr ...Qn, oraz 2) jeślix posiada te własności, tox  jest dziełem sztuki. „Sztuka defi
niowana być musi w terminach charakterystyki kompleksowej. Niedostrzeganie tego 
stało się grzechem wszystkich znanych definicji.” -  De Witt H. P a r k e r: The Nature 
of Art. In: Problems in Aesthetics. Ed. M. W e i t z. New York 1953, s. 75, cyt. za:
G. H e r m e r e n :  The Nature o f Aesthetic Theories..., s. 364. Por. H. O s b o r n e: 
Aesthetics and Criticism. London 1955.



Według Weitza „zasadnicza nieadekwatność tych teorii polega na 
fundamentalnym niezrozumieniu sztuki. Teoria estetyczna -  i to każ
da -  błądzi z samej zasady, bo mniema, iż możliwa jest teoria właści
wa, co świadczy o skrajnym niezrozumieniu logiki pojęcia »sztuka«. 
Główny argument teorii, głoszący że sztuka podlega realnej czy ja
kiejkolwiek innej prawdziwej definicji, jest argumentem fałszywym. 
[...] Sztuka -  jak wskazuje sam logiczny sens tego pojęcia -  nie dys
ponuje zespołem właściwości koniecznych i wystarczających, toteż 
teoria sztuki jest niemożliwa, a nie tylko trudna do sformułowania.”3S

Prócz tej ogólnej krytyki wskazującej na logiczną niemożliwość 
zdefiniowania czegoś, czego zdefiniować nie można, Weitz zarzuca 
każdej teorii pewną nieadekwatność: „Każda z nich ma jak gdyby 
stanowić całościowe stwierdzenie na temat charakterystycznych cech 
wszystkich dzieł sztuki, każda jednak pomija coś, co dla innych ma 
znaczenie centralne. Niektóre teorie zawierają błąd koła -  na przy
kład koncepcja Bella i Fry’a [...]. Niektóre z kolei, poszukując ko
niecznych i wystarczających właściwości sztuki, podkreślają ich zbyt 
mało -  jak to czyni (znów) teoria Bella-Fry’a [...] czy też teoria Cro
cego [...]. Inne są nazbyt ogólne [na przykład organicyzm -  M. S.j 
i obejmują zarówno przedmioty należące do sztuki, jak i te, które do 
niej nie należą [...]. Jeszcze inne [...] opierają się na wątpliwego ro
dzaju zasadach, na przykład Parkerowskie twierdzenie, że sztuka ucie
leśnia satysfakcję imaginacyjną, a nie realną, albo teza Crocego o tym, 
że istnieje wiedza bez pojęć.”36

Wreszcie, skoro klasyczne teorie przybierają postać definicji real
nych, a więc mają formę sprawozdania na temat sztuki, to czy są one 
teoriami empirycznymi weryfikowalnymi czy też falsyfikowalnymi? 
A może raczej są to w rzeczywistości definicje nominalne, „w których 
»sztukę« określa się w zależności od obranych kryteriów”37? -  pyta 
Weitz.

Ostatecznie więc, wychodząc od logicznej niemożliwości zdefinio
wania sztuki, ale zarazem nie mając „zamiaru dowodzić [...], że lo
giczny zamęt czyni omawianą teorię czymś bezsensownym lub bez
wartościowym”38, Weitz dochodzi do konkluzji, iż tradycyjna estetyka

35 M . W e  i t  z: The Role..., s. 348.
36 Tamże, s. 350-351.
37 Tamże, s. 358.
38 Tamże, s. 347.



jest w rzeczywistości zakamuflowaną krytyką artystyczną39 i tak na
prawdę „uchwycenie funkcji, jaką pełni w estetyce teoria, nie polega 
na rozumieniu jej jako definicji (z logicznego punktu widzenia skaza
nej na klęskę), lecz na dostrzeżeniu w niej sumy istotnych zaleceń 
określających pewne sposoby podejścia do niektórych z właściwości 
sztuki”40.

Antyesencjalizm Weitza krytykowany był z kolei między innymi 
przez Timothy’ego Binkleya, który zwrócił dodatkowo uwagę na pe
wien podstawowy błąd polegający na utożsamianiu sztuki z dziełem 
sztuki: „W prawie każdej nowej dyskusji filozoficznej [...] znajdujemy 
bezpośrednie i nieusprawiedliwione przekształcenie »co jest sztuką?« 
w »co jest dziełem sztuki?«”41

Ostatnie słowo w prezentowanej przykładowej dyskusji na temat 
definicji estetycznych oddaję Robertowi J. Matthewsowi, który po
dejmuje się obrony tradycyjnej estetyki. Nie wchodząc w szczegóły, 
pragnę zwrócić uwagę na to, że nie dopatruje się on w poglądach 
Weitza „żadnych [...] godnych zaufania argumentów świadczących 
przeciwko esencjalizmowi tradycyjnej estetyki. Rzecz oczywista, nie 
ma takiego wymogu [...], aby dzieła sztuki wspólnie posiadały pewne 
istotne własności, które [...] przejawiałyby się w sposób jasny i bez
pośredni. W rzeczywistości istnieją [...] poważne racje, by sądzić, że 
dzieła sztuki nie mogłyby mieć takich własności. Zamiast tego mo
głyby wspólnie posiadać nie przejawiane w bezpośredni sposób istot
ne własności [...]. Innymi słowy, założenie esencjalistyczne jest być 
może najlepiej zrozumiałe nie jako domniemanie, że w dziele sztuki 
zostaną odnalezione pewne istotne własności, lecz jako zalecenie, że 
powinno się je odnaleźć.”42

Oczywiście z tą obroną esencjalizmu i jednocześnie krytyką anty- 
esencjalizmu można by, idąc dalej, polemizować, już chociażby ze 
względu na dość kłopotliwe i mało mówiące stwierdzenie o nie prze
jawianych w bezpośredni sposób istotnych właściwościach, które za
leca się odnaleźć; nie jest to jednak celem tej krótkiej prezentacji.

39 Zob. R. J. M a t t h e w s: Traditional Aesthetics Defended. .., s. 391.
4,1 M. W e i t  z: The Role..., s. 359.
41 T. B i n k 1 e y: Kto decyduje o sztuce? W: Estetyka vv świecie..., T. 1, s. 234. Tekst 

ten jest tłumaczeniem z maszynopisu autorskiego, którego skrócona wersja wydruko
wana była w: Culture and Art. Ed. L. A a g a a r d-M o g e n s e n. New York 1976.

4: R. J. M a 11 h e w s: Traditional Aesthetics Defended..., 409-410.



Naszkicowany tu definicyjny chaos teorii estetycznych rodzi wiele 
problemów i aporii związanych z kolei z naturą pojęć, którymi ope
ruje teoria estetyczna, a w konsekwencji -  sądów wydawanych na jej 
gruncie.

Powróćmy do koncepcji Morrisa Weitza, według którego poza 
tym, że teorie estetyczne „popadają w błąd koła, są niepełne, nie 
dają się sprawdzić, mają pseudofaktyczny charakter, stanowią ukryte 
zamierzenia zmiany sensu pojęć”, to tak naprawdę każda teoria este
tyczna w ogóle jest „logicznie bezowocną próbą zdefiniowania cze
goś, czego zdefiniować niepodobna; [...] próbą zrozumienia pojęcia 
sztuki jako pojęcia zamkniętego, podczas gdy sam sposób użycia do
wodzi i wymaga jego otwartości.”43

Weitz, inspirowany rozmyślaniami Ludwiga Wittgensteina, roz
różnia dwa rodzaje pojęć: otwarte oraz zamknięte: „Pojęcie jest po
jęciem o t w a r t y m ,  gdy warunki jego zastosowania można popra
wiać i ulepszać, to znaczy, gdy można wymyślić lub stworzyć sytuację, 
która wymagałaby z naszej strony pewnego rodzaju d e c y z j i  co do 
rozszerzenia zakresu pojęcia, tak by objęło nową sytuację, lub za
mknięcia go i wyszukania pojęcia nowego uwzględniającego nowy 
przypadek i nową własność rzeczy. Jeśli można stwierdzić konieczne 
i wystarczające warunki stosowania jakiegoś pojęcia, jest ono poję
ciem z a m k n i ę t y m .  Jednakże zdarza się to tylko w matematyce 
i logice [...]. W przypadku pojęć empiryczno-opisowych i normatyw
nych rzecz taka zdarzyć się nie może, chyba że pojęcie zamkniemy 
arbitralnie przez ograniczenie zakresu jego stosowania.”44

Pomijając na razie sporną kwestię otwartości pojęć empiryczno- 
-opisowych, należy jednak zauważyć, że jeśli tylko pojęcia logiczne 
i matematyczne są zamknięte, to pojęcie „sztuka” byłoby tożsame 
z zadziwiającą wielością innych (niż logiczne i matematyczne) pojęć. 
Poza tym, jak zauważa Bohdan Dziemidok, Morris Weitz jest para
doksalnie zmuszony odwołać się do zanegowanej wcześniej istoty 
sztuki45. Weitz twierdząc bowiem, że niewątpliwie „sztuka [...] jest

43 M. W e i t z: The Role..., s. 351.
44 Tamże, s. 353.
45 Zob. B. D z i e m i d o k: Czy możliwa i potrzebna jest..., s. 199. Zob. leż 

M. W e i t z: Wittgenstein’s Aesthetics.. .; w tej pracy Weitz omawia trzy rodzaje estetycz
nych pojęć otwartych: 1) zawsze elastyczne (perenially flexible), 2) zawsze podważalne 
(perenially debatalle) oraz 3) nieuniknienie nieokreślone (inducibly vague). Jako przykład



pojęciem otwartym. Nowych warunków wciąż przybywa i z pewno
ścią będzie przybywać; [...] będą one wymagać rozstrzygnięcia [...] 
co do tego, czy zakres pojęcia należy rozszerzyć, czy nie. Estetycy 
mogą zestawiać podobne warunki (nie zaś: konieczne i wystarczające 
własności) dla właściwego zastosowania pojęcia”, odwołuje się do jej 
istoty, do jej „wielce ekspansywnego, ryzykanckiego charakteru” 46.

Otwartość pojęcia „sztuka” Weitz tłumaczy powołując się na roz
ważania Wittgensteina na temat gry. Tradycyjne rozwiązanie kwestii 
istoty gry polegałoby na wymienieniu wyczerpującego zestawu wła
sności odróżniających wszystkie gry (tj. szachy, karty, gry planszowe 
itp.) od nie-gier. Jednakże cytowany już Wittgenstein zauważa: „Nie 
mów: ‘Muszą mieć coś wspólnego, bo inaczej nie nazywałyby się »gra
mi«’ -  tylko p a t r z ,  czy mają coś wspólnego. Gdy im się bowiem 
przypatrzysz, to nie dojrzysz wprawdzie niczego, co byłoby w s z y s t -  
k i m wspólne, dostrzeżesz natomiast podobieństwa -  i to cały ich 
szereg. [...] Widzimy skomplikowaną siatkę zachodzących na siebie 
i krzyżujących się podobieństw [...].”47

Tak więc wiedza o tym, czym jest sztuka (albo gra), nie ogranicza 
się do znajomości realnej definicji czy teorii sztuki (gry)48, lecz pole
ga na umiejętności przede wszystkim rozpoznania i zrozumienia sztu
ki (gry) oraz rozstrzygnięcia, które z nowych przykładów mogą być 
nazwane sztuką (grą).

Okazuje się także, iż otwartość pojęć estetycznych idzie w parze 
z ich normatywnym charakterem, a ponadto z nominalnym wymia
rem definicji w estetyce: „Nie można [...] utrzymywać, że teorie sto
sujące owo pojęcie [pojęcie sztuki -  M. S.] w trybie wartościującym

pierwszego rodzaju pojęć Morris Weitz wymienia pojęcia „dramat” i „sztuka”; poję
ciem zawsze podważalnym byłoby według niego pojęcie „tragedia”, natomiast trzeci 
typ jest reprezentowany przykładowo przez termin: manieryzm. Por. M. W e i t z: The 
Opening Mind. Chicago 1977, rozdz. 1-3.

J(> M. W e i t z: The Role..., s. 352-353.
47 L. W i 11 g e n s t e i n: Dociekania filozoficzne..., § 65.
48 W artykule The Role o f Theory in Aesthetics Weitz stosował raczej zamiennie 

terminy „definicja” i „teoria”, utożsamiając je niemal. Natomiast w późniejszym liście 
do Hermerena Weitz „potwierdził, że nie pragnie utożsamiać teorii estetycznej z dąże
niem do zdefiniowania sztuki. Pisze on jednak, że teoria estetyczna -  w klasycznym 
sensie poszukiwania realnej definicji -  wymaga lub zakłada definicję w sensie własno
ści koniecznej i wystarczalnej.” G. H e r m e r e n :  The Nature o f Aesthetics Theories..., 
przypis 31.



są prawdziwymi i realnymi definicjami koniecznych i wystarczających 
własności sztuki.”49 Rola estetyka sprowadzałaby się zatem do zesta
wienia podobnych warunków, nie zaś koniecznych i wystarczających 
własności, właściwego zastosowania pojęcia, a tym samym do naucze
nia nas „czego poszukiwać i na co patrzeć w sztuce”50.

