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Ewa Bieńkowska
KANT: SYSTEM I NIESKOŃCZONOŚĆ
I

Zbudowanie systemu kultury, a więc z jednej strony odczytanie tego
systemu wewnątrz powikłanych, wielokształtnych zjawisk, a z drugiej
wydobycie go z tego zacierającego wyrazistość uwikłania i ukazanie in
nym jako ich zadanie, nie dowolna, marzycielska utopia, lecz rzeczywiste
prawo wszelkich ludzkich poczynań — tak właśnie można ująć świado
mość teoretyczną okresu klasycznego1, świadomość, której wyjątkowo
przenikliwy wyraz znajdujemy w trzech kaniowskich Krytykach.
Już samo pojęcie systemu oznacza przekonanie o stałym porządku
świata, o jakimś ładzie w kosmosie, w człowieku, pomiędzy ludźmi. Myśl
o systemie jest pierwszym aktem wiary, od którego wszystko się zaczy
na, to założenie, że tam, gdzie jest człowiek, musi być koniecznie pewien
porządek, regularność. N aturalna niejako praca umysłu polega na wią
zaniu wielości rzeczy w przejrzystą konfigurację, gdzie każda rzecz ma
stałe miejsce i określoną funkcję w całości. Chaotyczna plątanina, wielo
kierunkowy, niezborny ruch wygładza się pod spojrzeniem, odsłania jasną
architekturę, linie sił układają się w określone tendencje, podporządko
wane głównemu kierunkowi dążenia, środkowej osi systemu. Wśród his
torycznie zmiennych znaczeń słowa: racjonalizm, to wydaje mi się za
razem najszersze i najistotniejsze: jasność i przejrzystość opływająca rze
czy, które, choć same w sobie mogą kryć tajemnice, zestrajają się razem
w czytelny pejzaż prowadzący wzrok swobodnie i pewnie w głąb dale
kich perspektyw, poprzez regularnie i stosownie rozłożone kształty. Jest
to świat jak gdyby nie znający stanu surowego, świat urządzony w tym
sensie, w jakim siedemnasto- i osiemnastowieczne malarstwo ukazywało
w swych pejzażach harmonijnie i celowo uformowaną naturę.
Potrzeba systemu była u Kanta, jak się zdaje, nakazem wszechmocnym,
1
O kresem k lasyczn ym lub k lasycyzm em n azyw am zgodnie z obyczajem p an u ją
cym w n iem ieck iej literatu rze przedm iotu epokę przypadającą w ku ltu rze n ie m iec 
k iej na przełom X V III i X IX w ., p om ięd zy o św iecen iem a rom antyzm em .
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jednocześnie naglącym i pełnym żarliwej cierpliwości. Na pełne zaryso
wanie się systemu musiał czekać lata, aż do progu starości, a potem, kie
dy już chwycił nić, uporał się z nim szybko od razu znajdując ostateczny
kształt. Nie idzie tylko o czas, w jakim wykonał to zadanie — pośpiech,
niecierpliwość wyczuwalne są w samym toku wywodów, tak przecież
szczegółowych i starannych. Czujemy, że autor już we wstępnych dro
biazgowych rozbiorach myśli o dalekosiężnych konkluzjach, ku którym
poprowadzi siebie i czytelnika, odgaduje po drodze te zawrotne implikacje
swego myślenia, jakie przedtem nie byłyby mu się nasunęły. Toteż spieszy
się do tych wniosków, uskrzydlają go one i nadają ciężkiemu tokowi analiz
jakby przyspieszony puls, bowiem dopiero w tych konkluzjach system
rzeczywiście staje się systemem pełnym i skończonym, a ostateczne rezul
taty oświetlają wstecz najdrobniejsze elementy konstrukcji, pozornie
skromne początki, od których myśl nabrała rozpędu.
Dla K anta niepodobieństwem byłoby żyć bez systemu, byłoby to sprze
niewierzeniem się temu, co w człowieku najbardziej podstawowe. Czło
wiek jak gdyby samym swoim pojawieniem się żąda od świata ładu, każe
rzeczom układać się w przejrzystą architekturę, czyli buduje wokół siebie
system. Głód umysłu (który dla K anta nie jest tożsamy z głodem pełnego
człowieka, z wymaganiami całej istoty ludzkiej, ale jest pierwszym i naj
solidniejszym stopniem) da się zaspokoić wyłącznie ową kompletną, w y
kończoną wizją, gdzie nakreślone zostały miejsca poszczególnych rzeczy
i rozpięta sieć związków, które nie tylko je wiążą w ścisłą całość, ale wręcz
w arunkują ich realność. System to przede wszystkim te relacje rozciąga
jące się na całość w ten sposób, że to, co dzieje się w jednym punkcie ma
wpływ na najdalsze obszary, stwarza sytuację, która będzie miała swoje
odbicia na wszystkich innych poziomach.
U K anta (w odróżnieniu od poprzednich wielkich systemów, podobnie
zaś do następnych, które będą powstawać w pokoleniu jego uczniów) sys
tem odznacza się wewnętrzną dynamiką, jakby był naładowany ruchem,
który sam wywołuje etapy swego logicznego rozwoju postępując od niby
najskromniejszych pytań: jak dzieje się, że w ogóle istnieją dla nas rzeczy,
aż do niewspółmiernych rezultatów: w co trzeba nam wierzyć i w czym
można pokładać nadzieję. System K anta nie daje się przedstawić w po
staci np. geometrycznej figury ukazującej wszystkie relacje na tym sa
m ym planie jako równoczesne i równowartościowe. Są w nim przeskoki
w przestrzenie nie mające jednej m iary i przygotowywanie tych skoków,
nawiązywanie więzi między zupełnie różnorodnymi obszarami stanowi jąd
ro pracy filozofa oraz nadaje ruchliwość, jakby nieobliczalność, logicznej,
wyważonej całości. Czujemy, że K ant nas prowadzi (tak jak zapewne pro
wadził siebie z mieszaniną zaskoczenia, dumy i niecierpliwości) w dzie
dziny nieprzewidziane, nie przystające do siebie, a przecież najściślej po
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wiązane. Na wykazaniu tego powiązania polega największa magia jego
wywodów!
System K anta (tak go już odczytywało następne pokolenie i dopiero
potem, w drugiej połowie XIX w. zagubiono ten sens na rzecz całkiem
akademickiego, naukowego podejścia) stwarza dla świadomości podnie
cającą sytuację ryzyka, braku zewnętrznych gwarancji, wyprawy, której
kres zupełnie jest nie znany; na początku zaś wszystko wręcz zdaje się
wskazywać, że jest on nieosiągalny, a mimo to trzeba posuwać się naprzód.
Atmosfera wielkodusznej odwagi otacza system Kanta; dopiero pod ko
niec, u jego zwieńczenia, wyjaśnia się, jak bardzo osobisty jest klucz tej
zagadki: jest to tajemnica nadziei (do tego problemu powrócę w dalszym
toku wywodu). Wtedy staje się zupełnie jasne: system to nie wykreślony
przed człowiekiem idealny schemat świata; system to poszukiwanie, ruch
przed siebie naprowadzany kierunkiem linii sił, które ujaw niła stopniowa
praca wiązania, zadzierzgiwania relacji. Ten ruch i poszukiwanie, ponie
waż nie są niczym zewnętrznym gwarantowane, ponieważ są ryzykiem,
muszą żywić się nadzieją. To znaczy, muszą uczynić z niej nie tylko zasad
niczą sprawę życia ludzkiego w ogóle, ale instancję filozoficzną. Nie stoi
ona na zewnątrz systemu, nie chce być nadzieją ślepą, uczuciową, jak m a
w iał K ant „marzycielską”, lecz prowadzą do niej wszyśtkie drogi, zbiegają
się tu wszystkie osie systemu. Ta sytuacja: system wchłaniający w siebie
nadzieję czy raczej podporządkowujący się jej bez rezygnowania ze wszyst
kich swoich rygorów, nawet wyostrzający swoje rygory dzięki przyjęciu
jej w domenę myślenia, to najciekawsze, najbardziej doniosłe ustalenie
Kanta. To główny punkt, do którego trzeba będzie wrócić, kiedy już przyj
rzym y się elementom i prawidłom tej filozofii.
Myśl, która uchwyci swój wątek, czyli posiądzie intuicję systemu, p ra
cuje jednocześnie na dwóch planach. Na jednym dokonuje tego powiązania
wielości w jedność, niestrudzenie przechodzi od rzeczy do rzeczy, ukazując
wielostopniowe związki, budują skomplikowaną i czystą architekturę re 
lacji. Na drugim planie zaczyna szukać znaczenia tego racjonalnego układu,
racji jego istnienia. Nie jest to pytanie o przyczynę, ale pytanie o sens,
które przypomina nieco pytanie o cel, jaki da się wyczytać z takiego właś
nie porządku. Wszelki pojmowalny układ powinien odsyłać do znaczenia
stanowiącego klucz tej zrozumiałości, a znaczenie to, chociaż nie narzucone
z zewnątrz, lecz zrodzone z samego współistnienia i ruchu zjawisk, mimo
to znajduje się już ,,po drugiej stronie”, prowadzi gdzie indziej — podobnie
jak cel ożywiający rzeczy od środka sięga już zarazem innej sfery, sfery
spełnienia, realizacji.
Na pierwszym, jakby poziomym planie system to coś skończonego czyli
zamkniętego, na pierwszy rzut oka to samowystarczalność regulowana
własnymi prawami, wykluczająca z założenia wszelką inność, obcość, nie
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objętą ramami systemu. Ale na drugim planie okazuje się on otw arty i nie
zakończony. W tym sensie, że jest cały nakierowany ku innemu obszarowi,
nie dającem u się wbudować w konstrukcję na tych samych zasadach,
co pozostałe jej elementy. Czerpie on z tego obszaru światło, które samo
tylko uporządkowanie zamienia w zrozumiałość, formy wypełnia znacze
niem, a środkom pozwala dosięgać niewspółmiernie przerastających je ce
lów. Dwupoziomowość zamkniętego, skończonego układu i nieskończonego
znaczenia jest w zsadzie cechą każdego systemu, każdej rzeczy, która na
leży bądź może należeć do jakiegoś możliwego systemu świata. Racjonal
ność nie mieści się po prostu w kształtach zjawisk, jakkolwiek wspaniale
byłyby uporządkowane. Dostrzegalny zmysłowym okiem ład jest znakiem,
który dopiero na tę racjonalność wskazuje — odsyła do znaczenia, które
samo należy już do innej przestrzeni.
Otóż wydaje mi się, że ta dwoistość właściwa każdemu systemowi zo
stała przez K anta z wyjątkową ostrością dostrzeżona i podniesiona do
istotnej, aktywnej roli w filozofii. Wszystkie systemy żyją tą dwoistością,
lecz jakby nieświadomie, jak gdyby znaczenia przywierały całkiem do
swoich znaków, nie wprowadzały w jednej i tej samej całości rozszczepie
nia porządku skończonego i nieskończonego. Im piękniejsza architektura
form odsłonięta przez filozofię, tym bardziej wzmaga się sensowność świa
ta, ale dlaczego odruchowo przyjm ujem y to jako pewnik, dlaczego ład nie
może być dla nas bezsensowny czyli niemy? Ponieważ nie wyczerpuje się
na „poziomym” wiązaniu i komponowaniu składników, lecz ma jeszcze w y
miar pionowy, odsyła do porządku znaczeń. Oczywiście, ten „wymiar pio
nowy” nie jest żadną ontologiczną hipostazą, nie unosi się „ponad” syste
mem niczym byt platoński z popularnej interpretacji. Ale nie można by też
powiedzieć, że po prostu konstytuuje się wewnątrz systemu jako w ynik
obecności podmiotu myślącego, który wkłada w system znaczenia. Wszyst
ko zdaje się wskazywać, że dla K anta mają one szczególny status — nie
są, rzecz jasna, platońskimi istotami, ale też nie są czymś subiektywnym
i wobec systemu immanentnym. Wiążą się jakoś — jak się potem okaże —
z ideą rzeczy w sobie, z przekraczającą możliwość ludzkiego poznania
ontologiczną pełnią rzeczy, nie uwarunkowaną całością wszechświata. K ant
wydobywa na powierzchnię to, co zwykle nie jest dostrzegane właśnie
z racji swej oczywistości, ponieważ jest zbyt blisko, zbyt mocno przylega
do wszystkich funkcji umysłu. Ale to wydobycie i nazwanie, uświadomie
nie i uaktywnienie zarazem zmienia gruntownie sytuację w ramach tak do
końca przemyślanego systemu. Nieuchwytny, nie dający się umiejscowić,
„nierealny” w arunek funkcjonowania systemu został jakby przyszpilony,
wysłowiony — stał się jawnym tem atem rozważań. Tym samym w monoli
cie systemu zarysowały się rozwarstwienia, pęknięcia, nieostrości kontu
rów, których przedtem nie dostrzegano.
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Okazało się, że system nie całkiem spełnia stawiane mu wymagania,
nie zabezpiecza całkowicie umysłu. Staje się w ogóle czymś na granicy
paradoksu, a więc nieomal własnym zaprzeczeniem: musi obejmować rów 
nież to, co do niego zasadniczo nie należy — i więcej — w tym właśnie
obcym, nie podporządkowanym elemencie tkw i jego istota czy racja bytu.
Musi, przy całym swym formalnym wykończeniu, być nie zamknięty, lecz
jakby otw arty z jednego boku na przestrzeń nieskończoną, a więc niedysponowalną, nie dającą się umysłowi manipulować. U K anta system,
będąc przecież ciągle systemem do pewnego stopnia tradycyjnym , kla
sycznie majestatyczną i zwartą budowlą, otrzym uje ten paradoksalny sta
tus, wyprowadzony z jego wnikliwej autoanalizy. Jest zupełny i nie za
kończony. Zakreśla surowo granice myśli i jednocześnie wskazuje na
przestrzeń, gdzie o granicach nie może być mowy. Zwalcza niszczące w ąt
pliwości, sceptycyzm, dogmatyczne niedowiarstwo, ale otwiera się na
ryzyko, na to co nieuchwytne, niedowodliwe, niedysponowalne. Wszelkie
zjawiska ożywione są znaczeniami, lecz znaczenia te są już „po drugiej
stronie”, nie znajdują się w naszych rękach, nie mogą być przedmiotem
wiedzy w zwykłym, rzeczowym rozumieniu słowa. System jest ocalony,
jeśli posunie się do kresu swojej pojmowalności, dotrze do najbardziej
ukrytych zasad swego działania. A dotarłszy tam zrozumie konieczność
samoograniczenia, pogodzi się z tym wewnętrznym pęknięciem, które nie
tylko stawia pod znakiem zapytania żądanie kompletności, ale istotę (rację,
cel) całej konstrukcji przerzuca poza jej obręb.
