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Krystyna Święcicka

KANTÓWSKIE A PRIORI W FILOZOFII NIEMIECKIEJ 
LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XIX WIEKU *

I

W latach sześćdziesiątych w niemieckiej literaturze filozoficznej wielo
krotnie pojawiało się hasło „powrotu do K anta”. Samo nawiązanie do filo
zofii Kanta nie było niczym nowym ani przełomowym1, ale ten właśnie 
powrót miał istotne znaczenie dla dalszego rozwoju filozofii niemieckiej. 
Interpretacja żywych w tym czasie problemów filozoficznych w duchu 
filozofii kaniowskiej oraz zwrócenie uwagi na szereg zagadnień wywo
dzących się z tej filozofii, wpłynęły w znacznym stopniu na zmianę pers
pektywy, charakteryzującej większość filozoficznych publikacji połowy 
XIX wieku.

Zrozumienie zabiegów interpretacyjnych, którym poddawano w tym 
czasie filozofię Kanta, wymaga skonfrontowania ich z głównymi proble
mami filozoficznymi, trapiącymi nawiązujących do Kanta autorów. Jed
nym z takich problemów był sposób rozumienia poznania apriorycznego, 
jego charakteru, funkcji i genezy. Praca ta podejmuje próbę wyjaśnienia 
założeń filozoficznych tkwiących u podstaw rozmaitych interpretacji po
jęcia a priori. Problem znaczenia i funkcji apriorycznych elementów po
znania jest nieodłączny od wszelkich filozofii kontynuujących myśl Kanta. 
Obecność tego problemu stanowi, jak się wydaje, warunek konieczny — 
choć być może nie wystarczający -— dla uznania danej filozofii za przyna

* 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.

1 H. Dussort stwierdza: „nous préferions dire qu’il n’y a jamais eu de retour 
à Kant, au sens où on l ’entend d’ordinaire”. L’école de Marbourg,  Paris 1963, s. 29. 
G. Lehmann, znawca niemieckiej filozofii pokantowskiej, jest zdania: „dass m in
destens seit dem Ende der 30-er Jahre den Boden für eine «Rückkehr zu Kant» 
vorbereitet war”. Geschichte der Philosophie, t. IX, Berlin 1953, s. 53. Nie myślano 
jednak wówczas o Neueinsatz der Philosophie. Żądanie to powstało dopiero pod 
wrażeniem kryzysu filozoficznego lat czterdziestych.
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leżną do kierunku określanego mianem kantyzmu czy „krytycyzmu” z. 
Pojęcie a priori bywało jednak tak rozmaicie interpretowane, że traciło 
często wszelki związek z filozofią Kanta; pozostawała zbieżność czysto 
terminologiczna. Pouczające są pod tym względem wywody E. L aasa3, 
który po dokonaniu krytycznej analizy poglądów różnych, nawiązujących 
do Kanta myślicieli, doszedł do wniosku, że „kantyzm” większości z nich, 
jest wysoce problematyczny i sprowadza się najczęściej do powtarzania 
niektórych stwierdzeń Kanta bez zrozumienia ich właściwego sensu, 
a w szczególności do całkowicie nieodpowiedzialnego posługiwania się 
terminem a priori.

Zbadanie charakteru apriorycznych prawidłowości i ich funkcji w po
znaniu miało dla autorów omawianego okresu bardzo istotne znaczenie. 
Sposób rozumienia a priori odgrywał decydującą rolę w wyjaśnianiu tego, 
co stanowi fundament i warunek możliwości poznania naukowego 4. Wy
dobycie na plan pierwszy związków łączących filozofię Kanta z naukami 
ścisłymi, jest właśnie cechą charakterystyczną ruchu kaniowskiego lat 
sześćdziesiątych.

Wcześniejsze próby „odnawiania” filozofii poprzez wprowadzanie do 
niej wątków zapożyczonych od Kanta, dokonywane były w zupełnie in
nej perspektywie i ze względu na inny krąg problemów. Podkreślano głów
nie teistyczne i antypanteistyczne wątki filozofii kaniowskiej, przeciwsta
wiając ją z jednej strony materialistycznym i ateistycznym tendencjom 
epoki, a z drugiej — heglowskiemu panteizmowi. W takim duchu inter
pretowali Kanta: Beneke, Ch. Weisse 5 i I. H. Fichte, który — o czym nie 
zawsze się pamięta — w 1855 r. rzucił hasło „powrotu do Kanta” 6.

2 Zob. A. Hochfeldowa, N eo ka n tyzm  okresu p ozy tyw izm u ,  w: Z historii f i lo 
zofii p o zy ty w is ty c zn e j  w  Polsce, Wrocław 1972.

3 E. Laas pisząc o H. Helmholtzu stwierdza: „Der Kantianismus der Ausdrücke 
enthält keinen ändern als den [...] schlechterdings unkantischen aber schopenha- 
uerianisirenden Gedanken”. Idealismus and Posit ivismus,  t. III, Berlin 1879—1884, 
s. 576.

4 Zob. H. Helmholtz, Die Thatsachen in der Wahrnehmung,  w: Vorträge und  
Reden, t. II Braunschweig 1903, s. 243; F. A. Lange, Historya filozofii m ateria lis tycznej  
i je j  znaczenie w  teraźniejszości,  t. II, Warszawa 1881, s. 217. Zależność nauki od 
prawidłowości apriorycznych szczególnie jasno została wyrażona przez O. Liebma- 
nna, który twierdził, iż zarówno wszelkie filozofowanie, jak i stosowana w  nauce in 
dukcja zakładają powszechnie ważne prawa poznania i zasady myślowe, wg któ
rych trzeba myśleć, obserwować i przeprowadzać doświadczenia, nie byłyby więc mo
żliwe bez a priori. Zur Analysis  der  Wirklichkeit ,  Strassburg 1900, s. 208.

5 F. E. Beneke już w  1832 r. (K a n t und die philosophische Aufgabe unserer Zeit)  
podkreślał przydatność filozofii Kanta dla przeciwstawienia się spekulatywnemu  
panteizmowi. Ch. Weisse w  1847 r. wygłosił mowę akademicką: In w e lch em  Sinn die  
deutsche Philosophie je t z t  w ieder  an K ant sich zu orientieren hat,  w której prze
ciwstawił się zarówno bezpośrednim następcom Kanta, akcentującym nadmiernie
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Orientacja antyheglowska stanowiła wspólną cechę wszystkich niemal 
autorów nawiązujących do Kanta na początku drugiej połowy wieku. 
Łączyła ona ze sobą zarówno przedstawicieli Idealrealizmu, jak przyrod
ników i historyków (pośród których znaczący wyjątek stanowi Kuno 
Fischer). Szczególnie dobitnym wyrazem tej tendencji jest książka Hayma 
z 1857 r.: Hegel und seine Zeit, którą charakteryzuje powszechny niemal 
w tym czasie antropologiczny punkt widzenia; Haym był przekonany, że 
nadszedł czas, by refleksja filozoficzna na miejsce czystego rozumu po
stawiła „całego człowieka” {der ganze Mensch), a na miejsce człowieka 
ogólnego — człowieka określonego przez swoje warunki historycze. Tak 
jak Kant obalił starą metafizykę przy pomocy krytyki abstrakcyjnej, tak 
filozofia dnia dzisiejszego musi oczyścić dotychczasową filozofię przy po
mocy krytyki konkretnej i historycznej. Filozofia przyszłości powinna, 
zdaniem Hayma, być krytyczna i transcendentalna, a jednocześnie dialek
tyczna i historyczna, jej przedmiotem ma być człowiek in der Totalität se
ines Wesens 7.