Podejmujący się obrony tradycyjnej estetyki R. J. Matthews zwró
cił uwagę na związany z otwartością pojęć estetycznych moment de
cyzji; czy decyzja co do ewentualnego rozszerzenia zakresu pojęcia
o nowy warunek jest arbitralna? Pisze on, że zwolennicy W ittgen
steina, a więc i Morris Weitz, padli ofiarą pewnego poważnego prze
oczenia: „Ponieważ »obywatele świata sztuki« czasami (często?) 
prowadzą długie i zażarte spory na tem at projekcji wyrażenia »dzie
ło sztuki« na pojedynczy przedmiot, wittgensteinowcy przedstawiają 
problem jakby nasze użycie tego wyrażenia było bezzasadne, jak 
gdyby wszystko było dozwolone w tym względzie. Nie dostrzegają 
oni, że spory te prowadzi się na tle powszechnej zgody co do sposo
bu projekcji tego wyrażenia. I tak na przykład, mówiąc o sztuce 
jako o pojęciu otwartym, Weitz sugeruje, że projekcja tego wyraże
nia na nowy przykład jest po prostu rozstrzygana na podstawie tego, 
że jest on wystarczająco podobny do akceptowanych przykładów 
sztuki. Nie doceniając bardzo mocno uzasadnionego charakteru uży
cia przez nas wyrażenia »dzieło sztuki«, Weitz nie widzi żadnej po
trzeby wytłumaczenia, dlaczego to wyrażenie jest jednolicie projek
towane na pewne muszle klozetowe (por. muszla Duchampa), a nie 
na inne muszle, dlaczego projektuje się to wyrażenie na wiele waz 
greckich, a nie na bostońskie słoiki do przechowywania fasolki itd.”51 
Stosowanie tak nieprecyzyjnego i zagadkowego wręcz wyrażenia, za 
jakie Matthews uważa »wystarczające podobieństwo«, do uznanych 
przykładów sztuki zaledwie nazywa trudność po imieniu, lecz jej nie 
rozwiązuje52.

Cały problem w tym, że niestety znów to, co Matthews proponuje 
nam w zamian, pisząc lapidarnie, że „dzieła sztuki [...] to cokolwiek, 
co znajduje się w relacji z paradygmatem sztuki”, także niewiele wy
jaśnia.

49 M. W e i t z :  The Role..., s. 358.
50 Tamże, s. 359.
51 R. M a 11 h e w s: Traditional Aesthetics Defended..., s. 399-400.
52 Zob. tamże, s. 404.



Powróćmy do wspomnianej wcześniej aporii związanej z dokona
nym przez Weitza podziałem pojęć na zamknięte (pojęcia logiczne 
i matematyczne) oraz otwarte (pozostałe). Tak rozumiana otwartość 
pojęcia „sztuka” nie jest wystarczająca -  twierdzi Thimothy Binkley. 
Uważa on, że „pojęcie »sztuka« nie jest po prostu pojęciem miesz
czącym się pośród innych najbardziej otwartych pojęć, jest ono rady
kalnie otwarte, radykalnie nie dające się określić”53.

Ta eskalacja w pojmowaniu otwartości pojęć estetycznych współ
gra szczególnie z aktualną sytuacją w sztuce: „Historia sztuki współ
czesnej jawi się na kształt następującego jeden po drugim, pirotech
nicznego pokazu jej cech znamiennych, podobnych do siebie dzięki 
celowemu stawianiu pytania o te cechy; pytanie to jest usytuowane 
łub usankcjonowane w kreacji dzieła sztuki. Radykalna otwartość 
pojęcia »sztuka« polega na niczym nieskrępowanym prawie artystów 
do dyskusji i podawania w wątpliwość w swych pracach tego poję
cia.”54 Istotą tak rozumianego pojęcia „sztuka” jest „prawo nieskrę
powanego podawania go w wątpliwość” oraz rozszerzanie i zmienia
nie go, co właściwie staje się „celem sztuki dzisiejszej, a nie tylko 
efektem zdolności twórczej pewnych ludzi”55.

Trzeba teraz, kontynuując, postawić pytanie: czy mimo rady
kalnej otwartości pojęcia estetyczne mogą być określone przez ja 
kiekolwiek reguły czy warunki? Zdaniem Franka Sibleya, „filozo
fowie wyzwolili się spod uroku ścisłego modelu typu »konieczny 
i wystarczający«, wskazując, że nie da się on zastosować do wielu 
powszechnie używanych pojęć, które są uwarunkowane w znacz
nie swobodniejszy sposób. Jednak chociaż nowo utworzony model 
sprawdza się w zastosowaniu do wielu pojęć, to tylko może się wy
dawać, że należą do nich także pojęcia estetyczne, że są one rów
nież w jakiś luźniejszy sposób określone przez warunki.”56 Ograni
czę się do przytoczenia pokrótce rozwiązania, jakie w tej kwestii 
sugeruje Sibley: pojęcia estetyczne nie są i nie mogą być określone 
przez jakiekolwiek warunki i reguły; nawet nowe przykłady, które

53 T. B i n k 1 e y: Kto decyduje o sztuce?..., s. 222.
54 Tamże, s. 223.
55 Tamże, s. 225.
56 F. S i b 1 e y: Aesthetic Concepts. In: T e n ż e: Collected Papers and Aesthetics. 

Ed. by C. B a r r e t. 1965, cyt. za: F. S i b 1 e y: Pojęcia estetyczne. W: Estetyka 
wświecie..., T. 1, s. 180.



odgrywają niewątpliwie ważną rolę w rozumieniu tych pojęć, nie 
uprawniają nas do wywodzenia z nich jakichkolwiek reguł, które 
umożliwiałyby nam stosowanie tych terminów do kolejnych nowych 
przypadków.

Jak zauważył B. Dziemidok, triumf antyesencjalizmu był też po
czątkiem jego zmierzchu; mimo to, ogólnie rzecz ujmując, można 
wykazać co najmniej kilka ważnych i wpływowych osiągnięć postwitt- 
gensteinowskiej analitycznej myśli estetycznej57. Należy przede wszyst
kim wymienić krytykę klasycznych teorii sztuki zarzucającą im spe- 
kulatywizm, mętność i nieprecyzyjność językową, skrajne tendencje 
normatywistyczne oraz oderwanie od praktycznego kontekstu. R e
zultatem tej krytycznej postawy -  charakterystycznej zresztą dla na
stawienia analitycznego w ogóle -  był wzrost kultury logicznej dys
kursu estetycznego. Bardziej konstruktywnym zaś efektem postawy 
antyesencjalistycznej w estetyce było zainteresowanie problematyką 
metaestetyczną, obejmującą swym zakresem między innymi zagad
nienie statusu estetyki jako dyscypliny filozoficznej, jej przedmiot, 
swoiste metody i cele58.

Ujmując jednak rzecz z innej strony, zauważmy, że przedstawiona 
tu dyskusja wskazuje na to, iż argumentacja antyesencjalistów skiero
wana przeciwko postawie esencjalistycznej sama w sobie ma charak
ter zarzutu Tu Quoque59: „Przestrzegając przed esencjalizmem i nie
bezpieczeństwem generalizowania, antyesencjaliści sami w sposób 
nieuchronny wpadają w pułapki esencjalizmu [...]. Według antyesen
cjalistów bowiem i s t o t ą  wszystkich dotychczasowych teorii sztuki 
jest przyjmowanie esencjalistycznego przekonania o istocie sztuki. 
Tego rodzaju esencjalistyczne general izacje wypowiadane są także 
wobec samej sztuki i dzieł sztuki. Istotą sztuki jest jej zmienny i eks
pansywny charakter, a istotę i wspólną cechę wszystkich dzieł sztuki 
stanowi ich unikalność.”60

57 Zob. B. D z i e m i d o k: Czy możliwa i potrzebna jest..., s. 203.
58 Zob. tamże, s. 208.
59 Argumentacja Tu Quoque jest szczególnym typem postawy krytycznej jedynie 

wtedy, kiedy wytykany błąd ma charakter akcydentalny w stosunku do poglądu fi
lozoficznego. Zarzut ów zatem działa jako zachęta do rewizji i precyzyjnego wyja
śnienia. Jest to więc jedynie rodzaj argumentacji pytającej, a nie destruktywnej. Zob.
H. W. J o h n s t o n e, Jr: Philosophy and Argument. Pennsylvania 1959, s. 89.

60 B. D z i e m i d o k :  Czy możliwa i potrzebna jest..., s. 208-209.



Przywołując, brzmiącą w tym miejscu nieco paradoksalnie, tezę 
ostatniego antyesencjalisty Benjamina J. Tilghmana o kontekstowym 
charakterze pojęć estetycznych, warto zastanowić się nad istotą kon
tekstu argumentacyjnego estetycznego dyskursu, bez którego ten ostat
ni okazuje się niezrozumiały, nieefektywny i poznawczo jałowy61.

61 „Hence when we classify a given objects as ‘art’, we mean something concrete, 
we point to a certain purpose, to some distinction, to some tasks to be performed. 
Without such a reference art would be go round in circles.” B. J. T i 1 g h m a n: But is 
It Art? Oxford 1984, s. 187.



Dwa oblicza idealizmu: Lask a Husserl*

Karl Schuhmann, Barry Smith

1. Neokantyzm i fenomenologia. Podobieństwa i różnice

Zmiany, jakie dokonały się w filozofii na przełomie XIX i XX 
wieku, miały szczególnie dramatyczny charakter. „Wraz z nastaniem 
roku 1900 rozpoczął się bunt przeciwko idealizmowi niemieckiemu”1
-  jak miał to potem skomentować Bertrand Russell -  rewolta, która 
odcisnęła swe piętno nie tylko na filozofii anglosaskiej czy też filozo
fii austriackiej z kręgu wpływów Brentana i Meinonga, ale i general
nie na całej filozofii niemieckiej. Idealistyczna filozofia neokantyzmu, 
zarówno ta wywodząca się ze szkól we Fryburgu, jak i ta wywodząca 
się z kręgów marburskich, traciła swoją pozycję. Był to proces stop
niowy, ale nieodwracalny, który osiągnął swoje apogeum wraz z po
wstaniem tzw. nowego ruchu fenomenologicznego2, skupionego wokół 
Badań logicznych Husserla z lat 1900-1901. Jednak schyłek neokan
tyzmu dał się zauważyć już przed powołaniem Heideggera w 1923 
roku na katedrę w Marburgu. Faktycznie los samych podstaw neo
kantyzmu został przesądzony, kiedy w 1916 roku3 Husserl przejął ka

Pierwodruk: Two Idealisms: Lask and Husserl. „Kant-Studien” 1993, Bd. 83, 
s. 448-466. Redaktorzy tomu składają podziękowanie Panom Karlowi Schuhmannowi
i Barry’emu Smithowi za wyrażenie zgody na opublikowanie niniejszego artykułu.

1 B. R u s s e 11: Sceptical Essays. London 1928, s. 70.
2 Zob. E. H u s s e r 1: Idee III, napisane w 1912 (Husserliana, V, 59). Prace 

Husserla cytujemy w edycji Husserliana z podaniem numeru tomu i strony.
3 Można również sięgnąć do marburskiego wykładu W sprawie fenomenologii 

(1914) Adolfa Reinacha, jednego z wczesnych współpracowników Husserla, w którym 
koncepcja poznania Paula Natropa została poddana ostrej krytyce. Zob. tłumaczenie



tedrę we Fryburgu po Heinrichu Rickercie. Rok później Husserl pod
czas swojego inauguracyjnego wykładu w tymże mieście nadmieni!
o schyłku neokantyzmu i wskazał wtedy, mając na uwadze nowy, od
świeżony pojęciowo kantyzm swojego poprzednika, że „w przeciwień
stwie do wtórnej produktywności takich odrodzonych filozofii, wy
mogiem obecnych czasów stawianym przez całą radykalną filozofię, 
który sam nam się narzuca, jest wymóg radykalnej filozofii”4. Tego 
typu przekonanie panowało nie tylko w szeregach fenomenologów. 
W tym samym roku neokantysta Arnold Rugę przyznał w mowie po
żegnalnej wygłoszonej nad mogiłą Wilhelma Windelbanda, który ra
zem z Emilem Laskiem był współpracownikiem Rugego w Heidel
bergu, że czas neokantowskiego idealizmu „dobiegł końca”5.

Neokantyzm charakteryzują trzy główne cechy: po pierwsze, filo
zofia ta czerpie swoją życiodajną siłę z myśli Kanta; po drugie, kon
centruje się ona na ego, a więc próbuje zrekonstruować wszystkie typy 
poznania, zarówno te związane ze światem nauki, jak i te należące do 
sfery dnia powszedniego i to wyłącznie w ujęciu czegoś, co nazywa się 
„podmiotową spontanicznością”; po trzecie, neokantyzm ma charak
ter tak skrajnie abstrakcyjny, że w pracach neokantystów -  jak to raz 
powiedział Husserl w odniesieniu do jednego z dzieł Rickerta -  „nie 
znajdzie się ani jednego przykładu, ani też ani jeden przykład nie jest 
pominięty”6. Taki tytuł jak Das Eine, die Einheit und die Eins1 Ric
kerta -  prawie nieprzetłumaczalny ze względu na swoją abstrakcyj- 
ność -  najlepiej charakteryzuje neokantowski sposób myślenia.

Neokantyzm jest zatem filozofią „spoza”, celującą w spekulatyw- 
nych, teoretycznych konstrukcjach, która sytuuje się w opozycji do

tekstu z niemieckiego na angielski dokonane przez Dallasa Willarda i opublikowane 
w „The Personalist" 1969, n° 50, s. 194-221. W kwestii relacji osobowej neokantyzm 
ustąpi! czy też oddal pierwszeństwo fenomenologii już w 1912 roku, kiedy to syn Ric
kerta Heinrich Rickert jr. (który potem poległ w pierwszej wojnie światowej) udał się 
do Getyngi, by tam studiować filozofię z Husserlem i Reinachem.

J E. H  u s s e r 1: Die reine Phänomenologie, ihr Forschunsgebiet und ihre Metho
de. In: Husserliana, XXV, 69.