W ten sposób K ant uratow ał system, w który już był zwątpił w pewnej
epoce życia. Uratował najważniejsze wymaganie umysłu określające ludz
ką obecność w świecie. Ale z tej ratunkow ej operacji system wyszedł od
mieniony. Z jednej strony wydaje się ściślejszy, nie zostawiający myśli
żadnego luzu, żadnych miejsc pomiędzy jednym a drugim ogniwem na
rozszerzenie widzenia, na wzbogacającą kontemplację. Z drugiej strony jest
w nim ta nieuchwytna ruchliwość, napięcie języka, który chce nazwać to,
co w zasadzie nienazywalne, a w arunkujące nazywanie, wysiłek myśli,
pragnącej widzieć siebie zarazem z boku i od środka, pracować i śledzić
swoją pracę, i określać — jakby w biegu — dokąd ta praca może się po
sunąć. Jest w nim również ten wspaniały zmysł ryzyka i wielkoduszności,
odrzucenie gotowych punktów oparcia (wobec tego gestu „nieuprzedzony”, absolutny punkt starcia Kartezjusza wydaje się naiwnym chwytem,
z góry ukartow anym i pewnym swych rezultatów). Praca krytyczna nie
zaczyna się od schwytania myślowego absolutu, który stałby się odskocz
nią dla wszechogarniającej spekulacji, zaczyna się od wąskiego terenu, su
rowo strzeżonego precyzyjnymi pojęciami, a kieruje się nie ku jakimś wyż
szym stopniom metafizycznej hierarchii, lecz ku temu, co już się nie mieści
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w ustopniowanej przez umysł konstrukcji, ku temu, co w arunkuje wszelką
zrozumiałość.
Ostatecznym, najgłębiej ukrytym , bo nie wysłowionym w prost pyta
niem Kanta było: jak możliwy jest sens. Jak się dzieje, że znaczenie na
wiedza świat form, świat zjawiskowy obojętny, zdeterminowany, świat —•
gdy go rozpatrywać okiem nauki, okiem rejestrującego tylko obserwato
ra — płaski, pozbawiony tajemnicy. Jako spadkobierca oświeceniowej na
uki K ant jednocześnie przyjm uje taki świat i nie zgadza się nań, ma po
czucie, że w innej płaszczyźnie — poza strukturą, poza mechanizmem —
należy szukać jego istoty, pojmowalnego oblicza. Ale ta inna płaszczyzna
nie może być arbitralna, skądeś dorzucana do pierwszej, zjawiskowej: musi
być z nią powiązana, w yrastać z niej, czy też (w zależności od punktu wi
dzenia) odwrotnie, wyłaniać ją z siebie. Zrozumiałość wykwita z formy,
sens jest odniesieniem formy, która w nim samą siebie przekracza — prze
kracza w przestrzeń nie zdeterminowaną, nie zamkniętą, nieskończoną.
W szeregu Kantowskich pytań: jak możliwe jest sądzenie o czymkol
wiek, a więc wiedza w ogóle, jak możliwa jest moralność, jak możliwe jest
piękno — zawiera się oczywiście nie wyrażone pytanie o możliwość zna
czenia, o warunki, pod którym i świat znaczy coś dla człowieka. Odkrycie
K anta — zapewne nie po raz pierwszy w dziejach, lecz po raz pierwszy
u progu czasu współczesnego uświadomione z taką siłą — polega na do
strzeżeniu, że formy same nie otwierają, wyznają jakby swą niew ystarczalność i wskazują poza siebie; że ten ruch transcendujący jest ich włas
nym prawem i nie wymaga włączenia jakichś zewnętrznych mechaniz
mów.
Ale dopiero system uwyraźnia tę cechę formy, koordynuje funkcje
wszystkich form, dopiero system tworzy ów język, w ramach którego for
m y coś mówią. K ant nie wyobrażał sobie filozofii inaczej, jak ujętej
w kształt zupełnego, wyczerpującego systemu, bowiem nie wyobrażał so
bie człowieka i świata w oderwaniu od znaczącego układu, który spaja
wszystkie elementy rzeczywistości, wszystkie ludzkie zachowania i na
daje im sens. Ale jego system jest otw arty na nieskończoność, wypełniony
niecierpliwym ruchem prowadzącym od widzialnego do niewidzialnego,
od uwarunkowanego do bezwarunkowego; jest zamieszkiwany przez dra
matyczną niepewność i przez nadzieję. Zaś nadzieja staje się tu ukorono
waniem systemu, najważniejszym organem myśli precyzyjnej i konsek
w entnej, myśli, która uczciwie domyśliła się do własnej granicy.
Jest to chyba najbardziej niezwykły system czasów nowożytnych, nie
powtarzalny w dramatycznie osobistej tonacji, w napiętym do ostatecz
ności wysiłku, by uratować świat człowieka nie uciekając się do żadnych
łatwizn, intelektualnych kompromisów, złudzeń zadowolonej z siebie spe
kulacji, która sama fałszuje m aterię swojej pracy, jak alchemik podrzuca
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jący bryłkę złota do retorty, w której miał dopiero uzyskać drogocenny
kruszec. Czujemy, że w tej szlachetnej i tak natężonej walce o prawa
myśli i przeciw uroszczeniom myśli, o autentyczny, pełny obraz rzeczy
wistości, godny wymagań człowieka, system K anta nie ma bodaj sobie
równego. Jest to system klasycznego momentu w kulturze nowoczesnej,
nowoczesny systęm kultury w momencie wyjątkowej ostrości i pełni wi
dzenia.

II
Czy K ant był pierwszy, który zauważył tak, zdawało by się, prostą
sprawę: usytuowanie człowieka jako tego, kto patrzy na świat, poznaje
rzeczy, a więc i tego kto upraw ia filozofię, buduje system? Świat widzi
się z określonego miejsca, mając przed sobą pewną, uzależnioną od tego
miejsca perspektywę. Perspektywy, które można ogarnąć z różnych
miejsc, jakie dane jest zajmować człowiekowi, tworzą pole widzenia już
nie tyle tej lub innej jednostki, lecz w ogóle rodzaju ludzkiego, z racji jego
takiej a nie innej natury, z racji tego, co niekiedy nazywa się ludzką skończonością. Toteż owo pole widzenia jest z definicji nieprzekraczalne, w y
obrażać sobie wyjście poza nie to snuć rojenia. Rzeczywiste wyjście było
by równoznaczne z wyzwoleniem się z kondycji ludzkiej.
Pole widzenia nazywa K ant granicami wszelkiego możliwego doświad
czenia. To ostatnie słowo rozumie bardzo szeroko, zgodnie z jego właści
wym, a zarazem zwykłym użytkiem: to wszystko, co człowiek w kręgu
swego życia napotyka, doznaje, stwierdza, buduje. Natomiast ram y dla
tego doświadczenia konstruuje K ant zapatrzony na wzory naukowe, cho
ciaż oczywisty jest również ich ludzki, egzystencjalny sens. Wiemy, iż jest
to przede wszystkim przestrzeń i czas, dwa podstawowe wym iary istnie
nia: cokolwiek dzieje się i przytrafia człowiekowi ujęte jest w te pod
wójne ramy, roztacza się wokół niego w przestrzeni i trw a w czasie, ma
więc początek, koniec oraz kierunek, niby nieodwracalne i dynamiczne
ciążenie naprzód. Można powiedzieć, że przestrzeń i czas są prawdziwymi
punktam i kontaktu między człowiekiem a światem. Doświadczamy zja
wisk właśnie dlatego, że ujm ujem y je w przestrzeni i czasie, włączamy w
naszą przestrzeń i nasz czas, te dwa wymiary życia podmiotowego zwróco
ne ku otaczającej rzeczywistości. To my wkładamy w nie zjawiska, ponie
waż należą one do naszego życia i cokolwiek chce wstąpić w nasz krąg
musi przybrać kształt czasu i przestrzeni. W ten sposób świat został przy
garnięty i kontakt z nim zagwarantowany — nasza wiedza uzyskuje pew
ność, którą nadać jej może tylko to nagięcie się rzeczy do praw życia pod
miotowego.
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U K anta sytuacja ta opisywana jest głównie jako kontakt ze światem
natury. N atura wchodzi w relacje z nami, przyjm ując tę podwójną postać
i jeszcze ponadto naginając się do kategorii, za pomocą których umysł
ogarnia i wiąże rzeczy. Stosunek K anta do natury nie ma nic wspólnego
z obrazem samoczynnego, nakręconego mechanizmu, który kręci się gdzieś
pod naszym bokiem wedle własnych „obiektywnych” prawideł. Z drugiej
strony K ant jest równie obcy już za jego życia coraz bardziej rozpo
wszechniającej się wizji natury, w każdym swym przejawie wypełnionej
boskimi mocami, szafarki mądrości i uświęcającego wtajemniczenia (tak
bowiem ją ujm ują przedstawiciele niemieckiej Naturphilosophie). U niego
rzecz się ma zupełnie inaczej i jest to stanowisko wyjątkowo głębokie
i współczesne, jeśli przez słowo współczesny będziemy rozumieć nie coś
doraźnego, zaopatrzonego w znak ostatniej mody, ale nasze dzisiejsze, his
torycznie zdobyte i ugruntowane roszczenie do prawdy. Dla K anta natura
oznacza jakby miejsce spotkania umysłu i przedmiotu jego poszukiwań,
jego pytań czy wreszcie wiary, a szerzej jest to miejsce spotkania czło
wieka i bytu, gdzie obie strony jak gdyby robią krok ku sobie: nieprze
nikniony byt samych rzeczy rozłamuje się w tysiącach różnorodnych, ale
zawsze zorganizowanych i ujętych w ram y zjawisk, człowiek zaś wychodzi
naprzeciw rzeczy przyjm ując je w czasoprzestrzenne łożysko swojego
życia.
Przekonanie, że natura jest zorganizowana i regularna, nie jest u K an
ta dogmatycznym — jak mawiał — pewnikiem, znamiennym dla tej for
macji filozoficznej, która na jego oczach i również za jego przyczynieniem
odchodziła w przeszłość. Porządek przyrody jest o tyle czymś nienaruszal
nym i rzeczywistym, o ile wymaga obecności człowieka, ustawicznej p ra
cy umysłu nadającego swoje formy wszystkiemu, co napotyka w świecie.
Porządek przyrody jest więc wytworem świadomości z tym, że należy ten
zwrot oczyścić z dowolności i subiektywizmu, z tego tonu mistyki i fan
tazji, który wkładali weń młodzi czytelnicy K anta na przełomie XVIII
i XIX w. Rygoryzm praw przyrody to rygoryzm praw postrzegania, m yś
lenia, wszystkich czynności porządkujących, które ustanaw iają wokół
człowieka rzeczywistość jako jego środowisko. Praw a natury są obiek
tywne, ponieważ są konieczne i powszechne, ponieważ nic poza nimi nie
może być przedmiotem doświadczenia. Natomiast są konieczne i powszech
ne, ponieważ wypływ ają z uniwersalnego sposobu ludzkiego bycia w świe
cie.
Można tedy powiedzieć, posługując się dzisiejszym językiem, że ład
przyrody jest tu modelem rzeczywistości kulturowej stw arzanej przez
człowieka. Nie dowolnie, jednostkowo, chaotycznie, ale zbiorowo, w sposób
uporządkowany i spójny, i który rozciąga się z koniecznością na wszyst
kich. Do takiego wniosku doszedł ostatni bodaj wybitny kantysta, Ernst
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Cassirer, kiedy w ponad stulecie po Kancie rozszerzył tę metodę i styl
myślenia na całość obszarów czy światów, z którym i obcuje, to znaczy
które wytwarza człowiek. Porządek przyrodniczy okazał się wówczas jed
nym z wielu sposobów organizowania ludzkich doświadczeń, ani specjalnie
uprzywilejowanym, ani bardziej niż inne ścisłym. Należy więc do kultury
na tej samej zasadzie co język, mit, sztuka, może naw et przypada mu
skromniejsze miejsce, ponieważ nie jest tak bezpośrednio wmieszany w
życie większości ludzi jak tam te dziedziny.
U Kanta sytuacja jest nieco inna: natura stanowiła dla niego najważ
niejszy wzorzec ładu w świecie zjawiskowym, w którym na co dzień i we
wszelkich aspektach żyje człowiek — stanowiła tedy faktyczny model kul
tury. Te rozwarstwienia i przedziały, które u Cassirera wyodrębniają cał
kiem różne dziedziny aktywności umysłu, tu taj przebiegają w ew nątrz jed
nego obszaru wywołując pewne stany napięcia i konfliktu nie znane bar
dziej pojemnej i tolerancyjnej, ale też mniej wymagającej umysłowości
dzisiejszej. Bowiem skoro wszystko, co uporządkowane, obiektywne, po
wszechne nazwiemy przyrodą, to trzeba w tej przyrodzie znaleźć miejsce
z jednej strony dla całej rzeczywistości międzyludzkiej, społecznej, a
z drugiej dla fenomenu swobodnej jednostkowej twórczości, owej tw ór
czości jakby drugiego stopnia, dziejącej się na tle czy na podstawach
pierwszej uniwersalnej aktywności każdego podmiotu ludzkiego. Będzie
to probiem w yjątkowej wagi i wobec takiego punktu wyjścia bardzo skom
plikowany, bardziej niż słynna „transcendentalna dedukcja kategorii”, któ
rej wagą i trudnością K ant tak się szczycił.
Pojęcie pola widzenia, ogromnego, mieszczącego w sobie całą wielość
i różnorodność możliwych doświadczeń, ale obwiedzionego nieprzekraczal
ną granicą, to pierwszy krok w budowie systemu. Ten krok uporządkował
sytuację, ponieważ wewnątrz tego obszaru pozostały wyłącznie doświad
czenia rzeczywiste, pozytywne, to znaczy związane z ludzką skończonością,
z czasoprzestrzennymi ramami istnienia. Surowość K anta jest tu niezwy
kle znamienna: do tak określonego pola widzenia nie wchodzą idee rozu
mowe, pozbawione wszelkiego zaczepienia w doświadczeniu: idea rzeczy
w sobie, niezależnej od form, jakie narzuca jej nasze poznanie; idea
wszechświata jako wyczerpującej całości wszystkich możliwych powiązań
wszystkich przedmiotów przyrody; idea duszy nieśmiertelnej, różnej od
zwyczajnie doznawanej naszej psychiki ujętej granicami czasu, narodzin
i śmierci, oraz idea Boga. Tymczasem K ant nie tylko musi przyznać, że
m ają one jakiś udział w kształtowaniu ludzkiego świata, chociażby w tym
sensie, że stale nawiedzają ludzi, nie dają się wyrugować z myślenia. Przy
znaje znacznie więcej: że są one na swój sposób niezbędne, ważne, okaże
się wręcz, że stanowią najbardziej wartościowy, bo twórczy element ludz
kiego widzenia świata.
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Wiemy, jak rozwiązał tę trudność: rozróżniając porządki (doświadczeniowy porządek wiedzy i poza wszelkie doświadczenie sięgający porządek
rozumowej, filozoficznej wiary); oddzielając kategorie, które rzeczywiście
konstytuują poznanie oraz wyobrażenia, które do poznania nie wchodzą,
a tylko je jakby z daleka regulują; wprowadzając postulaty praktyczne,
na które nie ma w zwykłym sensie słowa dowodu, lecz które to mają do
siebie, że bez nich w ogóle byłoby niemożliwe to, co nazywamy człowie
czeństwem.