Według Zellera, który początkowo był heglistą, upadek filozofii po 
śmierci Hegla nastąpił dlatego, że filozofia niemiecka, której zasadniczy 
charakter pozostawał w ciągu wieków niezmiennie idealistyczny, osiągnę
ła w systemie Hegla swój szczyt a zarazem punkt krytyczny i nie może 
dalej rozwijać się w tym samym kierunku 8. Ponieważ fundament filozo
fii — według Zellera — powinna stanowić teoria poznania 9, a na wypra
cowaniu teorii poznania polegała „nieśmiertelna zasługa K anta” 10, do kan
iowskiej teorii poznania musi zwrócić się każdy, kto chce na nowo budo

ważność poznania apriorycznego, jak i tym, którzy — jak Beneke — odrzucili w  ogóle 
poznanie a priori odmawiając mu wszelkiej wartości.

6 Zob. I. H. Fichte, Die Idee der Persönlichkeit und der indiw iduelen  Fortdauer, 
Leipzig 1955.

7 H. Dussort tak streszcza problem R. Hayma: „Comment peut on pratiquer à la 
fois la méthode critique, transcendentale, qui situe tout contenu de l’experience par 
rapport aux conditions de cette experience et la méthode dialectique qui veut élim i
ner tout subjectivisme en suivant uniquement le déroulement de l’experience elle- 
m ême”. Op. cit., s. 39; zob. też R. Haym, Hegel und seine Zeit, Berlin 1857, s. 468— 
469.

8 Zob. E. Zeller, Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz, München 
1875, s. 917.

9 To właśnie teoria poznania ma zbadać „ob und unter welchen Voraussetzungen 
der menschliche Geist zur Erkenntnis der Wahrheit befähigt ist”. Ueber Bedeutung  
und Aufgabe der Erkenntnisstheorie  (1862), w: E. Zeller, Vorträge und Abhandlungen,  
t. II, Leipzig 1875—1884, s. 483.

10 „Kants unsterbliches Verdienst ist es, dass er [...] die Frage nach dem Ursprung 
und der Wahrheit unserer Vorstellungen [...] gründlicher und umfassender, als irgend 
einer von seiner Vorgängern, gelöst hat”. Ibidem,  s. 485.
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wać podstawy dla współczesnej filozofii “ . Rzucone przez Zellera 
w 1862 r. hasło „powrotu do Kanta” wpłynęło, bez wątpienia, na wzrost 
zainteresowania Kantem w początkowym okresie rozwoju tego nowego 
„kaniowskiego ruchu” 12.

Ważną rolę w upowszechnieniu kaniowskiej filozofii odegrały: książka 
Kuno Fischera Kants Leben und Grundlagen seiner Lehre (1860) i wykład 
Die beiden kantischen Schulen in Jena, który ukazał się w druku dwa la
ta później13. Chociaż sam Kuno Fischer kantystą nie był, jego książki
o Kancie wpłynęły w znacznym stopniu na rozpowszechnienie się opinii, że 
filozofia Kanta stanowi punkt szczytowy współczesnego myślenia. W. Win- 
delband był przekonany, że to właśnie książki K. Fischera stanowiły jeden 
z najważniejszych bodźców dla rozwoju ruchu kaniowskiegou. Potwier
dzeniem tego poglądu jest fakt, że to właśnie uczeń Fischera — O. Lieb- 
mann — był autorem książki uważanej zwykle za punkt zwrotny dla roz
woju neokantyzmu. Kant und die Epigonen wielokrotnie powtarza hasło: 
also muss auf Kant zuriickgegangen w erden 15.

Wydaje się, że wyrazem tendencji najbardziej charakterystycznej dla 
„powrotu do Kanta” lat sześćdziesiątych była Historia materializmu F. A, 
Langego. Może ona być uznana za najpełniejszy — w tym okresie — wyraz 
dążenia do uwspółcześnienia Kanta poprzez jego „unaukowienie”, tj. po
wiązanie zasadniczych założeń jego filozofii z wynikami nauk szczegóło
wych.

„Powrót do K anta” był bowiem przede wszystkim wyrazem potrzeby 
takiej filozofii, która mogłaby zostać uznana za naukową, a jednocześnie 
nie była uzależniona od poszczególnych nauk. Na plan pierwszy wysuwa
ny był krytycyzm myśli kaniowskiej, a sam Kant przeciwstawiany swoim 
wielkim kontynuatorom jako „filozof doświadczenia”. Wszystko to nato
miast, co dotyczyło problematyki metafizycznej — tak istotnej dla wcześ
niejszej recepcji Kanta — zostało usunięte na dalszy plan lub w ogóle 
pominięte. Dla H. Helmholtza, F. A. Langego, E. Zellera „powrót do Kan

11 „[...] die wissenschaftliche Leistung, mit der Kant der Philosophie eine neue 
Bahn brach, ist seine Theorie des Erkennens. Auf diese Untersuchung wird jeder, der 
die Grundlagen unserer Philosophie verbessen will, vor allem zurückgehen, und die 
Fragen, welche sich Kant vorlegte, im Geist seiner Kritik neu untersuchen müssen 
[...] Ibidem ,  s. 490.

12 Zob. G. Lehmann, Geschichte..., s. 68.
13 Zob. Kuno Fischer, Akadem ische Reden,  Stuttgart 1862.
14 Zob. W. Windelband, ktöry w: Kuno Fischer und sein Kant, (w: „Kant-Stu

dien,” Bd. II, 1897, s. 6) möwi: [K. Fischer] „ohne selbst Kantianer zu sein, die ge
schichtliche Erkenntnis zum Ausdruck gebracht hat, dass Kants Philosophie den 
Höhepunkt des modernen Denkens bedeutet”.

15 O. Liebmann, K a n t und die Epigonen. Eine kritische Abhandlung,  Stuttgart, 
1866. Zob. W Windelband, O. Liebmann, „Kant-Studien”, Bd. XV, 1910.
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ta” oznaczał uznanie „krytyki poznania” za wspólny fundament zarówno 
filozofii, jak i nauki. Dlatego też jednym z najbardziej zasadniczych pro
blemów filozofii krytycznej jest określenie swojego stosunku do nauki. 
Ścisłe powiązanie badań filozoficznych z wynikami nauk empirycznych, 
stanowić ma — zdaniem E. Zellera — źródło odnowienia współczesnej fi
lozofii niemieckiej poprzez zwrócenie jej zainteresowań w innym kierun
ku, niż to miało miejsce do tej pory 16. Opinia ta jest całkowicie zgodna 
z poglądami Helmholtza, który interpretował wyniki swoich badań psy
chofizjologicznych jako potwierdzenie znacznej części filozofii Kanta 17.