5 „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik” 1917, Nr. 162, s. 55.
'■ Husserliana, XXII, 147 (recenzja; pierwsze wydanie w 1897 roku). Husserlowską 

krytykę filozofii Laska powtórzy! jeszcze Wilhelm Szilasi -  ubolewał on nad „nieustę
pliwą abstrakcyjnością. brakiem szczegółów i przykładów" w pracy Laska (zob. W. S z i-
I a s i: Das logische Nackte. In: Phantasie und Erkenntnis. Bern-M ünchen 1969, s. 100).

7 „Logos" 1911/1912, Bd. 2, s. 26-79.



postawy cierpliwego opisu, egzemplifikacji fenomenologicznego slo
ganu: powrót „do rzeczy samych w sobie”. Dlatego też zaskakujące 
jest zdanie, że „badania zarówno Windelbanda, jak i Rickerta mają 
fundamentalnie fenomenologiczny charakter, gdyż zakorzenione są 
w deskryptywnej determinacji specyficznych właściwości rzeczy”8. Bez 
wątpienia nie wystarczy skwitować tej opinii prostym wskazaniem na 
fakt, iż jej autor, Węgier Akos von Pauler, nie byt w żadnym razie 
prawomocnym rzecznikiem fenomenologii. Nawet Max Scheler za
uważył -  tym razem w odniesieniu do Laska (ucznia Rickerta i przy
jaciela Windelbanda) -  że jego prace: Logika filozofii i teorii kategorii 
(1911) oraz Teoria sądu (1912) są „pod silnym wpływem fenome
nologii”9, spojrzenia na filozofię podzielanego również przez H ei
deggera10. Sugestia, że Laska można zaliczyć wraz z fenom enolo
gami w poczet postępowych umysłów swoich czasów, pobrzmiewa 
również w stwierdzeniu Georga Lukacsa, iż całe myślenie Laska to 
„pęd ku konkretowi”. I ten właśnie pęd stanowi siłę przewodnią 
myśli Laska11.

Całość wydaje się pozbawiona logicznej przejrzystości również 
z innego względu, mianowicie kiedy przywołamy późniejszy pogląd 
Husserla głoszący, że pomimo tego, iż idea kantowskiego renesansu 
jawiła się jako idea absolutnie przestarzała, okazało się, że wciąż ist
niał „manifest esencjalistycznego powinowactwa” między transcenden
talną fenomenologią Husserla a transcendentalizmem neokantystów12. 
Dlatego kiedy przemodelowana przez Laska wersja Kantowskiego 
credo została ujęta w duchu „aby-zrozumieć-Kanta-trzeba-wyjść-poza- 
-niego” W indelbanda13, fenomenologia doszła do punktu, w którym 
nie mogła już zrozumieć samej siebie, chyba że tylko poprzez namysł 
nad niemieckimi historycznymi korzeniami, z których wyrosła. Z a
tem przynajmniej w Husserlowskiej wersji -  osiągnąwszy pewne sta
dium rozwoju -  musiała w jakimś stopniu powrócić do Kanta. Warto

8 A. von P a u l e r :  Grundlagen der Philosophie. Berlin-Leipzig 1925, s. 283.
9 Zob. dodatek do Deutsche Philosophie der Gegenwart. In: M. S c h e 1 e r: Ge

sammelte Werke. Bd. 7. Bern-M ünchen 1973, s. 329 (zob. także s. 312).
10 M. H e i d e g g e r: Bycie i czas. Tlum. B. B a r a n. Warszawa 1994, s. 308 nn.
11 G. L u k a c s: Emil Lask. Ein Nachruf. „Kant-Studien” 1918, Bd. 22, s. 350.
12 E. H u s s e r I: Kant und die Idee der Transzendentalphilosophie. In: Husser- 

liana, VII, 230 (wyklad publiczny wygłoszony we Freiburgu w 1924 roku).
13 W. W i n d e I b a n d: Präludien. Tübingen 1884, s. IV.



więc w tym miejscu nadmienić, że ostatnia praca Husserla zatytuło
wana Kryzys nauk europejskich została nazwana „medytacjami kan- 
towskimi”14.

2. Lask i Husserl

Niezależnie od tego, jak ścisłe relacje łączyły innych neokanty- 
stów z Husserlem, Emil Lask był mu najbliższy. Już w 1902 roku 
Lask szukał kontaktu z autorem naówczas właśnie opublikowanych 
Badań logicznych1S, chociaż pozostawał wciąż oddanym uczniem Ric
kerta. Począwszy od 1905 roku -  jak sam relacjonuje16, zaczął wpro
wadzać idee Husserla do swej własnej filozofii17. Po opublikowaniu 
w 1908 roku artykułu Czy istnieje prymat rozumu praktycznego w logi
ce? przesłał egzemplarz tego tekstu Husserlowi. Nie wiadomo, kiedy 
dokładnie Lask napisał swój pierwszy list do Husserla, ale wiadomo, 
że obaj myśliciele byli w kontakcie od 1910 roku18. Około świąt Boże
go Narodzenia 1910 roku Lask wysłał Husserlowi kopię swojej świe
żo wydanej Logiki filozofii.. .19. Na początku 1911 roku Husserl w odpo
wiedzi przesłał Laskowi egzemplarz swojego nowo opublikowanego 
artykułu w „Logos” Filozofia jako nauka ścisła. Lask odpowiedział 
29 marca tegoż roku. W liście dziękował serdecznie Husserlowi za 
zaproszenie do Getyngi. Jednakże nie skorzystał z zaproszenia. Zna
mienne, że Lask zaintrygował Husserla swoją twórczością na tyle, że

14 I. K e r n: Husscrl und Kant. Den Haag 1964, s. 50.
L’ W księgozbiorze Husserla zgromadzonym w Archiwum Husserla w Louvain 

znajduje się edycja pracy doktorskiej Laska z 1902 roku zatytułowana Fichtes Ideali
smus und die Geschichte.

Ih W tvm roku Lask opublikował swoją pracę habilitacyjną pt. Rechtsphiloso
phie.

17 List do Husserla z 25 grudnia 1910 roku. cytowany w pracy doktorskiej Hanspe- 
tera S o m m e r h a u s  e r a  zatytułowanej Emil Lask in der Auseinandersetzung mit 
Heinrich Rickert (Berlin 1965. s. 340).

’* Listy Laska do Husserla przechowywane są w Archiwum Husserla, sygn. R II 
Lask. Najwcześniejsza z zachowanych kopert -  niestety obecnie pusta -  ma stempel 
pocztowy z datą 26.2.10. Listy Husserla do Laska prawdopodobnie zaginęły.

7 Dołączony do tomu list ma datę: 25.12.1910. Sama praca, z odręczną dedykacją
I.aska, wciąż jest w bibliotece Husserla.



ten wyrazi! chęć spotkania. 24 grudnia 1911 roku Lask pisał do Hus- 
serla o wpływie, jaki wywarł na nim jako myśliciel. W tym samym 
czasie (lub krótko po) przesłał Husserlowi swoją Teońę sądu20.

Niestety, nie znamy dalszego rozwoju kontaktów między tymi 
dwoma filozofami. Husserl wciąż podtrzymywał swoje zaintereso
wanie talentem i pracami Laska, a kiedy w 1913 roku wydał Idee I. 
Lask znalazł się w gronie tych, którzy otrzymali autorski egzem
plarz tejże pracy w prezencie21. Lask odpowiedział, przesyłając Hus
serlowi kopię swojej recenzji Logiki Sigwarta z 1913 roku. Najbar
dziej wzruszające świadectwo wielkiego szacunku i poważania, jakim 
Husserl darzył Laska, zawiera list Husserla do Rickerta z 5 listopa
da 1915 roku, napisany krótko po tragicznej śmierci Laska: „Śmierć 
tego niezwykłego człowieka, który -  jak to ukazywała każda z jego 
prac -  dążył do osiągnięcia najwyższych filozoficznych celów, do
tknęła mnie boleśnie. Wraz z nim odeszła jedna z największych na
dziei niemieckiej filozofii. Żałuję bardzo, że nigdy nie poznałem go 
osobiście.”22

Jeszcze w 1969 roku Rudolf M alter mógł powiedzieć, że „spe
cjalistyczne badania relacji między myślą filozoficzną Laska a feno
menologią Husserla są całkowicie ignorowane i pomijane”23. Zda
nie to pozostaje w pewnym stopniu aktualne nawet dzisiaj24, a białe 
plamy na mapie relacji Lask -  Husserl zostaną przez nas wypełnio
ne w tym artykule tylko częściowo przez przytoczenie uwag i ko
mentarzy samych autorów. To samo dotyczy kwestii związanej z py
taniem o potencjalny wpływ Laska, jakkolwiek niewielki, na samego

211 Egzemplarz z dedykacją Laska znajduje się w bibliotece Husserla.
21 Lista obdarowanych przechowywana jest w Archiwum Husserla, sygn. K III 9/ 

/56b. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Prof. S. Ijsselingowi, dyrektorowi A r
chiwum, za możliwość cytowania nie publikowanych jeszcze materiałów.

22 List w Archiwum Husserla (sygn. R I Rickert).
23 R. M a 1 t e r: Heinrich Rickert und Emil Lask. „Zeitschrift für philosophische 

Forschung” 1969, Nr. 23, s. 96 n. Iso Kern w pracy Husserl und Kant, której podtytuł 
brzmi Studium relacji Husserla do Kanta i neokantyzmu, nawet nie wymienia nazwiska 
Laska. Również nieliczne uwagi w pracy Reincharda K y n a s t a  zatytułowanej Intuiti
ve Erkenntnis (Breslau 1919, s. 171 n) są niezbyt pomocne.

24 Jedynym godnym uwagi wyjątkiem jest wnikliwy artykuł Stevena Galt C r o w e l -  
1 a: Husserl. Lask and the Idea o f Transcendental Logic zamieszczony w pracy zbioro
wej (w edycji Roberta Sokołowskiego) pt. Edmund Husserl and the Phaenomenologi- 
cal Tradition. Essays in Phaenomenology. Waszyngton D. C., 1989, s. 63-85.



Husserla25. Wolimy jednak przedstawić relacje zachodzące między 
filozofiami tych myślicieli i rozważać je jako abstrakcyjne treści, ma
jąc nadzieję, że uda się ustalić, iż istnieje wspólny sens, w którego 
obrębie każdy z tych myślicieli może rzucić światło na filozofię dru
giego i na kształt filozofii idealistycznej w ogóle. W tym celu rozwa
żymy zarówno neokantyzm Laska, jak i fenomenologię Husserla, i to 
w ich dojrzałych wersjach. Dlatego poważnie traktujemy uwagę La
ska, że zarówno jego Logika filozofii..., jak i Teoria sądu mają cha
rakter „prowizoryczny” (II, 3)26 i „wstępny” (II, 285), a więc stanowią 
jedynie preludium do bardziej wyczerpującego i systematycznego po
dejścia do problemu logiki. Niestety, Lask nie dożył chwili opubliko
wania pracy, której projekt dojrzał w jego umyśle. Trzeci tom jego 
Pism zebranych w edycji Herrigela, wydany w 1924 roku, zawiera nie 
tylko szkic dotyczący systemu logiki, ale i dość rozwinięty projekt sys
temu filozofii w ogóle. Na podstawie tych ostatnich tekstów można 
stwierdzić, że właściwe i adekwatne zrozumienie oraz ocena miejsca, 
jakie zajmują pisma Laska w całości jego dorobku filozoficznego, stały 
się możliwe.

Interpretacja całości dorobku filozoficznego Laska z perspektywy 
historycznej wymagałaby oczywiście skoncentrowania się na Bada
niach logicznych, głównej pracy Husserla, jedynej, którą Lask napraw
dę znał27. Jednak przyćmiłoby to tak istotny w niniejszym kontekście 
fakt, że od powstania Idei I  Husserl otwarcie i wyraźnie interpreto
wał swoją fenomenologię jako rodzaj kantowskiego transcendentali- 
zmu28. Odtąd Husserl często akcentował, że to, co postrzega, ma fun
damentalne znaczenie, porównywalne z „kopernikańskim wyczynem” 
(kopernische Tat), z tak bliskim Laskowi „zwrotem ku podmiotowi”.

23 Biblioteka Husserla zawiera odbitkę artykułu Dietricha H. K e r 1 e r a: Katego
rienprobleme. Eine Studie irrt Anschluss an Emil Lask „Logik der Philosophie". „Ar
chiv für systematische Philosophie" 1912. Bd. 17, 344-357. Kerler najwyraźniej nie 
przedstawi! Husserlowi tego tekstu, ponieważ wiedział o specjalnym zainteresowaniu 
mistrza pracami Laska, a być może również z tego powodu, że sam był uczniem Hus- 
scrla. Jednakże zauważmy, że to właśnie uczeń Husserla zdecydował się podjąć ten 
temat.

2b E. L a s k: Gessamelte Schriften. Hrsg. E. H e r r i g e 1. Tübingen 1923. Cyfra 
rzymska oznacza numer tomu, arabska -  stronę.

27 Lask przestudiował również artykuł Husserla Philosophie als strenge Wissen
schaft z 1911 roku. Zob. jego uwagi krytyczne dotyczące tego tekstu w III, 252.

2S Zob. Idee /, § 62 (Husserliana, III/l, 133).



Mimo to w pośmiertnych pismach Laska nie ma wyraźnej, jasno 
sformułowanej (bądź -  jak mogłoby się wydawać -  ukrytej) dyskusji 
nad Ideami I. Odnośnie do Badań logicznych Husserla Lask utrzymy
wał, że -  jak sam napisał Husserlow'i 24 grudnia 1911 roku -  „praw
dziwa dyskusja nad tą pracą możliwa będzie dopiero w odległej przy
szłości”.