Myśl Kanta, stroniącego przecież od wszelkiego spekulatywnego „ma
rzy cielstwa”, które zwalczał z taką zajadłością niczym osobistego wroga,
jest taka: razem z ograniczonym polem widzenia dane nam jest pojęcie
zadania do wykonania, właśnie w ram ach tego pola, naszej życiowej prze
strzeni; jeśli pole jest skończone, to zadanie jest nieskończone, nieskończo
ne są wymagania umysłu, głód rozumienia. Rzecz sama w sobie oraz idee
regulatywne: wszechświat, Bóg, nieśmiertelność reprezentują nieskończo
ny wymiar zadania w najmocniejszym sensie słowa — wypełnienie go nie
jest odsunięte w jakiś niezmiernie daleki, ale wymierny punkt naszego
pola; byłoby przekroczeniem tego pola w wymiar transcendentny. Ale po
jęcie absolutnego zadania i jego nieskończoności jest niezbędnym w arun
kiem wszelkich sensownych, prawdziwie ludzkich, czyli wolnych i rozum 
nych poczynań w obrębie naszej skończoności, przenika do wszystkich
gestów afirm ujących na różny sposób status człowieka, jego godność.
W tym znaczeniu transcendentne idee rozumu mają również stronę immanentną, swoiście w naszym polu widzenia zakorzenioną. Ujmowane są „od
tej strony” przy całej świadomości, że należą już do „tam tej strony”.
Pojęcie pola widzenia pociąga tedy bardzo ważne konsekwencje, bo
wiem wiąże się ściśle z uzupełniającymi pojęciami, tworząc wraz z nimi
konstelację filozoficzną, pod której znakiem K ant buduje swój system.
I o ile sam system, w kształcie, jaki otrzymał w Krytykach, ma w sobie
na pozór coś scholastycznego, zakrzepłego, dalekiego od ludzkich konkre
tów, o tyle przyświecająca mu konstelacja wskazuje na jego żywy, egzy
stencjalny sens. Tam, gdzie wchodzi w grę pole widzenia, zjawia się nie
uchronnie pojęcie granicy, a wówczas może się pojawić pojęcie zadania
oraz całości, w którą to zadanie celuje. Ten poczwórny układ to zaczyn
systemu, niczym macierzysty kryształ, z którego rozwinie się cała archi
tektura myśli.
Wzajemny związek tych pojęć jest tak ścisły, że prawie się ze sobą
utożsamiają jako dopełniające aspekty jednej i tej samej sytuacji. Wpro
wadzając z taką dobitnością i surowością pojęcie pola widzenia K ant sta
nął tym samym wobec problemu granicy. Nieznużenie we wszystkich
trzech Krytykach powtarza, niemal strona po stronie, że poznanie obraca
się tylko w granicach możliwego doświadczenia, że kategorie intelektu
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m ają zastosowanie wyłącznie w owych granicach, że przenoszenie ich
w czystą domenę rozumową jest bezprawne. Świadczy to, jaką wagę przy
wiązywał do tej sprawy, jak ją gruntownie i wielostronnie przemyślał.
Przy tym miała ona dla niego wyraźnie sens dramatyczny, w stosunku
do wymagań i pragnień umysłu była skandalem i wyzwaniem, czymś,
czemu trzeba ulec i na co niepodobna się zgodzić. Przecież idee czystego
rozumu są niczym innym jak odpowiedzią na ten konieczny i niemożliwy
do zaakceptowania stan rzeczy, ponieważ nie chcą słyszeć o granicach
i wybiegają uparcie w przestrzeń niedozwoloną. Jak można żyć odtrąca
jąc najistotniejsze ludzkie aspiracje — żądanie całości: sensu zrealizowa
nego, pełnej wiedzy i urzeczywistnionego dobra?
K ant medytował nad tym długo i ze szczególnym przejęciem. Za każ
dym razem, a więc bardzo często, gdy sprawa ta powraca na kartkach
jego książek, zdania są jakby ostre, zjeżone, przechowują jakąś tłumioną
wibrację; są tak stanowcze i gniewne, jak gdyby chciały przepłoszyć coś
natrętnego i bolesnego. Idee czystego rozumu, zapuszczające się w te
reny uroczyście przez K anta zabronione, nie są przecież zwykłymi uro
jeniami, wskazują na rzeczywiste zadanie i domagają się postawy, która
jest rękojm ią godności ludzkiej. Toteż K ant znalazł w końcu rozwiązanie,
które w jego mniemaniu łączyło obie tak ważne rzeczy: intelektualny ry 
gor i odpowiedzialność filozofii rezygnującej raz na zawsze z dowolnych
i pustych spekulacji, zamykającej się w kręgu tego, co można doświad
czyć i udowodnić, oraz otwarcie perspektyw dla ludzkiego żądania całości
i pełni.
Powiada więc, że granica to nie to samo, co ograniczenie: to ostatnie
ma sens wyłącznie negatywny, odcina i zakazuje, mówi n i e wszelkim
zakusom myśli, jak gdyby rzeczywiście nie istniała żadna przestrzeń zew
nętrzna. Natomiast pojęcie granicy jest pozytywne, nie tylko zakłada, że
obok obszaru leżącego wewnątrz istnieje obszar po drugiej stronie, cał
kiem nieznany, ale realny, lecz w dodatku stwierdza podwójną przyna
leżność do obu obszarów tego, co znajduje się już na samej granicy, dzięki
czemu umysł posunąwszy się do owej linii granicznej wchodzi w kon
takt — co praw da pośredni i nie określony co do swych treści — z prze
strzenią rozciągającą się poza wszelkim możliwym doświadczeniem. Do
tych zaś punktów granicznych nie tylko można, ale i trzeba dochodzić, jeśli
umysł ma w pełni wykonać swe zadanie.
„Jeśli z zakazem unikania wszelkich transcendentnych sądów czystego
rozumu łączymy pozornie sprzeczny z nim nakaz dochodzenia aż do pojęć
znajdujących się poza zasięgiem użytku immanentnego (empirycznego),
to się przekonujemy, że oba mogą razem się utrzymać, lecz właśnie tylko
na g r a n i c y wszelkiego dozwolonego użytku rozumu, albowiem ta gra
nica należy zarówno do obszaru doświadczenia, jak i do obszaru istności
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czysto myślowych. Przez to zostajemy równocześnie pouczeni co do spo
sobu w jaki owe godne uwagi idee służą jedynie do wyznaczenia granic
rozumu ludzkiego, mianowicie, by z jednej strony nie rozciągać nieograniczenie poznania doświadczeniowego, co doprowadziłoby do tego, że nic
więcej, jak tylko świat mielibyśmy do poznania, a z drugiej strony, by nie
wychodzić jednak poza granice doświadczenia i nie chcieć o rzeczach leżą
cych poza nim, jako o rzeczach samych w sobie, wydawać sądów” 2.
Jeśli go uważnie przeczytać, jest to dość dziwny fragment. Zderzają się
w nim dwie przeciwstawne tendencje, dwie różne zasady myślenia. Jakby
K ant obawiał się własnych słów: zaledwie wypowie przyzwolenie, już
z niepokojem potwierdza zakaz. Podwójne wymaganie, równie silne a skie
rowane w przeciwne strony, jak gdyby znosi się po prostu, nie ustanaw ia
jąc zadowalającego umysłowo konkretnego stanu rzeczy. Zaś sama linia
graniczna, atakowana naraz przez siłę odśrodkową i dośrodkową, gnie się,
w ibruje i czujemy, że wystarczy chwila nieuwagi, najsłabszy, mimowol
ny impuls dodatkowy z którejkolwiek strony, a pryśnie równowaga zdo
byta z takim trudem.
Równowaga w sumie tak niemożliwa do utrzymania, iż trzeba było
całej ascezy i żarliwości Kanta, najbardziej intymnego wyboru, związa
nego z taką oto osobowością i być może niedostępnego dla innych, aby
żyć i myśleć w takiej właśnie sytuacji, napiętej i kruchej, bezustannie za
grożonej bądź to sprzecznością i bezsensem, bądź też — jeśli na moment
zwolniło się uwagę — przechyleniem się szali na korzyść jednej ze stron,
a więc zdradą własnej idei. Tak zresztą stanie się potem, gdy inni zabiorą
się do poprawiania, uzupełniania czy choćby tylko tłumaczenia myśli K an
ta. K ant bronił się do końca przed tą pokusą, ale tak jak człowiek broni się
przed naturalną, wręcz konieczną skłonnością, jak czuwający broni się
przed snem powtarzając sobie, że musi czuwać i coraz bardziej ogarniany
przez zawrót głowy, którego bliskość przeraża go, lecz i napełnia niezmier
ną ulgą.
Ten masywny, z taką starannością wykańczany system opiera się tedy
na paradoksie, a jego okrzepłą strukturą wstrząsa w ewnętrzny ruch, dwu
kierunkowe sprzeczne napięcie, które zamiast niszczyć, podkopywać budo
wlę, wprowadza w nią autentyczne życie. Nie sylogistyczny pseudoruch
od przesłanek do wniosków, nie scholastyczny pochód mnożących się sa
moistnie kategorii, ale żywy ruch szukania i zapytywania, pragnienia i żą
dania, wreszcie dramatyczny wysiłek w obliczu nie dającej się pokonać
przeszkody, uporczywe obchodzenie jej ze wszystkich stron, niezgoda na
jakąkolwiek formę kompromisu czy rezygnacji. Ta utajona dynamika, nie
stabilność systemu, kłócąca się z zewnętrzną, mocno osadzoną form^,
2 P ro leg om en a do w s z e l k ie j p r z y s z ł e j m eta jizy k i..., W arszaw a 1960, s. 163.
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wskazuje jeszcze raz na egzystencjalne korzenie całego konfliktu: jest to
ludzkie rozpoznanie skończoności, które jednocześnie i w tym samym mo
mencie odgaduje i postuluje nieskończoność, odnajduje swoją tożsamość
przez odniesienie do tej ostatniej jako zarazem niezbędnej i nieosiągalnej.
Jest to wymienna gra danego i postulowanego, obecności i nieobecności —
nieobecności dającej o sobie znać pośrednio, za pomocą znaków, lecz w y
kluczającej rzeczywiste i konkretne spełnienie tu i teraz, rzeczywiste za
spokojenie głodu.
K ant posuwa się jeszcze dalej, czyni krok jeszcze bardziej ryzykowny,
można by powiedzieć, że robi wszystko, aby sobie utrudnić sytuację, usta
wić się w pozycji prawie niemożliwej, gdzie on jeden tylko może wytrwać.
Nasze pole widzenia nie jest wcale czymś abstrakcyjnym i neutralnym ni
czym jednorodna, obojętna przestrzeń geometryczna. Jest to w istocie pole
rozciągające się wokół doświadczającego człowieka, inaczej przedstawiają
ce się w centrum, gdzie wszystko spoczywa w jasnym świetle i ma w y
raźne kontury, inaczej gdy zbliżamy się ku krańcom, gdzie blask rozpra
sza się i panuje zwodniczy światłocień. Na peryferiach ludzkiego pola
widzenia w miarę posuwania się do granicy zaczyna dziać się coś osobli
wego. Nie tylko umysł form ułuje tu idee regulatyw ne i praktyczne postu
laty, które rzutuje w przestrzeń po tam tej stronie wznosząc w ten sposób
ów dziwny most mający przęsła tylko z jednego brzegu. Umysł bynaj
mniej nie poprzestaje na tym skromnym i dozwolonym przedsięwzięciu,
lecz próbuje jakoś określić pozagraniczną sferę niewiadomego, konstruuje
te określenia i wpada niczym w pułapkę w nieuchronne d nie dające się
rozwikłać antynomie.
Otóż stosunek K anta rygorysty, wzgardziciela tradycyjnej metafizyki,
chłoszczącego bezlitośnie wszelkie bezpodstawne, puste bądź sprzeczne
spekulacje, stosunek do tych, nazwijmy je, antynomii granic jest zastana
wiający. Wiemy, że typów antynomii jest tyle, ile czystych władz rozumo
wych, na które składają się rozum teoretyczny, rozum praktyczny oraz
władza sądzenia. W każdej z tych trzech dziedzin, a więc poznawczej,
etycznej i estetyczno-teleologicznej, jeśli umysł pragnie w swych tw ier
dzeniach wychylić się poza obszar doświadczenia i orzekać coś o bytach
pozazmysłowych, natrafia na antynomie, wobec których jest całkowicie
bezradny. Antynomie czystego rozumu teoretycznego rozrywają go mię
dzy równie silnie czy też równie słabo ugruntowane twierdzenia, że
wszechświat jest w czasie skończony, ma więc początek bądź go nie ma,
że istnieje Bóg bądź też nie istnieje, że dusza jest śmiertelna bądź nie
śmiertelna. Antynomia czystego rozumu praktycznego każe mu przyjąć
zarazem jedność szczęścia i cnoty i ich całkowitą wzajemną obcość,
zewnętrzność. Antynomia sądu estetycznego rozrywanego pomiędzy tezą
o powszechnym, opartym na pojęciach charakterze sądów smaku a anty
2 A r c h iw u m H ist. F il. 22
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tezą o ich całkiem subiektywnej, bezpojęciowej naturze. Dochodzi do niej
jeszcze antynomia sądu teleologicznego, orzekającego z jednej strony o je
dynie mechanicznych prawach panujących w świecie, a z drugiej o ist
nieniu przyczyn celowych, mających na uwadze człowieka i jego dosko
nałość.
Zdawało by się, że antynomie nieodwołalnie ośmieszają wszelkie pró
by budowania metafizyki, czyli dowiedzenia się czegoś poza bezpośred
nim świadectwem zmysłów, że skazują umysł na tragiczne i upokarzają
ce szamotanie, gdzie każdy ruch potęguje poczucie oddalania się od praw 
dy. Ale nie: na zasadzie niemal desperackiego zwrotu, istnego salto m or
tale z tego dowodu kalectwa i nędzy rozumu czyni K ant odskocznię dla
otwarcia nowych perspektyw — perspektyw równie oszałamiających jak
paradoksalnych, bowiem znajdujących się całkiem poza ludzkim polem
widzenia! Antynomie okazują się wspaniałym, wręcz zbawiennym, jak
K ant mawiał, „urządzeniem przyrody”, dzięki którem u na horyzoncie na
szym pojawia się coś, co inaczej pozostałoby w ogóle zakryte i co nieocze
kiwanie i gwałtownie rozszerza nasz świat, wzbogaca o inny wymiar. Póki
nie natrafi na antynomie, umysł może się jeszcze bronić przed w targnię
ciem tej innej rzeczywistości, może się dobrowolnie ograniczać, trwać
w swej wierności temu, co wymierne, uchwytne, doświadczone. Lecz kie
dy dojdzie do granicy i sformułuje rozdzierające go tezy i antytezy (do
tyczące przecież spraw najżywiej go obchodzących, zgoła najistotniejszych)
jego opór pryska: jest więc siłą doprowadzony do wyciągnięcia wniosków
z tej sytuacji. „Antynomie wbrew woli zmuszają do wyjrzenia poza to, co
zmysłowe i do szukania w tym, co nadzmysłowe, punktu zespolenia wszyst
kich naszych władz a priori: żadne bowiem inne nie pozostaje wyjście,
by doprowadzić rozum do zgody z samym sobą” s.