Jednocześnie chodziło o wypracowanie takiej filozofii krytycznej, któ
ra byłaby wolna zarówno od materializmu bądź dogmatycznego realizmu, 
jak i spekulatywnego idealizmu 1S. F. A. Lange starał się uwzględnić za
równo materialistyczny, jak idealistyczny punkt widzenia, bez absoluty
zowania któregokolwiek z nich. H. Vaihinger umieszcza jego stanowisko 
„między Scyllą dogmatycznego idealizmu a Charybdą dogmatycznego re
alizmu” w. Podobnie jak Vaihinger o Langem, W. Windelband pisze o Lieb- 
mannie, z tą tylko różnicą, że umieszcza go między „Scyllą psychogene- 
tycznego empiryzmu” a „Charybdą idealistycznej metafizyki” 20. Rozważa 
więc jego stanowisko nie w kontekście: materializm—idealizm lecz raczej: 
racjonalizm—empiryzm. Liebmannowi chodziło przede wszystkim o prze
zwyciężenie psychogenetycznego relatywizmu, bardzo w tym czasie roz
powszechnionego i znacznie trudniejszego do zwalczenia niż krytykowa
ny przez Langego materializm.

Wydaje się, iż filozofia „krytyczna” stanęła przed analogicznym proble
mem co — sto lat wcześniej — Kant, który dążąc do uzgodnienia ze sobą 
racjonalizmu Wolffa i empiryzmu Hume’a wykroczył poza horyzont te
oretyczny obu tych stanowisk. Przedstawiciele filozofii „krytycznej”, wzo
rując się na Kancie, poszukiwali takiego punktu widzenia, który pozwolił
by im uniknąć rozwiązań skrajnych. Podobnie jak Kant, dążyli do wyjaś
nienia filozoficznych podstaw nauki. Dlatego też poświęcali wiele uwagi 
wzajemnemu stosunkowi filozofii i nauki.

16 E. Zeller, Geschichte..., s. 917 [...] die neue Philosophie mit diesen (Erfahrungs) 
Wissenschaften in ein engeres Verhältniss treten müsse, als die bisherige”.

17 Zob. Helmholtz, Ueber das Sehen des Menschen  (1855) w: Vorträge und Reden,  
t. I s. 99.

18 E. Zeller, w  cytowanym juz artykule, pisze: „Unser Standpunkt ist mit einem  
Wort nicht der des Dogmatismus, weder des empiristischen noch des spekulativen, 
sondern der des Kriticismus” Op. cit. s. 495.

19 H. Vaihinger, Hartmann, Dühring und Lange, Iserlohn 1876, s. VI.
20 w . Windelband, O. Liebmann, op. cit., s. IX, „Das ist Liebmanns historische 

Stellung; zwischen der Scylla des psychogenetischen Empirismus und der Charybdis 
der neuidealistischen Metaphysik hat er mit fester Hand das Schif des Kritizismus 
hindurchgesteuert”.
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Według Helmholtza zgodność między filozofią i naukami przyrodniczy
mi, istniejąca w czasach Kanta, a obecnie utracona, może zostać odzyska
na tylko pod tym warunkiem, że filozofia, badając podstawy naukowego 
poznania, dostarczyć będzie nauce potrzebnego jej fundamentu; nauka zaś, 
rozwijając się w niczym nie krępowany sposób, posługiwać się będzie wy
pracowanymi przez filozofię metodami.

W artykule O stosunku nauk przyrodniczych do ogółu wiedzy, Helm- 
holtz wyraża opinię, że brak zgodności między nauką i filozofią stanowi 
wynik zmiany stosunku filozofów do nauki. Zamiast — jak to czynił 
Kant — starać się jedynie o to, by „oceniać źródła i wiarogodność naszej 
wiedzy” 21, usiłowali oni wyprowadzać prawa dotyczące rzeczywistości em
pirycznej z oderwanych od doświadczenia konstrukcji myślowych. Naj
więcej zawiniła tu oczywiście filozofia Hegla. Badacze przyrody z kolei, 
widząc opłakane skutki mieszania filozofii do nauki, zaczęli wystrzegać 
się w swoich badaniach wszelkiej refleksji o charakterze filozoficznym. 
Usiłując uwolnić się od negatywnych skutków przenikania założeń filo
zoficznych do badań naukowych, zrezygnowali oni jednocześnie z filozo
ficznych prób krytycznego wyjaśnienia praw i źródeł wszelkiego pozna
nia 22.

Sytuacja taka jest — zdaniem Helmholtza — niekorzystna zarówno dla 
nauki, jak i dla filozofii, bowiem filozoficzne wyjaśnienie zależności spo
strzeganych przez nas zjawisk od właściwości naszych zmysłów — z jed
nej — i rzeczywistości wobec nas zewnętrznej — z drugiej strony — ma is
totne znaczenie dla naukowego zbadania ludzkich zdolności poznawczych23. 
Główna zasługa Kanta polegała — według niego — właśnie na tym, że 
potrafił on na drodze filozoficznej refleksji wykazać zależność naszych 
przedstawień od „wrodzonych praw ducha” (eingeborenen Gesetze des 
Geistes)24. Filozoficzne odkrycie Kanta zostało — według H. Helmholt
z a — potwierdzone przez badania fizjologii zmysłów. Podobne ujęcie sto
sunku kaniowskiej filozofii i badania naukowego spotykamy również 
u Langego, dla którego psychofizjologia Helmholtza stanowiła „kantyzm 
rozwinięty, bądź sprostowany” 25, a także u Cohena, który — choć w wielu 
istotnych punktach z Helmholtzem polemizował — nie wahał się stwier
dzić, iż bez Helmholtza nie można zrozumieć Kanta, ponieważ to właś

21 H. Helmholtz, Ueber das Verhältniss der N aturwissenschaften zu r  G esam m theit  
der Wissenschaft,  w: Vorträge u. Reden  t. I, s. 162.

22 Ibidem, s. 164.
28 „Dass die Art unserer Wahrnehmungen ebensosehr durch die Natur unserer 

Sinne, w ie durch die äusseren Objecte bedingt sei, [...] ist für die Theorie unseres 
Erkenntnissvermögens von der höchsten Wichtigkeit” Ueber das Sehen... op. cit., s. 99.

24 Ibidem.
25 F. A. Lange, ib idem  t. II, s. 385.



Kaniowskie a p r io r i 273

nie w jego nauce znalazły realizację zasady i tendencje przez Kanta an
tycypowane 26.

Okoliczność, że H. Helmholtz był jednym z pierwszych, najbardziej 
uznanych autorytetów propagujących filozofię kaniowską, miała istotne 
znaczenie dla wysunięcia na plan pierwszy teorii spostrzeżenia zmysłowe
go, uznanej za taką dziedzinę badań, w której filozofia i nauki przyrod
nicze dochodzą do wspólnych, zgodnych w yników 27. W teorii tej podkreśla 
się przede wszystkim zależność wrażeń i przedstawień od psychofizycznej 
organizacji ludzkiej, a kaniowskiemu a priori nadaje się postać psychofi
zycznych uwarunkowań procesu spostrzegania, bowiem — jak pisze Lan
ge — „psychofizyczny ustrój nasz, mocą którego zmuszeni jesteśmy spo
strzegać przedmioty pod formami czasu i przestrzeni [...] dany jest przed 
wszelkim doświadczeniem” 2S.

