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KANT — PODMIOT, OSOBA, „PAŃSTWO CELÓW”*

I

Kiedy w XVII stuleciu rozpoczęto „w imię nauki” proces przeciwko 
metafizyce, był to w kulturze europejskiej początek dyskusji nad pewną 
kwestią o doniosłości fundamentalnej teoretycznie i o ważnych konsekwen
cjach praktycznych. Oto, podwójnie uproszczony, schemat sytuacji pole
micznej. Podwójnie, bo nie tylko jest to opis szkicowy, lecz nadto jedno
stronny — sporządzony na użytek problematyki niniejszego tekstu.

Metafizyka racjonalistyczna sądziła, że możliwie jest dotarcie do abso
lutu (w dwojakim sensie tego terminu): jako uzyskanie wiedzy absolut
nie pewnej i prawdziwej oraz jako uzyskanie intelektualnej pewności 
w kwestii, co jest wartością (w szczególności — co jest dobrem?). „Abso
lu t” piszemy tutaj z minuskuły, pomijamy bowiem pytanie o byt bezwa
runkowy. Pozwala na to okoliczność, iż w nowożytnej filozofii metafizycz
na (s tric te) wersja problemu — pod naciskiem krytyki empirystycznie zo
rientowanej — nabiera coraz gorszej sławy, by od rozstrzygnięcia Kaniow
skiego stawać się stopniowo odmianą pytań poprzednich; nade wszyst
ko — aksjologicznego.

W tych zaś dwóch pierwszych problemach: epistemologicznym oraz 
aksjologicznym — metafizycy utrzymywali, że 1) w obrębie naszej wiedzy 
można odróżnić to, co „subiektywne”: ludzkie widzenie świata (po Platoń- 
sku: zbiór mniemań) — od „obiektywnego”, do „przedmiotu dorównane
go”, co więc jest opisem „prawdziwym obiektywnie” (w znaczeniu: mime- 
tyczną reprodukcją przedmiotów przez świadomość). Analogicznie w kwe
stii wartości sądzili oni, iż 2) możliwe jest przeprowadzenie granicy mię
dzy tym, co za wartość jest uznawane  (co jest „wartością subiektywną”) — 
a co jes t  wartością (scil. „obiektywną”), tzn. pewnym aspektem czy też 
jakością świata zewnętrznego wobec podmiotu.

* Artykuł ten powstał jako referat wygłoszony na konwersatorium prowadzonym  
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem prof. Barbary Skargi, a po
święconym problematyce podmiotu.
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Naturalnie w obu przypadkach potrzebne jest swoiste narzędzie umo
żliwiające dotarcie do rzeczywistości pozapodmiotowej: ów Rozum meta
fizyków, autonomiczny wobec zmysłowości — ani przez nią nie kontrolo
wany, ani też inspirowany. Rozum ów byłby w istocie analogonem świa
domości Absolutu (w sensie ścisłym), to jest świadomości boskiej. Jeśli —
i o ile — człowiek taką władzę ma, o tyle tylko może wyjść poza pod
miotową „subiektywną” prawdę oraz ocenę, o tyle może twierdzić, iż do
tarł do świata i przezwyciężył niszczący sceptycyzm, jaki ma płynąć z na
stawienia empirystycznego ł.

Zauważmy osobliwość w rozumieniu terminów „obiektywny” (tyle, 
co: „przysługujący przedmiotowi” albo też: „do przedmiotu odniesiony”)
i „subiektywny” (analogicznie: „przysługujący podmiotowi” albo: „do pod
miotu odniesiony”). Otóż rozróżnienie między nimi tak jest przeprowadzo
ne, iż pomija tę wieloznaczność; w ten sposób dokonywało się utożsamianie 
dwóch różnych intencji, obecnych w postulacie oczyszczenia wiedzy i ocen 
od „subiektywizmu”. Dążenie bowiem do „obiektywnego” ujęcia świata 
miało na oku nie tylko wyjście z możliwego złudzenia jednostki ludzkiej, 
lecz w ogóle wyjście poza ludzki stosunek do świata.

Wolno by więc było uznać myśl metafizyczną za niekonfesjonalną teo
logię, to jest za wysiłek ujmowania świata z punktu widzenia świadomości 
boskiej. Lecz w takim razie idea poznania obiektywnego  byłaby faktycz
nie ideą poznania absolutnego, czyli dziejącego się poza relacją: czło
wiek — świat; natomiast idea wartości obiektywnych wyrażałaby wiarę 
w istnienie pewnego aspektu świata — w istnienie całkowicie niezależne od 
praktycznego stosunku człowieka do świata.

Dwuznaczność kryjącą się w intencji „obiektywnego uchwycenia” świa
ta najostrzej ujawniły filozofie pokantowskie w sporach epistemologicz- 
nych. Rychło okazało się bowiem, iż może chodzić 1) bądź tylko o wyjście 
poza obszar doświadczenia jednostkowego, bądź także 2) poza doświad
czenie sam o2. Pojawia się więc niemożliwa do przyjęcia alternatywa: albo 
prawda jest dostępna tylko dla Absolutu, albo świadomość jednostki jest 
Absolutem; analogicznie: albo wartość jest „wpisana w świat”, albo nie 
jest wartością.

Alternatywa taka jest skutkiem faktu, iż nowożytna tradycja filozo
ficzna — z osobliwym wyjątkiem Kanta burzącym wszelkie schematy —

1 Odnotujmy na marginesie okoliczność psychologicznie banalną, lecz fascynującą 
dzięki swej stałej obecności w  kulturze europejskiej: traktowanie świata jako czegoś 
aksjologicznie uposażonego. A więc dobrego bądź złego, w  całości czy we fragmen
tach, lecz zawsze charakteryzowanego bytowo jako coś nieobojętnego wobec nas.

2 W pierwszym wypadku „subiektywność” oznaczałaby tylko prywatną przy
padłość, ułomność poznawczą człowieka poszczególnego; w drugim — odrzucenie war
tości doświadczenia zbiorowego.
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prawie powszechnie, milcząco bądź explicite, przyjmowała w sprawie pod
miotu dwie tezy fundamentalne: że 1) stosunek poznawczy jest podstawową 
formą ludzkiego odniesienia do świata, tak iż człowiek  — to podmiot po 
zna jący ; i że 2) ów podmiot poznający, nader rozmaicie określany, zawsze 
przecież ujmowany jest jako podmiot jednostkowy.

Takie określenie podmiotu przesądziło o pojmowaniu obiektu, przed
miotu, świata jako transcendencji, czegoś więc z definicji pozapodmioto- 
wego i pozadoświadczalnego, do czego podmiot musi dopiero dotrzeć, jeśli 
pierwej rozwiąże problem „mostu epistemologicznego”. Ostatecznie więc 
„człowiek” — zredukowany do podmiotu poznającego oraz moralnego — 
oddzielony został od „świata”. A ponieważ aż do Marksa „świat” będzie 
oznaczać raczej Naturę, Kosmos niż rzeczywistość społeczną, przeto możli
wość usunięcia owej separacji podmiotu od przedmiotu zakładać musi res
tytucję więzi pozapoznawczej między oboma członami relacji oraz resty
tucję irracjonalnej więzi między jednostką a wspólnotą3.

Do takiego rozstrzygnięcia skłaniać mogą także paradoksalne efekty 
krytyki przeprowadzonej przez filozofie empirystycznie zorientowane. 
Rozpoczynając od bezkrytycznej nadziei Bacona, iż transcendencja dana 
jest we wrażeniach, nowożytny empiryzm zakończył się sceptycyzmem zre
zygnowanym Hume’a. Rychło bowiem się okaże, iż doświadczenie pojmo
wane jako zmysłowa percepcja dokonywana przez podmiot jednostkowy 
jest zawodnym mostem do świata pozapodmiotowego. Miała być ona tylko 
czymś na podobieństwo przezroczystej szyby między umysłem a przed
miotem; w istocie umysł poznający nader szybko zaplątał się w jej struk
turze. Wypada więc uznać agnostycyzm za logiczną konsekwencję wiary 
w dostateczność zmysłowego a zarazem indywidualnego kontaktu ze świa
tem jako źródła wiedzy o nim (doświadczenie kolektywne jest w oczach 
Hume’a tylko sferą zbiorowego przesądu, irracjonalnych oczekiwań i przy
zwyczajeń; psychologii, lecz nie wiedzy 4. Informuje o naszej „naturze” 
czy „namiętnościach”; o świecie nie wie nic zgoła).

Nie pomogła więc zmiana w punkcie wyjścia, a niszczące rezultaty 
Humowskiej krytyki dowodzą, że i on także wierzył w poznanie absolut
ne (inaczej co prawda osiągalne niż sądzili racjonaliści), a tylko mimo
chodem, niejako wbrew tej wierze dowiódł, iż poznanie takie jest dla czło

3 Jeśli natomiast nie chcemy uznać owego rozdziału między podmiotem a przed
miotem oraz jednostką a wspólnotą za rozdział stricte  metafizyczny (to jest nieza
leżny od społecznych i historycznych uwarunkowań), musimy odwołać się do wiedzy 
o sytuacji alienującej. Sytuacji będącej „przyczyną” owego rozdziału, jak również 
jego mistyfikacji ideologicznej (że jakoby jest to pęknięcie bytu po prostu, nie zaś — 
rozszczepienie w bycie społecznym).

4 Oczywiście ta współcześnie szokująca antynomia bierze się z faktu, iż plato-
nizująco-racjonalistyczne rozumienie „wiedzy” traci stopniowo wpływy dopiero w  dru
giej połowie XIX w.
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wieka nieosiągalne 5. Lecz dla jakiego „człowieka”? Wniosek jest oczywis
ty: oto Hume mimo całej odmienności własnego stanowiska uczestniczy 
w indywidualistycznym nastawieniu filozofii przezeń krytykowanej.

Tak tedy metafizycy racjonalistyczni oraz ich polemiści stanowią ra 
zem superstrukturę syntetyzującą odmienne stanowiska przez wspólnotę 
wiary w dostępność absolutu (epistemologicznego oraz aksjologicznego). 
Różnica jest tylko w konsekwencjach kontroli tej wiary: metafizyk nadal 
będzie sądzić, iż „dotyka” absolutu; empiryk doświadczy rozczarowania 6.

Wydaje się, iż taka superstruktura — jeśli jest możliwa — zachodzi jako 
ekspresja metafizyki substancjalnej; takiej więc, która nazywa realności 
ontyczne za pomocą rzeczowników i przymiotników. Przymiotniki mogą 
być zresztą traktowane jako tylko językowo różne znaki tych samych on- 
tyczności, co desygnaty rzeczowników. Wolno tak postępować, jeśli co 
najmniej od Kartezjusza nie budzi zasadniczych sprzeciwów ontologiczna 
wersja nominalizmu; w każdym razie jest tak na terenie poznania przed
miotowego 7.

Otóż metafizyka taka — wiara w świat jako zespół rzeczy i stanów 
raczej niż działań i procesów — tylko wtedy jest sensowna, jeśli wcześ
niej przyjęliśmy ontologiczną wersję zasady sprzeczności. Łatwo to zresztą 
zrobić, to jest przyjąć eleacką ideę bytu, bowiem składnia języków euro
pejskich (ściślej: zasada dwudzielności zdania na podmiot i orzeczenie) wy
jątkowo dobrze może służyć do werbalizowania Parmenidesowej opcji me
tafizycznej. Oznacza to tyle, iż tradycyjna metafizyka europejska jest 
adekwatna do struktury składniowej języków europejskich.

Skoro tak, nie ma inej niż mityczna racji dla wiary, że artykulacja in
tencjonalnej rzeczywistości języka (tj. zbioru pojętych formalno-ontolo- 
gicznie korelatów terminów nazwowych danego języka) ma być odbiciem 
artykulacji rzeczywistości faktycznej (niechby nawet — idealizacyjnym czy 
asymptotycznym).

Przeciwnie: nieodparcie narzuca się podejrzenie, iż odwieczne problemy 
filozofii, ustawiczne klęski, jakich doznawały racjonalizacje mitów onto- 
logicznych (czyli dawne metafizyki), brały się z bezrefleksyjnego ulegania 
projektowi ontologicznemu, obecnemu w językach naturalnych. Zwykło 
się przyjmować, iż dopiero wraz z filozofią cogito myśl europejska doszła 
do granicy tradycyjnych metafizyk, a Kaniowski transcendentalizm roz

6 Por. L. Kołakowski, Filozofia p ozy tyw is tyczn a .  Od H um e’a do K oła  W iedeńs
kiego,  Warszawa 1966, s. 48—49.

6 Por. B. Baczko, Hume: natura ludzka i nieobecność Absolutu,  „Archiwum 
Historii Filozofii i Myśli Społecznej” T. 17, 1971, s. 207—267, oraz Dostępność Absolutu.  
P roblem  m e ta f izyk i  u  K anta  i Hegla, ib idem,  t. 16, 1970, s. 183—227.