Tyle więc wolno i ani kroku dalej. Myśl K anta posuwa się dziwnym ru 
chem, zarazem pełnym wahań i determinacji. Wątpliwości, zakazy, res
trykcje gromadzą się, narastają stwarzając wręcz dławiącą atmosferę, bo
przecież stawia je sobie sam umysł spragniony najszerszych przestrzeni,
najpełniejszych realizacji. Aż wreszcie, gdy sytuacja wydaje się już eks
plodować od napięć i sprzeczności, myśl dokonuje skoku, odnajduje w yj
ście w nowe obszary. Rozwiązanie trudności przenoszone jest na wyższy
poziom z tym, że całkowicie wobec poprzedniego niewspółmierny, toteż
obowiązują tu inne reguły, niejako inny sposób bycia.
Nie jest to bowiem domena rozumu w użytku teoretycznym, lecz prak
tycznym; sfera nie konstruktyw nych zasad poznania, lecz regulatywnych
zasad działania i wiary; nie tego, co dane, a tego, co z całą koniecznością
postulowane. Chciałoby się powiedzieć, że ten skokowy, nierównomierny
3 K r y t y k a w ł a d z y sądzenia, W arszaw a 1964, s. 283.
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ruch myśli stanowi u K anta odpowiednik heglowskiej dialektyki, z tym
zasadniczym zastrzeżeniem, że u Hegla na wyższym poziomie następuje
rzeczywista, pełna zgoda między sprzecznymi stanowiskami myśli, pod
czas gdy dla K anta nie może być mowy o prawdziwym pojednaniu, o sto
pieniu się obu obszarów w jednolitą syntezę. Rozum odkrywa czy odga
duje przestrzeń, która go przerasta, i zatrzymuje się na progu. Wolno mu
afirmować jej istnienie, lecz nie wolno zapuszczać się w głąb, nie wolno
niczego w niej ścigać domysłem ani starać się szczegółowo określić. Można
więc przyjąć, że K ant sądził, iż jest wolność, jest nieśmiertelność, bo ina
czej niemożliwe byłoby pojęcie całości i zadania, bez którego umysł ab
solutnie nie może się obejść. Istnieje wreszcie kultura jako uniwersalna
i najwyższa wartość, oparta na ideach prawdy, dobra i piękna, kultura
autonomiczna i immanentna, wpisana w świat i tylko od człowieka zależ
na, a jednak mająca gwarancję w wyższym, nieodgadnionym porządku
bytu, bez którego rozsypałaby się na zbiorowisko niezbornych, nieuzasad
nionych form.
Na pytanie, jak możliwy jest sens, K ant odpowiedziałby: możliwy jest
tylko w odniesieniu do całości, do kompletnego, spełnionego układu, czyli
systemu nieskończonego, który by obejmował wszystkie formy oraz ich
transcendentne odniesienie. Człowiek albo żyje sensownie, czyli z uwagi
na absolutną całość, albo, by tak rzec, nie żyje w ogóle, nie żyje po ludz
ku, skazuje się na absurd tego, co tylko dane, zamknięte, nieprzepuszczal
ne dla znaczenia. Ale transcendencja sensu jest u K anta zarazem poza
granicami wszelkiego pozytywnego systemu, jest sprawą wiary i nadziei.
Jest niezmiernie krucha, bo oparta na niestabilnej równowadze myśli,
która wewnętrznie się rozdwaja, zakazuje i jednocześnie przyzwala,
zakreśla sobie kres i w tej samej chwili ratu je się jakby skokiem w ciem
ność. Formy otwierają się na znaczenie jakby po omacku, w domniema
niu, wahaniach, walce umysłu ze sobą. Stąd wymyka się Kantowi form u
ła, która (zwłaszcza dla dzisiejszego czytelnika zaznajomionego już z fe
nomenologią) wręcz zdaje się wskazywać, że chwilami nie pojmował sam
własnej myśli, cofał się przed jej dalekosiężnymi perspektywami, gubił
swój najistotniejszy wątek — formuła „jak gdyby”, sprawiająca zawód
nieoczekiwanym spłaszczeniem wspaniałej filozoficznej intuicji. Przecież
nie idzie tu o zbawienną dla rozumu i dla moralności fikcję, o poczciwe samooszustwo umysłu powstałe w chwili bezradności, w chwili gdy jeszcze
nie otworzył się żaden widok na całość, gdy nie dokonało się to bulw er
sujące i płodne zderzenie z granicą i skok w inną przestrzeń.
Formuła „jak gdyby” odbiera przedsięwzięciu K anta cały wymiar m e
tafizyczny, przekreśla niezwykły pomysł innej „wiedzy”, innego typu
poznania, niedyskursywnego, a jednak dostępnego człowiekowi — pozna
nia symbolicznego. Zachowujemy się „jak gdyby” — jak gdyby wolność,
2*
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nieśmiertelność, Bóg... Ależ nie! Nie o to przecież Kantowi chodziło, nie
o umowę, którą my, ludzie, dla własnej wygody wspólnie podpisujemy,
świadomi jednak, że podsycamy swoje złudzenia. Jeśli sens ma w ogóle
zaistnieć, nieskończona całość jest już wyznaczona przez wszystkie skoń
czone formy, przez wszystkie operacje myśli i konkretne międzyludzkie
zachowania. Znaczenie jako całościowe odniesienie i usprawiedliwienie
sfery im manentnej, doświadczeniowej, czyli zamkniętej polem widzenia,
ustanawia transcendencję w sposób kategoryczny i rzeczywisty, a nie fikcyjny, chociaż z racji swej nieskończoności jest to przestrzeń na zawsze
otwarta, nie dopełniona. Dla intelektu dyskursywnego jest w istocie nie
obecnością, lecz taką, która m anifestuje się za pomocą znaków. Dla rozu
mienia symbolicznego, które się tak wyraźnie u K anta zarysowuje, jest
natomiast nowym rodzajem wiedzy, sztuką interpretow ania form i zja
wisk świata.
„Dom doświadczenia”, o którym tak ładnie pisał broniąc jego schlud
ności i prostoty przed niekształtnym i „przybudówkami” rozumu spekulatywnego, okazał się dziwnym domem; nie tyle spokojnym osiadłym do
mostwem, gdzie się gospodaruje posiadanymi zasobami, ile wątłym, jakby
tymczasowym schronieniem strażnika czy czatownika, zawieszonym na
dość niebezpiecznej stromiźnie i przeznaczonym do wypadów na zewnątrz.
W miarę, jak wnikamy w system Kanta, rozumiemy, że kultura nie jest
bezpiecznym domem doświadczenia, nie jest tym małym światem bronio
nym przez filozofa, zbiorem uchwytnych i radujących oczy skarbów.
Każdy z trzech K rytyk zaczyna się w pierwszej, analitycznej części
od takiej obrony, aby w końcowej, dialektycznej, ukazać zawrotne per
spektyw y granicy, antynomii, skoku. Jak gdyby K ant uczył się sam "po
drodze, odkrywał swoją prawdziwą myśl, głębszą niż był się na początku
spodziewał. Myśl, która przeszła przez doświadczenie samozniesienia, przez
podwójne niebezpieczeństwo absurdu bądź zdrady, otwiera się na perspek
tyw y wielkiego świata — całości znaczącej, nieskończonego zadania, trans
cendencji oświetlającej tajemniczo, pod postacią sensu, grę zjawisk. Otwie
ra się na ryzyko i na nadzieję, to znaczy na „myślenie wedle nadziei” rów
nie precyzyjnie i uważne jak dyskursywna mowa intelektu, ale już innego
rzędu, myślenie swoiście symboliczne, to znaczy krytyczne, w tym genial
nym znaczeniu słowa, w jakim brał je Kant.

III
K rytyka jest więc wiedzą o koniecznych granicach, jest umiejętnością
szczegółowego przeprowadzania tych granic, określenia zasad przyświe
cających tem u podziałowi oraz obszarów rozciągających się po obu stro-
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nach. Wedle K anta krytyka pierwotnie miała tylko wyprzedzać filozofię,
ale w rzeczywistości ją zastępuje. Trudno sobie naw et wyobrazić jakieś
dalsze rozwinięcia czy opracowania. System w swojej stronie opisowej miał
być kompletny, dawać pełny zestaw kategorii, zasad, warunków możli
wości. Na tym polega jego formalizm: daje on tylko porządkujące ram y
całemu bogactwu życia i nie zatrzymuje się nad wypełniającą je rozmaitą
materią. Skupia całą uwagę umysłu na konfiguracjach i regułach wiązania
form, w tym właśnie upatrując główny interes filozoficzny oraz podstawę
manifestacji znaczeń.
Wydaje się, jakby dla K anta doświadczać, działać, tworzyć to w płyn
nej i nieuchwytnej substancji życia wycinać określone kształty, w ykreś
lać konfiguracje form, wśród których żyje człowiek, oraz wydobywać na
jaw ich prawidła. System jest więc formalny i krytyczny: nie zajmuje się
zmiennymi konkretnym i treściami jakie składają się na ludzkie istnienie,
lecz ich znaczącym porządkiem; nie określa, czym same w sobie są w ar
tości oświetlające to istnienie, lecz mówi jak i kiedy są one możliwe.
K r y ty k jest trzy, ponieważ są trzy dziedziny ludzkiej aktywności, trzy
autonomiczne sfery, z których każda rządzi się własnym prawem. Sfera
poznania, sfera relacji międzyludzkich, sfera twórczości artystycznej,
czyli — zgodnie z prastarą tradycją filozoficzną —- dziedziny prawdy, do
bra i piękna. K ant uszczegółowia to jeszcze w ten sposób, że mówi o kró
lestwie przyrody, ale takiej, która jawi się człowiekowi jako możliwy dla
niego przedmiot wiedzy; o królestwie wolności, które jest prawdziwym
państwem człowieka; wreszcie o dziedzinie smaku, którą widzi osobliwie:
z jednej strony jako leąącą całkiem z boku, poza najważniejszą dla nie
go dramatyczną konfrontacją natury i wolności, a z drugiej jako zawiązek
jakiejś nowej sytuacji, przecinającej ten konflikt właśnie dlatego, że znaj
duje się poza jego drastycznymi alternatywam i.
Trzeba tu specjalnie zwrócić uwagę, że ten potrójny podział nie w y
znacza opozycji w dzisiaj przyjętym rozumieniu natury i kultury z tym,
że ta ostatnia zamykałaby się w sferze etyki i sztuki. To chyba oczywiste:
podział przebiega zupełnie inaczej, wspólnie wyznacza, ponad odrębnymi
dziedzinami, świat porządkowany i w rozlicznym sensie słowa kreowany
przez człowieka, świat, którego podstawą jest nie jakiś surowy, „oryginal
n y ” grunt rzeczywistości, lecz obecność podmiotu wznoszącego formy, na
kierowanego na cel, wyczytującego znaczenia ze wszystkich konfiguracji,
jakie napotyka dokoła siebie.
W tym sensie pierwsza K rytyka będąca w zasadzie krytyką poznania
dokonuje najważniejszej wstępnej pracy polegającej na określaniu tych
elem entarnych form, dzięki którym obszar świata otwiera się dla człowie
ka, układa w zrozumiałe i przyjazne kształty, zarysowuje się horyzont
wszelkich doświadczeń oraz zakres upraw nień człowieka tak umysłowych,
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jak praktycznych. Te formy to przede wszystkim czas i przestrzeń, okreś
lenia najbardziej podstawowe, bo również wychodzące poza relację czysto
poznawczą w szersze obszary obejmujące wszystkie przejawy życia pod
miotowego. Ale to również pojęcia i kategorie mówiące o układach i związ
kach, w jakie wchodzą wszelkie konkretne przedmioty ludzkiego do
świadczenia, to jakby prawa konstruowania rzeczywistości, która będzie
zagospodarowaną rzeczywistością istot wolnych i rozumnych. W swojej
terminologii uzależnionej w istocie dość powierzchownie od języka filozo
ficznego epoki K ant mówi, że poszukuje warunków pod jakimi możliwa
jest dla nas przyroda i wiedza o niej. Lecz jego myśl sięgaNdalej, prawie
mimowolnie, uzyskawszy już raz impuls, i wprowadza nas w świat znacznie
bogatszy niż to w pierwszej chwili w swej intelektualnej ascezie obiecuje.
Dzieje się to zresztą dzięki wzajemnemu związkowi wszystkich trzech
K rytyk, związkowi wielostronnemu, prowadzącemu nie tylko od jednej do
drugiej w kolejności ich powstawania, która jest zarazem kolejnością uzu
pełniających się obszarów danych człowiekowi do samorealizacji. Związek
ten równocześnie wybiega wyczekująco naprzód i ciągle pamięta o punk
cie wyjścia, jest antycypujący i retrospektywny. Pod koniec pierwszej
K r y ty k i już zarysowują się miejsca, które domagają się przeniesienia
i rozwinięcia w innej płaszczyźnie, oczekują więc następnej Krytyki; K ry 
tyka ostatnia, stawiając problem celowości, odpowiada na pytanie na
brzmiewające w poprzedniej, pytanie najważniejsze i najbardziej niepo
kojące: o możliwość pojednania oraz o całkowite uczłowieczenie oblicza
świata osiągalne tylko w myśleniu celowościowym.
Zaś retrospektyw ny charakter związku między K rytykam i polega na
tym , że w miarę jak się wyłania kontur całości sprawy początkowe, ele
m entarne stają w nowym świetle, nabierają właściwego sensu, który nie
tylko uzupełnia i osadza rzecz w odpowiednim kontekście, ale niekiedy
całkiem ją przemienia i otwiera. Będzie tak właśnie z pierwszymi częściami
pierwszej Krytyki, których znaczenie, z pozoru już ustalone na początku,
rozszerza się i przekształca, oglądane poprzez Krytyką drugą i trzecią (to
jeszcze jeden przyczynek do owej ruchliwości wewnętrznej, odkrywczości
i jakby „niegotowości” systemu Kanta, o której już była mowa).
Całość zjawiskowego świata form widzi K ant w kategoriach powszech
ności i konieczności. Jest to ten pierwszy poziom organizacji, od którego
wszystko się zaczyna. Filozoficznie biorąc dla rodzaju ludzkiego jest on
kreowany, ustanaw iany dopiero za sprawą obecności doświadczających
podmiotów, natomiast dla każdej jednostki jest już dany, obowiązujący.
W tym też sensie jest obiektywny oraz naturalny, przyrodzony. Jego ko
nieczność ma charakter czegoś oczywistego, bezproblemowego, utożsamia
się całkowicie z „naturą rzeczy”. Niezwykłość przedsięwzięcia krytycz
nego polegała właśnie na wydostaniu się z ciasnego kręgu tej oczywistości,
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na uzyskaniu dystansu, który jest warunkiem stawiania pytań. Koniecz
ność, czyli uniwersalność i niedowolność porządku rzeczywistości ukaza
nego w pierwszej Krytyce odpowiada zbiorowemu i anonimowemu syste
mowi form, które człowiek powołał, aby móc za ich pomocą poznawać, w y
rażać, porozumiewać się. W tej mierze cała dzisiejsza filozofia kultury,
tak formułująca problem, wywodzi się z Kanta, z przewrotu krytycznego.