W arto też zaznaczyć, że nazwisko Laska nie figuruje w ogóle 
w opublikowanych pismach Husserla, a w manuskryptach odnotowa
ne jest sporadycznie. W jednym z nich Husserl odnosi się do „sprze
ciwu Laska, wyrażonego w Teorii kategorii, związanego z rozróżnie
niem znaczenia i przedmiotu znaczenia”29. Znamienne, że Husserl 
wykreślił później tę uwagę, co pozwala sądzić, że straci! zaintereso
wanie tym tematem. Faktycznie Husserl nie był dobrze obeznany z fi
lozofią Laska. Sugerują to również zawarte w jego manuskryptach 
pytania, jak to: „Teoria kategorii. Które pisma, Laska czy Cohna, 
mogą się tutaj okazać pomocne?’”1" czy też to: „Logika filozofii La
ska, cóż on przez to rozumiał?”’1. Co więcej, jest całkiem pewne, że 
Husserl nigdy nie zapoznał się z Pismami zebranymi Laska w edycji 
Herrigela z lat 1923/1924, zawierającej -  o czym wspomnieliśmy już 
wcześniej -  szkic dotyczący systemów logiki i filozofii. Prawdopodob
nie uwaga Husserla: „auch Lask muß endlich gelesen werden”32, za
notowana w 1923 roku, odnosi się właśnie do tej edycji. Wynika z te
go, że Husserl znal tylko powierzchownie filozofię Laska i jest raczej 
pewne, że ten słaby stan wiedzy, a więc brak gruntownej znajomości 
myśli Laska, zachował aż do śmierci.

MS D I 13 II/225b. Husserl odwołuje się tutaj do tekstu ze strony 44 i następnych 
z edycji Logik der Philosophie... Laska, tj. do części zatytułowanej Das Sinnliche als das 
Nichtgehcnder oder Geltungsfremde (II. 45 nn). Jednakże Lask pisze o „oddzieleniu przed
miotu od »znaczenia«” kilka stron wcześniej (II, 41). Komentarz Husserla powinien być 
czytany w kontekście listu Laska z 25 grudnia 1910 roku, w którym autor również odwo
łuje się do II, 41, stwierdzając: „Nie neguję królestwa prawdy złożonego z sensu i zna
czenia zdań; królestwa, które jest różne od przedmiotów. Tylko tam istnieje też prawda, 
która zgadza się z tym, co przedmiotowe i co różne od przedmiotów.”

311 MS F I 15/4b. Wspomniana praca Jonasa C o h n a  to Voraussetzungen und 
Ziele des Erkennens, z 1908 roku. Manuskrypt pochodzi z 1911 roku i został najwyraź
niej napisany na krótko po tym, jak Husserl otrzymał pracę Laska, tak więc nie miał
dość czasu, by ją przeczytać.

31 MS B I 7/57 a (około 1928). Tekst ten jest również wykreślony.
13 MS F II 7/162 b.



Z tego powodu wolimy poddać dyskusji filozofie tych myślicieli, 
a innym pozostawić zadanie doszukiwania się wzajemnych wpływów 
i podobieństw. Myśl Laska była -  jak wykażemy -  wzbogaceniem nie
których tendencji motywujących fenomenologię Husserla, ale nade 
wszystko dowiodła niezgodności w pewnych frazach Husserlowskie- 
go myślenia. Filozofia Laska jest czymś więcej niż tylko mieszanką 
motywów Rickerta i Husserla, połączonych w taki sposób, aby powsta
ła całość łatwo rozdzielająca się na elementy pochodzące z każdego 
z tych źródeł. Lask zachował niezależność myśli zarówno w odniesie
niu do Rickerta, jak i Husserla. Co więcej, udało mu się stworzyć 
oryginalną myśl filozoficzną. Dlatego nie ma nic niezwykłego w tym, 
że sam Rickert przyznawał się do inspiracji myślą Laska33 i publicz
nie uznał i uhonorował jego filozofię34. Jeśli chodzi o Husserla, to 
Lask uznawał jego wpływ na swój namysł filozoficzny, jednakże za
chował pewien dystans wobec „mistrza”. W liście z 14 listopada 1912 
roku do Rickerta bronił Lask swego poglądu, że filozofia Platona 
była czymś więcej niż tylko wyrazem niejasnego entuzjazmu dla do
skonałości teoretycznych tworów (czy też fascynacji tą doskonałością). 
Zdaniem Laska Platon „prawdopodobnie nie byłby wtedy der göttli
che Platon, a jedynie autorem Husserlowskich Badań logicznych” 
(III, 52). W tym zdaniu Lask skutecznie degraduje Husserla do niż
szej rangi. Tak więc filozofia Laska, punkt dojścia neokantyzmu35, 
oraz filozofia Husserla, punkt wyjścia fenomenologii, mogą być po
strzegane jako dwa bieguny, które wzajemnie się przyciągają i od
pychają.

3. Poznanie i jego przedmiot

Osią filozofii Laska są dwie tezy:
1) że istnieje opozycja między faktem i wartością,

33 Zasugerował to Martin H e i d e g g e r  w pracy Zur Sache des Denkens. 
Tübingen 1969. s. 83.

34 H. R i c k e r t: Der Gegenstand der Erkenntnis. 4. Aufl. Tübingen 1921, s. XIII. 
Od śmierci Laska w 1915 roku kolejne edycje tej pracy miały dedykację: „Emilowi 
Laskowi, drogiemu przyjacielowi, w hołdzie pamięci".

35 R. M a 1 t e r: Heinrich Rickert und Emil Lask..., s. 90.



2) że to właśnie „doświadczenie” jest umiejscowieniem (locus) 
całej wartości czy ważności (validity), sensu czy znaczenia’6.

Gdyby posłużyć się terminologią Laska, brzmiałoby to następująco: 
istnieje „doświadczalność ważności, możliwość zetknięcia się, napotka
nia ważności w aktach doświadczenia”. Takiego sensu czy ważności 
nie można doświadczyć z samego siebie w oderwaniu od doświadcze
nia, gdyż „cały sens, któiy można znaleźć w doświadczeniu, jest zwią
zany z prawdziwym (faktycznym) doświadczaniem” (III, 67 i 80). Tym
czasem sferę „tego, co faktyczne”, czy też tego, co się dzieje, oraz tego. 
co jest w tej chwili przedmiotem rozważań, Lask podzielił na obszar 
(psychicznego) doświadczenia jako takiego i na obszar, który jest nam 
„dany” (lub „odnajdywany” przez nas) w doświadczeniu.

W porównaniu z Husserlowską teorią intencjonalności ten podział 
jest oczywistym truizmem. Akty tworzą, konstytuują sferę doświad
czenia jako takiego i jest ona w opozycji do przedmiotów „danych” 
intencjonalnie w tychże aktach. W rozumieniu Laska jednakże taki 
sposób myślenia zmierza do radykalnego odwrócenia jednej z pod
stawowych zasad neokantyzmu, głoszącej, że nic nie może zostać uzna
ne za „dane”. Neokantyzm wzywał raczej do rekonstrukcji wszyst
kich przedmiotów poza „transcendentalnymi formami” i kategoriami 
postrzeganymi jako te, które rezydują „w czystej świadomości” lub 
„świadomości-w-ogóle” (consciousness-in-general). W rzeczywistości 
Lask miał świadomość, że wprowadzając do neokantowskiego kon
struktywizmu pojęcie „danego” lub „odkrytego”17, w pewnym sensie

36 Zrównując nic tylko ważność (Gelten) z wartością (Wert), ale i sens (Sinn) ze 
znaczeniem (Bedeutung), Lask wykracza nawet poza Rickertowskie i Windelbandow- 
skie zrównanie ważności i wartości, jak również poza Husserlowskie zrównanie sensu 
i znaczenia. Trzeba podkreślić, że swobodne stosowanie terminów przez Laska daleko 
odbiega od współczesnych standardów ścisłości czy precyzji; dlatego konieczne było 
przedarcie się przez dżunglę niejasnej terminologii, by odkryć właściwą treść jego teo
rii. Chcemy przypomnieć, że koncepcja ważności po raz pierwszy została przedstawio
na w pracach logicznych Hermanna Lotzego, jednego z nauczycieli Windelbanda. 
Według Lotzego. ważność jest cechą rzeczy, które obowiązują (bestehen), ale nie ist
nieją. O prawdziwych zdaniach mówi się, że uzyskują lub mają ważność. To tłumaczy 
dość swobodne stosowanie tego terminu przez Laska.

37 Fenomenologiczną analizę tych terminów zawiera praca: H. S p i e g e 1 b e r g: 
Three Types o f the Given: The Encountered, the search-found and the Striking. „Hus
serl Studies” 1984, n" 1, s. 69-78. Spicgelberg pokazuje, że pojęcie: dane w takim zna
czeniu, w jakim posługuje się nim Husserl, zostało rozwinięte niezależnie od Kantow
skiego użycia tego terminu.



zbacza z drogi wyznaczonej przez neokantowski sposób myślenia. 
24 grudnia 1911 roku Lask pisa! do Husserla: „Wspominając Pański 
wpływ wywarty na mnie, a tyczący się mojego poglądu w sprawie re
lacji zachodzących pomiędzy podmiotem a przedmiotem, mógłbym 
prawdopodobnie sprecyzować ten wpływ przez wskazanie na fakt, że 
uprawiam typ intencjonalności, za którym Pan się opowiada, a który 
jest obecny we wszystkich neokantowskich terminach świadomości- 
-w-ogóle.”3s Akceptacja intencjonalności okazała się więc pierwszą 
przestrzenią wspólnie dzieloną przez Laska i Husserla.

Rzeczowość ma dwa oblicza: psychiczne i fizyczne. Niezależnie 
od tego, czy po stronie psychicznego doświadczenia czy też po stro
nie jego fizycznych przedmiotów to, co rzeczowe, jest -  jak uważa 
Lask -  zawsze empiryczne i przestrzenno-czasowe z natury. Mówi
0 tym jako o „masie bycia” lub jako o „masie psychofizycznej” (II, 7), 
tj. jak o czymś, co w sobie i w odniesieniu do siebie nie ma ani formy, 
ani treści.

Oprócz tego istnieje nie-rzeczowa dziedzina sensu, znaczenia
1 prawdy, a więc wszystkie rodzaje „ważności”. W przeciwieństwie do 
rzeczowego bycia, tzn. do tego, co przestrzenno-czasowe, sfera ideal
nej zasadności musi zostać określona jako rodzaj nie-bycia, co zda
niem Laska przypomina zjawisko aureoli lub subtelnej, ledwo uchwyt
nej konstrukcji otaczającej nieprzezroczystość tego, co jest39. Lask nie 
broni jednak teorii dwóch światów, w której praktyczny, zmysłowy 
świat bycia i ponadzmysłowy świat zasadności mogłyby funkcjonować 
na tych samych prawach. Dla niego te dwie sfery są raczej dwoma 
niekompletnymi i niedoskonałymi ogniwami, które pozostają wzglę
dem siebie w opozycji, tak samo jak coś „materialnego”, coś tkwiące
go u podstaw, substrat czy nośnik własności względem czegoś, co ma 
przypadkową formę, kształt czy strukturę. Te dwa elementy złożone 
razem tworzą dopiero jeden świat, właśnie ten, który dany jest w do
świadczeniu.

To, co dane w doświadczeniu, jest czymś więcej niż tylko czystą 
faktycznością, ale też nigdy nie jest czymś mniej niż faktycznością,

■*'s Lask pisze dalej: „Z tego powodu jestem oskarżany przez mojego nauczyciela 
Rickerta o porzucenie Kanta i powrót na reakcyjną drogę ku starożytności.”

39 Koncepcja ta. jak również terminy: bycie i nie-bycie stosowane przez Laska (II, 6f), 
mogą nasuwać skojarzenie z L ’fctre et le Neant Sartre’a. Jednak nie-bycie Laska to nie 
świadomość ani podmiotowość, ale raczej obiektywne królestwo znaczenia i prawdy.



gdyż jawność lub pojęciowa inteligibilność nie mogą istnieć poza re
lacją względem jakiejś (irracjonalnej) treści. Nie istnieje Platońskie 
królestwo odłączonych i niezależnych idei. Wszystkie formy są „en- 
klityczne” (II, 93), a ważność istnieje jedynie jako coś uzasadnionego 
tylko w odniesieniu do pierwotnej materii. Nie oznacza to jednak -  
jak byłoby to do pomyślenia w renesansowym naturalizmie -  że treść 
stałaby się „matką form”. Ważność (w swojej wewnętrznej struktu
rze) jest odniesiona do niejasnych, kryjących się u podstaw istotnych, 
materialnych elementów, ale widoczna jest tylko tam, gdzie są pod
mioty, które zwracają się ku temu niejasnemu, kryjącemu się u pod
staw surowcowi (dokładnie tak jak kometa, która rozwija swój ogon 
tylko wtedy, gdy zbliża się do Słońca). Nosiciel doświadczenia -  któ
rego Lask porównuje do „podmiotowości” -  staje się przeto „sferą, 
w której dokonuje się aktualizacja obiektywnie ważnej treści” (III, 96). 
Jednakże podmiotowość jako taka może służyć tylko dopóty, dopóki 
sama w sobie jest prawdziwa i przez to należy do całości treści, do 
których odnosi się ważność. Dlatego sens i wartość mogą funkcjono
wać tylko w obszarze całkowitej masy bytu, składającej się zarówno 
z fizycznych, jak i psychicznych „fenomenów” postrzeganych na spo
sób Brentana40.