7 Por. L. Kołakowski, Cogito, m ateria lizm  historyczny i ekspresy jna  teoria oso
bowości, w: Kultura i fe tysze ,  Warszawa 1967, s. 83 i n.
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poczyna ciąg propozycji nowego stylu filozofowania. Nowego, bo ugrun
towanego w odmiennej opcji metafizycznej; jej sens można skrótowo opi
sać następująco.

Wraz z kartezjanizmem skończyła się możliwość rozumienia bytu wy
łącznie jako a) tylko substancji, rzeczy, przedmiotu, definiowanego przez 
b) aczasowość, samotożsamość, czyli niezmienność. Ściślej rzecz biorąc: po
nieważ pojawiła się intuicja odmienności bytu ludzkiego (cokolwiek by ten 
term in oznaczał) od bytu w ogóle, trzeba było albo uznać ją za nietrafną, 
albo przyjąć, że w całości bytu należy wyróżnić taką jego postać, istotą 
której jest nieprzedmiotowość, a tym samym zmienność i czasowość.

Nie jest tu ważny kontekst, w którym pojawiło się owo nowe rozumie
nie podmiotu. Istotne jest tylko tyle, iż różnica pomiędzy podmiotem ja
ko subiektywnością (aktem, działaniem, czynnością) a. podmiotem jako 
przedmiotem (substancją, rzeczą — a tak w istocie wszyscy rozumieli pod
miot, nim pojawił się problem cogito: jako Wprawdzie wyróżnioną, gatun
kowo odmienną, ale przecież klasę przedmiotów) jest homologicznym od
powiednikiem różnicy między podmiotem a przedmiotem po p rostu8. Mó
wiąc inaczej: nastąpiło przejście — a pierwszy krok został urzeczywistnio
ny w filozofii Kanta — od projektu ontologicznego, w którym ważne są 
c z ł o n y  opozycji (albo jeden wyróżniony, albo oba), do takiego, który za 
kategorię fundamentalną uznaje r e l a c j ę  pomiędzy podmiotem a przed
miotem. Historia filozofii ostatnich dwustu lat opisuje odmiany tego no
wego stanowiska metafizycznego. Szczególnie wyrazistą partykularyzac- 
ją nowego stylu filozofowania jest fenomenologiczna teza o strukturalnym  
związaniu świadomości i jej przedmiotu oraz współczesna filozofia języka 
sugerująca homologiczność składni języka i „składni świata”.

Jeśli kantyzm jest w oczach naszej współczesności tylko początkiem 
owej drogi, to przecież w perspektywie osiemnastowiecznej był skandalem 
jako naruszenie tradycji nierelacyjnego rozumienia bytu. Kiedy bowiem 
Kant uznaje za odpowiedzialną teoretycznie tylko refleksję nad rzeczywis
tością fenomenalną podmiotowo ukonstytuowaną, rzecz prosta, tylko 
w swojej formie, nie zaś egzystencji. Ta romantyczna beztroska w utożsa
mianiu esencjalnego i egzystencjalnego sensu bytu będzie przywilejem 
twórców późniejszych. Sam autor Prolegomenów  gwałtownie dystansuje 
się od idealizmu pojmowanego a la obiegowo spreparowany pomysł epis-

8 To właśnie: ontologiczne czy też metafizyczne, jak chcą inni, rozumienie pod
miotu (podmiot =  antyprzedmiot) bywa źródłem nieporozumień. Podstawowy błąd
polega na nieodróżnieniu bądź myleniu tego sensu z rozumieniem epistemologicznym
(podmiot poznający) bądź aksjologicznym (podmiot jako osoba. W przypadku filo 
zofii Kanta jest to miejsce szczególnie delikatne: kiedy Uzasadnienie  rozróżni między
rzeczą a osobą, w  dystynkcję tę będą zaangażowane co najmniej dwa, jeśli nie trzy,
sensy terminu „podmiot”). Jak widać z tekstu, terminu „subiektywność’ ’używamy 
w znaczeniu ontologicznym, nie zaś epistemologicznym.

15 A rchiwum  Hist. Fil. 22
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temołogiczny Berkeleya 9) a inteligibilność, byt an sich nakazuje nieznu- 
żenie rozumieć „w innym znaczeniu i w innym stosunku” niż czyni to tzw. 
idealizm — otwiera tym samym obszar trudnych problemów, lecz pod jed
nym względem bardzo prostych. Oto nie będzie już możliwe filozofowanie 
poza (ponad czy poniżej to nieistotne) r e l a c j ą  p o d m i o t  — p r z e d 
m i o t .  Oznacza to właśnie uznanie pierwotności opozycji wobec jej czło
nów i wtórność rozważań o podmiocie i przedmiocie wobec refleksji nad sa
mym ich związaniem.

\

II

Druga przedmowa (z 1787 r.) do K r y ty k i  czystego rozumu  tak oto for
mułuje podstawowe zadanie i główną zarazem trudność filozofii: opisać 
człowieka i świat j e d n o c z e ś n i e ,  w ramach jednej teo rii10. Wszelka 
filozofia (metafizyka) podejmująca to zadanie z obowiązku syntezy i bu
dująca całościową teorię staje przed niebezpieczeństwem bądź redukcji 
podmiotu do świata przedmiotowego (konieczność przyrodnicza stosuje się 
wtedy i do człowieka, przekreślając jego wolność), bądź redukcji świata 
przedmiotowego do rzędu naszych wrażeń (idealizm Berkeleya “) — a ro
zum wikła się w sprzecznościach I2.

9 I. Kant, Prolegomena...,  Warszawa 1960, s. 64 przeł. B. Bornstein: „Albowiem 
mój tak przeze mnie nazwany idealizm nie dotyczył istnienia rzeczy (a powątpiewa
nie o ich istnieniu stanowi właściwie idealizm w przyjętym znaczeniu), gdyż wątpić 
o tym nigdy mi na myśl nie przyszło, lecz dotyczył tylko zmysłowego przedstawienia 
rzeczy, do czego przede wszystkim należy przestrzeń i czas;”. Por. ib idem,  s. 191—193.

10 Kiedy więc Paton pisze, że według Kanta „zadanie filozofii polega na rozróż
nieniu elementów empirycznych i apriorycznych w naszym poznaniu i rozważeniu, 
dlaczego jesteśmy uprawnieni do przyjęcia elementów apriorycznych w  ogóle jako 
danych” (H. J. Paton, Der kategorische Im perativ .  Eine Untersuchung über K an ts  
Moralphilosophie, Berlin 1962, s. 7), to twierdzenie takie należy potraktować jako 
spóźnione echo neokantowskich interpretacji. Uznanie wiedzy apriorycznej stanowi bo
wiem w  kantyzmie historycznym warunek niezbędny opisu człowieka w  świecie, 
lecz tylko wstępny. Jest to właśnie „krytyka” przygotowująca fundament pod przyszłą 
metafizykę, nie konstytuująca wszakże jej przedmiotu i celu. Podobnie np. idea w ol
ności „objawia się przez prawo moralne”, „apodyktyczne prawo praktycznego rozu
mu” dowodzi jej realności; sama ona przecież jest podstawą etyki i antropologii. Tak 
więc chodzi o rozróżnienie między porządkiem dowodzenia tezy w  systemie a po
rządkiem rekonstrukcji systemu. Por. K ry ty k a  praktycznego rozumu, Warszawa 1911, 
s. 4, przeł. B. Bornstein.

11 Świadomie pomijam tutaj rewelacyjne ustalenia H. Elzenberga w  kwestii tzw. 
„immanentyzmu” Berkeleya. W tym miejscu bowiem ważny jest tylko fakt-historycz
n y: jak sam Kant odczytywał filozofię autora Traktatu .  Por. H. Elzenberg, D omnie
many im m a n en tyzm  Berkeleya  w  św ie t le  analizy teks tów ,  w: Szkice  filozoficzne. 
R om anow i Ingardenowi w  darze,  Warszawa 1964, s. 27—48.

12 Por. I. Kant, K r y ty k a  praktycznego  rozumu, s. 7, przypis Kanta.
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Aby ich uniknąć, powie Kant, rozróżnić trzeba między „zjawiskiem” 
a „rzeczą w sobie”; między phaenomena  a noumena. Pierwszy termin ozna
cza przedmiot wszelkiego możliwego doświadczenia, drugi —* pojęcie po
myślane tylko, myśl o człowieku jako istocie moralnej; nie rozumiane 
wszakże na sposób Platońskiej idei, bytu rzeczywiście, choć idealnie ist
niejącego, lecz jako pojęcie p u s t e  t r e ś c i o w o  (ze względu na brak 
naoczności zmysłowej, którą można by przyporządkować temu pojęciu). 
Choć jednak „rzeczy same w sobie” to pojęcia puste empirycznie, są one, 
wedle Kanta, potrzebne i użyteczne ze względu na to, iż pełnią rolę pojęć 
granicznych dla poznającego intelektu, natomiast w etyce będą pełnić 
funkcję swoistego układu odniesienia przy konstruowaniu teorii wolności
i koncepcji człowieka jako istoty m oralnej1S.

Tak więc rozróżnienie między phaenomena a noumena ma uchwycić 
dialektykę ludzkiej egzystencji: zanurzony w świecie natury człowiek ja
ko „dusza” przekracza ją ustawicznie i nie daje się opisać w kategoriach 
intelektu, tzn. czysto przyrodniczy opis człowieka jest niepełny, a więc 
fałszywy, pomija bowiem rzeczywistość moralną, równie istotną jak fi
zyczna.

W tym kontekście „zjawisko” to poznawany przez człowieka fragment 
świata obiektywnego, przyrody i to przyrody osiągalnej wyłącznie przez 
kontakt zmysłowy, rządzonej prawami koniecznymi i uniwersalnymi. 
W świecie przyrody żyje jednak człowiek i sam on nie może być ani opi
sany, ani zrozumiany w pełni jako „zjawisko”, nie jest bowiem po prostu 
„ciałem”, obiektem fizycznym tylko. Człowiek bowiem, powie Kant z siłą, 
jest istotą moralną, czyli wolną, wskutek czego jego zachowanie i myślenie 
nie dają się opisać wyłącznie przy pomocy kategorii naturalnej koniecz
ności. Wystarcza ona wprawdzie przy opisie ludzkich działań z zewnątrz, 
„zjawisk woli” — przekreśla jednak moralność, wolność i odpowiedzial
ność, świat wartości i powinności, człowieka jako rzecz w sobie. Jako istota 
wolna jest więc człowiek Kanta nie tylko „przedmiotem zmysłów”, lecz 
także uczestnikiem świata moralności, tzn. „rzeczy pomyślanych”, intelli- 
gibiliów, postulatów rozumu praktycznego, świata rzeczy samych w sobie. 
Kategoria rzeczy samych w sobie pozwala więc uchwycić realizujące się 
w człowieku i poprzez niego zderzenie sfer bytu i powinności, świata rze
czywistości i rzeczywistości wartości.