Dla człowieka naturą, przyrodzonym otoczeniem w całym nienaruszalnym
majestacie odwiecznych praw, o których K ant tak często pisze z nie po
wściąganym wzruszeniem, jest ów system czy ład odnoszony zawsze do
żywej obecności, bijącego źródła czasu, zarodkowego punktu wszelkiej
wielokształtnie ustopniowanej i wypełnionej przestrzenności; środka, za
sprawą którego (i tylko dla którego) pojawia się horyzont i wszystkie jego
linie orientacyjne.
Problem poznania odsyła do pytania o w arunki jego możliwości, czyli
do systemu. Problem natury — krok tak znamienny dla K anta — rozpusz
cza się w wielkim pytaniu, jak możliwy jest w ogóle ład, w ram ach które
go ludzie mogą coś ustalać, coś razem budować, komunikować sobie, po
siadać coś wspólnie. Odpowiedź K anta jest stanowcza: dysponujemy wspól
nie tylko wzniesioną przez nas budowlą, konfiguracją form, poprzez które
poznajemy świat, wyrażamy siebie, przekazujemy sobie wzajemnie znaki
naszego uczestnictwa w tym samym ludzkim ładzie. Gdzieś poza grani
cami naszych doświadczeń rozciąga się przestrzeń, którą już nie możemy
dysponować, nie jest nam dana do zapełnienia i rozrządzenia, toteż jest
tym, co pozaludzkie, radykalnie obce, nienazywalne (chyba że umownym
symbolem); nie jest już dla nas naturą, naszym środowiskiem czyli sys
temem —- jest po prostu wymiarem nieskończoności, który jakby otacza
czy spowija nasz porządek i zarazem wdziera się w jego ramy, aby go oca
lić od zamknięcia i absurdu, aby go otworzyć na sens.
Taki jest wynik pierwszej Krytyki: ustanowienie i ugruntowanie po
wszechnego systemu form znaczących — systemu, który na początku
(w Analityce transcendentalnej) jest jeszcze zamkniętą w sobie, czysto for
m alną grą skończonych elementów, natomiast potem (w Dialektyce trans
cendentalnej, stanowiącej pomost do drugiej Krytyki) przestaje sobie wy
starczać, domaga się rozszerzenia perspektyw i w ten sposób przygotowuje
przejście od rozumu teoretycznego do praktycznego. Zauważmy znów,
że wbrew wszelkim mechanistycznym zakusom, ku którym skłaniała się
najczęściej myśl formalizująca i systemotwórcza, z wielką szkodą dla
swych filozoficznych horyzontów, system K anta ma charakter dynamicz
ny i jakby organiczny: ciąży ku czemuś, żąda, dąży, stawia wymagania.
Wpleciona jest weń w ewnętrzna celowość, już od początku wprawiająca go
w ruch, zanim stanie się oddzielnym pytaniem ostatniej Krytyki.
Ale przy końcu tej pierwszej serii dociekań na tem at naturalnego śro
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dowiska ludzkiego istnienia staje K ant przed nowym, niezwykle poważ
nym problemem. System to konieczność, anonimowość, przymus — to uni
wersalizm bezosobowy, bez oblicza. Jak pogodzić go z porządkiem osobo
wym, z doświadczeniem rzeczywistości podmiotowej, która jest przecież
ośrodkiem i życiem systemu? Jak uzgodnić powszechność m artwą, przed
miotową, która po prostu ujednolica i zaszeregowuje zjawiska z powszech
nością ludzkich podmiotów, która je zrzesza we wspólnotę świadomą i do
browolną? I w końcu w jaki sposób pogodzić konieczność z przeżyciem
wolności,- na którym K ant oparł możliwość wszelkich rozważań, wszelkie
go dyskursu o człowieku jako tym, kto nie jest zjawiskiem między zja
wiskami, formą pomiędzy formami, lecz tym, kto rozrządza formami i ze
względu na kogo zjawiska istnieją.
Podwójna przynależność człowieka do porządku rzeczowego i osobowe
go, do świata systemu i świata wolności stanowi centralny tem at drugiej
Krytyki. Z jednej strony poza pełną wolnością i autonomią czynów nie da
się pomyśleć istoty ludzkiej (nie istnieje wówczas sposób określenia go
inaczej niż jakiś dowolny przedmiot), a z drugiej K ant nie tylko nie ne
guje rzeczowych, zdeterminowanych aspektów ludzkiego istnienia, ale je
mocno akcentuje; cała pierwsza K rytyka i jej problem uniwersalizmu,
jako czegoś formalnego i z góry ustanowionego, ufundowana jest na tym
przekonaniu. Formułując w ten właśnie sposób antynomię rozumu p rak 
tycznego K ant zdaje się stwarzać pozór, jakoby samo rozpisanie bytu ludz
kiego na te dwa rejestry już było rozwiązaniem problemu. Tymczasem
jest to tylko określenie wstępnych danych i punktu wyjścia, dopiero od
tego momentu należałoby rozpocząć pracę nad zrozumieniem i uzgodnie
niem tej dwoistości. W tym celu została podjęta druga K rytyka i trzeba
przyznać, że dość dziwnie wywiązuje się z tego zadania.
Postępujący tok myśli, tak znamienny dla pierwszego etapu Kaniows
kich rozważań, tu taj przypomina bardziej krążenie zacieśniające się wo
kół jednego punktu; myśl nie wybiega w ciągle nowe przestrzenie, nie do
daje nowych wzbogacających odkryć do już uzyskanych stwierdzeń, ra 
czej okrąża z różnych stron jedną i tę samą rzecz, nazywa ją na wiele spo
sobów, odsłania aspekty już zawarte w poprzednich analizach. Zasady
i praw a rozumu praktycznego zwielokrotniają się, jakby dzieląc w sobie,
otrzym ują po kilka sformułowań, chociaż czujemy, że celują w coś niepo
dzielnego, nierozkładalnego pojęciowo, w rzecz tak prostą i oporną wobec
analitycznych zabiegów, że dla filozofii wręcz irracjonalną. Zanim za K an
tem nazwie się ją wprost po imieniu trzeba pokazać przez jakie stopnie
i pośród jakich trudności dochodzi się do tej prostoty, która w ew nątrz sy
stemu krytycznego jest jak gdyby wyzwaniem wobec wszelkiej filozofii.
K ant włożył duży wysiłek w to, aby druga Krytyka miała kształt rów 
nie naukowy jak pierwsza, podzielił ją wedle podobnego schematu, połą
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czył ogniwami dedukcji, przeprowadził od części analitycznej do dialek
tycznej poprzez ekspozycję antynomii i jej rozwiązanie. Cała ta praca służy
za podbudowę postulatów rozumu praktycznego, które są przecież tw ier
dzeniami metafizycznymi (teoretycznymi), tyle że dla K anta wymuszonymi
przez etyczny wymiar bytu ludzkiego. Ale cała rzeczywiście praktyczna,
tj. m oralna sfera dzieła obraca się jakby w miejscu, jest nie tyle wywodem,
ile kontemplacją, nie tyle wykazuje, ile m edytuje. Prawo moralne, czyste,
bezwarunkowe, autonomiczne jest założone z siłą i wyrazistością aktu wia
ry, wypływa z pewnego widzenia człowieczeństwa, którem u przysługuje
niekwestionowalna oczywistość. Prawo moralne wyrastające na glebie wol
ności jest w sferze teoretycznej samodzielnym, nieustępliwym wysiłkiem
wiązania, porządkowania czy, inaczej mówiąc, uczłowieczania i usensowniania rzeczywistości. Wyróżnia je zaś to, że odnosi swój porządkujący
wysiłek do domeny międzyludzkiej, toteż ma do czynienia nie ze zjawis
kami tylko i z obiektywnymi formami, ale z wolnymi wolami, które nie
podpadają jako takie pod reguły świata zjawiskowego; ma do czynienia
z wolnościami.
Problem, wokół którego krąży druga K rytyka można przedstawić na
stępująco: w jaki sposób przejść od uniwersalizmu danego, narzuconego
jako system natury, do uniwersalizmu zadanego niejako człowiekowi, do
powszechności w sferze wolności, porozumienia w sferze wartości. Samo
istnienie porządku osobowego jest dla K anta oczywiste, cała jego myśl
znajduje się pod podwójnym znakiem przyrody i wolności. Ale nie dzieje
się wcale tak, że nieugiętym prawom po jednej stronie odpowiada po dru
giej nieobecność prawa, przekreślenie tego, co ogólne i wiążące. Subiek
tywność nie ma być dla K anta schronieniem czystej spontaniczności, bra
kiem jakichkolwiek determinacji, tym, co absolutnie nieporównywalne,
szczególne, własne. Skoro istnieje coś takiego, jak zbiorowość podmio
tów, a najwyższe wartości w niej się dopiero realizują, musi też istnieć
uniwersalizm całkiem innego rodzaju: nie form zjawiskowych, ale pozazjawiskowych subiektywności; nie przyrody, ale wolności; uniwersalizm
już nie form i znaków krążących pomiędzy ludźmi, ale wyznaczanych
przez nie znaczeń i wartości: powszechność autentycznego rozumienia i po
rozumienia, powszechność podstawowych treści kultury. Prawdziwa wspól
nota podmiotów byłaby więc najwyższą realizacją człowieczeństwa, ale
wyłącznie wtedy, kiedy by istotnie wykroczyła poza formy i poza znaki
ku wspólnie przyswojonym treściom. Byłby to ostatecznie uniwersalizm
nie tyle bez praw, ile ponad prawami, który przeszedł już przez formy,
lecz dzięki nim uzyskał nową, wyższego rzędu bezpośredniość — sponta
niczność w iary i miłości.
Ale jak to wszystko jest możliwe: porządek osobowy determ inujący
porządek rzeczowy, przyczynowość wedle wolności, spełnienie się zna
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czeń ponad nieprzejrzystością i zamknięciem znaków? Ależ, powiada Kant,
wyjaśnienie tego jest zupełnym niepodobieństwem. „Rozum przekraczałby
wtedy wszelką swą granicę, gdyby poważył się tłumaczyć sobie, jak czysty
rozum może być praktyczny, co równałoby się zupełnie postawieniu sobie
za zadanie wyjaśnienia, jak wolność jest możliwa” 4. Dotychczas w arun
kiem przyjęcia jakiejkolwiek rzeczy było pokazanie w jaki sposób jest
ona możliwa, teraz bez żadnego „jak” przyjm ujem y najważniejsze zało
żenie systemu: wolność w jej najsilniejszym sensie, pozytywnym i czyn
nym.
A więc K ant sam przyznaje: „gdzie kończy się określanie według praw
przyrody, tam też kończy się tłumaczenie i pozostaje sama tylko obrona” 5.
Pozostaje jeszcze to, co nazwałam medytacją i co stanowi rzeczywistą a t
mosferę drugiej Krytyki, mimo całego spekulatywnego przybrania, mimo
zawiłych analiz i dedukcji. W rygorystycznym i zarazem wąskim rozu
mieniu druga K rytyka w zasadzie nie wypełnia swego zadania, nie buduje
systemu, tak jak pierwsza, nie opanowuje swojej domeny z taką samą pew
nością i suwerennością, nie jest w stanie wyliczyć się ze wszystkich swoich
kroków.
Całkiem oczywiste (i dlatego m ądry K ant mógł to uważać za wielkie
osiągnięcie), że system był możliwy, konieczny, zrozumiały na poziomie
pierwszej Krytyki, gdzie chodziło o zjawiska, o konfiguracje form; na po
ziomie drugiej K rytyki mógłby być tylko pseudosystemem, bo dotyczył
przecież nie świata zmysłowego, lecz duchowego, nie tego, co uw arunko
wane, lecz tego, co warunkujące, nie tego co skończone, ale nieskończo
ności. Inaczej mówiąc nie znaków, ale znaczeń; znaki zaś dają się skodyfikować, znaczenia — nie.
Obszar, w którym rozgrywa się druga K rytyka nie jest jakimś od
rębnym kręgiem leżącym obok czy ponad obszarem rozumu teoretycznego,
nie ma pomiędzy nimi żadnej odpowiedniości czy ekwiwalencji. Druga
K rytyka nie zakreśla koła obwiedzionego mocnym konturem pojęć gra
nicznych, lecz otwiera nieskończoną przestrzeń, całkiem niewspółmierną
wobec systemu, względem którego jest dosłownie czwartym wymiarem,
dopełnieniem niezbędnym, lecz nie dającym się pomieścić wewnątrz. Jest
bowiem jakby bezustannie dokonującym się aktem otwarcia, odniesienia,
przekroczenia znaków ku dynamicznym i wymykającym się wszelkiej re 
gule znaczeniom. Podmiotowość, wolność, etyczność są więc kluczami sy
stemu, gw arantują jego sensowność, chociaż ta gwarancja nie da się teore
tycznie potwierdzić, ma charakter aktu wiary. Jej wyznanie jest nie tyle
jakimś rodzajem wiedzy, tezą, przypuszczeniem, ile po prostu stanem
etycznej mobilizacji, gotowością do włączenia się w nieskończone zadanie
4 Uzasadn ienie m e t a f i z y k i moralności, W arszaw a 1963, s. 105.
5 Ibidem .
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stojące przed ludzkością. W oparciu o ten stan moralnego rozbudzenia,
w którym K ant upatruje istotę człowieczeństwa, można sformułować ideę
państw a celów — wspólnoty istot wolnych i rozumnych, realizujących
w pełni życie podmiotowe jako życie etyczne, skierowane ku drugim;
państwa, gdzie każdy członek jest zwierzchnikiem, prawodawcą i słucha
jącym, i gdzie spełnia się całość wszystkich celów, uniwersalizm znaczeń,
powszechność wartości.
Tak jak jest usytuowana w ram ach całej filozofii K anta jest to idea
radykalnie antyutopijna. Jest pod znakiem tej nieosiągalnej i niezbędnej
całości, która wskazuje tylko na zadania i na cel, ale wyklucza spełnienie
w ram ach skończonego porządku, w jakim żyje człowiek. Bowiem całość
stałaby ponad rozłamem określającym najgłębiej, w myśli Kanta, sytuację
ludzką: ponad dwoistością wolności i natury, ponad koniecznością i for
malizmem systemu, ponad wszelkim zapośredniczeniem. Byłoby to nic
innego jak zniesienie kondycji człowieczej i tym samym zniesienie kul
tu ry stanowiącej przedłużenie i uzewnętrznienie podwójnego statusu czło
wieka jako swobodnego podmiotu i jako składnika świata zmysłowego.
Przed pokusami utopii, tak drogiej wiekowi klasycznemu, K ant zasłania
się koncepcją idei regulatyw nej: możliwość państwa celów zupełnie nie
należy do konstytucji świata, nie jest jakąś utajoną w nim potencjalnością,
którą nasza działalność ma tylko wyzwolić czy sprowokować. Można na
tom iast powiedzieć, że należy do konstytucji ludzkiego pragnienia, wyzna
cza nieskończoność dążenia, którego żadna częściowa realizacja nie może
w pełni zaspokoić.
Wokół tego punktu form ują się pewne przekonania historiozoficzne
Kanta, zalążek filozofii historii, nigdy nie rozwiniętej przez niego tak,
aby stała się integralną częścią myśli krytycznej, czymś w rodzaju k ry 
ty k i rozumu historiozoficznego. Na to było w tej epoce jeszcze za wcześnie,
należało jeszcze przejść przez Hegla i filozofię romantyczną (dwa m niej
sze pisma Pomysł do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym
oraz Koniec wszelkich rzeczy, chociaż są bliskie tem u podstawowemu
przeświadczeniu, nie czynią z niego ośrodka nowego obszaru krytycznego).