Wszystko to miało istotne znaczenie dla całości problemów związanych 
z apriorycznością. Prawidłowości aprioryczne obecne w doświadczeniu, 
które stanowić miało jedyne źródło i kryterium  naukowego poznania, wy
jaśniane były wyłącznie przez odniesienie do podmiotu poznającego, po
jętego empirycznie. Z drugiej strony jednak, prawidłowościom tym przy
pisywany był charakter obiektywny, racjonalny i ogólny. Dlatego np. 
E. Zeller, który zgadzał się z Helmholtzem, iż prawa aprioryczne to prawa 
naszej własnej czynności duchowej (Geistesthätigkeit), podkreślał równo
cześnie, że nie dają się one wykryć na drodze obserwacji, lecz jedynie 
przy pomocy intelektualnej refleksji29.

Przed autorami tego czasu powstawał więc problem: jak uzgodnić 
obiektywną ważność prawidłowości apriorycznych obecnych w doświad
czeniu z ich subiektywną genezą, tj. faktem, iż prawidłowości te wywo
dzą się z empirycznie określonych uwarunkowań podmiotu poznającego. 
Trudność polega tu na tym, że podstawy prawidłowości określających pro
cesy zachodzące między przedmiotami doświadczenia poszukuje się we 
właściwościach jednego spośród tych przedmiotów: człowieka jako pod
miotu poznającego 30. Rozważanie podmiotu poznającego wyłącznie w as

26 Zob. H. Cohen, Jubiläumsbetrachtungen  w: Schriften zur Philosophie und  
Zeitgeschichte,  t. I, Berlin 1928, s. 401: „[...] der philosophische Genius antizipiert die 
Prinzipien und die Tendenz der Wissenschaft. Die Wissenschaft vollzieht jene An
tizipationen [...] Daher konnte man ohne Helmholtz nicht Kant verstehen”.

27 Zob. Dussort, op. cit. s. 40: „Le point de rencontre privilégié du savant et du 
philosophe, c’est la théorie de la perception, qui se prête à la fois à une étude ex 
périmentale et à une réflexion critique”.

28 F. A. Lange, op. cit., s. 52.
29 E. Zeller, Ueber Bedeutung..., w: op. cit., s. 515 i 495.
30 G. Lehmann, omawiając Langego, zwraca uwagę na trudność, wynikającą stąd, 

że nasza „organizacja” — sama będąc jedynie zjawiskiem — konstytuuje inne zja
wiska. Wg Lehmanna „das ist in sich widersinnig: denn die Gesetzmässigkeit, das

18 A rchiwum  Hist. Fil. 22



274 Krystyna Święcicka

pekcie jego psychofizjologicznej organizacji sprawia, że prawidłowości 
określające proces poznawania rozpatrywane są jedynie przez odniesienie 
do warunkujących je charakterystyk psychofizjologicznych ludzkiego ga
tunku, który — jak każdy gatunek —■' stanowi część poznawanej przez sie
bie przyrody.

U Kanta taki problem się nie pojawił, dociekania jego dotyczyły bo
wiem apriorycznych praw i warunków, które stanowią fundament pra
widłowości c a ł e g o  doświadczenia, a przez to dopiero poszczególnych 
zależności, występujących między przedmiotami, znajdującymi się w jego 
obrębie. Refleksja Zellera i innych autorów tego okresu zmierzała wyłącz
nie do wyjaśnienia prawidłowości zachodzących w e w n ą t r z  doświad
czenia i uwarunkowanych przez przedmioty, między którymi rozgrywają 
się, regulowane przez te prawidłowości, procesy wzajemnego oddziaływa
nia. W tej perspektywie elementy aprioryczne mogły być pojęte jedy
nie jako zbiór praw określających stosunki występujące między „ja em
pirycznym” a zewnętrznymi wobec niego przedmiotami. Takie ujęcie 
praw apriorycznych powodowało redukowanie aprioryczności do koniecz
ności psychologiczych ugruntowanych — jak się wyrażał Zeller — 
„w naturze naszego ducha” 81, czy też — jak powie Lange — w „organi
zacji ludzkiego gatunku” 82.

Nie wszystkie prawa aprioryczne dawały się jednak do końca spsycho- 
logizować, w szczególności prawo przyczynowości domagało się potrak
towania w nieco inny sposób, co jest wyraźnie widoczne zarówno u Hel- 
mholtza, jak i E. Zellera.

Helmholtz traktował spostrzeżenie zmysłowe jako skutek oddziaływa
nia rzeczywistości zewnętrznej na ludzką psychikę, w wyniku którego po
wstają wrażenia interpretowane następnie jako przedstawienia świata zew
nętrznego. Ludzki system nerwowy odbierający bodźce jest zarazem częś
cią tej rzeczywistości zewnętrznej, która na niego działa, musi jednak być 
z niej wyodrębniony, ponieważ dzięki niemu powstaje świat doświadcze
nia. Umieszcza więc Helmholtz „naprzeciw” siebie: nieokreśloną rzeczywis
tość, która działa i ludzką organizację psychofizyczną, której system ner
wowy odbiera bodźce i przetwarza je na przedstawienia. Podmiot jest tu 
podmiotem podlegającym działaniu, a więc biernym. To, że pojawia się 
w ogóle coś takiego jak przedstawienie, a następnie poznanie, zawdzięcza-

Begründende, Bedingende der Erscheinung, muss ihr logisch und erkenntnistheore
tisch vorausgehen [...], op. cit., s. 62.

31 „Es muss [...] die Art und Weise, in der wir die Empfindungen zu Anschauun
gen, die Anschauungen zu Gedanken zusammenfassen, in der Natur unseres Geistes 
begründet, als eine psychblogische Nothwendigkeit in ihm angelegt sein.” E Zeller, 
Ueber Bedeutung...  s. 502.

32 F. A. Lange, op. cit., s. 490.
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my działaniu rzeczywistości przedmiotowej. Natomiast „jakość” przed
stawienia, a więc i poznania, zależna jest od właściwości podmiotowych. 
Dlatego też fakty i zjawiska, które w świecie doświadczenia dają się wy
odrębnić, mogą być — według Helmholtza — uznane jedynie za znaki czy 
sym bole33 rzeczywistości, której działaniu zawdzięczają swoje istnienie; 
w żadnym wypadku nie należy traktować ich jako odbicia czy też obrazu 
(Abbild) tej rzeczywistości34.

W przedstawieniach, które powstają w nas na skutek oddziaływania 
rzeczywistości zewnętrznej na nasz system nerwowy, nie zawiera się żad
na wiedza o tej rzeczywistości. Chociaż bowiem są one jej produktami, nie 
mamy żadnych podstaw, by szukać w przedstawieniach podobieństwa do 
rzeczywistości będącej przyczyną ich powstania. To, że w ogóle wyobraża
my sobie, iż spostrzeżenia nasze dotyczą czegoś istniejącego poza nami, sta
nowi rezultat nieświadomego wnioskowania opartego na prawie przyczy- 
nowości. Ono właśnie zmusza nas do tego, by zakładać istnienie przedmio
tów zewnętrznych i traktować je jako przyczynę bodźców odbieranych 
przez nasz system nerwowy. Omawiając znaczenie prawa przyczynowości 
dla interpretacji przedstawień pojawiających się na skutek oddziaływa
nia na nas rzeczywistości zewnętrznej, Helmholtz stwierdza, że to właśnie 
prawo nie może być wyprowadzone z doświadczenia, jest bowiem „a priori 
danym prawem transcendentalnym” 35. Jest ono założeniem świata przy
rody wraz z wszystkimi obecnymi w nim prawidłowościami.