Również w drugim, teoriopoznawczym sensie, rzecz sama w sobie jest 
manifestacją swoistej suwerenności podmiotu poznającego. Analiza pojęcia 
ciała 14 w K ry ty c e  czystego rozumu  upewnia Kanta, że nie tylko jakości

13 K r y ty k a  czys tego rozumu, t. I, Warszawa 1957, s. 40—41; 445—446. Tłum. R. 
Ingarden.

14 Ibidem,  s. 32, 65 oraz Prolegomena,  s. 57—58.

15*
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wtórne, lecz i ąualitates prim ariae : rozciągłość w przestrzeni i trwanie 
w czasie — nie są właściwościami obiektów poznania (ciał), lecz apriorycz
nymi formami oglądu, „podmiotową zasadą zmysłowości” ; nie są bowiem 
czymś przypadkowym, jak dane zmysłowe. W efekcie „istota” przedmiotu 
nie redukuje się do „zjawiska” ani też nie pozwala się przezeń oglądać, na 
wszystkich bowiem zmysłowo postrzeganych właściwościach ciał wyciska 
swe piętno ludzkie spojrzenie: intelekt udziela struktury treściom zmy
słowego oglądu. Jest to więc przezwyciężenie krańcowe naiwnego realiz
mu nie odróżniającego wyglądu rzeczy jawiącego się w naszym poznaniu 
od „rzeczy w sobie”; przezwyciężenie krańcowe, bo w rezultacie otrzymu
jemy absolutny fenomenalizm15. Jak powie Kant — ontologia staje się 
„analityką czystego intelektu”, przyroda — zespołem praw koniecznych
i uniwersalnych, zjawiska — to coś „tkwiącego w podmiocie” 16, więc kon
strukcja — wprawdzie na kanwie zmysłowych data — lecz zsubiektywi- 
zowana maksymalnie, bowiem „doświadczenie” jest ex definitione rezul
tatem współpracy intelektu ze zmysłami, takiej jednak, że te ostatnie do
stosować się muszą do niego (przewrót kopernikański). A rzecz w sobie, 
czyli rzeczywistość po prostu, ale transcendentna zasadniczo wobec pod
miotu poznającego, egzystuje gdzieś wprawdzie, wszakże tylko jako do
mniemanie pozbawione empirycznej treści, jako owa osławiona „niepozna
walna rzecz sama w sobie”.

Lecz drastyczny ten zabieg nie jest pozbawiony pewnej szczęśliwej 
niekonsekwencji, bowiem niezależna od naszego postrzegania egzystencja 
przedmiotów zostaje utrzymana w mocy, wbrew Berkeleyowi1?. Będzie

15  w . Windelband, Die Geschichte der neueren Philosophie. Dr. Aufl., Leipzig 
1904, Bd. II, s. 87.

16 K r y ty k a  czystego rozumu,  t. I, s. 274.
17 W drugiej K ry ty c e  tak pisze o swoich polemistach: „Imiona, które oznaczają 

przynależność do sekty, sprowadzały po wsze czasy wiele niesłusznych sądów; na przy
kład jakby kto powiedział: «N jest idealistą». Bo choć nie tylko całkowicie się zgadza, 
lecz nawet nalega na to, że naszym przedstawieniom rzeczy zewnętrznych odpowiadają 
rzeczywiste przedmioty zewnętrznych rzeczy, mimo to chce jednak, ażeby forma w y
obrażenia tych rzeczy tkwiła nie w  nich, lecz w  umyśle ludzkim (K r y ty k a  p ra k tyc z 
nego rozumu,  s. 16, przypis Kanta). Bowiem, jak powie Uzasadnienie, świat zmysłów 
„może jeszcze być bardzo różny odpowiednio do różnicy zmysłowości u rozmaitych 
osobników spostrzegających świat, gdy natomiast drugi (scil. — świat intelektu) two
rzący jego podstawę, pozostaje zawsze tym samym”. I. Kant, Uzasadnienie m e ta f i 
z y k i  moralności, Warszawa 1953, s. 93—94. A więc tzw. „idealizm subiektywny” Kanta 
to zgoła banalne spostrzeżenie, iż obraz świata różnych ludzi jest różny ze względu 
na indywidualne odrębności aparatu percepcyjnego. Wspólną zaś podstawą inte
grującą te różne obrazy będzie podobna aktywność świadomości tworząca intersubiek- 
tywnie ważną, naukową wizję rzeczywistości (prawa). O roli, jaką odgrywa aktywność 
podmiotu w  koncepcji Kanta świadczy fakt, iż rozróżnienie między zjawiskami a rze
czami w sobie zrobiliśmy „w każdym razie tylko za pomocą dostrzeżonej różnicy
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to miało nader istotne znaczenie w opisie człowieka jako zjawiska i rzeczy 
w sobie zarazem: dzięki rozumowi praktycznemu człowiek ustawicznie 
przekracza świat przyrody (czas i przestrzeń, przyczynowość mechaniczna), 
ale jednocześnie jego „zjawiskowość” stanowi pomost, po którym przejść 
można do realizacji powołania moralnego w przyrodzie i historii. Właś
nie dzięki temu, że fenomenalizacja przyrody zostanie ograniczona jeszcze 
jednym, ontologicznym sensem „rzeczy w sobie”, akceptującym obiektyw
ne istnienie świata zewnętrznego 1S.

III

Uporządkowane w formach czasu i przestrzeni wrażenia intelekt pod
daje dalszej obróbce za pomocą pojęć (kategorii) i zasady przyczynowości, 
dzięki czemu świadomość wnosi porządek i strukturę do wieloaspektowego 
obrazu świata, jakiego dostarcza nam doświadczenie. Nie jest to czynność 
arbitralna o tyle, o ile istnieje intersubiektywna struktura świadomości; 
świadomość ludzka posiada bowiem zarówno aspekt „empiryczny” jak
i „czysty”. Ten pierwszy decyduje o naszej odrębności indywidualnej 
w świecie bytów zjawiskowych, dzięki drugiemu przekraczamy empirycz
ną ograniczoność, uczestnicząc w rzeczywistości ponadindywidualnej, 
uczestnicząc w statusie istot rozumnych w ogóle. Jako więc nieempirycz- 
na, transcendentalna świadomość zaprzeczamy sceptycyzmowi Hume’a
i subiektywizmowi Berkeleya: zasada przyczynowości pozostaje w mocy 
jako warunek konieczny naszego poznania świata; wprawdzie tylko „świata 
zjawisk”, więc obrazu, jaki tworzy nasz intelekt prowokowany przez rze
czywistość zewnętrzną wobec niego, a bez wątpienia egzystującą realnie, 
ale obrazu kreowanego przez podmiot poznający, który przekracza swą 
empiryczną przypadkowość, współuczestnicząc w koniecznej obiektywnoś
ci (intersubiektywności) istot rozumnych dzięki świadomości czystej.

Do tego punktu obracamy się w sferze intelektu, człowieka pojmowa
nego jako aktywność poznawcza. Ale właśnie aktywność ta zmusza nas do 
przekroczenia granic obowiązujących intelekt, który tylko współkonstytu- 
uje świat zjawisk ma więc prawo wyłącznie do pojęć o ważności przed
miotowej jako zawsze świadomość czegoś. Ten jednak fakt, iż podmiot po

między przedstawieniami, które skądinąd są nam dane i przy których zachowujemy 
się biernie, a tymi, które wytwarzamy wyłącznie sami z siebie i przy których da
jemy dowody naszej czynności”. Uzasadnienie,  s. 93. Oczywiście aktywność intelek
tu jest względna; czystą aktywnością jest tylko rozum. Por. ib idem,  s. 95.

18 Por. A. Landman, P rzedm ow a tłumacza  do: G. W. F. Hegel, Fenomenologia  
ducha,  Warszawa 1963 t. 1. s. XI.
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znający jest nie tylko świadomością czegoś, lecz i świadomością po prostu, 
świadomością czystą, czystym intelektem, rozumem, umożliwia nam 
przejście do podmiotowości czystej: realność przedmiotową pojęć intelektu 
gwarantowało ich stosowanie do danych naoczności zmysłowej, realność 
zaś idei rozumu znajduje swą podstawę wyłącznie w czystej podmioto
wości: „Otóż co najmniej transcendentalna (podmiotowa) realność czys
tych pojęć rozumu opiera się na tym, że na tego rodzaju idee naprowa
dza nas konieczny wniosek rozumowy” 19.

Przechodząc więc do idei rozumu opuszczamy teren poznania w sen
sie właściwym, operującego zmysłowymi data, przekraczamy granice po
znania empirycznego wychodząc w nieskończoność świadomości transcen
dentalnej 20. Zmienia to jednak charakter idei w porównaniu z kategoria
mi: te pierwsze są już tylko „regulatywne”, nie konstytutywne, nie współ
tworzą poznania, lecz sterują nim w kierunku ideału jedności i nieskończo
ności wszelkiego poznania 21. Na innej płaszczyźnie to przejście od intelek
tu do rozumu oznacza przejście od opisu do oceny, od sfery bytu do powin
ności, od faktu do w artości22.

Moment ten ujawnia dualizm podmiotu, który jest nie tylko aktywnoś
cią teoretyczną, ale i „praktyczną”, niesie więc w sobie rzeczywistość mo
ralną wespół ze środkami jej realizacji23. Idee czystego rozumu teoretycz
nego okazują się bowiem postulatami rozumu praktycznego; ten ostatni 
dopiero nadaje im realność, transcendentalną oczywiście, podmiotową, ale 
ponadindy w idualną24.

Te trzy idee regulatywne rozumu teoretycznego: idea „absolutnej jed
ności szeregu warunków zjawiska”, idea „absolutnej jedności warunku 
wszelkich przedmiotów myślenia w ogóle” oraz idea „absolutnej jedności

19 K r y ty k a  czystego rozumu,  II, s. 49.
20 Uzasadnienie, s. 95.
21 I. Kant, K r y ty k a  w ła d zy  sądzenia, Warszawa 1964, s. 4—5, Tłum. J. Gałecki.
22 „Zadowalam się tutaj wyjaśnieniem, że poznanie jest wtedy teoretyczne, gdy 

poznaję, co istnieje (da ist), praktyczne natomiast, gdy przedstawiam sobie, co ist
nieć powinno”. K r y ty k a  czystego rozumu, II, s. 373.

23 Oczywiście jest to tylko dualizm opisu: rozum teoretyczny i praktyczny to 
dwa aspekty podmiotowości wymagające rozróżnienia jedynie „w zastosowaniu”, 
Uzasadnienie, s. 9. K r y ty k a  praktycznego rozumu  (s. 133) podkreśli ten moment zde
cydowanie.

24 Termin „transcendentalny”, ukuty przez Kanta na oznaczenie apriorycznych, 
a więc podmiotowych warunków poznawania przedmiotów (K r y ty k a  czystego rozumu,  
I, s. 86), był przez niego używany nie zawsze konsekwentnie. Oto szczególnie dras
tyczny przykład: ibidem, t. II, s. 6. Na jednej i tej samej stronie wyjaśnia się sens 
terminu „transcendentny”, uzasadnia, dlaczego” «transcendentny» i «transcendental
ny» to nie jedno i to samo”, by po tym wszystkim powiedzieć: „Zasady czystego inte
lektu, wyłożone powyżej, mają mieć zastosowanie tylko empiryczne, a nie transcen
dentalne, wychodzące poza granice doświadczenia”.
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myślącego podmiotu”, a więc idee Wszechświata, Boga i duszy — będą jed
nocześnie postulatami rozumu praktyczngo. Termin ten oznacza rzeczy
wistość pomyślaną tylko, o której istnieniu wprawdzie nic wiedzieć i nic 
twierdzić nie możemy, jeżeli nie chcemy popaść w błąd dogmatyzmu, 
niemniej jednak wolno o niej mówić, jak gdyby istniała, wskazuje bo
wiem na nią świadomość wolności. Koniec więc metafizyki spekulatywnej, 
opartej na pozorze rozumowania i dowodu; pojawia się natomiast zrozu
mienie, iż metafizyka i jej rzeczywistość jest projekcją naszych potrzeb 
ugruntowanych w intersubiektywności strukturalnej ludzkiego bytu.

Tak więc współistnienie świadomości empirycznej i transcendentalnej 
w człowieku może być określone jako „zjednoczenie przyrody i wolności”. 
Ale by wyjaśnić to „zjednoczenie” sądzi Kant, iż trzeba przystać na ko
nieczność podwójnego opisu rzeczywistości: rzeczywistość jako świat zja
wisk (mundus sensibilis) podlega prawom koniecznym, rządzi w niej 
bowiem zasada przyczynowości mechanicznej, a istnienie tego świata nie 
ulega wątpliwości, jako że jest on dany w naoczności zmysłowego oglądu. 
Istnieć wszakże musi również mundus intelligibilis, świat jako „rzecz 
w sobie”, do którego nie stosuje się przyczynowość przez konieczność, obo
wiązująca tylko w świecie struktur czasowo i przestrzennie sformowanych; 
istnieć więc musi rzeczywistość rządzona przyczynowością przez wolność.

Ale jak istnienie rzeczywistości zjawiskowej jest niewątpliwe, tak nosi
cielem czy podstawą egzystencji tej drugiej jest nasza podmiotowość tyl
ko, ściślej: podmiotowość ponadindywidualna, człowiek jako ludzkość czy 
istota myśląca w ogóle; wszelka zaś dyskusja o świecie intelligibiliów poza 
tą  podstawą pozbawiona jest sensu jako przejaw dogmatyzmu.