K ant nie dopuściłby żadnej historycznej i kulturowej eschatologii, prze
dział między człowiekiem i jego celem nie dawał się zatrzeć w żadnej
płaszczyźnie, jednostkowej czy zbiorowej (dla przyszłości rodzaju ludz
kiego), ani w wymiarze historycznym, ani w zawsze teraźniejszej, zaktu
alizowanej wieczności przeżycia wiary. Bo trzeba podkreślić istotną rzecz:
w iara filozoficzna w postulaty rozumu praktycznego tylko bardzo po
wierzchownie kojarzy się z tą wiarą, do której odsyła przeżycie religijne.
Zapewne, inspiracja chrześcijańska jest u K anta bardzo wyraźna, ale spra
wa osadzona zostaje w innej sytuacji i poddana zupełnie innym zależnoś
ciom.
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Wiara filozoficzna ma niejednoznaczną pozycję, z pewnego punktu
widzenia bardzo silną, ponieważ jest niezbędnym wymaganiem, bez któ
rego cały obraz rzeczywistości straciłby sens, jest więc na rozumie teore
tycznym, nastawionym tylko na formy, wymuszona przez rozum p rak 
tyczny strzegący znaczeń i aspirujący do całości. Lecz w innej perspek
tywie — która jest również, choć nie wyłącznie, perspektywą religii —
jest ona czymś kruchym, niejasnym, niemal pozbawionym konsystencji.
A to dlatego, że usiłuje przenieść podstawowe, nie dające się do niczego
sprowadzić fakty egzystencjalne — wybór, wezwanie, oddanie — na lo
giczny schemat wywodu, na ciąg konkluzyjny wiodący od przesłanek do
narzuconego przez nie wniosku. Jest to w istocie bardzo dziwna próba
wyzyskania w planie teoretycznym i krytycznym doświadczeń dotyczą
cych całkowicie różnej, nieporównywalnej dziedziny istnienia związanej
z pojęciem obietnicy i nadziei. K ant najpierw tak definiuje wiarę: „jest
moralnym sposobem myślenia rozumu w jego uznawaniu za prawdę tego,
co dla poznania teoretycznego jest niedostępne” 6. A potem dodaje: „Jest
ona zaufaniem do obietnicy danej przez prawo moralne” 7. Zaufanie do
obietnicy8. Tym razem trudno o trafniejsze określenie. Właśnie nie ja
kikolwiek „sposób m yślenia”, ale akt ufności wobec tego, co wzywa, po
wołuje i poręcza jakby własnym słowem.
W ten sposób K ant nazywa samo jądro przeżycia religijnego — relację
osobową opartą na bezwarunkowej ufności. Wierzy się nie tam, gdzie
umysł wymusza na nas pewne wnioski, lecz tam, gdzie można się odwo
łać do intymnego wezwania, obietnicy danej przez Osobę, w której słowo
niepodobna wątpić i której odpowiada się z pozbawionym wszelkich kal
kulacji oddaniem. Widzimy, że w iara filozoficzna u K anta wychodzi jak
gdyby od tej intuicji, ociera się o nią, ale nie potrafi jej w pełni przyswoić.
Nic dziwnego, przecież w systemie krytycznym nie ma na to miejsca.
I to nie tylko wśród pojęć, jakimi system operuje, nie tylko w teoretycz
nej siatce języka Kaniowskiego; również w sferze przekonań moralnych.
8 K r y t y k a w ł a d z y sądzenia, s. 488.
7 Ib id em , s. 488, przypis.
8 Istotn ie, p ojęcie to n ie jest rozw in ięte u K anta i u jego in terpretatorów . A le
zdaje się odpow iadać n ajgłęb szym in ten cjom K an iow sk iej etyk i, gdy je p rzyjm iem y
w tym sw oistym , m oralnym sen sie, jaki nadało m u ch rześcijań stw o ok reślając je
jako caritas. J est to b ow iem ta postać „dobrej w o li”, która w ykracza poza form aln y
porządek praw a, chociaż jest zarazem jego sp ełn ien iem . L ecz sp ełn ia je nie pod p rzy
m usem , nie z obow iązku, a całkiem sp ontanicznie, w pełnej zgodzie z „naturą”. R ó w 
n ież i dla K anta chrześcijań sk a caritas nie m oże b yć u w aru n k ow an a zm ysłow ym
upodobaniem , gdyż b yłab y w ted y tylk o odm ianą m iłości w łasn ej. W tym sen sie n ie
jest ona ani afek tem , ani pasją. J est zu p ełn ie n ow ym w ym iarem duchow ym , jest
w ła śn ie zw y cięstw em nieograniczonej w o li w człow ieku . J est to jeden z w ie lu c iek a 
w ych p rzyczyn k ów do badań nad ch rześcijań sk im i in sp iracjam i filo zo fii K anta.
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Dla K anta moralność to absolutna autonomia prawodawczego podmio
tu, najwyższa suwerenność, dla której przestały istnieć jakiekolwiek in
stancje i odniesienia. Natomiast prawdziwa relacja osobowa, na której
opiera się obietnica i ufność, nie może mieć nic wspólnego z tak rozumia
ną autonomią. Jeśli już chcemy posłużyć się terminologią Kanta, zresztą
niezbyt tu stosowną jest ona — przeciwnie — heteronomią, to znaczy
obróceniem się ku Drugiemu, zakotwiczeniem własnych decyzji w słowie
wzywającym i poręczającym, jest wyrzeczeniem się fałszywej suweren
ności i bezwarunkowym oddaniem (przecież „heteronomią” jest istotą
miłości, tak jak miłość jest sercem wiary).
Toteż wiara filozoficzna, której wprowadzenie jest ze strony K anta
ogromnym krokiem, brzemiennym w następstwa tak dla samego syste
mu, jak dla jego historycznych reperkusji, pozostaje mimo wszystko po
jęciem pękniętym, nieskładnym, chciałoby się rzec niekrytycznym. Poję
ciem — hybrydą: filozoficzność znosi tu całkiem charakter wiary, a ta
znów wskazuje na przestrzeń, której już system nie obejmuje, chociaż
w pośredni i paradoksalny sposób o niej napomyka, daje odczuć jej da
leką obecność. I dlatego nadzieja u K anta nie jest nadzieją optymistycz
ną, ale właśnie nadzieją dramatyczną, jakby świadomą pustki, która się
wokół niej rozciąga i swego skoku w nieznane. Jest przemożna, ale i b ar
dzo krucha, jej poręczeniem jest wyłącznie nieskończoność pragnienia
(przybrana dziwacznie w szaty dedukcji), którego sens sprowadza się osta
tecznie do słów powtarzanych tak często przez ludzi stojących w obliczu
zupełnej samotności, na granicy rozpaczy: niemożliwe, aby wołanie miało
pozostać bez odpowiedzi, niemożliwe, aby pragnienie nie celowało w swój
przedmiot, nie wzbudzało rzeczywiście tego przedmiotu samym swym na
pięciem i intensywnością.
Myśl Kanta, tak obca utopii i wszelkiej eschatologii, a zarazem w swo
ich wymaganiach tak maksymalistyczna (antyutopijny maksymalizm to
chyba bardzo rzadkie i niezwykłe połączenie), ma w sobie coś niespokoj
nego i gorzkiego, tragiczne piętno samoograniczenia, które uproczywie chce
siebie przezwyciężyć, a zarazem wie, że jest to niemożliwe. Musi więc
współistnieć z tym, na co nie potrafi i nie chce się zgodzić, podejmując
bezustannie wysiłek przekroczenia, próbując wpisać w swój obręb rzeczy
nieuchwytne, nie dające sobą dysponować. W porównaniu z myślą K anta
pesymizm na przykład Schopenhauera wydaje się całkiem pozbawiony
ciężaru i niemal zadowolony z siebie, tak łatwo zadowala się beznamięt
ną kontemplacją widowiska świata, tak wygodnie chroni się w dziedzinie
sztuki. Ale Kant, właśnie dlatego, że tak przenikliwie i tak dramatycznie
widzi sprawy istnienia, zna również nadzieję, jest ona jakby wprost pro
porcjonalna do pokusy rozpaczy, do „rozczarowania” — w podwójnym sen
sie słowa — jakie przeżywa wobec świata. Nadzieja staje się tedy organem
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myślenia, instancją filozoficzną umieszczoną w tym punkcie zwrotnym,
gdzie system sięga poza siebie, w nieskończoność, dokonuje obrotu i za
trzym uje się, nieruchomieje w stanie pozornej, nietrw ałej równowagi, drą
żony przez siły, które nadgryzają spoistość szczelnych ścian.
W drugiej Krytyce, wśród tego ustawicznego ruchu, wśród spięć i sko
ków dialektyki, jest wszakże miejsce uciszenia, bezgranicznego spokoju.
Nazwałam je miejscem najwyższej prostoty, którą myśl K anta osiągnęła
ponad zgiełkiem filozoficznego rynsztunku, miejscem głębokiej medytacji,
gdzie już nie liczą się dedukcje i kategorie, lecz pojawia się najprostsza
afirmacja, połączona z uczuciem zachwytu i uszczęśliwienia. Jest to tajem 
nica dobrej woli — ukryte jądro drugiej Krytyki, istota życia etycznego.
Tak właśnie w niezapomniany sposób zaczyna się Uzasadnienie metafizyki
moralności: „Nigdzie w świecie, ani nawet w ogóle poza jego obrębem nie
podobna sobie pomyśleć żadnej rzeczy, którą bez ograniczenia można by
uważać za dobrą, oprócz jedynie dobrej woli” 9.
IV
Wzajemny stosunek dwóch pierwszych K r y ty k dałby się więc ująć
w ten sposób, że pierwsza buduje system ukazujący kształt i funkcjono
wanie świata ludzkiego doświadczenia, a druga ujawnia, że spoistość i sa
mowystarczalność tego systemu jest tylko pozorna, że w istocie nie da
się on pojąć bez odniesienia do transcendującej go całości, która nie ma
nic wspólnego z doświadczeniem, lecz musi być założona jako podstawa
każdej czynności, dokonującej się w ramach systemu. Oczywiście K ant
od początku pisze pierwszą K rytykę mając na uwadze rezultat, do którego
dojdzie w drugiej; niemniej wydaje mi się, że nie całkiem przewidział
przeobrażenia, jakie ów wynik wprowadzi retrospektywnie w pierwszy
etap rozważań. K rytykę czystego rozumu należałoby czytać dwukrotnie:
raz jako wstęp do filozofii Kanta, przygotowanie terenu, przetarcie drogi,
drugi raz po Krytyce praktycznego rozumu, kiedy odsłania się dopiero jej
właściwy, bardziej złożony sens.
Przy przejściu od pierwszej K rytyki do drugiej nienaruszalna zwar
tość systemu zaczyna się rozchwiewać, ukazują się rysy, zatarte kontury,
miejsca otwarte, ujawnia się obecność nowej sfery, której żadną miarą nie
można sformalizować. I jeśli mówię o „dem askacyjnym” czy „negatyw
nym ” działaniu drugiej K rytyki wobec pierwszej, nie mam wcale na myśli
jakichś rzekomych potknięć czy niedopatrzeń Kanta. Nie idzie o miejsca
nie domyślane, lecz przeciwnie, o miejsca płodnego fermentu, miejsca,
które są jak punkty obserwacyjne na wzgórzach, skąd otw ierają się nowe,
8 U zasadnienie m e t a f i z y k i m oralności, s. 4.
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pełniejsze widoki. Autentyczne doświadczenie otwarcia i przekroczenia
zawsze musi być w pewnej mierze negatywne, czemuś przeczyć, odrywać
od czegoś, przekreślać dawny stan zadomowienia. Ruch naprzód, który
by wszystko miał z góry ukartowane, który by nie zawierał żadnych
zerwań i zaprzeczeń, niespodzianek przykrych i wspaniałych, byłby ru 
chem pozornym, czysto mechanicznym. Dążyć ku czemuś to zdobywać
wiedzę o konieczności rozstań i wykorzenienia, o porzucaniu bezpiecz
nego gniazda, które już się sobie przygotowało. W ydaje mi się, że właśnie
myśl K anta jest w stanie takiego dążenia, znajduje się ciągle „w stanie
drogi”.
Doświadczenie otwierającej się myśli powinno być również doświad
czeniem otwierającego się języka. Filozofia K anta zderza się z tym pro
blemem w sposób bardzo drastyczny. Bowiem uzyskując nowe widoki,
zmieniając obszar rozważań, Kant nie zmienia, nie chce zmienić języka.
Udaje mu się to tylko częściowo. Bowiem nowe treści okazują się silniej
sze i wtedy powstają te prześlizgi, gra światłocienia, migotanie konturów
jako efekt nieprzystawania form poprzednio wypracowanych do przycho
dzącej z innych stron intuicji. Natomiast decyzja, by mimo wszystko nie
zmieniać języka, jest czymś niezwykle znamiennym. K ant nie uznaje innej
metody opanowania przedmiotu rozważań, jak budowanie układu form
i relacji. Opanować rzecz myślowo to schwycić ją w tę sieć. Inne postę
powanie byłoby dla niego filozoficznym przeniewierstwem, prowadziło
do najgorszych grzechów: dogmatyzmu i marzycielstwa; byłoby zdradą
filozofii, zdradą ludzkiego zadania. Tymczasem w dalszych etapach analiz
natrafia przecież stale na przedmioty, nad którym i myśl z zasady pano
wać nie może, rzeczy nie będące w jej dyspozycji, rzeczy nie uw arun
kowane.
Dla K anta nie istnieje jednak odmienna mowa filozoficzna o tym, co
bezwarunkowe i nieskończone; ma więc do wyboru albo milczenie, albo
takie o tym mówienie, kiedy forma jak gdyby samą siebie kompromituje,
pęka w samym środku, przekazując niewspółmierność przypisanych jej
treści. Ciekawe, że w tej sytuacji K ant postanawia właśnie mówić — mówić
o niewyrażalnym i to w języku, który miał być kwintesencją w yrazu
stojącego w pełnym świetle, jednoznacznego i wyczerpującego. Sądzę, że
racją tej decyzji tak ważnej dla postawy klasycznej jest przekonanie, że
po pierwsze istnieje tylko jeden język prawdy, prawda jest bowiem uni
wersalna i nie ma żadnego wym iaru ezoterycznego (czy będzie nią religia,
czy np. poezja), żadnego kręgu wyższego, gdzie obowiązują inne reguły
ekspresji; a po drugie sam język ludzki znajduje się całkowicie „po tej
stronie”, jest formą, obrazem relacji, jest więc zewnętrzny wobec swojego
przedmiotu, nie ma z nim żadnej wspólnej substancji. Daje schemat po
jęciowy, nie dotyka rzeczy samych w sobie; do jego istoty należy skoń-
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czoność, toteż zawsze będzie i być musi w nieskończonej odległości wobec
transcendentnych znaczeń.