Lask nadaje treści (przedmiotowi faktyczności) doniosłość nie
obecną, nie mającą odniesienia w neokantowskiej myśli41. Z  drugiej 
jednak strony można sądzić, że Lask sprzeciwiałby się wszelkim pró
bom redukcji formy do treści. Dotyczy to nie tylko form przedmio
tów, ale i form podmiotów. Dlatego też nie próbował przekształcić 
sensu czy znaczenia w proste odzwierciedlenia, produkty naszych rze
czywistych aktów psychicznych, ale podziela! Husserlowski antypsy- 
chologizm, dopatrując się głównej zasługi Husserla w tym, że „nale
gał on na oddzielenie sensu od realnych struktur” aktów, które leżą 
u ich podstaw (II, 425; por. również II, 292). Stąd słuszna wydaje się 
uwaga, iż w rozumieniu Laska „podmiot otrzymuje od królestwa 
przedmiotów to, co jest ważne. Podmiot zależy od tego, co jest waż
ne, podczas gdy ważność pozostaje tym, czym jest niezależnie od pod

40 Zob. F. B r e n t a n o: Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig 1874, 
s. 10 nn. Oczywiste ślady brentanizmu w myśli Laska nie mogą, niestety, zostać prze
śledzone w tym artykule.

41 Por. F. K r e i s: Zu Lasks Logik der Philosophie. „Logos" 1921/1922, Bd. 10, 
s. 234.



miotu."J: Sens i ważność zawsze mogą zostać oddzielone od aktów 
empirycznych. Natomiast gdyby teraz -  posługując się słynną frazą 
Windelbanda -  zinterpretować idealizm jako „rozpuszczenie się (dis
solution) bycia w procesach świadomości”43, to przynajmniej w takim 
stopniu, w jakim brana jest pod uwagę niezależność myślowa prawdy, 
znaczenia i ważności, Lask musiałby zostać nazwany realistą i to 
w sprzeczności z neokantyzmem generalnie.

Lask wyszedł od tezy czystego dania ważności w aktach doświad
czających. Należy jednak powiedzieć, że niemożliwe jest uzyskanie 
dostępu do sensu i prawdy z pominięciem rzeczowego doświadczenia 
danych treści i rzeczy. Z tego właśnie względu wszechobecność waż
ności sprawia, że również przedmiot jest wszechobecny. Ważność jest 
niezbędnym elementem obiektywnego kształtu całej intencjonalno- 
ści, a nie czymś, co powstało wskutek poczucia przyzwoitości czy też 
łaskawości podmiotu, gdyż nic nie może być dane, dopóki nie zosta
nie podciągnięte pod lub zamknięte w obrębie pojęcia czy kategorii 
bądź też zrozumiane lub postrzeżone jako to a to. Ta „transsubiek- 
tywność” sensu jest założona z góry w całym doświadczeniu (III, 110; 
termin przejęty przez Laska od Johannesa Volkelta). Sens jako taki 
jest zatem niekompletny i wymaga pewnego materiału, który tkwi 
u jego podstaw. Ten sens jest wszakże tylko substratem ważności, nie 
zaś jego siłą sprawczą. Sens uzależniony jest od psychofizycznej masy, 
ale jednocześnie nie może być zredukowany do niej.

Na tym ogólnym poziomie Lask i Husserl zgadzają się co do pod
stawowej funkcji i natury intencjonalności. Świadomość nie jest ani 
swoim własnym przedmiotem, ani też nie jest ograniczona do swoich 
wewnętrznych treści, idei czy wyobrażeń. Wręcz przeciwnie, „dotyka”

42 H. S o m m e r h ä u s e r: Emil Lask in der Auseinandersetzung mit Heinrich 
Rickert.... s. 135. O ważności nieredukowalnej do podmiotu należy powiedzieć, że jest 
przed-dana. Dlatego można również przyjąć, że Lask uznaje „doświadczenie formy 
jako formy" (por. T. S. F e r r a z, Jr.: Die Zweidimensionalität des Rechts als Voraus
setzung für den Methodendualismus von Emil Lask. Meisenheim am Glan 1968, s. 112 
i 129), a ta sugestia przywodzi na myśl Husserlowskie pojęcie intuicji kategorialnej. By 
uniknąć zwodniczych, platonizujących interpretacji, trzeba zgodzić się, że „ważność 
nabywa swoich właściwości bycia normą, wymogiem czy też »powinnością« tylko w kon
frontacji z podmiotem" (H. S o m m e r h ä u s e r :  Emil Lask 1875-1915. „Zeitschrift 
für philosophische Forschung” 1967, Nr. 21, s. 142).

\V W i n d e l b a n d :  Geschichte der Philosophie. Tübingen-Leipzig 1900, 
s. 463 u.



rzeczywistości44 -  jak nazwał to Lask, używając Arystotelesowskiego 
terminu. Równocześnie nie jest wyeksploatowana przez transcenden
talny przedmiot. Aby dotrzeć do rzeczy, należy się od nich zdystanso
wać, dlatego aby je uchwycić, pojąć, należy w pewnym sensie oddalić 
się od nich. Intencjonalność zachowuje otwartość różnicy między 
dwoma polami o takiej samej sile oddziaływania i dzięki tej właśnie 
różnicy świadomość ma moc wykraczania poza daną indywidualna 
rzecz, jak i uchwycenia ogólności sensu czy znaczenia. W taki właśnie 
sposób oraz z racji tego, iż podmiot oddala się od przedmiotu, wpro
wadzone zostaje w świat materii to, co można nazwać „inteligibilnym 
porządkiem”, porządkiem qua zdolnością, której realizacja następu
je w świadomości, albo qua zracjonalizowaniem struktury. „Panar- 
chia logosu”, tak żywo broniona przez Laska (II, 133; III, 251), pole
ga na tym, że świadomość godzi w przedmiot, lecz nigdy z nim się nie 
zgadza. Podmiot jest zatopiony w świecie ważności, a przedmioty stają 
się fenomenami wskutek przyjęcia formy. „Punktem wyjścia czy też 
podstawą odniesienia jest dla nas sens, który jest ważny dla lub w od
niesieniu do podmiotowości” (III, 91). Można z tego wywnioskować, 
że Lask i Husserl podzielają pogląd, iż „nie istnieje nic poza światem 
fenomenów -  nie ma rzeczy samej w sobie”45. Można nawet posunąć 
się nieco dalej i stwierdzić w stylu, który nie jest obcy Nietzschemu46, 
że obalając pozornie „prawdziwy” świat rzeczy samej w sobie, Lask 
obalił również -  lecz jedynie pozornie -  „fenomenalny” świat „rzeczy 
dla nas”.

Prowadzi to do ważnego zastrzeżenia wobec tezy Husserla, mia
nowicie że wszystkimi intencjonalnymi aktami rządzi pewien związek 
zachodzący między noetycznymi i neomatycznymi strukturami (w ter
minologii Husserla), a więc strukturami aktów i strukturami zamie
rzonych (intended) przedmiotów. Jak pisze Husserl w Ideach /, świat 
przestrzenno-czasowy posiada „tylko byt intencjonalny” i dlatego za
leży od naszej świadomości47. Z tym stwierdzeniem koresponduje, 
przynajmniej po części, doktryna Laska głosząca, że forma (tj. „sens” 
rzeczy) „musi wesprzeć się” na podmiocie (II, 94 i III, 111; jest to

44 Por. III, 253 z A r y s t o t e l e s :  Metafizyka. 1072 b 2 1.
45 H. R o s s h o f f :  Emil Lask als Lehrer von Georg Lakaes. Bonn 1975. s. 61.
46 Por. F. N i e t z s c h e: Zmierzch bożyszcz, rozdział zatytułowany: Jak „prawdzi

wy świat" stal się bajką.
47 Husserliana. III./l, 106.



wiaśnie przedstawienie „enklitycznego” charakteru formy, o czym 
pisaliśmy wcześniej). Strefa ważności nie jest samowystarczalna, za
mknięta w sobie czy też ukierunkowana na siebie, lecz raczej „wy
chodzi poza siebie” (II, 44); „zwraca się ku zasadzie, jaką jest pod
miot” (II, 426). Lask i Husserl są tutaj zgodni. Obaj przedstawiają 
relację podmiot -  świat w sposób dualistyczny, z tą wszakże różnicą, 
że dla autora Idei I  podmiotowość jest pierwotnym, źródłowym umiej
scowieniem nie tylko domniemanej zewnętrznej rzeczywistości, ale 
i sensu czy znaczenia (świadomość jest „ułożona” na podobieństwo 
kartezjańskiej substancji, samowystarczalnego królestwa, krainy funk
cjonującej na własnych prawach i zasadach), dla Laska zaś „jedyny 
samowystarczalny »świat« jest domeną bytu” (II, 94), czyli psychofi
zycznej masy, do której musi się odnosić całość znaczenia. Dlatego 
Lask opowiada się za „ściśle obiektywistyczną tendencją” (III, 91), 
za „stanowiskiem transcendencji” (II, 414), pojmując psychiczną masę 
jako transcendującą samą siebie zarówno ku realności, jak i ku zna
czeniu czy sensowi. Lask odrzuca przeto nie tylko doniosłość znacze
nia podmiotowości w neokantyzmie, ale również Husserlowskie po
jęcie podmiotowości jako umiejscowienie (locus) całej konstytucji 
przedmiotów. Istnieje jednak także pojęcie sensu, które -  jeśli we
źmiemy je pod uwagę -  prowadzi do wniosku, że Lask większą wagę 
niż Husserl czy neokantyści przywiązywał do tezy, że istnieje wiele 
ego, że świat jest jawny, publiczny. Dlatego każdy indywidualny pod
miot transcendowalby siebie zarówno w kierunku świata, jak i w kie
runku innych podmiotów (III, 186). Takie ujęcie sugeruje pokrewień
stwo myśli Laska i Maxa Webera w okresie ich pobytu w Heidelbergu48.

Jak pokazaliśmy, zarówno Lask, jak i Husserl (Idee I) doceniają 
„przewrót kopernikański” dokonany przez Kanta. Obaj postrzegają 
świat jako sensowny, znaczący i głęboki, będący w pewnym sensie 
zależnym od podmiotu. Jednakże podmiot według Husserla uzyskuje 
ontologiczny prymat do tego stopnia, że jego (własny) byt jest rozu
miany jako coś absolutnego. Dla Laska z kolei kopernikanizm ozna
cza tylko priorytet podmiotu z epistemologicznego punktu widzenia. 
W akcie transcendowania nas samych w kierunku świata realne rze
czy są w jakiś sposób wyjawiane, odsłaniane, a to danie, ta „odkry- 
tość” tego, co realne, nie może ulec rozproszeniu w konstelacje zna-

4K Zob. M. W e b e r: Max Weber. Ein Lebensbild. Heidelberg 1950. s. 528-530.



czenia lub te, które nadają znaczenie, tak jak to jest możliwe w kon
cepcji Husserla.

W tej kwestii Husserl jest bez wątpienia znacznie bardziej orto
doksyjnym kantystą niż Lask. Metoda Husserla polega na obnażaniu, 
pozbawianiu doświadczenia wszystkich wysokopoziomowych wierzch
nich warstw, aż dojdzie się do nagiej, czystej różnorodności danych 
hyletycznych, które mają sens o tyle, o ile są „ożywione w aktach 
nadających znaczenie”49. Lask, przeciwnie, zwracając się do świata 
rzeczy, chce zachować kontrolę i utrzymać w ryzach te właśnie rzeczy 
(jako takie), chce „dokładnie przeanalizować kopernikańską doktry
nę, zatopić ważność i wartość w samych przedmiotach” (II, 389).

Husserl zaczyna od świadomości „w postawie naturalnej”, czyli 
od tej świadomości, która przyjmuje za pewnik istnienie niezależne
go, samodzielnego świata. Następnie wskazuje, że relacja zachodzą
ca między naturalną świadomością a niezależnym światem ma cha
rakter wtórny i bazuje na innej, głębszej warstwie, a mianowicie na 
aktach konstytutywnych. Dlatego rezultat wywodu Husserla jest 
w sprzeczności z tą właśnie naturalną, teoretyczną świadomością, od 
której zaczął. Ten zwrot nastąpił dzięki „redukcji transcendentalnej”, 
a jego efektem jest teza, że „nasza pospolita mowa bycia” powinna 
być unicestwiona, tak by powstało miejsce dla jej przeciwieństwa50. 
Zdaniem Husserla, to nie rzeczywistość, ale świadomość jest w naj
pełniejszym tego słowa znaczeniu.

I tutaj również -  przynajmniej do pewnego stopnia -  podąża Hus
serl śladem oryginalnej doktryny Kanta. Filozofia samego Kanta zo
stała osądzona przez jego następców jako niespójna w tym sensie, iż 
nie pokazuje, w jaki sposób współistnieją pojęcia empiryczne i trans
cendentalne. Co więcej, nie pokazuje również, jak ma się dokonać 
przejście od pospolitego do filozoficznego oglądu świata. Husserl 
próbował zaradzić temu przez otwarcie rozmaitych „ścieżek”, które 
miałyby prowadzić od świadomości naturalnej do królestwa tego, co 
transcendentalne. Podobnie Lask -  dostrzega konieczność „zastoso
wania czy też wykorzystania kantyzmu po raz kolejny względem nie
go samego” (II, 90), jednak nie szuka środków i sposobów poza 
samym systemem; nie szuka środków, za pomocą których mógłby zbu

49 Por. Husserliana, III/l, 226 f.
50 Tamże, 106.



dować most i przeprowadzić kantyzm nad domniemaną czy też ist
niejącą już przepaścią. Zamiast tego woli pokazać nieadekwatność 
terminów, która jest powodem niespójności. Przede wszystkim prze
nosi niektóre z tzw. subiektywnych form i kategorii na stronę pod
miotu, tak że stają się one warunkiem naszego kognitywnego dostępu 
do świata, a następnie pokazuje, że nie istnieje już potrzeba założe
nia ani istnienia rzeczy samych w sobie, ani też transcendentalnej 
podmiotowości, by wytłumaczyć nasze codzienne doświadczanie świa
ta i nas samych.