Mamy więc przyrodę jako ogół „przedmiotów możliwego doświadcze
nia”, świat zjawisk — ale także jako „intelligibiłny substrat przyrody po
za nami i w nas”, jako „rzecz w sobie” . Mamy więc człowieka jako element 
przyrody (homo phaenomenon) — ale także jako homo noumenon, jako 
„intelligibiłny pierwiastek naszej natury”. Linia demarkacyjna między 
tymi światami a zarazem ich synteza realizuje się więc w rzeczywistości 
ludzkiej, w tej anomalii we Wszechświecie, rozbijającej jego ład i jedność. 
By więc stworzyć niesprzeczną a zarazem adekwatną wizję, przyjmujemy 
owo rozróżnienie na dwa światy. Bo inaczej w świecie rządzonym przez 
obojętną przyczynowość mechaniczną nie znajdziemy miejsca dla spon
tanicznych, ludzkich działań świadomych, przedsiębranych ze świadomoś
cią wolności i celu, pogrążając się w materializmie i fatalizmie.

Musimy więc przyjąć, że w człowieku realizuje się przenikanie natury
i ideału, konieczności i wolności, działań mechanicznych i działań celo
wych, animalności i osobowości. Istnieje więc szansa nadania przyrodzie 
sensu (celu), a więc szansa urzeczywistnienia ideału moralnego.
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IV

Kant wyznaje, że to lektura Hume’a wyrwała go z „dogmatycznej 
drzemki”, a wyznanie to bywa rozumiane w ten sposób, iż Humowska kry
tyka zasady przyczynowości stała się punktem wyjścia do konstrukcji fi
lozofii krytycznej jako teorii poznania, metodycznego rozdzielania nauki 
od metafizyki. Ale przecież K ry tyk a  praktycznego rozumu  stwierdza z całą 
jasnością: „Co zaś dotyczy mego opracowania w K ry ty c e  czystego rozumu, 
które było wprawdzie spowodowane przez ową doktrynę sceptycyzmu 
Hume’a, szło jednak o wiele dalej i obejmowało całą dziedzinę czystego 
teoretycznego rozumu w użyciu syntetycznym, a więc i dziedzinę tego, co 
zwie się metafizyką w ogóle” 25. Metafizyka zaś, jak mówi K r y ty k a  c zy s te 
go rozumu, stanowi rozwiązanie „tych nie dających się uniknąć zagadnień 
samego czystego rozumu” jakimi są „Bóg, wolność i nieśmiertelność”. We
dle Hume’a zaś „wszystko, co nazywamy metafizyką, wychodziłoby na 
czyste urojenie rzekomego wglądu rozumowego w to, co w rzeczywistości 
jest tylko zapożyczone z doświadczenia, a co przez przyzwyczajenie nabra
ło pozoru konieczności” £0.

Jeśli więc już mówić o „wpływie”, to miał on charakter o wiele bar
dziej złożony. Historycy, jak pisze G. Vlachos, drobiazgowo zbadali np. 
wpływ szkockiego filozofa na myśl etyczną Kanta, lecz już aspekty poli
tyczne i społeczne tego wpływu w ogólności są zaniedbane 27. Poważnym 
zaś nieporozumieniem grozi nieuwzględnianie okoliczności, iż krytyka za
sady przyczynowości jest ówcześnie krytyką racjonalizmu moralnego, jak 
również politycznego i społecznego. Odrzucając bowiem jakąkolwiek kore
lację między wrażeniami a przedmiotem realnym Hume przyjmuje za 
podstawę prawdy tylko psychologiczny mechanizm natury ludzkiej, przez 
co zasada przyczynowości traci swój racjonalny, obiektywny sens, będąc 
ustanowiona w przyzwyczajeniu, w powtarzalności doświadczenia. W efek
cie „działanie ma swe siedlisko w konieczności porządku praktycznego, 
niezależnego od mechanizmów rozumu dyskursywnego. Konieczność ta 
opiera się naturalnie na idei doświadczenia zbiorowego [...]” 28, w której 
dokonuje się połączenie namiętności i pragnień indywidualnych poprzez 
ich podporządkowanie najwyższemu prawu użyteczności, budowanemu 
na wzór uniwersalnego prawa grawitacji. Istnieje więc odpowiedniość 
w strukturze świadomości teoretycznej i praktycznej, u Hume’a spoczywa
jąca w psychologii, w przyzwyczajeniu; istnieje więc ład moralno-fizyczny, 
przynajmniej o tyle, o ile potrafimy wywieść go z empirycznej obserwacji.

25 K r y ty k a  praktycznego  rozumu, s. 67.
26 K r y ty k a  czystego rozumu, I. s. 80.
27 G. Vlachos, La pensée politique de Kant, PUF, Paris 1952, s. 41.
28 Ibidem, s. 43.
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Oświecenie bowiem zrozumiało tak właśnie teorię Newtona: porządek 
w naturze jest symbolem porządku moralnego, odkrycia Newtona dostar
czyły ludziom świadomości porządku i harmonii we Wszechświecie, będą
cego przejawem boskiej m ądrości29.

To właśnie wyraża zakończenie K ry tyk i  praktycznego rozumu: może
my odkryć w sobie i we Wszechświecie ład moralno-fizyczny, oczywiście 
dzięki temu, że rozum praktyczny i teoretyczny to tylko dwa aspekty jed
nej podmiotowości; podmiotowość czysta jest natomiast swoistą partyku- 
laryzacją rozumu w ogóle, świadomości intersubiektywnej. Wychodzimy 
więc poza psychologię, poza jednostkową ograniczoność, dzięki czemu syn
teza wiedzy o faktyczności rzeczywistości i powinności wyzbywa się su
biektywizmu i naturalizmu.

Na razie jednak stoimy wobec świadomości ostrego konfliktu między 
moralnością a scjentystyczną wizją przyrody, między poczuciem moral
nym, rozumem a dyskursywnym opisem rzeczywistości, jakiego dostarcza 
nam intelekt. Empiryzm czy materializm wprowadza nas w ślepy zaułek: 
wolność nie daje się obronić na terenie przyrodniczej wizji rzeczywistości. 
Wiedza o tym, co jest, bezużyteczna jest dla kogoś, kto chce wiedzieć, co 
być powinno. Propozycja Hume’a jest więc bezużyteczna, ideału bowiem 
z obserwacji rzeczywistości wywieść się nie da. Rzeczywistość ujęta na- 
turalistycznie niczego nie może nam zasugerować na terenie moralności; 
wręcz przeciwnie -—przekreśla nas jako istoty rozumne. Jeśli bowiem jako 
organizm jesteśmy istotami celowo zorganizowanymi, to wolno pytać, po 
co zostaliśmy wyposażeni w rozum? Do osiągnięcia szczęścia jako ogółu 
celów naturalnych, jako realizacji potrzeb założonych w biologicznej kon
stytucji, lepiej by posłużył instynkt stanowiący najsprawniejsze narzę
dzie ich zaspokajania. Gdyby więc moralność miała być wywiedziona z na
tur alis tycznego opisu człowieka jako istoty animalnej, musiałaby zreduko
wać człowieka do aktywności i potrzeb animalnych. Czyni też to faktycz
nie u łudzi odnoszących się niechętnie do „rozumu ucywilizowanego”, któ
ry  tylko im przeszkadza w poszukiwaniu szczęścia, dodatkowo przynosząc 
ze sobą uczucie niezadowolenia 30.

To rozumowanie Kanta wprowadza nas w charakterystyczną świado
mość kryzysu idei ładu fizyczno-moralnego, typową dla myśli oświecenio
wej. Kryzys ten manifestuje się w poczuciu, że stan obecny jest stanem 
rozdarcia między naturą i cywilizacją; jeśli chcemy zaś stan ten przezwy
ciężyć przez powrót do naturalności animalnej, rozum ani cywilizacja 
nie są nam wtedy do niczego potrzebne, więc musielibyśmy przyjąć koncep

29 Paton, op. cit., s. 195.
80 Uzasadnienie, s. 13—14
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cję absurdu w strukturze przyrody: po cóż mamy rozum, jeśli jest on nie
potrzebny i bezużyteczny w strukturze celów naturalnych?

Przyjmujemy więc, że droga dedukowania naszego powołania z natu- 
ralistycznie ujętej celowości organizmów jest beznadziejna. Gdzież więc 
szukać wyjścia z tej sytuacji, jeśli przezwyciężenie destrukcji idei ładu 
(świadomości utożsamiającej fakt z wartością), proponowane przez Ru- 
me’a — by wywodzić wartość z obserwacji faktu — jest nie do przyjęcia, 
równie jak twierdzenie Rousseau, że świat wprawdzie jest ładem, ale sfe
ra ludzkiej historii, historii człowieka zdenaturalizowanego — więc kultura
i cywilizacja — jest wyjątkiem od zasady ładu, przez co kultura traci ja
kikolwiek walor moralny?

Jeżeli empiryzm i naturalizm nie mają obracać się przeciw wartościom 
moralnym i kulturowym, odpowiedzi poszukiwać trzeba w innej filozofii, 
w innym rozumieniu człowieka, przezwyciężającym jednostronności za
równo materializmu, jak i „marzycielstwo” racjonalizmu czy spirytualiz- 
mu, ale także w innym rozumieniu kultury i jej wartości; kultury rozpa
trywanej w perspektywie ideału moralnego.

W takim kontekście podział na okres „przedkrytyczny” i „krytyczny” 
w filozofii Kanta dotyczy tylko zmiany w sposobie argumentacji w kwestii, 
która interesowała Kanta zawsze i wciąż wracała pod jego piórem i w wy
kładach. Probematyka moralna, wolno twierdzić zasadnie, jest bowiem 
centralnym punktem kantyzmu. Z tego punktu widzenia „okres krytycz
ny” ma sens taki oto: istnieją sądy syntetyczne a priori, można więc będzie 
ugruntować moralność jako naukę, uwolnić moralistykę od rojeń dogma
tyków i od relatywizmu („sceptycyzmu”) empiryków. A chociaż nie moż
na będzie uczynić z moralistyki nauki tak ścisłej, jak matematyka, to wzo
rem może być chemia pokazująca jak oddzielić „pierwiastek empiryczny 
od racjonalnego” 31. Odkrycie świadomości czystej, Krytyka  czystego ro
zumu jest więc przygotowaniem gruntu pod przyszłą metafizykę, co na
leży rozumieć dosłownie: wychodząc ze świadomości czystej mogę budo
wać „naukową” metafizykę, tzn. opracować bez uroszczeń dogmatyzmu
i bez subiektywizmu psychologicznego problematykę potrzeb moralnych 
człowieka S2.

Oto właściwy sens „przewrotu kopernikańskiego” — nie powtórzy się 
skarga filozofa z roku 1766, kiedy w Marzeniach jasnowidzącego, objaś

31 K ry ty k a  praktycznego rozumu,  s. 200 i 115. Por. także K r y ty k a  czystego rozumu, 
I. s. 34, przypis Kanta, porównującego „eksperyment czystego rozumu” z eksperymen
tem chemików, „który oni nieraz nazywają eksperymentem redukcyjnym, na ogó) 
zaś postępowaniem syntetycznym”.

32 Pierwsza K ry ty k a ,  w części poświęconej dialektyce rozumu, tak określa swoją 
rolę wobec etyki: „zajmiemy się teraz [...] wyrównaniem i umocnieniem gruntu pod 
owe majestatyczne budowle moralności”, K r y ty k a  czystego rozumu,  II, s. 28.
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nionych przez marzenia metafizyki musiał jeszcze stwierdzić melancholij
nie: „Filozofia, której dumę stanowi, że otwarta jest na wszystkie jałowe 
zapytania, znajduje się często w przykrym położeniu wobec pewnych 
opowiadań, gdy o niejednym z nich nie może bezkarnie w ą t p i ć ,  innych 
zaś rzeczy nie może przyjąć n a  w i a r ę ,  nie narażając się na drwiny” 83.