To przekonanie składa się również na ów dyskretny ton patosu w y
czuwalny często w wywodach Kanta, dramatyczny ton myśli, która już
nie tyle zdobywa (jak potem romantyzm) nowe tereny dla ludzkiej eks
pansji, ile ratu je zagrożony dom, a ten ratunek odbywa się kosztem w y
rzeczeń, rezygnacji z fałszywej wszechmocy umysłu, z niebezpiecznej
uwodliwości form wyrazu, które obiecują umysłowi wolność od ograni
czeń, a pogrążają go w chaosie i bezprawiu, gdzie zatraca się godność isto
ty ludzkiej.
Konflikt między wymiarem skończonym zamkniętym a wymiarem
nieskończonym w filozofii K anta wydaje mi się czymś jeszcze głębszym
i podstawowym niż wskazuje na to samo przeciwstawienie n atury i wol
ności. Jest ono tylko skrótem czy hasłem odsyłającym do fundam entalnej
problem atyki istnienia, w której my dzisiaj, zgodnie z naszymi pojęciami,
rozpoznajemy pewne ujęcie istoty i funkcjonowania kultury. Ujęcie wy
jątkowo przenikliwe : płodne, które nie tylko może być uznane za n aj
dojrzalszy owoc teoretycznej myśli niemieckiego klasycyzmu, ale za tak
dalekie wybiegnięcie naprzód, że cały następny rozwój filozofii idealis
tycznej nie dostarczy już tak gruntownych i precyzyjnych podstaw dla
rozważań o kulturze. Zderzenie i dialektyka obu wymiarów, skończonego
i nieskończonego, systemu i znaczenia daje o sobie znać niemal w każdym
punkcie wszystkich trzech K ryty k ożywiając je podskórnym niespokoj
nym nurtem . Jest obecna nie tylko w przedmiotach Kaniowskich analiz,
lecz również w samej jego metodzie czy trybie myślenia, a nawet, choć
na sposób pośredni, negatywny, daje się odczuć w jego filozoficznym ję
zyku, który zabrania sobie sięgać poza granice ludzkiego pola widzenia,
mieszać skończone formy i nieskończone znaczenia.
Ale podobnie jak cały wiek klasyczny, K ant nie mógł się oprzeć tej
pokusie i pragnieniu, które najgłębiej charakteryzują ów moment w kul
turze duchowej czasów nowożytnych: pokusie i pragnieniu pojednania,
odnalezienia w człowieku czy pośród form jego istnienia takiego miejsca,
gdzie to konstytutywne napięcie ucisza się, wchodzi w harm onijną zgod
ność. Było to wielkie dążenie, wspaniała obsesja epoki, a każda z wiel
kich osobowości tego czasu żyła pod jej znakiem i zostawiła własną wizję
możliwego rozwiązania. Hasło pojednania oraz szukanie jego konkretnych
kształtów należało do tych nastrojów, a zarazem powszechnie wyznawa
nych wartości, które musiały zagarniać umysły niezależnie od tego, czy
osobiste wewnętrzne doświadczenie przemawiało na korzyść, czy na nie
korzyść tej idei.
Otóż mam wrażenie, że w przypadku K anta myśl ta w istocie przyszła
jak gdyby z zewnątrz, to znaczy nasunęła się jako wynik refleksji nad
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filozoficznymi czy artystycznymi wysiłkami współczesnych, by odnaleźć
to miejsce zgody. Nie wyniknęła w prost z dialektyki myśli, ponieważ
u K anta jest to dialektyka rozdarcia i paradoksu, dwubiegunowości, któ
rej niesprowadzalne przeciwieństwo w arunkuje istnienie systemu, jego
w ewnętrzne artykulacje i transcendentny sens. Natomiast była odpowie
dzią na jeden z głównych problemów i artykułów w iary epoki, odpowie
dzią pełną najlepszej woli, ale jak zawsze u K anta również bezkompromi
sową i konsekwentną.
Ta odpowiedź to właśnie trzecia K r y ty k a : dzieło o pojednaniu, o jedy
nym możliwym kształcie zgody między sprzecznymi porządkami istnienia.
Trzecia Krytyka, nazwana przez autora K rytyką władzy sądzenia, mogła
by się nazywać: „O pojednaniu”, albo: „O pięknie, czyli o celowości w świecie”. Pomiędzy rozbieżnymi szeregami natury i wolności, w punkcie, gdzie
zdają się one przecinać, aby znów podążyć w przeciwne strony, zaryso
w uje się sfera trzecia, gdzie nie panuje już ani ścisły determinizm pierw 
szej, ani absolutne samookreślenie drugiej. Dochodzi tu bowiem do swo
bodnego rozpoznania, że w ykryte w zjawiskach prawidłowości zgadzają
się całkowicie, jakby z góry, w tajemniczy sposób, z tym, w czym umysł
znajdzie najwyższe upodobanie, a co nie powinno mieć nic wspólnego
z przymusem znamionującym prawo, ponieważ jest źródłem samoistnej,
tylko sobą się cieszącej rozkoszy. Ten przedziwny fenomen, gdzie reguła
nie niszczy spontanicznego upodobania, ale mu służy, istnieje jakby tylko
ze względu na nie, na to piękno. A jego sekretem jest wpisana W formę
celowość, która harmonizuje prawo i spontaniczność, kształtuje prawo
w ten sposób, aby umysł się nim radował.
Tak spotkały się ze sobą dwa zupełnie obce żywioły: konieczność i wol
ny wybór, przymus i rozkoszowanie się. Prawo, które przecież mówi jak
być musi i władczo nagina do siebie opornych, tutaj wywołuje radosną
aprobatę, jest czymś oczekiwanym ze względu na estetyczną przyjemność,
jaką szafuje. Dla K anta jest to wydarzenie niezwykłe, ponieważ nie mieści
się w zakreślonych przez poprzednie K ryty ki suwerennych obszarach ro
zumu. Ta nowa sfera wskazuje na odrębny rodzaj prawodawstwa, na p ra
wo już nie przyczynowe, a właśnie celowe, ustanowione jakby z myślą
o przyjemności ludzkiego umysłu. Ta celowość jest istotą piękna, ale —
uwaga — jest to celowość wyłącznie wewnętrzna, działająca w samej for
mie, a nie zakładająca bynajmniej rzeczywistego, zewnętrznego celu.
W tym przypadku byłaby to z jednej strony likwidacja samoistności dzie
dziny piękna przez podporządkowanie jej czemuś innemu, a z drugiej nie
uprawniona spekulacja wykraczająca poza możliwości poznawcze umysłu,
bo cel taki, cel istnienia praw w ogóle, czyli ostateczny cel przyrody i świa
ta, nie da się krytycznie pomyśleć.
3 A r c h iw u m H ist. F il. 22
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Celowość bez celu to paradoksalna formuła piękna tak znamienna dla
rozdartej Kaniowskiej dialektyki. Tylko pod jej ochroną może dojść do
zgodności dwóch porządków, między które podzielony jest człowiek.
W uczuciu estetycznej radości odnajduje w samym sobie tę przelotną i k ru 
chą harmonię, która we wszystkich innych sferach życia jest mu odmó
wiona. Przybiera ona postać zgody między stroną zmysłową (wyobraźnią)
a duchową (intelektem), które wzajemnie się pobudzają i stapiają w jed
ność przy kontemplacji rzeczy pięknych. Uczucie rozkoszy, jakie stąd w y
p ły w a jest oznaką poczucia pełni wprawdzie nierealnej i tylko przez
chwilę radującej człowieka, ale będącej ogromnie ważną wskazówką co
do istoty tego najwyższego i upragnionego stanu człowieczeństwa.
Radość estetyczna przedstawia i symbolizuje niespełnialny stan całko
w itej doskonałości czy też — mówiąc innym językiem — całkowitego do
czesnego zbawienia. Jest to zaiste najbardziej naładowana treściami, naj
bardziej znacząca sfera istnienia. Poznanie jest tylko formalną, porządku
jącą działalnością umysłu; moralność, rzecz nieporównywalnie wzniosła,
prawdziwe ukoronowanie życia, stawia nam ciągle przed oczami naszą
dwoistość i rozdarcie, nieskończoną odległość od świętości. Tymczasem
piękno tu i teraz ofiarowuje przeżycie zupełności i zgody, przeżycie świa
ta jako miejsca urządzonego zgodnie z najistotniejszymi pragnieniami i po
trzebami naszej natury oraz przeżycie siebie w niepodzielnej jedności dą
żenia i spełnienia, głodu i zadośćuczynienia.
Celowość to rzeczywistość człowieka całkowicie zharmonizowanego, nic
dziwnego, że jest więc w gruncie celowością bez celu, przeżyciem wyłącz
nie subiektywnym, symbolicznym. Ta zgodna i wolna gra władz ludzkich,
zmysłowości i ducha, mimo bogatej wewnętrznej zawartości nie odsyła
do żadnych obiektywnych rzeczy czy sytuacji, nie wzbogaca nas o żadne
przedmiotowe poznanie, nie odsłania rządzących nią pojęć i idei. Sąd, do
którego zmierza, jest tylko sądem smaku, bezinteresownym i bezpojęciowym, kontemplacyjnie nakierowanym*ku samemu sobie. Wszystko jest
w nim niezwykłe i paradoksalne, przypomina jakąś zachwycającą i lekką
konstrukcję pozbawioną fundam entów i nie wiedzieć jak utrzym ującą
się w powietrzu. Napomyka o celowości, chociaż wyklucza realny cel, mo
bilizuje wszystkie siły duchowe, a obywa się bez żadnych rozumowych
ram, dostarcza największych przeżyć, a nie zostawia nam w rękach nic
pozytywnego, wreszcie pretenduje do powszechności, chociaż nie potrafi
podać ogólnych reguł.
Te paradoksalne cechy piękna, jego moc odrealniania i zaprowadzania
wyższej, w królestwie subiektywności dziejącej się syntezy, to wszystko,
co dla wrażliwości romantycznej stworzy wokół sztuki atmosferę magii
i niemal religijnego kultu, K anta nastraja zupełnie inaczej. Symboliczne
pojednanie czy zbawienie w pięknie ani na chwilę nie rozgrzewa jego
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uczuć tak jak tajem nica życia etycznego. Wymarzona synteza jest przecież
fikcją, grą umysłu z samym sobą, jest znakiem czy cieniem, który nie
może zadowolić wymagań maksymalnych, dążenia do rzeczywistej całości.
Trzecia K ryty ka zajmuje w istocie miejsce środkowe, a nie ostatnie —
najwyższe w systemie — pośredniczy, a nie dopełnia. Nie zatrzymuje nie
skończonego procesu realizacji ludzkiego zadania w punkcie rzekomej peł
ni uzyskanej za sprawą sztuki jako najdoskonalszego w ytw oru kultury,
ale — przeciwnie — mobilizuje do dalszej drogi, skupia przed ponownym
ruszeniem ku tem u celowi, który zawsze się będzie wymykał: ku wspól
nocie wolnych i etycznych podmiotów. „Bowiem piękno jest symbolem
tego co etycznie dobre i tylko z tego względu [...] podoba się ono roszcząc
sobie pretensje do tego, by aprobował je każdy” 10.
To bardzo interesujący i ważny moment filozoficzny, podsumowanie
tych ujęć i przekonań, które w naszej cywilizacji noszą miano postawy
klasycznej — już tym razem w szerokim sensie wykraczającym poza je
den okres historyczny a obejmującym dzieje Europy od starożytności do
naszych dni. Ta postawa klasyczna otrzym uje u K anta bardzo swoiste
zabarwienie (nie wolno zapominać o wszystkich okolicznościach: z jednej
strony, że pojawia się ona w obrębie systemu krytycznego, który ją ugrun
towuje, z drugiej, że są to czasy przełomu, końców i początków, rozstania
z klasycyzmem jako podstawową siłą norm atywną kultury i narodzin ro
mantyzmu).
Sprawy piękna i sztuki mają się więc u K anta następująco: przede
wszystkim jest tu potwierdzony i uzasadniony ich odrębny i samodzielny
status. Domena piękna nie jest pochodna i w tórna wobec jakichś innych
dziedzin, jest pierw otna i suwerenna w tym znaczeniu, że posiada własne,
niezależne prawo (jak już wiemy prawo niewysławialne, bezpojęciowe)
i stosuje się wyłącznie do niego. Coś jest piękne, ponieważ jest piękne,
jest sztuką, bo realizuje swobodną, niezależną grę wyobraźni i umysłu,
a nie z jakichś innych, naw et skądinąd najważniejszych względów. Nie
słuszny jest sąd, że dla postawy klasycznej piękno to coś wtórnego i pod
porządkowanego: rozumowi czy moralności, czy też przyjemnościom
w sensie pozaestetycznym. Piękno jest radością, jest więc niewymuszone,
jest spontaniczną zgodą całej istoty ludzkiej, zmysłowo-duchowej na tę
formę, tak niezrównanie i niepowtarzalnie nastrojoną, że jej kontem 
placja nie przestaje pobudzać wszystkich ludzkich władz w odnawiającej
się ciągle odkrywczości. Cokolwiek na inny sposób chce przemawiać do
człowieka, w imię najszlachetniejszej nawet interesowności, wyższych ko
nieczności, świętych praw — nie będzie sztuką.
Nie znaczy to, że sztuka definiowana przez formę jest tym samym po
10
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zbawiona treściowej zawartości. Nic podobnego — jest to bodaj jedyna
dziedzina, gdzie K ant poprzez formę dostrzega bogactwo treści, bogactwo
tym większe, iż są one nieokreślone, niesprowadzalne do pojęć, są to treści
niejako aluzyjne, napomykające tylko, wtopione w artystyczną postać,
od której nie dadzą się oddzielić. Klasyczna definicja pięk n a jest znacznie
głębsza niż to się często pochopnie sądzi.
N iem niej— trzeba zaraz dodać — ta pozycja piękna i sztuki nie ma
nic wspólnego z wyniesieniem na szczyty bytu, z romantyczną apoteozą.
Za wewnętrzną suwerenność sztuka płaci wcale drogą cenę: cenę odosob
nienia, zamknięcia w subiektywizmie, cenę iluzoryczności. Jej synteza nie
jest syntezą rzeczywistą. Obiecywane spełnienie jest tylko cudownym,
chwilowym urojeniem. Ta jedyna prawdziwa, niczym nie zakłócona ra 
dość człowieka w yrasta na fikcji. Fakt jednak, że człowiek cieszy się nią
i tylko dzięki niej poznaje przedsmak spełnienia, cała jej paradoksalna,
z przeciwieństw utkana pełnia naprowadza K anta na myśl, że mimo
wszystko musi istnieć jakiś fundament, głębsza w arstw a nadająca pięknu
tę władzę radosnego zniewalania, powszechności ponad wszelkim form al
nym prawem. K ant to zaledwie podejrzewa i dlatego w trzeciej Krytyce
wspomina o tym bardzo krótko, nie wdając się w wyjaśnienia. Być może
piękno ma o tyle wartość — tę najgłębszą, pojednawczą — o ile jest sym
bolem czegoś innego, symbolem dobra. Ale w to K rytyka już nie wcho
d z i— świat symboliczny (który dla K anta ma wyraźnie charakter pozaformalny, jest sferą analogii bytów) znajduje się poza jej granicami.