Interpretatorzy Laska skłonni byli scharakteryzować całą tę pro
cedurę jako powrót do przedkantowskiego dogmatyzmu51. Zauważ
my jednak, że metoda Laska ma wydźwięk „transcendentalny”, przy
najmniej w Rickertowskim użyciu tego terminu, a więc „ma na celu 
odnalezienie transcendentalnych przedmiotów, które w ostateczno
ści stają się normą poznawania”52. Jeszcze ważniejszy wydaje się sąd 
Laska, że poznanie -  i jest to zawstydzająco ledwie zauważalna neo- 
kantowska cecha -  nie jest kwestią naszego pasywnego odzwiercie
dlania obiektywnie istniejącego świata; jak pisał, nie jest to „przed
stawienie” ani „odtworzenie” rzeczywistości. Świadomość, zajmując 
się sensem i prawdą, ma raczej do odegrania określoną kreatywną 
czy też produktywną rolę. Bezpośrednie doświadczenie w sensie emo
cjonalnego doznania czy postrzegania faktycznie dysponuje rzeczami 
mu danymi. To bezpośrednie doświadczenie nie przyjmuje, nie wchła
nia tak po prostu rzeczy w ich pełnym i masowym daniu, tak jakby 
podmiotowość była neutralnym pojemnikiem, w którym miano by 
składować pierwotny, nienaruszony świat. Poznanie nie jest czysto 
intuicyjnym posiadaniem rzeczy. Oczywiście, jeżeli ma odnosić się do 
rzeczy, to musi założyć jakieś intuicyjne danie jako swój nieodzowny 
pierwszy substrat, podłoże. Jednakże zadziwienie rzeczami, emocjo
nalne porażenie nimi, nie jest jeszcze ich zrozumieniem. Poznanie 
musi daleko wykraczać poza sferę (emocjonalnych) wrażeń. Jest ono 
w gruncie rzeczy ściśle związane ze sferą sądzenia, sferą naszego de
cydowania o, orzekania, determinowania kogoś, coś. Poznanie jest 
przypisane do rzeczy. Podobnie ze sądzeniem -  nie odnosi się do

51 Por. E. H e r r i g e 1: Emil Lasks Wertsystem. „Logos” 1923/1924, Bd. 12, s. 102;
H. S o m m e r h ä u s e r :  Emil Lask in der Auseinandersetzung mit Heinrich Rickert. .., 
s. 154. Pogląd ten podzielał również Rickert (por. przypis 38).

52 H. R  i c k e r t: Der Gegenstand der Erkenntnis..., s. 20. Zob. II, 414 n.



i nie wiąże się z przedmiotem w jego niezróżnicowanym daniu. O d
nosi się raczej do niego qua to, co zamierzone lub narzucone.

Jak więc trzeba rozumieć -  czy też na czym polega -  wkład pod
miotowości w proces, który swój początek ma w doświadczeniu, a ko
niec w poznaniu? Możemy powiedzieć, że polega on na wybieraniu 
pewnego punktu widzenia, z którego można uchwycić sens rzeczy -  
w taki sposób, że ta rzecz ulegnie dekompozycji lub rozszczepieniu 
i otrzymamy różnorodność dystynktywnych przejawów, właściwości 
i cech. Wówczas przedmiot poznania przestaje już być tym przed
miotem, który był oryginalnie dany w emocjonalnym doznaniu, sta
jąc się takim, który ulega podziałowi na wielość przejawów (aspects) 
czy też własności, o których można powiedzieć, że wszystkie zawie
rają w sobie lub niosą ze sobą znaczenie. Odpowiednio też sądzenie 
różnicowane jest na swoje własne, współzależne, korelatywne elemen
ty podmiotu, orzeczenia itp.53 Treść aktu sądzenia jest „antagonistycz- 
nie podzielonym sensem” (II, 306), który zawiera zarówno formy ka- 
tegorialne wprowadzone przez poznający przedmiot, jak i p/zed-dane 
i wypróbowane treści, do których te formy zostały zastosowane. Wła
ściwy przedmiot poznania jest produktem powołanym na świat przez 
transcendentalne tworzywo -  treść, która jest dana w emocjonalnym 
doznaniu w procesie strukturyzacji i artykulacji (tj. w procesie kon
struowania lub wyrażania). Proces ten polega na narzuceniu form, 
które dokładnie odpowiadają treści tworzywa i podnoszą go przez to 
do poziomu ważności. Sens lub znaczenie nie są dlatego radykalnie 
i bezsprzecznie transcendentne względem podmiotowości, tak jak 
przedmiot emocjonalnego doświadczenia. Świat, do którego odnosi 
się sądzenie, nie jest już transcendentnym światem rzeczy doświad
czanych, ale raczej sferą „quasi-transcendencji” osadzonej w jej ob
rębie (II, 421).

Przedstawiona tu całość, postrzegana i interpretowana z fenome
nologicznego punktu widzenia, pociąga za sobą dwa rozbieżne na
stępstwa. Husserl i Lask zgadzają się w pełni co do bezwzględnie 
pierwszorzędnego charakteru bezpośredniego, zmysłowego dania.

53 Wyczerpujące omówienie teorii sądu Laska wymagałoby podania wszystkich 
płaszczyzn przeciwieństw, które sam autor wyróżnia (trafianie i nietrafianie w przed
miot, zgodność i sprzeczność z prawdą itd.). Niemniej jednak, wyłączając pojęcie sen
su sądzenia, pozostałe rozróżnienia nie odgrywają większej roli w porównywaniu myśli 
Laska z myślą Husserla.



Ten pierwotny, autentyczny typ świadomości jest z góry dany we 
wszystkich aktach intencjonalnych. Inne typy świadomej aktywności 
muszą być od niego pochodne, gdyż jego części konstruujące muszą 
wywodzić się z tego przed-da.nego fundamentu, zasady. Oznacza to, 
iż struktura świadomości jest taka, że jeden poziom wspiera się na 
fundamentach innego, pierwotnego. To z kolei implikuje podobny 
podział po stronie przedmiotów. Tutaj również możemy mówić o fun
damentalnej warstwie, która jest -  jak ją nazywa Lask -  „prawdziwie 
transcendentna” względem podmiotu jej doświadczającego (II, 425). 
Lask opisuje tę fundamentalną warstwę jako sferę „bezopozycyjno- 
ści” lub „transopozycyjności”54 (terminy te bliskie są myśli Plotyna)55. 
W przeciwieństwie do warstwy sądzenia, która charakteryzuje się wie- 
lopostaciowością i zróżnicowaniem, świat rzeczy transcendentnych 
jest dostępny tylko w aktach „czystego poświęcenia się” lub Hingabe 
(II, 396), w których podmiot zostaje „wydany” światu. Jednakże dla 
Husserla staranny opis tych właśnie aktów niższego rzędu i ich kore- 
latów, a więc opis fenomenologii percepcji, jest koniecznym warun
kiem wstępnym zrozumienia -  pojawiania się czy też wyłaniania się -  
aktów wyższego rzędu, natomiast Lask pomija jakąkolwiek analizę 
tej tak ważnej, fundamentalnej sfery. Zajmuje się wyłącznie teorią 
sądu i teorią kategorii, nie interesując się materialnym światem rze

54 W jednym miejscu Lask mówi również o „różnorodności” pierwotnej strefy 
(II, 401). Jest to oczywiście aluzja (a nawet przytyk) do Kanta, który utrzymywał, że 
doznawanie emocjonalne rodzi chaos właściwości będący czystą różnorodnością, „gwar
nym” nieładem. Według Laska natomiast doświadczenie sensu odnosi się do jednoli
tych przedmiotów, które same w sobie są już kompletne. Wielorakość występuje tylko 
w podmiotowej analizie danego. Zdaniem Kanta droga od emocjonalnego doznania 
do racji rozumowej wiedzie teleologicznie od wielopostaciowej do jednolitej idei, na
tomiast zdaniem Laska prowadzi ona od bezopozycyjności do opozycyjności, od tego, 
co jednolite, do tego, co rozczłonkowane na różnorodność aspektów.

55 Lask „gruntownie znał dzieła greckich filozofów" (E. H e r r i g e 1: Vorwort des 
Herausgebers w I, XVII). Świadczy o tym pośmiertnie wydany cykl jego wykładów o Plo- 
tynie (III, 1-56) oraz ekstensywna dyskusja z dziełami Arystotelesa zawarta w innych 
opublikowanych pismach (II, 223ff. i 317ff.). Bez wątpienia był jednym z nielicznych 
myślicieli sw'oich czasów, którzy dokładnie przestudiowali Plotyna (zob. II, 235-240), 
a jego Enneady Lask przeczytał w edycji Creuzera i Mosera z 1835 roku (zob. odno
śnik do tej edycji w II, 20 n). Lask rozumienie Plotyna zawdzięcza w dużej mierze 
Eduardowi von Hartmannowi (II, 223 n i 237 n). Warto również dodać, że motto do 
oryginalnej edycji Die Logik der Philosophie (Tübingen 1911) -  niestety pominięte 
w Gesammelte Schriften -  pochodzi właśnie od Plotyna.



czy. Tak więc Husserl i Lask w punkcie wyjścia podzielają pogląd 
dotyczący relacji zachodzącej między bezpośrednimi i pośrednimi ty
pami świadomości świata, ale różnią się co do stopnia ważności przy
pisywanej odpowiednim terminom tejże relacji. Przez to fenomeno
logię Husserla można postrzegać jako uzupełnienie myślenia Laska.

Jeśli jednak rozważymy stanowisko obu filozofów wobec natury 
obiektywnych korelatów naszych aktów kognitywnych, to stwierdzi
my, że znacznie różnią się oni od siebie nie tylko w kwestii tego, co 
uważają za najważniejsze, ale i w kwestii wniosków, jakie wysnuwają. 
Według Husserla, bezpośredni przedmiot sądzenia to Sachverhalt, 
czyli stan rzeczy, coś ontologicznie „pozytywnego” w tym sensie, że 
jest rzeczą realnie istniejącą, która funkcjonuje na własnych prawach 
i nie wychodzi poza samą siebie za pomocą czystego znaku lub peł
nomocnictwa danego czemuś innemu. Bezpośredni przedmiot sądze
nia posiada swoje nieredukowalne bycie. Stany rzeczy (Sachverhalte) 
mogą w pewnym stopniu wymagać rzeczy realnych jako swoich ele
mentów czy fundamentów. Co więcej, jeden i ten sam stan rzeczy 
może być ujęty przez różne osoby w różnych aktach i w tym sensie 
jest powtarzalny. Stany rzeczy przypominają przez to rzeczy realne, 
które również można uchwycić w niezliczoności aktów i przez różne 
osoby przy różnych okazjach. Ten właśnie związek zachodzący po
między rzeczami a stanami rzeczy został jednak z miejsca odrzucony 
przez Laska (II, 391 n). Przedmiot sądzenia -  uważa on -  jest czymś, 
co musi być wyraźnie odróżnione od jakiegokolwiek przedmiotu per
cepcji, ponieważ sens nieuchronnie pociąga za sobą jednocześnie wy
różnienie i mnogość, przez co przedmioty w każdym z przypadków 
prezentują się w jednolitym kształcie. Aby podnieść przedmiot do 
poziomu sądzenia, podm iot musi opracować na nowo, przerobić 
i przefasonować go, a to oznacza, że poznanie może odnosić się i na
wiązywać do rzeczy jako takiej tylko w sposób pośredni. Przedmiot 
w swoim stanie nienaruszonej bezopozycyjności pozostaje jedyną 
normą, dzięki której dokonuje się oceny sądzenia z uwzględnieniem 
jej adekwatności i poprawności. Jednak samo sądzenie bezpośrednio 
odnosi się tylko do określonych części sensu, wykrojonych z oryginal
nego datum  -  pełnej oryginalnej podstawy odniesienia, płaszczyzny 
porównawczej danych. Świat tworzony przez sądzenie i sens oraz 
prawdę jest tedy zbiorem „imitacji zajmujących drugorzędną pozy
cję”. Jest wykrojony z prostego świata rzeczy prawdziwych, świata



rzeczy realnych, który Lask nazywa „otchłanią, rozpadliną sztuczno
ści i obrazowości” (II, 352 n).

Ten wywód sugeruje, że poznanie jest pewnego rodzaju gwałtem 
dokonanym na tym, co dane. Zrywa z rzeczą napotkaną, umieszczając 
ją poza zasięgiem bezpośredniego „wezwania”. Wynika z tego, że świat 
znaczenia jest rezultatem okrojenia treści bezpośredniego doświadcze
nia. Świadomość w swej aktywnej fazie nie jest przeto w żaden sposób 
prawdziwie produktywna czy kreatywna, ale raczej destruktywna. „To 
nie nienaruszone przedmioty są tym, co staje się »treścią« dla »formy« 
sądzenia; to, co wchodzi w skład sądzenia, to tylko ich rozczłonkowane 
i wyizolowane elementy” (II, 375). Stwierdzenie to winno obalić wszyst
kie plotynizujące ujęcia poznania, rozumiane jako ogólny zarys ide- 
alności poprzedzający rzeczywistość i w jakiś sposób służący za jej 
wyznacznik. Dla Laska, podobnie jak dla brytyjskich empirystów, kró
lestwo idei jest drugorzędne i pochodne; wspiera się ono na czymś 
porównywalnym do „impresji” Hume’a. Jednakże kopie i obrazy nie 
są dokładnymi odzwierciedleniami rzeczy pierwszej, pierwotnej. Są one 
raczej rezultatem rozproszenia na miriady fragmentów sensu czy zna
czenia, które nigdy nie mogą być połączone w taki sposób, by zrekon
struowana została jedność podmiotu. Spontaniczność świadomości, tak 
ważna dla Kanta, polega tylko na zmuszaniu nas do nieodwracalnego 
zatracenia, zarzucenia świeżości i żywotności percepcji, a wola pozna
nia jest przez to nieodwołalnie „negatywną cechą dystynktywną pod
miotowości” (II, 418), zdolnością, która prowadzi do atomizacji pierw
szej, pierwotnej rzeczy.