Wątpić więc winien człowiek rozumny w dogmatyczne przekonania
0 świecie pozagrobowym, rzekome dowody jego egzystencji, powinien zaś 
z szacunkiem odnieść się do wiary moralnej, do swoich potrzeb moral
nych, do nadziei na realizację sprawiedliwości, nadziei wykraczającej na
wet poza skończoność ziemskiego bytowania. Wiara więc wykraczająca 
wprawdzie poza skończoność intelektu, lecz nic więcej — czysta projekcja 
naszego życia moralnego, „postulat rozumu praktycznego”, jak będzie się 
to później nazywało. „Jak to? czyliż dlatego powinniśmy być cnotliwi, że 
istnieje świat pozagrobowy i czy nie będą raczej uczynki wynagradzane 
dlatego, iż są same przez się dobre i cnotliwe? Czy serce ludzkie nie zawie
ra bezpośrednich przepisów moralnych i czy potrzeba maszynerii aż z dru
giego świata, aby je tu poruszyć zgodnie z jego własnymi określeniami?” 34. 
Nie jest przecież czyn moralnym, jeśli płynie z lęku przed karą, nie moż
na więc moralności gruntować na nadziei przyszłego życia (o którym zresz
tą  niczego twierdzić nie możemy33), lecz „zgodnym z naturą ludzką i czys
tością obyczajów jest uzasadnić oczekiwanie przyszłego świata na uczuciach 
prawej duszy [•••]”> co też i zgodne jest z w i a r ą  m o r a l n ą .  „Pozosta
wmy więc wszystkie te hałaśliwe doktryny o przedmiotach tak odległych 
spekulacjom i troskom nie zajętych umysłów. Są one nam w istocie obojęt
ne a chwilowy pozór dowodów za lub przeciwko nim może niekiedy decy
dować o uznaniu szkoły, lecz nigdy o przyszłych losach uczciwego człowie
ka”. I na koniec: „Ponieważ zaś los nasz w przyszłym świecie prawdopo
dobnie będzie wielce zależał od tego, jak się urządzimy na naszym sta
nowisku doczesnym, więc powtórzę to, co Wolter kazał wypowiedzieć swe
mu Kandydowi po tylu bezowocnych sporach doktrynerskich: p o z w ó l 
c i e  n a m  m y ś l e ć  o s w o i m  s z c z ę ś c i u ,  i ś ć  d o  o g r ó d k a
1 p r a c o w a ć ” 36.

Tak więc na cztery lata przed łaci4ską dysertacją, w której padnie 
sformułowanie o mundus sensibilis i mundus intelligibilis, a na piętnaście 
przed Krytyką  czystego rozumu, która ustali „możliwość przyczynowości

33 I. Kant, Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez  m arzenia  m etafizyk i,  War
szawa 1899, s. 59.

34 Ibidem,  s. 88—89.
35 Ibidem,  s. 57—58. Uzasadnienie  (s. 82—83) powie już wręcz, że „przeciwny mo

ralności” byłby system oparty na pojęciu woli boskiej.
30 Marzenia..., s. 89—90.
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przez wolność w połączeniu z ogólnym prawem konieczności przyrody” 37 
myśl Kanta krąży wokół kwestii: jak uzasadnić moralność, jak bronić wol
ności i rzeczywistości metafizycznej, jeżeli jedynym źródłem poznania jest 
doświadczenie zmysłowe, a jedyną rzeczywistością nam dostępną „świat 
przedstawień”? Pojawiło się charakterystyczne określenie — „wiara moral
na”: mimo, iż nie jest ona poznaniem, człowiek rozumny może ją przyjąć. 
Bo idea wolności i odpowiedzialności jest Kantowi droga; stwierdzi gdzieś 
nawet, że „źródłem filozofii krytycznej jest moralność ze względu na od
powiedzialność człowieka za czyny” 38. A Krytyka  praktycznego rozumu 
powiada wprost, iż dlatego tylko przyjmujemy koncepcję dwóch światów, 
bo jest to jedyna droga, na której można uratować wolność, więc ład mo
ralny, tak zagrożony na terenie scjentystycznej wizji rzeczywistości: „Po
jęcie wolności jest kamieniem obrazy dla wszystkich empirystów, lecz jest 
również kluczem do najwznioślejszych praktycznych zasad dla krytycz
nych moralistów, którzy dzięki niemu pojmują, że powinni koniecznie po
stępować racjonalnie 3B.

Filozofia krytyczna głosi więc, że rozwiązała problem wolności40, a za
tem obroniła odpowiedzialność moralną. Jeśli więc jej pewność siebie była 
nawet tylko złudzeniem, to motywy przyjęcia homo noumenon, „rzeczy 
samej w sobie” jako bytu „pomyślanego tylko” tłumaczą ten krok ryzykow
ny, jak też w innym świetle każą nam odczytać tak wielekroć osławione 
słowa Kanta: „Musiałem więc zawiesić wiedzę, ażeby uzyskać miejsce dla 
w iary” 41. Tym bardziej, że pierwsza Krytyka  powie wyraźnie o Bogu i du
szy: „nie mamy prawa wprowadzać czysto myślowych jestestw, które wy
kraczają poza wszelkie nasze pojęcia, choć żadnemu z nich nie przeczą, 
jako r z e c z y w i s t y c h  i o k r e ś l o n y c h  p r z e d m i o t ó w  [...]. 
One same w sobie nie powinny więc być przyjęte, lecz ważna winna być 
jedynie ich realność jako schematu regulatywnej zasady systematycznej 
jedności wszelkiego poznania przyrody. T y m  s a m y m  p o w i n n o  s i ę  
j e  z a ł o ż y ć  j a k o  a n a l o g a  r z e c z y  r z e c z y w i s t y c h ,  a l e  
n i e  j a k o  r z e c z y  s a m e  w s o b i e ” 42.

37 K r y ty k a  czystego rozumu,  II, s. 281 i nn.
38 W Lose Blätter.  Cyt. za: F. Paulsen, I. K a n t  i jego nauka, Warszawa 1902, s. 95.
39 K r y ty k a  praktycznego  rozumu, s. 9.
40 „Teraz zjawia się tu pojęcie przyczynowości, uprawnione przez K r y ty k ę  czys

tego rozumu,  aczkolwiek zgoła nie nadające się do empirycznego wyłożenia, mianowi
cie pojęcie wolności”. K r y ty k a  praktycznego  rozumu,  s. 17.

41 Krytyka, czystego rozumu,  I. s. 43.
42 Op.cit. ,  II, s. 416 i 417 [wszystkie wyróżnienia moje — W. G.]. Mamy tu dras

tyczny przykład chwiejności terminu „rzecz w sobie”. We fragmencie zacytowanym  
termin ten funkcjonuje w  sensie ontologicznym, oznaczając przedmiot realnie istnie
jący, uchwytny w  oglądzie zmysłowym, a przeciwstawiony rzeczywistości intelektual
nej, dającej się tylko pomyśleć. Ale w' innych kontekstach (szczególnie w  K r y ty c e  wla-
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V

Tak więc filozofia krytyczna dyskutując problematykę gnoseologiczną 
i żądając oddzielenia nauki opartej na poznaniu zmysłowym od uroszczeń 
metafizyki racjonalistycznej ma na oku dwa zadania. Przede wszystkim 
dzięki rozróżnieniu między świadomością empiryczną i świadomością czystą 
(intelektem i rozumem) można stworzyć dwuwarstwową wizję rzeczywis
tości obchodzącą konsekwencje uniwersalizmu mechanistycznego, wsku
tek czego idea wolności okaże się podstawą świadomości racjonalnej — 
„ścieżka wolności jest jedyną, na której jest możliwe posługiwanie się 
w swym postępowaniu własnym rozumem” 43. Wolność i odpowiedzialność 
uzyskują prawo obywatelstwa na terenie filozofii, problematykę moralną 
będzie można dyskutować bez uczucia zażenowania i niższości, jakie jesz
cze w 1766 r. towarzyszyło filozofowi. Tak jak bowiem prawa przyrody, 
a więc to, co stanowi słuszną dumę nauki, w istocie spoczywają na sponta
nicznej twórczości intelektu, tak czysta spontaniczność rozumu tworzy 
p r a w o  w o l i .  Moralność więc — co jest drugim zadaniem krytycyz
m u — może wyjść poza żenującą ograniczoność empirycznych reguł ży
ciowej mądrości, jak i wstydliwe rojenia „jasnowidzącego”, może zdobyć 
rangę uniwersalności, więc obiektywizmu, może stać się nauką.

Toteż kiedy Uzasadnienie metafizyki moralności rozróżni dwa rodzaje 
„filozofii m aterialnej”, tzn. takiej, „która ma do czynienia z pewnymi 
przedmiotami i prawami”, zabrzmi to jak spokojna akceptacja oczywistoś
ci: „Prawa te [...] są albo prawami p r z y r o d y ,  albo w o l n o ś c i .  Nauka 
traktująca o pierwszych, zwie się f i z y k ą ,  o drugich — e t y k ą ;  tamtą 
nazywamy także nauką o przyrodzie, tę — nauką o moralności” u.

Ale jak trzeba było wprowadzić „rzecz w sobie”, by ratować wolność, 
tak idea wolności obarczona teraz będzie wszystkimi niejasnościami i wie
loznacznościami noumenu. Realność wolności daje się bowiem uchwycić 
poprzez analizę świadomości wtedy, gdy wydzielimy w jej obrębie „czys
tą czynność”, aktywność spontaniczną, a nie wymuszoną, manifestującą 
się już na poziomie zmysłowej percepcji (czas i przestrzeń jako forma, nie

d z y  sądzenia) właśnie rzeczywistość intelligibilna będzie nazywana „rzeczą w so
bie” i przeciwstawiania „światu zjawisk”, (por. np. K r y ty k a  w ła d zy  sądze
nia, s. 288 i 289) — i to zarówno w  funkcji antropologicznej (stosunek wolności 
do konieczności), jak i teoriopozńawczej (stosunek „zjawiska” do „rzeczy w  sobie”, 
która oddziałując na nasze zmysły wywołuje owo „zjawisko”. Por. Prolegomena,  
s. 57). Tak więc niejasność jest efektem stosowania tego samego terminu w  dwóch 
różnych podziałach rzeczywistości: najpierw w  podziale na świat zmysłowy oraz 
intelligibilny; powtórnie, w obrębie pierwszego, na obraz świata i na przedmiot tego 
obrazu (zjawisko i jego podścielisko).

43 Uzasadnienie, s. 100.
44 Ibidem,  s. 3.
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zaś przedmiot oglądu zmysłowego). Takie jednak określenie wolnej spon
taniczności jest negatywne: chodziłoby tylko o niezależność świadomości, 
a na terenie praktycznym — o niezależność działań od uwarunkowań ze
wnętrznych.

Z tego jednak negatywnego, rodem z K rytyk i czystego rozumu, dają
cego się tylko pomyśleć bez sprzeczności pojęcia wolności, wynika jej po
jęcie pozytywne, mianowicie jako przyczynowość wedle praw niezmien
nych (bo pojęcie przyczynowości zawiera w sobie pojęcie prawa), ale praw 
woli, nie przyrody — takich, że „ona sama jest dla siebie prawem”; pozy
tywnie więc pojęta wolność to w o l n o ś ć  j a k o  a u t o n o m i a  w o l i .  
„Jeżeli więc przyjmiemy z góry wolność woli, to stąd przez sam rozbiór 
jej pojęcia wynika moralność oraz jej zasada” 45.

Aby uzasadnić odpowiedzialność, przyjmujemy ideę wolnej woli, mo
ralną koncepcję wolności jako właściwości wszystkich istot rozumnych. 
Tym samym przyjmujemy obiektywną zasadę postępowania, nie zaś tylko 
subiektywną, prywatną maksymę; a subiektywna maksyma czynów może 
tylko wtedy przybrać postać prawa powszechnego (obiektywnego, inters- 
ubiektywnego), gdy może stać się „maksymą powszechnego prawodawst
wa” 46. Wolność więc jako kategoria moralna zakłada wspólnotę ludzką, 
a nawet istot rozumnych w ogóle, zrównanych w wolności, bo równych 
w rozumności; zakłada utopię „państwa celów”. Współuczestnictwo w pow
szechności rozumu jest warunkiem i gwarantem równości w „państwie 
celów”, każda bowiem istota rozumna traktuje siebie i inne istoty rozum
ne jako cele dzięki szacunkowi wobec obowiązku, w którym manifestuje 
się jej moralne powołanie.