Ta symboliczność piękna tłumaczy wiele rzeczy. Po pierwsze, jak trze
ba rozumieć nierzeczywistość, fikcyjność świata sztuki. W istocie symbol
jest o tyle fikcją, czymś jakby zastępczym, pozbawionym rzeczywistości,
o ile jest cały nakierowany ku temu, co symbolizuje i nie pretenduje do
takiej realności, jaką ma rzecz przez niego wskazywana. Ale zarazem jako
sposób wskazywania na tę rzecz, jako swoista odmiana języka, w którym
się ją wyraża, zakreśla symbol odrębną i samorządną dziedzinę swoich
znaczących form, tym bardziej samodzielnych, że nie dających się zastąpić
żadnymi pojęciami. Sztuka jest fikcją jako marzenie o całkowitym speł
nieniu. Jest rzeczywista, jak rzeczywisty jest w kulturze ruch odsyłania
ku znaczeniom, ruch, który tu przybiera wyjątkową postać, ponieważ jed
nocześnie afirm uje immanencję ludzkiego świata i demaskuje jej pozorność, niewystarczalność.
Po drugie, widzimy teraz jaśniej miejsce sztuki w całej strukturze ist
nienia. Nigdzie tak silnie jak tu nie dochodzi do głosu wielopłaszczyznowość, niestabilność sytuacji człowieka, jej jakby ustawiczny stan krytycz
ny, określony przez dowistość granicy i nakazu jej przekroczenia — życie
pod granicą, w obliczu nieznanych przestrzeni po tam tej stronie skończoność nakierowana na nieskończoność i z miejsca rozstajnego, w którym
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jest postawiona, afirm ująca równocześnie oba obszary. W myśli Kanta,
gdzie problem atyka egzystencjalna ciągle przecież obecna rozpisana jest
na sprawy poznania, etyki i celowości, sztuka właśnie jako dziedzina po
średnia skupia najważniejsze elementy istnienia. Podsuwa człowiekowi
wizerunek jego własnego paradoksu zawieszonego między zamknięciem
(w systemie form) a otwarciem (na nieskończoność znaczeń), między fał
szywą samowystarczalnością, nieprawdziwym spełnieniem, jakim jest czło
wiek sam dla siebie, a fragmentarycznością domagającą się całości abso
lutnej, czyli między immanencją a transcendencją. Wszystko, co może
zrobić myśl krytyczna, to w całej intelektualnej prawości odsłonić tę sytu
ację, streszczającą się w fenomenie piękna, w sztuce — i zatrzymać się
w tym miejscu — w ryzykownym zawieszeniu, w pozornej równowadze
uzyskanej w przebłysku krytycznej samowiedzy, ponad dynamicznymi
siłami, które kształtują postać istnienia.
Razem z problemem piękna pojawia się w filozofii K anta problem
twórczości jednostkowej. Skoro cała dana nam rzeczywistość jest jakby
zbiorowym tworem ludzkiej w niej obecności, to jak ma się rzecz z tą w y
twórczością drugiego stopnia, formowaniem tego, co już pierwotnie ufor
mowane, poddanym teraz woli pojedynczego podmiotu. Jeśli pominąć pew
ne zależności i pojęcia właściwe dla tam tej epoki, znów K ant okazuje się
niezwykle przenikliwy i niezwykle (w dobrym sensie słowa) nowoczesny.
Każdy akt twórczy da się pojąć tylko poprzez to pierwotne usytuowanie
i zakorzenienie w zbiorowym świecie form. Rozpoczyna od tego, co już
dane, od anonimowego uniwersalizmu systemu i zmierza do uniwersaliz
mu wyższego rzędu, uniwersalizmu w pełni osobowego, gdzie kom uniku
jące ze sobą podmioty rozpoznają się w wolności i radości piękna, w sym
bolu artystycznej syntezy. To rozpoczynanie od już zastanych podstaw jest
ogromnie ważne, jeśli sztuka ma zachować tę istotę i miejsce w całości,
jakie wyznaczył jej Kant. Tylko oparcie we wspólnych formach porządko
wania rzeczywistości, uczestnictwo w powszechnych warunkach istnienia
zapewnia jej ową wyższą rolę jednoczącą, którą K ant nazywa towarzyskością albo po prostu kulturą.
Świadoma wspólnota istot wolnych i rozumnych nie może być poddana
wyłącznie konieczności, która działa w systemie przyrody na niższym pięt
rze wspólnych warunków życia. Prawdziwa wspólnota to przezwyciężenie
anonimowego przymusu praw a (nawet jeśli jest to prawo moralne, ale
działające pośród istot dwoistych i rozdartych), a więc wejście w sferę,
gdzie nie rządzi już przyczynowość, lecz celowość: celowość form ze wzglę
du na ludzką wolność, pełnię i radość. Rozpoznawanie się ludzi w sztuce
to rozpoznawanie przez każdy podmiot samego siebie, własnej praw dy nie
jako danej, lecz zadanej, praw dy w porządku nadziei, oraz rozpoznawa
nie jednego przez drugiego, wszystkich przez jednego w tajemniczej i ra 
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dosnej powszechności sądu smaku. Tak więc towarzyskość sztuki w yrasta
n a podłożu konieczności, która jest formalnym warunkiem porozumienia,
lecz jej prawdziwy sens polega na takim wchłonięciu tego przymusu, kie
dy wolność igra nim swobodnie zapraszając do udziału zmysły i ducha,
wyobraźnię i intelekt, i odkrywając w bezosobowym prawie cel ustano
wiony gwoli jej pełnego rozwinięcia.
Ale opisując ten wspaniały fenomen, w którym dochodzi do spełnienia
i pojednania (pamiętamy, że fikcyjnego, symbolicznego), K ant nie traci
ani na chwilę z oka pierwszego podstawowego w arunku wszelkich proce
sów, które dzieją się wyżej, w sferze igrającej wolności, ani na chwilę nie
zapomina o rzeczywistym fundamencie całego ludzkiego ładu. I dlatego
powraca uporczywie do punktu wyjścia — do systemu, przypominając, że
nie tylko umożliwia on ekspresję i porozumienie, lecz nakłada reguły nie
dające się wyminąć, zakreśla horyzont nie do przekroczenia. Cały sekret
to właśnie przeobrażenie przymusu w prawdziwie wolne uznanie, determ inizmu w celowość, i tej transm utacji dokonuje sztuka. Kiedy K ant pisze
0 dziele sztuki „celowość w jego formie musi wydawać się tak wolna od
wszelkiego przymusu arbitralnych prawideł, jak gdyby było ono wytwo
rem samej tylko przyrody” 11 zdradza swoją ważną troskę. To, co w sztuce
indywidualne powinno tak się przejawiać, jak gdyby to nie głos pojedyn
czy mówił, w swej izolacji i na swój tylko rachunek, lecz jakby to sam
system uzyskał osobowe oblicze i przemówił w imieniu rzeczywistej, speł
nionej wspólnoty, już nie tylko formalnie scalonej wspólnymi w arunka
mi bytowania, ale komunikującej w jedności ożywiających ją treści. Po
dobnie rzecz się ma z koncepcją geniusza, czyli po prostu twórcy: dla
K anta jest on jakby punktem przejścia, miejscem przenikania porządku
osobowego i nieosobowego. Prawdziwy twórca to ten, „przy pomocy któ
rego przyroda ustanawia prawidła dla sztuki” 12, czyli przy pomocy którego
system staje się czymś w pełni uczłowieczonym, zrealizowanym w szcze
gólnym kształcie, lecz w ten sposób, że ogólność najwyraźniej przezeń
prześwieca.
To nie jednostkowa ekspresja potrzebuje dla siebie systemu, by móc
się spełnić. To system żąda ekspresji, aby się potwierdzić, umocnić, pod
nieść na wyższy poziom, ku wolności i radości: tak brzmi u K anta kla
syczna koncepcja sztuki. System, rzecz zbiorowa, gwarancja wszelkiego
porozumienia, a więc możliwej wspólnoty, jest ważniejszy od jednostko
wej mowy, która z niego wyrasta. Cały nacisk położony jest na wielkość
1 godność systemu — to przecież dzięki niemu świat staje się w ogóle ludz
kim światem, daje się poznać i uporządkować, to system zakreśla nasz
11 Ib id em , s. 229.
12 Ib id em , s. 231.
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horyzont, a wewnątrz niego daje nam możliwości osobowego rozwoju,
szanse uczestnictwa w wyższym ‘porządku, w porządku wolności. I cho
ciaż system jako skończoność ma swoją przytłaczającą przeciwwagę w sfe
rze nieskończonych znaczeń, wszystkie możliwe dla człowieka drogi pro
wadzą wyłącznie przez system, zapośredniczenie form i praw. W ten sposób
wszystkie w ogóle drogi dane człowiekowi są zbiorowe, są wielkimi gościń
cami, nie ma tu ścieżek dla samotników, tych, którym się wydaje, że po
jedynczo, a więc wprost, bez pośredniczeń osiągną najwyższe wartości:
więź z całością, pełnię osobową.
Tak więc system jest sprawą najważniejszą, sprawą, której sprzenie
wierzenie byłoby wyrokiem na samego siebie: odcięciem się od podstaw,
wyrwaniem z gleby. Wówczas wszystkim ludzkim aspiracjom grozi uwiąd,
anarchia, bełkot mowy, która już niczego nie potrafi określić, nie wie
skąd wychodzi i ku czemu zmierza. W kulturze klasycznej rzeczywista,
metafizyczna samotność jednostki jest czymś strasznym, jest znakiem po
tępienia, przecięciem źródeł komunikowania, najgorszym grzechem acedii.
Na szczęście nie jest ona właściwie możliwa, bo sprzeczna z istotą czło
wieka. Co prawda myśl o niej musiała czasem nawiedzać Kanta, krążyć
gdzieś po skrajach świadomości, napełniając umysł lodowatą grozą, prze
czuciem jakiegoś żywiołu absolutnie pozaludzkiego i antyludzkiego, przy
czajonego w zakamarkach świata. Wtedy napisał ten prawdziwie tragiczny
tekst o źle radykalnym: o .możliwości istnienia woli już nie niedoskonałej,
lecz całkowicie złej, o strasznej karykaturze wolności i człowieczeństwa,
a więc o absolutnym zerwaniu ze wspólnotą. Czy była to w jego pojęciu
też tylko idea regulatywna, niejako na opak, w negatywie, przedłużająca
zwykle negatywne doświadczenie w głąb, jakby w jakąś ujem ną nieskoń
czoność? A przecież czujemy, że w tak bogatej i pełnej dramatycznego
ruchu myśli K anta musiała się też pojawić ta idea — symbol ostatecznego
niebezpieczeństwa, ludzkiej samozatraty, absurdu podniesionego do abso
lutu. Musiała się pojawić na moment jako pokusa rozpaczy, egzorcyzmowana całą energią nadziei.
System jest tedy rzeczą bezcenną, naszym największym dobrem i szan
są. Racja, lecz dopiero w tym punkcie wszystko się dla nas zaczyna, kiedy
już mamy system i rozpoczynamy żyć w nim świadomie. Jeżeli jednostko
wa ekspresja służy jakby tylko realizacji systemu, to z kolei system tylko
przez jednostki może być zbawiony; już nie tylko konkretnie wcielony,
a podniesiony w sferę wolności. System bez konkretnej, czynnej wolności,
to znaczy bez ludzkiej twórczości byłby jak wymarłe miasto, gdzie
wszystkie wspaniałe gmachy niczemu nie służą, przez nikogo nie są za
mieszkiwane, więc zaprzeczają własnej celowości kreując bezsensowny
świat form pozbawionych treści. A innej celowości, która przemawia przez
piękno w sztuce i piękno w naturze, ożywia kształty rzeczy i do pełnej
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świadomości dochodzi w kulturze, symbolizując to, co w ogóle pod słoń
cem największe: dobrą wolę, innej celowości niż ta, która ma na uwadze
człowieka, niepodobna sobie wyobrazić, ponieważ tylko on „za pomocą
rozumu sam sobie wyznaczyć może cele, a tam, gdzie musi je czerpać ze
spostrzeżeń zewnętrznych, umie je jednak zestawić z celami istotnymi
i ogólnymi” 1S.
Twórczość jednostkowa jako podjęcie na własne barki systemu jest
realizacją, zbawieniem systemu. Można by więc powiedzieć, że sztuka —
dziedzina autentycznej twórczości, wolnej i radosnej — jest więc jak gdy
by zbawieniem przyrody. Ta myśl, ledwo u K anta wyczuwalna, troskliwie
przesłonięta, a jednak dająca się odgadnąć, zapowiada już ogromnie waż
ny wątek, obecny pod różnymi postaciami w całym idealizmie niemieckim.
K ant ją odkrywa niemal wbrew sobie i dlatego pewnie nie w yraża jej
wprost. Tak jest przejęty swym odkryciem wielkości natury, czyli syste
mu, że zostawia w cieniu narzucający się przecież wniosek, że tak czy
owak natura domaga się jeszcze zbawienia i zbawieniem tym będzie wol
ny człowiek. Następne pokolenia jego uczniów i przeciwników, uczniów,
którzy często stali się przeciwnikami, dopowiedzą za niego tę konkluzję,
ale gubiąc przy tym całą ostrożną, z takim trudem wyważoną mądrość
Kanta.
Sztuka jako najpełniejsza postać kultury urzeczywistnionej, jako żywy
konkret, uduchowione ciało kultury, odkupuje naturę, symbolicznie ją
przeistacza. A dzieje się to w tej radosnej pełni i zjednoczeniu, które
w tym samym czasie znalazły w yraz u najlepszego chyba z uczniów Kanta,
bo najlepiej go rozumiejącego, u Fryderyka Schillera, dla którego właśnie
radość była iskrą boskości w człowieku, pojednaniem ze s>bą, ze światem,
z innymi.
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KANT: LE SYSTEM E ET L ’IN FIN I
Résumé
L ’objet de cet essai est de dégager u n e intention, à la fo is m étap h ysiq u e et a n 
thropologique, que le lan gage de la philosop h ie k an tien n e sem b le cacher derrière ses
schém as form els. L ’u n ivers p hilosophique qui em erge de trois C tritiq ues, et se déploie
dans leur succession, se joue sur d eu x plans, so ig n eu sem en t discernés par K ant: le
sy stèm e des form es, fin ies, d éterm in ées, u n iv erselles, et la dim ension in fin ie de sen s
13 Ib id e m , s. 112.
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(représen tée par les id ées de la raison, les id ées régulatrices), qui donne la v ie au
sy stèm e, to u t en éch ap p an t co m p léta ien t de ses cadres.
M ais pour l ’hom m e l ’u nique p ossib ilité d ’acceder à cette dim ension du sens plein
et in fin i est la participation dans ce sy stèm e des form es, qui — dans sa fa ta lité —
con stitu e le sy stèm e de culture. L ’ex isten ce hu m ain e e st donc étendue en tre ces deux
plan s et c’e st le fa it de les englober tous les d eu x à la fois qui lu i con fère sa d ign ité
et sa sig n ifica tio n . La tâche d e l ’hom m e, d ’apres K an t e st de créer, à partir des
form es et des lois im p osées e t anonym es, un u n iv ersa lism e n ou veau qui aurait
é té réalisation com p lète de la lib erté et de la p erson n alité hum aine.