W Ueber das Sehen des Menschen (1855) Helmholtz stawia pytanie: 
„skąd wiemy, że nie jest możliwy skutek bez przyczyny? Czy jest to stwier
dzenie doświadczalne?” i odpowiada: „badanie spostrzeżeń zmysłowych 
prowadzi nas do poznania [...] że twierdzenie «nie ma skutku bez przy
czyny» jest prawem naszego myślenia danym przed wszelkim doświadcze
niem” 36. Prawo przyczynowości stanowi pewnego rodzaju pryzmat, który

33 W: Handbuch der physiologischen O ptik  (Leipzig 1867, s. 442). H. Helmholtz 
mówi o symbolach: „Ich habe [...] die Sinnesempfindungen nur als Symbole für 
die Verhältnisse der Aussenwelt bezeichnet und ihnen jede Art der Aehnlichkeit 
oder Gleichheit mit dem, was sie bezeichnen, abgesprochen.” W Die Thatsachen in  
der  Wahrnehmung  (1878) natomiast, posługuje się w  tym samym celu terminem: „zna
ki” (Zeichen).

34 Zob. H. Helmholtz, Vorträge und Reden,  t. II, s. 222.
35 „Das Causalgesetz ist wirklich ein a priori gegebenes, ein transcendentales 

Gesetz. Ein Beweis desselben aus der Erfahrung ist nicht möglich:, denn die ersten 
Schritte der Erfahrung sind nicht möglich [...] ohne das Causalgesetz [...]”. Ib idem ,  
s. 243.

36 „Woher wissen wir, dass keine Wirkung ohne Ursache sein könne? Ist das 
ein Erfahrungssatz? [...] führt uns die Untersuchung der Sinnneswahrnehmungen 
[...] zu der schon von Kant gefundenen Erkenntniss, dass der Satz: «keine Wirkung 
ohne Ursache», ein vor aller Erfahrung gegebenes Gesetz unseres Denkens sei.” Op.  
cit., t. I, s. 116.

18*
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zmienia bieg jednoznacznego łańcucha bodźców i reakcji i sprawia, że 
w obszarze nie znanej nam rzeczywistości pojawia się pewien nowy porzą
dek, który wprawdzie pod pewnym względem stanowi również wynik 
działania tej rzeczywistości, ale którego szczególny charakter polega na 
tym, iż jest on konstytuowany przez prawidłowość o charakterze racjonal
nym, wykrywaną następnie w badaniu naukowym 37.

Proces konstytuowania się tego, co nauka i doświadczenie potoczne 
określają jako rzeczywistość, wygląda więc następująco: bliżej nieokreś
lona rzeczywistość ,,w sobie” działa na ludzki system nerwowy, wywołując 
wrażenia, które w oparciu o aprioryczne prawo przyczynowości są inter
pretow ane— z jednej strony — jako skutki działania rzeczywistości zew
nętrznej, a z drugiej — jako przedstawienia dotyczące przedmiotów tej 
rzeczywistości. Przy pomocy apiorycznego prawa przyczynowości wyjaś
niamy więc zarówno genezę naszych przedstawień, jak i ich wartość po
znawczą. Jest więc ono zarówno — jak to stwierdza W. Banasiewicz — 
zasadą konstytutywną, jak regułatywną 38.

Samo aprioryczne prawo przyczynowości, będące ostatecznym funda
mentem porządku doświadczenia, uważane jest przez Helmholtza za wy
raz naturalnej skłonności naszego intelektu do podporządkowania sobie 
wszystkich danych nam spostrzeżeń39. Ponieważ działanie naszego inte
lektu polega na poszukiwaniu przyczyn, może on pojmować świat tylko 
jako powiązanie przyczynowe. Ostatecznie więc za podstawę prawidłowości 
całego badanego przez naukę świata doświadczenia trzeba uznać określoną 
właściwość empirycznego podmiotu poznającego, intelekt i jego prawa 
traktowane są bowiem przez Helmholtza jako przynależne do podmiotu 
poznania pojmowanego psychofizjologicznie. W rezultacie okazuje się, że 
racjonalne prawidłowości wykrywane przez naukę w świecie przyrodni
czym wywodzą się z empirycznie danych i badanych przez naukę cech 
natury ludzkiej. I chociaż Helmholtz próbował zinterpretować prawo 
przyczynowości w ten sposób, by — nawiązując do K an ta— zachować je
go aprioryczny charakter, kantowska terminologia, którą się posługuje, 
zawiera sens całkowicie obcy K antow i40.

Przejście od obiektywnych procesów zachodzących w systemie ner
wowym do wrażeń odbieranych przez podmiot czujący i świadomy nie 
stanowiło dla Helmholtza żadnego problemu. Tym, co go interesowało,

37 Zob. Handbuch d. phys. Optik, op. cit., s. 455.
38 Zob. W. Banasiewicz, Hermanna Helmholtza koncepcja praw a  przyrody ,  

w: Pojęcie praw a  nauki w  X IX .,  Warszawa 1967.
39 „[..] ist es die eigen tü m lich e Thätigkeit unseres Verstandes allgemeine Begrif

fe zu bilden, d.h. Ursachen zu suchen und er kann die Welt also begreifen nur als 
causalen Zusammenhang.” Handbuch  [...], s. 455.

40 Zob. E. Laas, op. cit., s. 572—590.
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były psychofizyczne uwarunkowania procesu spostrzegania, a nie wzajem
ne zależności tego, co psychiczne i tego, co fizyczne, czy — w ogólności — 
tego, co materialne i tego, co duchowe. Wyjaśnienie tych zależności stało 
się jednym z głównych zadań, postawionych sobie przez Langego w His
torii materializmu.

Podstawowym problemem Langego jest określenie stosunku występu
jącego między procesami fizjologicznymi, dającymi się badać w sposób 
obiektywny i naukowy, a podmiotowym odczuwaniem, które jakkolwiek 
z tymi procesami związane, jest jednak zupełnie odmiennej niż one natur- 
ry  41. Lange jest przekonany, że tylko dokładne rozróżnienie procesów za
chodzących w mózgu i subiektywnych odczuć podmiotu poznającego, 
umożliwia uniknięcie jednego z największych błędów myślenia spekula- 
tywnego: pomieszania tego, co podmiotowe i tego, co przedmiotowe, unie
możliwiającego zrozumienie, że to, co ogólne, zależy zawsze od natury 
ludzkiego um ysłu42. Z drugiej strony, tylko dzięki rozdzieleniu porządku 
konieczności zewnętrznej i porządku naszej świadomości, staje się — we
dług Langego — możliwe przekroczenie materializmu; prowadzi ono bo
wiem do negacji „bezwzględnej rzeczywistości” materii i do zrozumienia, 
że oba te porządki są przejawem czegoś, co pozostaje dla nas ukryte. „Od
robina wątpienia o «bezwzględnej rzeczywistości» materii i jej ruchów — 
a mamy gotowe stanowisko Kanta, który oba łańcuchy przyczynowe: łań
cuch natury według konieczności zewnętrznej i łańcuch naszej empirycz
nej świadomości według swobody i motywów duchowych, uważa jedynie 
za objawy trzeciego, ukrytego łańcucha, którego prawdziwa natura po
zostaje dla nas wiecznie nieznaną” 43.