Powołanie to, jeśli ma się wyrazić w formie prawa, nie może bowiem 
oprzeć się na zasadzie szczęścia mającej charakter tylko subiektywny, bo 
szczęście co innego oznacza dla różnych osób; prawo zaś musi podać „ten 
sam wyznacznik woli dla wszystkich istot rozumnych”. Analogicznie upaść 
musi powołanie spoczywające na zasadzie egoizmu, więc również empirycz
nej, przypadkowej, mającej znów tylko subiektywną ważność. Stąd w obo
wiązku szukać trzeba powołania moralnego, stąd też powołanie jako obiek
tywny cel człowieka i podstawa moralności obiektywnej spocząć musi na 
prawie formalnym, którego oczywiście nie da się wyprowadzić „z s z c z e 
g ó l n e j  w ł a ś c i w o ś c i  n a t u r y  l u d z k i e j ” 47. Tylko wtedy moż
na uprawiać naukę o moralności oraz badać pozytywną treść pojęcia wol
ności: „Wolność punktem wyjścia być tu nie może; gdyż ani nie możemy 
uświadomić sobie jej bezpośrednio, bo pierwsze jej pojęcie jest negatyw-

45 Ibidem,  s. 87.
46 Ibidem,  s. 67. W tych rozważaniach Kanta utożsamienie „obiektywnego” z „in- 

tersubiektywnym” jest oczywiste.
47 Uzasadnienie, s. 56.
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ne, ani też wywnioskować z doświadczenia, bo doświadczenie pozwala nam 
poznać tylko prawo zjawisk, a więc mechanizm natury, będący prostym 
przeciwieństwem wolności. A więc p r a w o  m o r a l n e ,  którego bezpo
średnio stajemy się świadomi [...] jest tym, co się nam n a s a m p r z ó d  
nasuwa i prowadzi wprost do pojęcia wolności”.

Samo bowiem pojęcie wolności postawiło rozum teoretyczny przed 
antynomią — „wobec tego nigdy nie odważono by się na wprowadzenie 
wolności do nauki, gdyby nie przyłączyło się tu prawo moralne, a z nim 
i rozum praktyczny, i nie narzuciło nam tego pojęcia” 48.

Ale mówiąc o istotach rozumnych w ogóle, mówimy również i przede 
wszystkim o nas, więc o bytach, dla których wolność „ducha uwolnionego 
od ciała” 49 nie jest rzeczywistością, mamy przecież świadomość odrębności 
apriorycznie tylko pomyślanego porządku przyczyn sprawczych od dają
cego się stwierdzić porządku skutków: możemy wprawdzie pomyśleć sie
bie jako aprioryczną zasadę działań, wiemy jednak, że działania te prze
biegając w świecie zewnętrznym są skutkami przyczyn zewnętrznych 
wobec nich — „żądz zmysłowych i skłonności” 50.

Trzeba więc ugruntować wolność m o r a l n ą  w wolności m e t a f i 
z y c z n e j ,  aby ta pierwsza nie była tylko bezprawnym uroszczeniem; 
a także, by usunąć grożące nam błędne koło: przyjmuję wolność dla uza
sadnienia moralności, a moralność — dla uzasadnienia wolności. Przyjąć 
więc trzeba dwoistość ludzkiego bytu, ujawniającego się raz w perspekty
wie zjawiskowej, powtórnie w — intelligibilnej, przyjąć człowieka jako 
zjawisko i jako inteligencję. Nie możemy bowiem „wyrzec się ani pojęcia 
przyrody, ani pojęcia wolności”, nie chcąc ani rezygnować z nauki ani re
dukować swej podmiotowości do animalności. Wyjście znajduje krytyka 
czystego intelektu: używając w stosunku do człowieka pojęć konieczności 
i wolności nie zauważono, iż w obu przypadkach zmienia się sens pojęcia 
„człowiek” : „nazywając człowieka wolnym pojmujemy go w innym zna
czeniu i w innym stosunku aniżeli wtedy, gdy go jako cząstkę przyrody 
uważamy za podległego jej prawom, i że wolność i konieczność nie tylko 
bardzo dobrze m o g ą  razem istnieć, ale także muszą być pojęte j a k o  
k o n i e c z n i e  p o ł ą c z o n e  w tym samym podmiocie” 51. Ta dwoistość 
ludzkiej istoty pozwala więc połączyć opis uniwersalnie mechaniczny z po
rządkiem moralnym: jednocześnie mamy świadomość niewywodliwości 
świata wartości ze świata bytu, akceptując rozumność świadomości wol
ności. Powołanie moralne człowieka jako istoty rozumnej stanowi bowiem

48 K r y ty k a  praktycznego rozumu,  s. 37—38.
49 Wyrażenie J. Bendy. Por.: K ant, Introduction et choix  par Julien Benda, Ge

nève — Paris 1948, s. 14, przypis 1.
50 Uzasadnienie, s. 97.
51 Ibidem,  s. 101.
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jego właściwą naturę. Dzięki zaś temu, że nie jesteśmy czystym intelektem 
tylko, lecz ludźmi, nie możemy mówić, iż wszystkie nasze czyny s ą zaw
sze zgodne z autonomią woli; lecz jeśli uczestniczymy w rozumie to p o 
w i n n y  być z nią zgodne 52 i to w sposób kategoryczny, bo rozum nie zna 
uwarunkowania i partykularyzmu empirii. Jako więc „człowiek rozum
ny” wnosimy napięcie w świat bytu, bo jesteśmy nosicielami rzeczywis
tości wolności — napięcie ujawniające się w powinności z obowiązku.

Wolność więc metafizyczna, to znaczy wpisana w strukturę rzeczy
wistości, opiera się na rzeczywistości rozumu, a pytanie: „czy wolność ist
nieje rzeczywiście” daje się rozwiązać na terenie intelektu tylko w inter
pretacji fikcjonalistycznej, w opisie sporządzonym według zasady regu
ła ty wnej. W przyrodzie, społeczeństwie i w historii intelekt ujawnia ko
nieczny mechanizm przyczynowo-skutkowy wykluczający wolność, jed
nakże przyjmując rozróżnienie na dwa światy (czy raczej dwa punkty wi
dzenia) mogę mówić jak gdyby  wolność istniała, a opis przyrody i his
torii wolno przeprowadzić, jak gdyby  istniał cel natury i cel historii. 
Wprawdzie w jednym i drugim przypadku nie można powiedzieć, że ist
nieje, ale jest oto nowa szansa wyjścia poza kruchość koncepcji wolności 
jako postulatu moralnego tylko i wpisania jej w metafizyczną strukturę 
rzeczywistości; i nie tylko dzięki temu, że w świadomości czystej przekra
czamy jednostkową podmiotowość. Szansa istnieje w teleologii: w opisie 
teleologicznym można bowiem połączyć punkt widzenia konieczności i wol
ności, przez co zyskuje się perspektywę realizacji ideału w rzeczywistości 
zewnętrznej wobec świadomości. A zarazem jest to szansa, iż zagadnienie 
świadomości wolności da się wpisać w problematykę historii ludzkości, 
a nie tylko — natury.

VI

Jakąż jednak treść chcemy wpisać w przyrodę i w historię? Powołanie 
moralne człowieka 53, powołanie, jak już wiemy, nie dające się wywieść 
z jego natury, z animalności (Animalitat) czy w ogóle z doświadczenia — 
musi bowiem być zawarte w zasadzie ogólnej odnoszącej się „do wszystkich 
istot rozumnych w ogóle” i być celem obiektywnym, który „jako prawo 
powinien stanowić najwyższy ograniczający warunek wszystkich subiek
tywnych celów”. Trzeba tedy przyjąć koncepcję natury rozumnej jako celu 
w sobie: „ P o s t ę p u j  t a k ,  b y ś  c z ł o w i e c z e ń s t w a  t a k  w t w e j

52 Ibidem,  s. 98.
58 „Ponieważ celu tego nie znajdujemy nigdzie poza nami, szukamy go z natury 

rzeczy w sobie samych, a mianowicie w  tym, co stanowi cel ostateczny naszego ist
nienia, to znaczy w  powołaniu moralnym”. K r y ty k a  w ła d zy  sądzenia, s. 222.
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o s o b i e ,  j a k o  t e ż  w o s o b i e  k a ż d e g o  i n n e g o ,  u ż y w a ł  
z a w s z e  r a z e m  j a k o  c e l u ,  n i g d y  t y l k o  j a k o  ś r o d k a ” 54.

Uznanie tej zasady ma konsekwencje aktywistyczne i społeczne, nie 
wystarczy bowiem powstrzymać się od jej łamania. Człowieczeństwo jako 
cel trzeba krzewić, popierając cele innych ludzi, ile tylko można 55. Etyka 
Kanta jest więc nie tylko egalitarna z ducha, akceptująca wartość moralną 
każdego człowieka bez względu na jego stan, ale także jest aktywistycz- 
na, a jej indywidualizm ma wymiar społeczny kwestionujący wartość sa
mowoli (Willkür), której przeciwstawia się wolność racjonalną.

Rozróżnienie między celami w sobie, wartościami bezwzględnymi, 
a środkami, wartościami względnymi, odpowiada różnicy między osobą 
i rzeczą; jest to również rozróżnienie między wartością stworzoną przez nas 
a wartością zastaną, naturalną; między wartościami kulturowymi a natu
ralnymi; rozróżnienie odrębności motywów i pobudek 5e.

Ten konflikt między kulturą i naturą najlepiej manifestuje się w róż
nej wartości czynów zrealizowanych z jakichś pobudek szlachetnych prze
cież, np. uczucia życzliwości dla bliźniego, a czynów, w których motywem 
jest idea obowiązku. Tylko te ostatnie czyny, z obowiązku, mają wartość 
moralną, bo nawet czyny zgodne z obowiązkiem są jej pozbawione, jeśli 
motyw ich był inny 57. „Pięknie to bardzo z miłości dla ludzi i z współczu
jącej dla nich przychylności świadczyć im dobro, lub z zamiłowania do 
porządku słusznie postępować. Ale nie jest to jeszcze prawdziwie moral
na maksyma naszego postępowania, odpowiadająca naszemu stanowisku 
j a k o l u d z i ,  wśród istot rozumnych, gdy pozwalamy sobie niby ochotni
cy, w wyniosłej zarozumiałości nie zważać na myśl o obowiązku” 5S.

Wprawdzie już w Uzasadnieniu (1785) wyraźnie pobrzmiewa lekcewa
żenie dla wartości naturalnych, dla skłonności, choćby i szlachetnych. Wi
dać je najwyraźniej w pochwale człowieka „zimnego i obojętnego na cier
pienia drugich”, a jednak „przyjaciela ludzkości” “ . Ale oburzenie, jakie 
wywoła ten antynaturalistyczny wątek etyki Kanta, bardziej będzie 
usprawiedliwione później, kiedy w kwietniu 1792 r. „Berlinische Monat
sschrift” wydrukuje pierwszą część Religii w  granicach czystego rozumu, 
mianowicie rozprawę O radykalnym złu w  ludzkiej naturze 80.

Lecz obecnie, w 1788 r., Krytyka  praktycznego rozumu jest jeszcze po

54 Uzasadnienie, s. 62.
55 Ibidem, s. 64.
56 Ibidem,  s. 60—61.
57 Por. rozróżnienie czynów z obowiązku i zgodnych z obowiązkiem, ib idem,  s. 16

i 29, oraz K r y ty k a  praktycznego rozumu, s. 102.
58 K ry ty k a  praktycznego  rozumu,  s. 103.
59 Uzasadnienie, s. 18—19.
60 Por. E. Adler, Herder i Oświecenie niemieckie, Warszawa 1965, s. 248—249.

16 A rchiwum  Hist. Fil. 22
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wściągliwa w swych ocenach i choć nie tai, co sądzi o „przyrodzonych 
skłonnościach o g ó ł u ” 61, konstatuje jednak: „Lecz to o d r ó ż n i e n i e  
zasady szczęśliwości od zasady moralności nie jest przecież zarazem ich 
p r z e c i w s t a w i e n i e m  i czysty praktyczny rozum nie chce, abyśmy 
zaniechali wszelkich roszczeń do szczęśliwości, lecz chce tylko, byśmy zu
pełnie nie brali jej pod uwagę, kiedy mowa o obowiązku. Może być nawet 
pod pewnym względem obowiązkiem dbać o swą szczęśliwość” — dodaje, 
choć argumentacja jest nad wyraz charakterystyczna: „po części dlatego, 
że szczęśliwość (do której należy sprawność, zdrowie, bogactwo) zawiera 
środki do wypełniania obowiązków, po części zaś dlatego, że brak jej (np. 
ubóstwo) zawiera pokusy do ich przestąpienia” . A wszystko jest obwaro
wane zastrzeżeniem: „Tylko że przysparzanie sobie szczęśliwości nigdy nie 
może być bezpośrednio obowiązkiem, tym mniej zasadą naczelną wszel
kiego obowiązku” 62.