4. Poznanie i życie56

Wszystkie omawiane tu obszernie akty miały charakter teoretycz
ny i w nich zostały ukonstytuowane przedmioty teoretyczne -  przed

56 Literatura poświęcona twórczości Laska dotyczy albo jego prac logicznych, albo 
jego filozofii prawa. Pojęcie życia, mimo iż jest centralne w pracach pośmiertnych, nie 
zostało dotąd omówione. Jest to tym bardziej godne ubolewania, że ta wtaśnie idea 
(będąca dalekim echem koncepcji Diltheya) mogłaby pomóc prawidłowo zrozumieć 
również wczesne prace Laska. Dlatego prawdziwą stratą jest to, że Lask nie zdążył 
napisać zapowiadanej pracy na temat kontemplacji i życia (informację o projekcie La
ska podaje E. H e r r i g e l  w Vorwort des Herausgebers, I, XX).



mioty sądzenia i poznania. W opinii Laska proces teoretyczny wpro
wadzony zostaje w ruch przez wolę kontroli i dominacji nad światem; 
jednakże jego najważniejszym osiągnięciem jest bezstronne spojrze
nie na rzeczy i powstrzymanie czy też okiełznanie zapału do manipu
lowania nimi. Stwierdzenie to nie jest tak paradoksalne, jak może się 
wydawać na pierwszy rzut oka. Obiektywne i beznamiętne badanie 
obiektywnej przedmiotowej natury i właściwości rzeczy ma w dłuż
szej perspektywie ułatwiać nam kontrolę i władzę nad nimi. W swo
ich późniejszych rozmyślaniach Lask doszedł do punktu, z którego 
zaczął postrzegać teoretyczny proces jako coś wyodrębnionego z na
szego pospolitego sposobu i formy istnienia. I on, i Husserl zauważy
li, że najtrafniej można scharakteryzować to teoretyczne podejście 
jako sposób, w jaki bezstronny i niezaangażowany widz zachowywał
by się wobec świata. Czystą teorią jest kontemplacja (Lask) lub me
dytacja (Husserl). Są one jednymi z wielu możliwości niezależnego 
funkcjonowania podmiotu i wyrażania samego siebie. To właśnie na 
kształtowaniu siebie i wyborze własnych realizacji polega istota świa
domego życia. Zatem życie -  najogólniej ujmując -  jest sekwencją 
aktów nie tylko odnoszących się do rzeczy, ale i będących w interak
cji z nimi. Zachowanie teoretyczne jest tedy bardzo szczególnego ro
dzaju, gdyż przynajmniej okresowo zawiesza interakcję zachodzącą 
pomiędzy aktem a rzeczą. Funkcję zachowania teoretycznego można 
porównać do funkcji pełnionej przez fermatę w utworze muzycznym. 
Dlatego teoria jest przedłużonym (czy też, z tego powodu, antycypo
wanym) działaniem; jest życiem aktualnie represjonującym samo sie
bie. Teoria to zatem sposób, w jaki samo życie może zostać „wy parte 
z życia” (aus dem Leben abgedrängt, III, 219).

Przedmioty stanowiska teoretyzującego sprawiają wrażenie pozba
wionych rozmachu i doniosłości; tracą swoje aktywne właściwości, 
zanika ich związek z życiem. „Żyjąca podmiotowość ustanawia samą 
siebie jako podmiotowość kontemplacyjną, w wyniku czego tworzy 
krainę cieni, bezosobowy obszar przedmiotów” (III, 179). Platoński 
„prawdziwy świat” -  świat idei -  zostaje odsłonięty raz jeszcze jako 
homeryckie królestwo zmarłych. Jawi się jako artefakt, a jego przeja
wy są jedynie fantomami, przywidzeniami. Świat obiektywności jest 
„dryfującym lądem”, a sam dryf jest symulowany (III, 231). Również 
ten sztuczny kawałek lądu wypełniony jest „sztucznymi konstrukcja
mi, które same w sobie nie są ożywione” (III, 228). Ten świat to w rze



czy samej świat podziemia, relikt i blade wspomnienie naszego auten
tycznego, pierwszego życia.

Świat, w którym doświadczane jest prawdziwe życie, „nigdy nie 
jest czystą naturą” (III, 241), tj. naturą zobiektywizowaną i uzmysło
wioną przez nauki przyrodnicze. Natura w ten sposób doświadczana 
jest raczej totalnością, sumą rzeczy w procesach interakcji. Na skutek 
tego jakikolwiek podmiot, który byłby odpowiednikiem czy też dupli
katem świata zredukowanego do czystej natury, nie mógłby być ni
czym więcej, niczym lepszym, jak tylko zredukowanym podmiotem, 
upiornym kartezjańskim sposobem myślenia, podmiotem, który jest 
nieuchwytny w i przez to oddalony od świata codziennego doświad
czenia. Podmiotowość ta jest „konstytuowana” poza istniejącym pod
miotem w sposób wyłącznie negatywny. Nie jest ona powodowana 
czy też wywoływana przez określone akty lub czyny, lecz przez po
wstrzymywanie się od nich -  wstrzemięźliwość względem nich właśnie. 
Tego typu podmiotowość to wynik „rozpadu pełni życia” (III, 232).

Chociaż na pierwszy rzut oka przedstawione podejście ma antyte- 
oretyczny, a nawet antynaukowy charakter, można wskazać kilka ele
mentów zbieżnych z myślą filozoficzną Husserla, który niestrudzenie 
propagował ideał czystej nauki (ideał, który -  jak uważał -  miał być
i mógł być zrealizowany tylko przez jego fenomenologię). Zdaniem 
Husserla, ćwiczenie naukowego rozumu implikuje radykalne wstrzy
mywanie (inhibition) naturalnego procesu życiowego, zakłada epoche 
z uwzględnieniem wszystkich „próżniaczych” założeń i postulatów 
względem świata podejścia naturalnego. Podmiotowość, która zosta
je w ten sposób ukonstytuowana, jest „pozostałością”, produktem eli
minacji wszystkich funkcji, które odnoszą się do tego naturalnego 
świata lub realizują się w nim"'7. Husserl osiągnął ten etap już w Ide
ach I. Dopiero znacznie później, a mianowicie w latach trzydziestych, 
doszedł do przekonania, że z pewnych powodów, o których już tu 
pisaliśmy, całość problematyki dotyczącej poznania musi „być zwią
zana z życiem, musi być w nim zakorzeniona” i dopiero z tej perspek
tywy kwestia samego poznania może zostać podjęta i podtrzymana58.

Idee I, § 53 w: Husserliana, 111/1, 68. Rozważania prowadzące do takiego wniosku 
rozpoczynają się od tego, co Husserl nazywa naszym „naturalnym życiem” (tamże, s. 56).

5S M. S o m m e r w pracy Lebenswell und Zeitbewußtsein (Frankfurt am Main 
1990, s. 20) słusznie zauważa, żc późniejszy zwrot Husserla do Lebenswelt to powrót 
do tematu, który zrodzi! się w jego myśli już w 1893 roku.



Te stwierdzenia nawiązują do teoretycznego poznania zarówno w jego 
„naiwnej” formie, która prowadzi do nauki pojmowanej w sposób 
tradycyjny, jak i w jego zradykalizowanej wersji, która wiedzie ku 
fenomenologii59. Husserl doszedł bowiem do wniosku, że ludzkie 
życie jako takie ma charakter praktyczny, a jednym ze sposobów spra
wiających, że to życie wprowadza samo siebie w praktykę, jest podej
ście teoretyczne, które rodzi naukę obiektywną60.

Zarówno według Laska, jak i Husserla teoretyzująca działalność 
czy też żywotność jest szczególnym sposobem, w jaki ludzkie życie 
kształtuje samo siebie. Stanowi ona część historycznego rozwoju czło
wieka. Obaj filozofowie postrzegali „praktykę teoretyczną jako coś 
szczególnego i historycznie nowego”61. Swój sukces działalność teo
retyczna zawdzięcza, przynajmniej po części, rozmyślnemu przeocze
niu i ignorowaniu pewnych aspektów naszej szarej rzeczywistości. 
Teoria, jak zauważa Lask, bierze swój początek w woli, porzucając 
podejście religijnego „poświęcenia” na korzyść tego, co przejmuje 
kontrolę nad „opustoszałym” czy też opróżnionym wszechświatem. 
Według Husserla proces ten został zainicjowany przez porządek my
śli Galileusza, a mianowicie myśli o wyidealizowanej naturze, w któ
rej jakości doświadczenia mogłyby być poddane regułom m atem a
tycznym62. Również Lask w porównywalny sposób przeprowadza 
swoją argumentację. Stwierdza, że „nauka naturalna czasów współ
czesnych, ze swoją »naturą« pozbawioną całej mistyczności, sięga ko
rzeniami czasów postrenesansowych” (III, 242)63. Co więcej, zarów
no Husserl, jak i Lask byli przekonani, że przedmiotem naturalnej 
nauki nie jest świat teoretycznych jednostek, które malowałyby obraz 
stanowiący fundament i podporę urozmaiconego i kolorowego świa

59 Fakt, iż transcendentalna refleksja nad życiem naturalnym w jego kompletności 
i totalności jest tylko pojedynczym, drobnym i peryferyjnym elementem w systemie 
czynności, które razem tworzą to naturalne życie, prowadzi później Husserla do zawi
łych spekulacji myślowych. Bliżej na ten temat pisze R. B r u z i n a: The Enworlding 
(Verweltlichung) o f Transcendental Phenomenological Reflection. „Husserl Studies” 
1986, n° 3, s. 3-29.

“  Husserliana, VI, 467 (MS z 1936).
61 Tamże, s. 113.
62 Zob. tamże, s. 20-60.
63 Lask przejął pojęcie „pozbawionego złudzeń świata” z artykułu swojego kolegi 

z Heidelbergu -  Maxa Webera. Por. M. W e b e r: Über einige Kategorien der verste
henden Soziologie. „Logos” 1913, Bd. 4, s. 258.



ta doświadczenia. To raczej nauka dźwiga na swych barkach ten opu
stoszały świat -  świat, z którego życie zostaio „wycofane”. Chęć, do
bra wola, kaprys względem powierzchowności i płytkości świata -  ele
menty, które w ujęciu Husserla stają się manifestem wykluczenia 
z teoretycznej nauki wszystkich tych pytań, które dotyczą wartości
i doniosłości życia64 -  są częścią integralną projektu wiedzy osiągają
cej swój cel w sposób obiektywny i przekonujący.

Teoria zostaje powołana do życia tam, gdzie samo życie kostnieje
i obumiera. Sparaliżowane spojrzenie wydaje na świat „wykastrowa
ny i zblazowany rodzaj wiedzy'” (III, 240). Niewątpliwie d i r -noża po
stawiona przez Laska odsłania poważny niedobór w jego filozofii. 
Jak bowiem i w imię czego miałby ktoś obmyślić koherentny, teore
tyczny argument jedynie po to, by udowodnić, że poznanie (w ujęciu 
niezgodnym z jego filozofią) jest tylko bladą kopią (prawdziwego) 
życia? Czyż taki argument nie prowokowałby swojego sukcesu, nie 
domagałby się go? Kusząca jest chęć uniknięcia tej pułapki w taki 
sposób, jak to sugeruje Heidegger, czyli przypisując nauce destrukcyj
ne dokonania obiektywizmu (i jego różnorakiego technologicznego 
pokłosia), a filozofii pozostawiając problemy, pytania i zagadnienia 
dotyczące sensu Sein i Dasein. Jednak w odróżnieniu od Heideggera 
(a także od Husserla) Lask powątpiewa, czy zbawienie ludzkości przez 
skuteczne dokonanie egzorcyzmów na upiorach i widmach, które 
sama powołała do życia, jest częścią historycznej misji filozofii. Jeżeli 
myśl filozoficzna ma być koherentna i znacząca jako całość, nie ma 
innego wyboru jak tylko być myślą naukową, tak więc w tym wzglę
dzie w żaden sposób nie wyrastałaby ona ponad inne nauki. Nauka 
naturalna (przyrodnicza) i filozofia systematyczna są w takim samym 
stopniu „oddalone od prawdziwego życia” (III, 286)65. Już nawet filo
zofia Platona mogła być ustanowiona tylko na drodze „zerwania ze

64 Zob. Husserliana, VI, 4.
63 Już Fichte, o którego teorii Lask napisał pierwsze swoje poważne studium, za

uważył: „Aby żyć (korzystać z uroków życia), nie należy filozofować; aby filozofować,
nie należy żyć (korzystać z uroków życia)" (J. G. F i c h t e: Rückerinnerungen, Antwor
ten, Fragen, No. 8). Ten element gościł w filozofii Laska od samego jej początku aż do 
dojrzałego stadium. Trzeci rozdział pracy doktorskiej Laska poświęconej Fichtemu
nosi tytuł Filozofia i życie (I. 160 nn), a temat związany z „opozycją między życiem 
a poznaniem” (II, 87) i przez to z irracjonalnością rzeczywistości jest również obecny 
w Logice filozofii.... Jednak wpływ Fichtego na myśl Laska do tej pory nie został zba
dany.



zwyczajną, pospolitą świadomością” (III, 4). To twierdzenie odpo
wiada fenomenologii transcendentalnej Husserla.