Na konieczność rozróżnienia procesów zachodzących w systemie ner
wowym i wrażeń, które — choć z nimi związane — są jednak czymś za
sadniczo różnym, zwraca także uwagę Zeller, który w aneksie do oma
wianego artykułu pisze: „wrażenia są [...] czymś innym niż procesy zacho
dzące w nerwach i mózgu [...] pozostaje dla nas całkowicie nie znane, 
w jaki sposób z ruchów mechanicznych [...] powstają wrażenia” 44. Ta dwo

41 „[...] zmuszeni jesteśmy zbiorowy świat badania natury pojmować jako świat 
zjawisk, obok którego zjawiska życia duchowego ]...] co do istoty pozostają czymś ob
cym”. Op. cit., t. II, s. 161.

42 »[..■] pomieszanie podmiotowych i przedmiotowych pierwiastków w  naszym  
pojmowaniu rzeczy jest jednym z zasadniczych rysów myślenia arystotelesowskiego 
[...] rozwiązanie zagadnienia nie mogło udać się [...], dopóki nie zrozumiano tego, że 
ogólnością jest to, co leży w  naturze naszego umysłu, przez który wszystko poznaje
m y”. Op. cit., t. I, s. 148—151.

43 Ibidem,  s. 282.
44 „[...] die Empfindungen sind [...] etwas anderes, als die Vorgänge in den Ner

ven und dem Gehirn [...] est bliebe uns [...] ganz unbekannt, in welcher Weise aus
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istość doświadczenia interpretowana jest przez Langego jako rozszczepie
nie samej natury ludzkiej, w wyniku którego człowiek jest jednocześnie 
podmiotem poznającym obiektywne prawidłowości przyrodnicze i zarazem 
przedmiotem, który podporządkowany jest prawom danej w doświadcze
niu przyrody 45. I choć poznawane przez niego obiektywne prawidłowoś
ci obowiązują również jego samego, jako podmiot czujący i świadomy nie 
daje się zredukować do przedmiotowych praw porządku przyrody. Próbu
jąc powiązać ze sobą oba te aspekty natury ludzkiej Lange stara się łą
czyć ze sobą wyniki badań fizyki i psychologii. Ostatecznie jednak docho
dzi do wniosku, że obie te nauki, podobnie jak odpowiadające im „sfery 
rzeczywistości”, są na tyle od siebie różne, że żadna z nich nie daje się 
zredukować do drugiej: „wszelkiej analogii pomiędzy procesami zacho
dzącymi w naturze a zachodzącymi w człowieku braknie nam zupełnie” 46. 
Ponieważ jednak współwystępowanie czucia i procesów fizjologicznych 
jest faktem, który trzeba jakoś wytłumaczyć, a „w naszej istocie nie moż
na przypuszczać przepaści” 47, Lange jest przekonany, iż „niemal nie po
dobna uniknąć starej spinozowskiej myśli, że oboje są jedną i tą samą 
rzeczą, padającą niejako na odmienne organy poznania” 4S. I rzeczywiście, 
stanowisko Langego zbliża się bardzo w tym punkcie do paralelizmu psy
chofizycznego Spinozy- Fundamentem ruchów molekularnych i ducho
wego odczuwania jest „transcendentny rdzeń naszej istoty ludzkiej” 49, 
a duchowa wartość treści czucia” 50 nie daje się oddzielić od zjawiska na
tury  fizycznej. Natomiast procesy fizjologiczne stanowią tylko pewien as
pekt rzeczywistości, która — z drugiej strony — objawia się jako duchowa.

Nie powinno się więc — według Langego — traktować ludzkiej „or
ganizacji duchowej” jako „czegoś osobnego”, jak to czynią „nowsi kan- 
tyści”, lecz uznać należy, że stanowi ona „stronę transcendentną objawia
jącej się nam organizacji fizycznej — «rzecz samą w sobie mózgu»” 51. Na
tomiast w fizyczno-psychicznej organizacji człowieka trzeba widzieć je
dynie „zjawisko”. Tylko w ten sposób można — według Langego — unik

den mechanischen Bewegungen im Centralorgan Empfindungen entspringen”. V o rt
räge and Abhandl., op. cit., s. 500—501.

45 Lange mówi o przepaści „między człowiekiem jako przedmiotem empiryczne
go badania i człowiekiem, który jako podmiot ma świadomość siebie”. Op. cit., t. 1, 
s. 75.

46 Ibidem, t. II s. 278.
47 Ibidem,  s. 402.
48 Ibidem,  s. 157.
49 „Ten sam transcendentny rdzeń naszej istoty ludzkiej, przez zmysły daje 

nam obraz świata rzeczywistości i w  najwyższych funkcjach poetycznej i twórczej 
syntezy doprowadza nas do wytworzenia sobie świata ideału”. Ibidem,  s. VI.

50 Ibidem,  s. 350.
51 Ibidem,  s. 386.
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nąć zarówno materializmu, jak i idealizmu, a więc wszelkich tez metafi
zycznych-52. Nie należy mówić — jak to na przykład czynił O. Liebmann —
o organizacji ducha, lecz zawsze o organizacji psychofizycznej, przez którą 
„organizacja duchowa” może się tylko przejawiać. Na takich to podsta
wach oparł Lange swoją koncepcję aprioryczności. Uważał on, że Kant 
niesłusznie za źródło aprioryczności uznał same kategorie, podczas gdy po
winny być one rozważane jedynie jako wyraz tego, co jest a priori w spo
sób pierwotny, tj. „organizacji psychofizycznej” będącej przyczyną syn
tezy a priori53. Wyjaśniając aprioryczne prawa poznania wyłącznie z ge
netycznego punktu widzenia Lange dowodził, że „psychofizyczny ustrój 
nasz [...] dany jest przed wszelkim doświadczeniem” 54 i że to on właśnie 
sprawia, że oddziaływania świata zewnętrznego porządkowane są zgodnie 
z wymienionymi przez Kanta kategoriami. Nie trudno zauważyć, że te 
twierdzenia Langego nie dają się utrzymać. Jak bowiem można przyjąć 
tezę głoszącą, że organizacja psychofizyczna wyprzedza wszelkie doświad
czenie, skoro ona sama została uznana za „zjawisko”, a więc sama z doś
wiadczenia się wywodzi i tylko w jego ramach może zostać scharaktery
zowana?

Nie sposób odmówić racji Laasowi, który twierdzi, że a priori Langego 
tak bardzo różni się od a priori Kanta, iż przestaje mieć z nim w ogóle co
kolwiek wspólnego poza samym terminem. Aprioryzm Langego daje się — 
zdaniem Laasa — sprowadzić do stwierdzenia, że część naszych pojęć i po- 
znań wypływa z „natury ludzkiej” 55, a aprioryczny składnik doświadczenia 
jest to podmiot metafizyczny, zastąpiony — jak u Schopenhauera — swoim 
„fenomenalnym reprezentantem” 50.

Tak więc, chociaż H. Cohen w przedmowie do piątego wydania His
torii materializmu nazywa Langego „apostołem kaniowskiego światopo
glądu” 57, a H. Vaihinger uważa go za głównego obrońcę stanowiska kry
tycznego 5S, to wydaje się, iż należy przychylić się raczej do opinii E. La-

52 Ibidem,  s. 45—46.
53 „U Kanta [...] kategorie oznaczają «pojęcia pierwotne czystego rozumu» [...] 

tymczasem my postawiliśmy tu «organizację»”. Ibidem,  s. 69.
54 Ibidem,  s. 52.
55 Zob. E. Laas, op. cit., s. 624, 626: „Wir finden in dem Langeschen Apriorismus 

nur keine andere Behauptung eigenartigen Charakters mehr, als die psychologisch — 
metaphysische, dass ein Theil unserer Begriffe und Erkentnisse «aus der bleibenden 
Natur des Menschen» stammt”; ibidem,  s. 626.