Trzeba wszakże podkreślić, iż u podstaw Kaniowskiej idei obowiązku 
leży ustawicznie, wręcz obsesyjnie manifestowana wrogość wobec wszel
kich motywacji egoistycznych 63, nie chodzi więc tylko o racje teoretyczne 
(na czym oprzeć moralność?). Upatrując zarazem godność ludzkiej natury 
w rozumności, przeciwstawia ją  Kant naturze zwierzęcej czy animalności 
w ogóle 64: „Człowiek, o ile należy do świata zmysłowego, jest istotą po
siadającą potrzeby [...] Lecz nie jest on przecie zwierzęciem tak całkowicie, 
aby być obojętnym na wszystko, co mówi rozum w swym własnym intere
sie, i aby używać go za narzędzie jeno do zaspokajania swych potrzeb, ja
ko istoty zmysłowej” 65. W aspekcie zaś teoretycznym chodzi Kantowi
o uderzenie zarówno w „ e m p i r y z m ,  jak i m i s t y c y z m  rozumu 
praktycznego” i ugruntowanie w ich miejsce racjonalizmu. Empiryzm 
etyczny niszczy bowiem moralność intencji i łatwo jest przyjmowany przez 
ogół, którego przyrodzonym skłonnościom schlebia; natomiast mistycyzm 
czy też moralne marzycielstwo jest pożywką dla miłości własnej i aro
gancji. Jeden tylko racjonalizm etyczny opierający się na obowiązku usta
nawia ideę godności, wartość wewnętrzną człowieka jako celu w sobie, w ar
tość autonomiczną i bezwzględną.

Godność człowieka daje się zrozumieć poprzez przyjęcie ideału państ
wa celów jako analogonu państwa przyrody 66, w której to koncepcji po-

61 K r y ty k a  praktycznego rozumu,  s. 90.
62 Ibidem, s. 116. Por. Uzasadnienie,  s. 19.
03 „Prawo moralne oddziaływa na uczucie, wykluczając skłonności oraz pociąg 

do uczynienia ich naczelnym warunkiem praktycznym, tj. samołubstwo”. K r y ty k a  
praktycznego  rozumu, s. 94.

64 Animalność, Anim alitat,  obejmuje wszystkie istoty żyjące, nie tylko zwierzęta, 
oprócz ludzi. Por. uwaga Ingardena, w: K ry ty k a  czystego rozumu, II, s. 94, przypis 2.

65 K r y ty k a  praktycznego rozumu, s. 78.
66 Uzasadnienie,  s. 68—69, 76. Por. K ry ty k a  praktycznego rozumu, s. 8.
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brzmiewa myśl Rousseau o woli powszechnej i suwerennej: istota rozum
na jest bowiem zarazem członkiem jak i zwierzchnikiem w państwie celów, 
jest bowiem prawodawcza i zarazem swemu prawu podległa 67. Jest wszakże 
wolna, posłuszeństwo bowiem należy się prawu moralnemu, nie zaś in
nej woli, prawo to natomiast obowiązuje wszystkie istoty rozumne jedna
kowo, a nie jest im narzucone z zewnątrz. Dialektyka zależności i zwierzch
ności rozwiązuje się więc w idealnej wspólnocie celów, poprzez koncepcję 
jednostek wolnych i suwerennych, współtworzących powszechne prawo 
moralne i współpodlegających temu prawu. Wolność więc w tej wspólnocie 
jest udziałem w równości tworzenia obowiązku powszechnego. Wspólnota 
zaś w godności natury rozumnej ma dwa aspekty: negatywny, indywidu
alistyczny, tylko zakazujący nam używać siebie — celu, jako środka, oraz 
pozytywny, kolektywistyczny, nakazujący, by cel innej rozumnej istoty 
był także moim celem: „[...] każda rozumna istota jako cel sam w sobie 
musi móc uważać siebie zarazem za powszechnie prawodawczą ze względu 
na wszelkie prawa, jakim by kiedykolwiek mogła podlegać, ponieważ 
właśnie stosowność jej maksym do prawodawstwa powszechnego wyróż
nia ją jako cel sam w sobie. Wynika stąd również, że ta jej godność (pre
rogatywa), wynosząca ją ponad wszystkie rzeczy w przyrodzie, sprawia, 
iż musi ona zawsze rozważać swe maksymy z w ł a s n e g o  p u n k t u  
w i d z e n i a ,  a j e d n o c z e ś n i e  t a k ż e  i z p u n k t u  w i d z e n i a  
k a ż d e j  i n n e j  i s t o t y  r o z u m n e j  jako prawodawczej (dlatego też 
istoty te nazywają się osobami)” as.

Temu właśnie podwójnemu stosunkowi osoby do siebie i do innych 
osób w ramach państwa celów odpowiada dwoistość w sformułowaniu im- 
perytywu kategorycznego: w wersji formalnej nakazuje on tylko postępo
wać „tak, jak gdyby twoja maksyma miała służyć zarazem za prawo 
ogólne (wszystkich istot rozumnych)” °9; w wersji materialnej proklamuje 
on cel działania wedle tej maksymy: człowieczeństwo, jako wartość bez
względną ,0.

Dodajmy na marginesie, iż Kantowski argument za koniecznością 
przyjęcia wartości bezwzględnej: bo inaczej „nie moglibyśmy znaleźć dla 
rozumu w ogóle żadnej najwyższej praktycznej zasady” n, jest interesu
jący metodologicznie, świadczy bowiem, iż Kant uznaje na terenie etyki 
wyłącznie tzw. uzasadnianie immanentne norm; normy wolno uzasadniać

67 Uzasadnienie,  s. 69.
68 Ibidem,  s. 75—76.
69 Ibidem,  s. 62. Por. K r y ty k a  praktycznego rozumu, s. 39: „Postępuj tak, żeby 

maksyma twej woli zawsze mogła być uważana zarazem za zasadę powszechnego 
prawodawstwa”. '

70 Uzasadnienie,  s. 62. Por. K r y ty k a  praktycznego rozumu, s. 109: „żeby pod
miotu tego nie używać nigdy tylko jako środka, lecz zarazem jako sam cel”.

71 Uzasadnienie,  s. 61.
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tylko jedne przez drugie, aż do naczelnej w systemie, tę zaś trzeba albo 
przyjąć po prostu za „ n a j w y ż s z ą  praktyczną zasadę”, akceptując tym 
samym pewną wartość jako bezwzględną (to właśnie jest uzasadnianie im- 
manentne), albo też trzeba się będzie odwoływać do racji pozamoralnych, 
transcendentnych wobec systemu 72, na co Kant, jak widać, nie chce przy
stać.

Interesująca jest tutaj świadomość metodologiczna: odrzuca się argu
mentację racjonalnej metafizyki wywodzącej obowiązek z pojęcia najwyż
szego dobra jako bezprzedmiotową teoretycznie i wątpliwą moralnie na ko
rzyść zasady autonomii woli, której projekcją tylko jest realność transcen
dencji. Na tej zasadzie opiera się paradoks państwa celów: podstawą dzia
łania jest bezinteresowny szacunek dla idei godności ludzkiej, nie nakazany 
przez autorytet zewnętrzny wobec państwa celów. Koncepcja bowiem 
zwierzchnika, zarówno dla państwa przyrody (Bóg jako stwórca świata) 
oraz państwa celów (Bóg jako prawodawca naszej moralności), to koncep
cja jałowa: i on bowiem musiałby nas moralnie oceniać nie ze względu na 
siebie czy nasz stosunek do niego, lecz jako wartość bezwzględną 78.

VII

Rozum teoretyczny akceptując prawomocność zasady przyczynowości 
w świecie zjawisk i zachęcając do budowania obrazu rzeczywistości przez 
rozciąganie tej zasady tak dalece, jak tylko można, ponosi wszakże klęskę, 
a wraz z nim mechanicystyczna wizja rzeczywistości, kiedy przechodzimy 
na teren przyrody ożywionej; napotykamy w niej istoty nie będące po 
prostu skutkiem pewnej przyczyny, bowiem są one zarazem „przyczyną 
i skutkiem samej siebie” 74. Są to istoty uorganizowane, „cele naturalne” 
(Naturzwecke) Występuje w nich bowiem podporządkowanie części całości: 
żadna część nie jest samoistna poza całością, każda część w stosunku do 
pozostałych jest zarazem celem i środkiem; tym różni się narząd organiz
mu od elementu maszyny.

Oczywiście nie wolno istocie nierozumnej przypisywać celowego dzia
łania, nie możemy jednak zadowolić się koncepcją mechanicznych wza
jemnych oddziaływań części jako tłumaczeniem osobliwości całości. Od 
zegaru np. istota uorganizowana różni się bowiem „siłą kształtującą” 
i  „twórczą siłą rozrodczą”; ta właśnie współpraca organów („samopomoc 
przyrody”) oraz zdolność odtwarzania siebie, więc tym samym gatunku, 
pozwala nam stwierdzić, że: „uorganizowanym tworem przyrody jest ten,

72 Por. I. Lazari-Pawłowska, E tyka  Gandhiego, Warszawa 1965, s. 224—229.
73 Uzasadnienie,  s. 77.
74 K r y ty k a  w ła d zy  sądzenia, s. 328.
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w którym wszystko jest wzajemnie celem i środkiem” 75 (narząd-organizm, 
indywiduum-gatunek).

Lecz pojęcie tworu przyrody jako celu naturalnego „prowadzi teraz 
koniecznie do idei całej przyrody jako systemu podług prawidła celów; idei 
tej musi się teraz podporządkować -— podług zasad rozumu — cały mecha
nizm przyrody...” 76. Całą więc przyrodę wolno rozpatrywać j a k  g d y b y  
była systemem celów. Ale właśnie tylko w perspektywie „zasad rozumu”, 
w doświadczeniu bowiem przyroda „w całości nie jest nam dana jako uor- 
ganizowana”. I tylko dzięki rozumowi możemy „zbudować z agregatu ce
lowo ukształtowanych rzeczy system celów” 77, intelekt bowiem tworzy tyl
ko wizję mechanicystyczną. Teleologiczne ujęcie przyrody jest więc ty l
ko syntezą dwóch różnych opisów, według przyczynowości przez koniecz
ność i przez wolność, a faktyczna realność tego połączenia jest jeszcze 
wątpliwa, na razie bowiem daje się tylko pomyśleć. Daje się mianowicie 
pomyśleć analogon zsyntetyzowanego rozumu teoretycznego i praktyczne
go, to znaczy taka rzeczywistość nadzmysłowa, na którą wskazuje ten punkt 
rzeczywistości zmysłowej jakim jest człowiek, synteza natury i moralnoś
ci. To zaś, że taka synteza daje się pomyśleć, jest zasługą władzy sądzenia, 
zdolności do oceniania; rozumiemy teraz, że przejście od intelektu do ro
zumu (ściślej do rozumu praktycznego) była rzeczywiście przejściem od 
opisu do oceny: władza sądzenia jest syntezą opisu według faktu i we
dług wartości.

Na razie więc daje się tylko pomyśleć państwo przyrody, to znaczy 
struktura celów naturalnych. Ale jako cele względne wskazują one na cel 
bezwzględny, którym jest tylko człowiek, bo tylko w nim efektywnie „sub
strat intelligibilny” jest podstawą rzeczywistości naturalnej, to znaczy wy
stępuje w nim podporządkowanie przyrody wolności, a instynktów — ro
zumowi. W perspektywie teleologicznej pojmujemy więc przyrodę jako 
ewolucję ku człowiekowi mającemu być jej celem końcowym. Otrzymuje
my taką oto strukturę: cele naturalne, organizmy, wskazują na cel końcowy 
przyrody, tzn. człowieka w kulturze, ten natomiast na cel ostateczny wszel
kiej rzeczywistości, tzn. człowieka jako homo noumenon, jako ideał mo
ralny.

„Jeżeli więc w samym człowieku musi występować to, co ma jako ceł 
być zrealizowane poprzez jego związek z przyrodą, to cel ten musi być 
albo tego rodzaju, że może być osiągnięty przez przyrodę w jej dobroczyn
nym działaniu — albo jest nim zdatność i zręczność do wszelkiego rodzaju 
celów, do jakich przyroda może być (zewnętrznie i wewnętrznie) przez

75 Ibidem,  s. 336.
76 Ibidem, s. 340.
77 Ibidem,  s. 417.
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człowieka użyta. Pierwszym celem przyrody byłaby szczęśliwość, drugim 
kultura człowieka” ?s.