Czy zatem refleksja filozofa nad teoretyczną czynnością zostanie 
zdemaskowana i przez to zrozumiana jako walka z fikcyjnym prze
ciwnikiem? By odpowiedzieć na to pytanie, Lask raz jeszcze odwołu
je się do ustalenia, że całość poznania ma swoje źródło w życiu i z nie
go się wyłania66. Zycie jest przed-danym horyzontem, którego żadne 
poznanie nie może dosięgnąć i przekroczyć. Nawet życie, które jest 
„integralną częścią głównego tekstu” (Lask) czy też jest „wzięte w na
wias” (Husserl), pozostaje mimo wszystko wciąż życiem. Nie ulega 
wątpliwości, że teoria to sposób „niedoskonałego przedstawiania 
świata”. Trzeba zgodzić się z tym, że „zwierciadło jest wszakże czę
ścią tego realnego procesu”, który odzwierciedla (III, 187). Obiek
tywne poznanie jest samo w sobie czynnością i jako takie ingeruje 
w świat; ale w przeciwieństwie do wszystkich innych typów praktyk 
„pozostawia świat takim, jakim jest” (III, 185); można je nazwać cią
głym, nieprzerwanym wysiłkiem, by wyhamować spontaniczny i nie- 
refleksyjny bieg życia. W świetle tego nauka jest rezultatem nieskom
plikowanych działań mających wyjątkowy, kontemplacyjny charakter. 
Z  drugiej jednak strony, szczególnym zadaniem filozofii powinno być 
odnalezienie źródeł działalności uczonego w działalności człowieka 
w ogóle. Dlatego filozofia jest mediatorem między życiem jako spe
cyficzną czynnością uczonego, blokującego dostęp do bezpośredniej 
praktyki, a życiem jako ludzkim doświadczeniem.

Również ten aspekt filozofii Laska zdradza pewne podobieństwo 
do myśli Husserla, który właśnie filozofii pierwszej (jak ją nazywał) 
stawiał zadanie osadzenia wszystkich nauk na wspólnym gruncie, ja
kim jest subiektywne, podmiotowe życie. Jednakże gdy dochodzi do 
określenia natury tegoż „życia”, Lask i Husserl zasadniczo się różnią. 
Husserl mówił o samoaktualizacji transcendentalnej podmiotowości: 
to, że ta ostatnia staje się doczesna, jest tylko jednym aspektem jej 
immanentnego rozwoju67. Lask, przeciwnie, uważał, że doczesne życie

66 Zob. także Husserliana, III/2, 640: „Uprzednie względem zobiektywizowania 
jest życie, a samo uprzedmiotowienie jest nową formą czystego życia.”

67 S. G. C r o w e 11 (Husserl, Lask and the Idea o f Transcendental Logic..., s. 77) 
krytykuje obiektywizm Laska za to, że nie wyjaśni! „koncepcji transcendentnego 
przedmiotu”, a zamiast tego wskazał, że Husserl usiłował zrozumieć transcendencję 
przedmiotu w kategoriach „strefy transcendentalnej »immanencji«” (tamże, s. 82). My



to ostateczny, najdalszy horyzont, w który na zawsze jest uwikłane 
kognitywne, poznawcze, jak i praktyczne życie68. Poznanie może sku
piać się na części tego, co prezentuje samo siebie w świecie życia -
i wtedy mamy do czynienia z nauką; lub inaczej: poznanie może sku
piać się na życiu i życiu świata w jego totalności, kompletności, a to 
jest już zadaniem filozofa. Ta właśnie idea odkrytości i przezroczy
stości życia względem niego samego stanowi idealistyczny pierwia
stek w filozofii Laska. Jednak w praktyce nie istnieje możliwość prze
kroczenia tegoż życia ani w sposób kognitywny, ani w żaden inny -
i jest to teza, która charakteryzuje realizm Laska.

W opinii Laska filozofia od samego jej początku, a więc już w cza
sach Platona, była orędowniczką teorii dwóch światów. Już wczesne 
prace Laska pokazują, że akceptował on, przynajmniej do pewnego 
stopnia, ten tradycyjny dualistyczny schemat, ale łagodził go przez 
głoszenie nie więcej niż dwuelementowej teorii dotyczącej bycia i waż
ności (czy też treści i formy). Jak później napisał, „wczesny typ mojej 
filozofii miał również charakter stwarzający podziały” (III, 283). 
W swoich późniejszych pracach skoncentrował się na ogólnym fun
damencie danej zmysłowo treści i logicznej (lub rozumowej) formy 
sądzenia. Utrzymywał, że istnieją procesy interakcji podmiotu i jego 
świata, które w swojej totalności konstytuują życie. Samokrytycyzm 
Laska faktycznie implikuje krytykę „obrazu” filozoficznej przesłanki 
(filozoficznego rozumu), jaki w ogóle powstał po Platonie. Dlatego 
krytykę tę można również odnieść do programu dwóch światów obec
nego w filozofii Husserla. Fenomenologia transcendentalna podkre
śla istnienie „otchłani sensu”, zarysowującej się pomiędzy świado
mością a rzeczywistością69. Gdyby jej argumentację przeprowadzić 
w sposób przekonujący, koncepcja ta mogłaby w skrajnym przypadku 
doprowadzić do idei rzeczywistości pozbawionej nie tylko całości sen
su i jasności, ale i -  odpowiednio do tego -  do nadającej sens pod

jednakże krytykowalibyśmy właśnie niewyjaśnione pojęcie immanencji (w tym świetle 
użycie przez Crowella cudzysłowu jest znaczące). Crowell twierdzi, że „taka redukcja 
do sfery immanencji, do transcendentalnej podmiotowości [...] »wzięłaby w nawias« 
sam przedmiot”. Tym samym Crowell zajmowałby się nie samym przedmiotem, lecz 
„przedmiotem jako znaczeniem” (tamże, s. 84), zadając sobie trud pokazania, że sfera 
znaczenia nie jest w żadnym razie identyczna ze strefą transcendentnych przedmiotów.

68 Raz jeszcze przywodzi to na myśl podstawową doktrynę Diltheya.
Zob. Husserliana, III/l, 105.



miotowości, całkowicie pozbawionej kontaktu ze światem rzeczywi
stym. Podążając za Sartre’em, fenomenologiczną ontologię można 
by zinterpretować jako tę, która zbliża się do typu widzenia nieobce
go nawet Husserlowi. W koncepcji Laska przeciwnie -  taka relacja 
nie ma możliwości zaistnienia. Z jednej strony, „czysto ateoretyczne 
zachowanie jest -  jak zapewnia autor -  niczym więcej niż tylko abs
trakcyjnym pojęciem” (II, 186), a idea czysto teoretycznej podmio
towości jest z tego samego powodu również abstrakcją. Z drugiej 
strony, życie nie oświecone przez jakiś rodzaj poznania będzie tak 
sprzeczne, jak sprzeczne jest poznanie wychodzące od podstaw, któ
re są wewnętrznie obce życiu. Świat rzeczy ani nie jest zupełnie nie
przezroczysty, ani też nie może pożyczyć sobie światła z jakiegoś 
„miejsca za nieboskłonem” (jak sądził Platon). Wieloaspektowy' pro
ces psychicznego zachowania podmiotu w jego świecie to nie tylko 
punkt wyjścia poznania i filozofii, lecz także jego ostatnie słowo.

*
* *

„Istotny dla filozofii jest tylko jej charakter poznawczy. Wszystko 
bowiem pozostałe dzieli ona ze sferą życia” (II, 199). Lask głosi, że 
rzucenie światła na to życie jest celem filozofii. Husserlowska feno
menologia percepcji i życia świata bez wątpienia w jakimś sensie dąży 
do tego samego. Na szczęście nie jest naszym zadaniem określenie, 
w jakim stopniu osiągają one ten cel.

Przełożyła: Aneta Barańska-Zacharz



S u m m a r y

The presented book is a series of texts devoted to philosophical prob
lems and their common feature is that they refer either to Kant’s or neo- 
Kant philosophy. The papers by Dariusz Kubok and Paweł Radek deal with 
historical sources of Kant’s views of which the philosopher himself was most 
often unaware of, inspired by the concepts of Parmenides of Elea as well as 
by the popular but hardly ever analysed Aristotle’s thoughts. This historical 
perspective enables one to focus on Kant’s and neo-Kant thinking which is 
quite important since neo-Kant followers, mainly from Marburg, more than 
often referred to tradition of Greek philosophy.

The papers by Tomasz Dreinert and Barbara Klusek are focused on phi
losophy of the author of Criticism o f pure reason. Tomasz Dreinert in the 
text entitled Sources o f unity o f cognition in Immanuel Kant’s idea refers to 
the problem of Kant’s cognitive relations. This problem is not univocal be
cause it includes the basic question for post-Kant philosophy, i.e. relation
ship between idealism and realism. Also Barbara KJusek’s paper has concen
trated on Kant showing some selected aspects of relation between Kant and 
Leibniz. Her text is of essential nature since it refers to Gottfried Martin and 
then stresses influence of Leibniz’s concepts on formation of critical philoso
phy of Kant.

Also Katarzyna Mastalerz’s text refers to Kant and she shows the idea 
of this philosopher from Królewiec in the context of interpretation of his 
main work carried out by Hermann Cohen and Erich Adickes.

In neo-Kant circle the papers of the following authors can be located: 
of Beata Trochimska-Kubacka (Esthetics o f Hermann Cohen), on Karl Schuh- 
mann and Barry Smith (Two Idealisms: Lask and Husserl) and of Andrzej 
J. Noras ( Theory o f two worlds. Lask versus Hartmann). Beata Trochimska- 
-Kubacka’s text presents understanding ethics by the founder of Marburg 
school, while the texts of translation from English of Karl Schuhmann and 
Barty' Smith deal with philosophical thoughts of one of the most important 
among the neo-Kantists -  Emil Lask. Then philosophy of Lask has been 
confronted with the idea of the founder of phenomenology. On the other



hand, Andrzej Noras’ paper presents the main assumption of the theory 
of two worlds constructed by Lask and is followed by the critical opinion 
of Nicolai Hartmann.

The book finishes with the texts by Bożena Kotek and Mariola Sulkowska 
being the analysis of the selected aspects of L. Wittgenstein’s philosophy 
whose antecedences are clear in I. Kant’s philosophy and make understand
ing of the important tradition in Kant’s and neo-Kant thoughts so much 
better.



Z u s a m m e n f a s s u n g

Das vorliegende Buch ist eine Sammlung von philosophischen Texten, 
die auf kantische und neukantianische Ideen Bezug nehmen. Dariusz Kubok 
und Pawel Radek befassen sich in ihren Artikeln mit historischen Quellen 
der Ideen Kants: sowohl mit den oft unbewußten (Parmenides aus Elea) als 
auch mit gut bekannten, aber nicht genug untersuchten Inspirationsquellen 
(Philosophie von Aristoteles). Solch ein historischer Blick ermöglicht, kanti
sche und neukantianische Ideen weitläufiger zu beurteilen, weil sich neu
kantianische Philosophen, vor allem die aus Marburg, sehr häufig auf grie
chische Philosophie beriefen.

Der Philosophie vom Autor der Kritik der reinen Vernunft sind die A rti
kel von Tomasz Dreinert und Barbara Klusek gewidmet. In seinem Text Die 
Quellen der Erkenntniseinheit in der Konzeption Immanuel Kants befasst sich 
Tomasz Dreinert mit kantischen Erkenntnisrelationen. Das Problem ist nicht 
eindeutig, weil es die Hauptfrage der postkantischen Philosophie, nämlich 
die Relationen zwischen Idealismus und Realismus berührt. Barbara Klusek 
zeigt ausgewählte Aspekte der Relationen zwischen Kant und Leibniz. Der 
Text ist um so wichtig, dass er sich auf Gottfried Martin bezogend, die Aus
wirkung der Theorien von Leibniz auf die Entwicklung der kritischen Philo
sophie Kants betont. Auf Kant bezieht sich auch in ihrem Text Katarzyna 
Mastalerz, die die Meinungen des Philosophen aus Königsberg im Kontext 
der von Hermann Cohen und Erich Adickes durchgeführten Auslegung sei
nes Hauptwerkes vorstellt.

Im neukantianischen Kreis platzieren sich die Artikel von Beata Tro- 
chimska-Kubacka (Die Ästhetik Hermann Cohens). Karl Schuhmann und 
Barry Smith (Zwei Idealismen: Lask und Husserl) als auch von Andrzej J. Noras 
(.Zweiweltentheorie. Lask und Hartmann). Der Text von Beata Trochimska- 
-Kubacka zeigt die Ästhetik nach der Meinung des Schöpfers der Marburger 
Schule; zwei übrige Texte dagegen sind den philosophischen Ideen von ei
nem der wichtigsten Neukantianer Emil Lask gewidmet. In dem vom Engli
schen übersetzten Text von Karl Schuhmann und Barry Smith wurde die 
Philosophie Lasks den Ideen des Schöpfers der Phänomenologie gegenüber-



stellt. Der Artikel von Andrzej J. Noras präsentiert die Grundsätze der von 
Lask entwickelten Zweiweltentheorie und die von Nicolai Hartmann durch
geführte Kritik dieser Theorie.

Der Band wird durch die Texte von Bożena Kolek und Mariola Sul
kowska ergänzt. Beide Autorinnen analysieren ausgewählte Aspekte der 
Philosophie Ludwig Wittgensteins, dessen Antezedenzien in kantischer Phi
losophie ganz deutlich sind und dessere Einsicht in die wichtige Tradition 
von kantischen und neukantianischen Ideen ermöglichen.