58 „[...] Für Lange wäre dieses metaphysische Subject selbst a priori; da er es 
aber als Kantianer in Unerkennbarkeit versinken lässt, substituirt er ihm ähnlich 
wie Schopenhauer seinen phänomenalen Repräsentanten: den Leib”. Ibidem,  s. 615.

57 Zob. F. A. Lange, Geschichte des Materialismus und K rit ik  seiner Bedeutung  
in der G egenwart,  Leipzig 1896.

53 Zob. H. Vaihinger, Hartmann, Dühring und Lange, s. V—VI.
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asa 59 i zbliżonego do niej poglądu G. Lehmanna, że Lange widzi Kanta 
w perspektywie sensualizmu, pozytywizmu i materializmu, i że w ogólności 
neokantyzm „fizjologiczny” cechuje przynależność do „antropologizmu”, 
wywodzącego się od Friesa i prowadzącego do Feuerbacha eo. Lehmann 
stwierdza wprawdzie, że w Historii materializmu zawarty jest pierwszy 
Kantbild neokantyzmu, który w istotny sposób różni się od tradycyjnego, 
nie można jednak — jego zdaniem — uznawać Langego za założyciela 
szkoły marburskiej, za którego często uchodzi61. Neokantyzm Langego po
legał bowiem tylko na wykorzystaniu kaniowskiej filozofii „w walce prze
ciwko przyrodniczemu obiektywizmowi [...] i importowanemu z Anglii em- 
pirystycznemu pozytywizmowi Milla” 62. O oryginalnej i spójnej interpre
tacji Kanta nie może tu być mowy i nie o nią wcale chodzi. „Właściwa 
recepcja Kanta” zostanie dokonana dopiero przez Cohena, Riehla i Win- 
delbanda, należy więc — według Lehmanna — odróżniać neokantyzm lat 
siedemdziesiątych, polegający na systematycznej interpretacji całej filozo
fii Kanta, od fizjologicznego neokantyzmu lat pięćdziesiątych-sześćdzie- 
siątych.

II

Stanowisko Zellera, Trendelenburga, a także wielu innych autorów 
analizujących w tym okresie kantowską teorię kategorii i form naoczności
i usiłujących zrozumieć, na czym polega ich aprioryczny charakter, opiera 
się zazwyczaj na takim rozumieniu filozofii Kanta, które nie bierze pod 
uwagę tego, iż obszar doświadczenia określony apriorycznymi prawami 
jest całością szerszą niż obszar przedmiotów poznawanych bezpośrednio

59 Wg E. Laasa kantyzm Langego „hat doch nach Form und Inhalt einen fast 
ebenso starken Zug in’s Dilletantische wie der von Helmholtz oder Fick. Er ist red
selig, schwankend, ungenau und synkretisch”. Op. cit., s. 623.

60 Zob. G. Lehmann, Geschichte der nachkantischen Philosophie,  Berlin 1931, 
s. 175; zob. także: G. Lehmann, Geschichte der Philosophie, s. 61: „Mit Langes Lehre 
von der Gattungsorganisation haben wir die Plattform seines Neukantianismus er
reicht. Wir finden diese Lehre auch bei den anderen Vertretern des physiologischen 
Neukantianismus, und sie entspricht durchaus jenem «Anthropologismus» von Fries 
bis Feuerbach, der das Denken im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts beherrscht”.

61 „Lange gilt als Begründer der Marburger Schule. Das ist er zwar nicht, aber er 
hat H. Cohen nach Marburg verholfen [...]”. Ibidem,  s. 58.

62 „Langes Neukantianismus ist nicht die Frucht eines langen Kantstudiums oder 
überhaupt einer um ihrer selbst willen unternommen Kantinterpretation, sondern 
eine Sichtung der kantischen Philosophie zum Zwecke ihrer Verwertung im Kampfe 
gegen den naturwissenschaftlichen Objektivismus [...] und gegen den aus England 
importirten empiristischen Positivismus J. S. Mill. Ibidem,  s. 59—60.
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przez poszczególne podmioty empiryczne i że zależności występujące mię
dzy tymi podmiotami i poznawanymi przez nie przedmiotami zachodzą 
w obrębie doświadczenia, które — jako całość — jest konstytuowane przez 
aprioryczne prawa. W rozważaniach autorów omawianego okresu zasadni
czymi punktami odniesienia dla tak czy inaczej rozumianego a priori jest 
z jednej strony empiryczny podmiot poznający, a nie transcendentalny jak 
u Kanta, a z drugiej — bliżej nieokreślona rzeczywistość, wobec podmiotu 
empirycznego zewnętrzna i od niego niezależna. Z takim ujęciem apriorycz- 
ności łączy się określone rozumienie jej stosunku do tego, co subiektywne
i obiektywne. Głównie też na tym problemie koncentrują się dyskusje. 
W dyskusjach tych za subiektywną część naszego doświadczenia uważa się 
podmiot empiryczny i charakterystyczny dla niego sposób ujmowania da
nej mu rzeczywistości, za część obiektywną zaś — rzeczywistość pozna
waną. To rozszczepienie obszaru doświadczenia występuje niemal u wszyst
kich autorów i stanowi źródło zasadniczych trudności, które powstają, gdy 
tylko chcą oni wyjaśnić funkcje i sens poznania apriorycznego.

Charakterystyczne są z tego względu wywody E. Zellera. Odróżnia on 
aprioryczne prawa ludzkiej aktywności duchowej (Geistesthatigkeit) od 
praw obiektywnego zdarzenia (Geschehens), wypływających z „natury 
rzeczy”, przeciwstawionej naturze ludzkiej03. Jak to się dzieje, że prawa 
aprioryczne dotyczą poznawanej przez nas rzeczywistości „obiektywnej”, 
tego wytłumaczyć nie potrafi. Rozbicie doświadczenia na subiektywną 
aprioryczność i obiektywną prawidłowość uniemożliwia w ogóle zrozu
mienie apriorycznego charakteru obecnych w doświadczeniu prawidłowości
i ich stosowalności do rzeczywistości jako przedmiotu naszego poznania.

Usiłując wyjaśnić aprioryczny charakter form naoczności Zeller wpro
wadza rozróżnienie: Raumanschauung i der Raum se lbs t64. Pierwsza ma 
być empiryczna, druga — aprioryczna, to znaczy: fakt, iż w ogóle mamy 
do czynienia z przestrzenią i czasem, wynika z praw apriorycznych, na
tomiast same przestrzenne dane naoczne mają charakter empiryczny. Te 
prawa aprioryczne, z których ma wynikać przestrzenny i czasowy charak
ter naszych spostrzeżeń, nie mogą jednak zostać uznane za prawa pod
miotowego sposobu poznawania, bowiem — zdaniem Zellera — wielość,

63 „[...] apriorisch oder angeboren sind nur die Gesetze unserer eigenen Geistes- 
thätigkeit [...] Die Gesetze des objektiven Geschehens dagegen [...] entspringen nicht 
aus unserer Natur, sondern aus der Natur der Dinge”. E. Zeller, Ueber Bedeutung  
und Aufgabe...,  s. 515.