Cóż jednak znaczy twierdzenie, że jesteśmy końcowym celem przy
rody? Jesteśmy istotami rozumnymi, więc szczęście pojęte jako realizacja 
naturalnych potencji, realizacja potrzeb naturalnych, życia popędowego 
celem tym być nie może. Jeśli byśmy nawet zredukowali istotę rozumną 
do potrzeb naturalnych, człowiek i tak nigdy szczęścia nie osiągnie: „na
tura jego bowiem nie jest tego rodzaju, by potrafiła poprzestać na tym, 
co już posiada i używa i zadowolić się tym ” n. Nic zresztą na to nie wska
zuje, iż natura chciała obdarzyć nas szczęściem — przeciwnie, tak samo 
nas nie oszczędza, „jak wszystkich innych zwierząt”. Co więcej, „najbar
dziej dobroczynna przyroda poza nami, o ile by celem jej była szczęśliwość 
rodu ludzkiego, nie potrafiłaby szczęśliwości tej w jej systemie na ziemi 
osiągnąć, gdyż natura nasza nie jest na tę [szczęśliwość] podatna”. Nasze 
„naturalne skłonności” (Naturanlagen) wiodą bowiem tylko do nienasyce
nia, ucisku, władzy, barbarzyństwa wojen, licznych nieszczęść, jakie sam 
człowiek na siebie sprowadza, pracując „ile tylko może, nad zagładą włas
nego gatunku”.

W rzeczywistości jest więc człowiek tylko tytularnym panem przyro
dy „środkiem dla utrzymania celowości w mechanizmie pozostałych og
niw”, „ogniwem w łańcuchu celów przyrody”. Człowiek jest tedy celem 
końcowym przyrody tylko warunkowo, o ile zechce sam kreować się na 
transcendentny wobec niej cel ostateczny. Ale ta szansa utwierdzenia się 
jako celu ostatecznego nie jest możliwa do realizacji w prostym przejściu: 
przyroda — ideał transcendentny. Niezbędny jest człon pośredni w postaci 
kultury jako końcowego stadium pracy przyrody nad człowiekiem: przy
roda wykorzystując Naturanlagen człowieka musi go nauczyć „zdatności” 
do dowolnych celów w ogóle — to znaczy kultury. „A więc tylko kultura 
może być końcowym celem, jaki mamy podstawę przypisywać przyrodzie 
w  odniesieniu do rodu ludzkiego” 80.

K ultura bywa dwojakiego rodzaju: kulturą zręczności i kulturą kar
ności (dyscypliny). W tym drugim przypadku chodzi o przezwyciężenie 
zwierzęcości, skłonności naturalnych u ludzi jako pewnego gatunku zwie
rzęcego, przeszkadzających wszakże w osiągnięciu celu ostatecznego ludz
kości. Kultura dyscypliny jest więc represją wobec życia popędowego; ma 
ona podporządkować instynkty i zwierzęce pożądania — więc cele egois
tyczne — celowi gatunkowemu. Nie stajemy się dzięki niej lepsi, niemniej 
jednak cywilizujemy się: surowość animalnej natury zostaje poddana pew-

78 Ibidem,  s. 421—422.
78 Ibidem,  s. 422.
80 Ibidem,  s. 423—424.
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nym zabiegom wygładzającym, „by utorować drogę rozwojowi człowie
czeństwa” 81.

Nie stajemy się lepsi także przez kulturę zręczności, to znaczy przez po
stęp w sferze nauki, techniki, wynalazków, sztuki, umiejętności; co wię
cej, ta forma kultury zakłada koniecznie nierówność między ludźmi: jedni 
troszczą się o to, co konieczne do życia, nie potrzebując do tego „sztuki”, 
a jest ich „przeważająca liczba”. Są oni utrzymywani „w stanie ucisku, 
żmudnej pracy i skąpych możliwości używania” przez tych „którzy upra
wiają mniej konieczne dziedziny, [takie jak] kultura, nauka i sztuka” 82.

Rozwój tej formy kultury jest antagonistyczny i przynosi nieszczęście 
obu stronom; jednej wskutek „obcej przemocy” drugiej „wrskutek wewnę
trznego nienasycenia”, efektu nadmiaru możliwych do zaspokojenia po
trzeb, zbytku. Niemniej jednak ta „błyskotliwa nędza” rozwija przecież 
„naturalne skłonności w rodzie ludzkim” 83. Kultura zręczności jest więc 
niezbędnym warunkiem pełnej realizacji natury w człowieku, jak kultura 
dyscypliny jest warunkiem ucywilizowania tej natury.

Pełny rozwój naturalnych skłonności realizuje się wtedy, gdy przyro
da doprowadziła nas do stanu społeczności obywatelskiej, takiego więc 
ustroju, ,,w którym szkodom wynikającym ze wzajemnie się zwalczającej 
wolności przeciwstawiona zostaje praworządna siła”; w którym więc przy
gotowany jest warunek negatywny akceptacji rozumnej wolności, tzn. , 
potępienie egoistycznej samowoli i ustanowienie granic jej stosowania. 
Społeczeństwo obywatelskie jest więc realizacją imperatywu kategorycz
nego tylko w jego negatywnym sformułowaniu, samo jednak nie speł
nia jeszcze warunków, w których można by podjąć realizację imperatywu 
sformułowanego pozytywnie.

Społeczeństwo obywatelskie nie jest bowiem całością, w ramach której 
można by przystąpić do realizacji celu ostatecznego ludzkości. Także naród 
nie jest całością dostatecznie uniwersalną. Potrzebna byłaby jeszcze „ca
łość kosmopolityczna”, tzn. system pokojowo współżyjących państw, któ
rym  obecnie grozi niebezpieczeństwo „wzajemnego negatywnego oddziały
wania na siebie”. Dopóki nie ma takiego systemu — a stoi mu na prze
szkodzie „ambicja, żądza panowania i chciwość” władców — wojna jest 
nieunikniona. Wojna jest zresztą jednym więcej bodźcem do tego, „by 
wszystkie talenty służące kulturze doprowadzić do najwyższego rozwoju”, 
bowiem i okresy międzywojenne służą mobilizacji sił. Temu więc stanowi 
permanentnej wojny może kres położyć tylko federacja wolnych państw 84.

Utopia prawno-polityczna — koncepcja wiecznego pokoju z 1795 r. —

81 Ibidem,  s. 427—428.
82 Ibidem,  s. 425.
83 Ibidem, s. 426.
84 Ibidem, s. 427.
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będzie więc warunkiem niezbędnym przejścia do integrowania utopii mo
ralnej w historii. Nigdy wszakże proces ten nie urzeczywistni się faktycz
nie w skończonej historii: celem końcowym przyrody była kultura, ale 
celem ostatecznym jest człowiek jako homo noumenon, bezwzględna w ar
tość moralna, niewywodliwa z przyrody, ugruntowana w wolności. Jest to 
więc wartość „jednorazowa” czy do jednorazowego zdobycia poza rzeczy
wistością, bowiem o postępie moralnym w historii skończonej, a tym  
bardziej w życiu jednostki można mówić tylko w specyficznym sensie: 
„Dla rozumnej, lecz skończonej istoty możliwy jest tylko postęp w nie
skończoność od niższych stopni moralnej doskonałości do wyższych” 85. 
Świętość wszakże, moralna doskonałość, jest „ideą, która może być zawar
tą tylko w nieskończonym postępie i jego całości, a więc nie może być 
nigdy osiągnięta przez istotę stworzoną” 86.

Moralny natomiast stan człowieka, „w którym za każdym razem może 
się człowiek znajdować, jest to c n o t a ,  tj. moralne usposobienie w w a 1 - 
c e, a nie ś w i ę t o ś ć  w domniemanym p o s i a d a n i u  zupełnej 
c z y s t o ś c i  usposobienia woli” 87.

Istnieje więc postęp w zdobywaniu ideału czy raczej w nieskończonym 
procesie zbliżania się do niego — lecz zdobycie ideału leży poza naszymi 
możliwościami, w nieskończoności, to jest poza czasem i przestrzenią, poza 
historią. Wprowadzenie ideału do historii staje tedy pod znakiem zapyta
nia. Historia rozwiązuje się więc w utopii moralnej, lecz w historii faktycz
nej istnieje stałe napięcie między ideą moralną a rzeczywistością natural
ną. Nosicielem napięcia jest człowiek, on także ma podobno szansę roz
wiązania tego napięcia: warunkiem niezbędnym jest oczywiście kultura 
jako mediatyzacja między ideałem i rzeczywistością. Gdzież jednak szukać 
rozwiązania, jeśli Krytyka władzy sądzenia oświadczyła, że cel ostateczny 
„może stać się rzeczywisty tylko w przyrodzie i zgodnie z jej prawami” 8S?

Rysują się dwie możliwości. Jedna z nich — nader wątpliwa, jak wi
dzim y— ale konieczna, poprzez historię jako postęp w kulturze, tzn. mak
symalny rozwój natury rozumnej i represja wobec natury „popędowej”. 
Nie jest więc kultura czymś zdecydowanie negatywnym jak u Rousseau8i, 
wszakże w perspektywie ideału moralnego jest ona tylko przygotowywa
niem gruntu pod realizację celu ostatecznego, sama bowiem należy jeszcze

85 K r y ty k a  praktycznego  rozumu,  s. 152.
88 Ibidem,  s. 153, przypis Kanta.
87 Ibidem,  s. 106.
88 K r y ty k a  w ła d zy  sądzenia,  s. 53.
89 Oczywiście jest to świadome uproszczenie złożonego stosunku Rousseau do kul

tury: poza zdecydowanym jej potępieniem w imię „naturalności”, znajdujemy u Jana 
Jakuba koncepcję naturalności realizowanej także w  kulturze. Por. B. Baczko, Rou
sseau: Samotność i wspólnota,  Warszawa 1964, s. 181.
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do przyrody korzystając z „naturalnych skłonności”. Realizacja tego ide
ału w historii przebiegającej w czasie i przestrzeni nie dokona się nigdy, 
byłaby bowiem równoznaczna z przetwarzaniem zmysłowości, przyrody, 
ludzi rzeczywistych w transcendencję. Lecz skądinąd w codziennym po
stępowaniu musimy wykraczać poza legalizm postępków i walczyć na 
własną rękę o ów ideał, jak byśmy byli czystą świadomością, a jednostka — 
gatunkiem. Możliwość druga wydaje się rokować większe nadzieje. Jest to 
koncepcja artysty i sztuki jako jedynej działalności w świecie, a przecież 
wedle praw wolności. Koncepcja zresztą znana i wielokrotnie wykorzysty
wana w najrozmaitszych kontekstach w ówczesnej filozofii niemieckiej, 
rodem z pism Shaftesbury’ego 90.

Ta część trzeciej K rytyk i  spełni ważną rolę zarówno w samym kan- 
tyzmie, jak też w filozofii niemieckiej w ogóle. Pomijamy ją wszakże w na
szych rozważaniach, problematyka jej bowiem uwikłana jest w zbyt wiele 
i nader odległych od tematu tego artykułu wątków kantyzmu.

W lodzim ierz  Gromiec

KANT — SUBJECT. OBJECT. „REALM OF ENDS”

S u m m a r y

This study begins with a fiew  semantic remarks and terminological distinctions, 
which seemed necessary when dealing with the Kantian notion of the subject (and 
the object as well), involved in a new metaphysical proposition: a non-substantial, 
relational vision of Being. Nevertheless, in this first fragment of his article, the aut
hor aims chiefly at showing the validity of his method which he next applies in 
this attempt to reconstruct the Kantian view  of the subject. This method is founded 
on the following assumption: since Kant set forth a view of the subject conceived as 
a result of the subject-object relation, its referent has to be grasped through a sys
tem of binary oppositions, thus revealing various levels of the Kantian idea.

The main part of the study, accordingly, is an attempt to throw light on vario
us aspects of the subject as determined by the respective objects of epistemology, 
axiology and historiosophy. The attention is constantly drown to the vagueness of 
Kantian terminology itself, which gave way to some controversies among various 
interpreters misled by the terms and actually differring in the ways of comprehending 
them, and not in divergent metaphysical options.

As a whole, the study is a circumstantial elaboration and justification of the 
thesis that the Kantian notion of the subject was actually determined by non-epis-  
temological values, just as the main goals of historical kantism are to be found out
side  the „system” of the three Critiques.

90 Koncepcja pisarza jako drugiego po Bogu stwórcy. Por. E. Adler, op. cit., s. 93.