04 „[...] die Raumanschauung und der Raumbegriff sind empirischen Ursprungs, 
der Raum selbst dagegen ist, nach der subjektiven Seite betrachtet, eine apriorische 
Form der Verknüpfung gewisser Empfindungen, eine aprioriche Anschauungsform. 
Ibidem,  s. 510.
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czas, a także liczba stanowią formy samego b y tu #5. Jedynie prawom myś
lenia można przyznać charakter podmiotowy.

W swoim rozumieniu „obiektywnego” charakteru form naoczności Zel- 
ler zajmuje stanowisko zbliżone do Trendelenburga, którego katedrę 
w Berlinie przejął w 1872 r. Zbieżność poglądów obu myślicieli wywodzi 
się, być może, z głębokich związków łączących ich z filozofią grecką. Za
równo dla Trendelenburga, jak i dla Zellera transcendentalny charakter 
kaniowskiego idealizmu pozostał do końca niezrozumiały. Poznanie poj
mują oni przede wszystkim jako odzwierciedlenie rzeczywistości. Jakkol
wiek wynik poznania uwarunkowany jest oczywiście przez rozmaite for
my i procesy pośredniczące między umysłem a rzeczą, byt obiektywny 
wraz z tym, co go charakteryzuje, niezależny jest od prawidłowości okreś
lających proces jego poznawania. Sama możliwość konstytuowania po
znawanej rzeczywistości przez podmiot jawi się w tej perspektywie jako 
niedopuszczalna.

Dlatego właśnie odpowiedź na pytanie: jak to się dzieje, że prawa aprio
ryczne i subiektywne stosują się do „rzeczywistości obiektywnej” danej 
nam w doświadczeniu, znajdują oni nie u Kanta, choć Zelłer programowo 
do Kanta nawiązuje, lecz raczej w rozwiązaniach zbliżonych do arystote- 
lesowskiego, a więc zakładających z góry zgodność myślenia i bytu 66.

Przykładem bardzo rozpowszechnionego sposobu pojmowania funkcji 
kategorii w poznaniu jest dyskusja J. U. Wirtha i H. Ulriciego na łamach 
„Zeitschrift fur Philosophie und philosophische K ritik” 67. Argumenty 
używane przez Wirtha na rzecz „obiektywnego” charakteru kategorii 
świadczą wyraźnie o zupełnym niezrozumieniu kaniowskiego pojęcia do
świadczenia. Stwierdza on bowiem, że gdyby kategorie nie były obiek
tywne, nasze wrażenia nie mogłyby być tym, czym faktycznie są, a więc 
czymś, co jest określone i uporządkowane. Z zależności wrażeń od kategorii 
wyprowadzany jest następnie wniosek o obiektywności tych ostatnich, 
przy czym obiektywność ta przeciwstawiana jest subiektywności kategorii 
kaniowskich. Zbliżony punkt widzenia reprezentuje Zeller, który, podobnie 
jak Wirth, wyrzuca Kantowi formalizm i wyraża przekonanie, że formal
ny składnik doświadczenia nie może mieć wyłącznie subiektywnego cha

65 „[...] Zahl und Zeit sind [...] keine blos subjektiven Vorstellungsformen, son
dern allgemeine Formen des Seins und Geschehens Ibidem,  s. 522.

66 Zob. A. Trendelenburg, Historische Beiträge zur Philosophie, Berlin 1867, t. III 
s. 218: „Soll überhaupt das Denken zu den Dingen einen Eingang haben, so wird dies 
nur dadurch geschehen können, dass eine Thätigkeit, welche zwar in den Dingen 
blind, aber im Denken bewusst geschieht, das Blinde dem Bewusstsein aufschliesst”.

67 Zob. „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”. Bd. 44, 1864, 
s. 57—58.
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rakteru, ponieważ także wrażenia zewnętrzne muszą być nam dane w o- 
kreślonej formie i porządku 68. Wielość i zmienność wrażeń może wypły
wać — według Zellera — jedynie z wielości i zmienności rzeczy. Kantowski 
idealizm transcendentalny jest więc nie do utrzymania.

Można zauważyć, że większość autorów, krytykujących w tym okresie 
kantowski „idealizm” i „subiektywizm”, nie zdaje sobie sprawy, iż zwal
czany przez nich subiektywizm ma niewiele wspólnego z kaniowskimi 
koncepcjami, obiektywność natomiast, którą przypisują formom naocz- 
ności czy kategoriom, rozumiana jest przez nich w sposób zupełnie nie „kry
tyczny”. Nie biorą bowiem pod uwagę tego, że ustalenie prawidłowości 
przedmiotowych bez uwzględnienia ich odniesienia do podmiotu stanowi 
właśnie przeciwieństwo krytycznego sposobu myślenia i że odniesienie to 
nie musi wcale oznaczać subiektywizacji obiektywnych prawidłowości.

Kiedy Zeller twierdzi, że forma, w jakiej występują wrażenia, nie może 
być subiektywna, ponieważ określa prawidłowości o charakterze przed
miotowym, ma rację o tyle, że istotnie forma ta nie może być uzależniona 
od przypadkowych i indywidualnych okoliczności, określających konkretny 
ak t spostrzegania. Z negacji tego rodzaju subiektywności nie wynika jed
nak zaprzeczenie podmiotowego charakteru formalnych prawidłowości 
obecnych w doświadczeniu. Ten podmiotowy charakter nie ma bowiem nic 
wspólnego z przypadkowymi cechami indywidualnego aktu poznawczego, 
lecz wskazuje na zasadnicze prawidłowości związane z podmiotowym cha
rakterem  relacji poznawczej jako takiej. Zeller stara się wykazać, że kate
goria przyczynowości, która stanowi aprioryczny warunek doświadczenia, 
jest zarazem prawem dotyczącym rzeczywistości „obiektywnej”, od doś
wiadczenia niezależnej °9. Ponieważ jednak doświadczenie ma u niego sens 
subiektywny, jest „całością przedstawień” 70, nie może on znaleźć przejścia 
od aprioryczności prawa przyczynowości do tego, co stanowi jego odpo
wiednik w świecie obiektywnym.

Na szczególną uwagę zasługuje interpretacja a priori dokonana przez 
A. Trendelenburga, jednego z największych fioozofów tego okresu, którego 
łączniami byli tak wybitni myśliciele jak H. Cohen i F. Brentano. Trende- 
lenburg pojmował a priori jako subiektywne, uważał bowiem, że „forma

68 „[...] die äusseren Eindrücke müssen uns [...] nothwendig auch in einer bestim 
mten Form und Ordnung gegeben sein [...]”. Zeller, op. cit., s. 492.

69 „[...] die allgemeine Voraussetzung [...] dass eine Causalverknüpfung unter den 
Dingen wirklich bestehe und nicht erst von uns in sie hineingelegt werde [...] können 
wir deshalb nicht bezweifeln, w eil mit ihr jede Möglichkeit des Denkens aufgehoben 
würde”. Ibidem, s. 519.

70 „[...] wir unter der Erfahrung die Gesammtheit der Vorstellungen verstehen 
-welche uns aus der Wahrnehmung [...] entstehen”. Ibidem,  s. 502-
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przestrzeni, forma czasu, forma jedności w kategoriach [...] mają swe 
źródło w aktywności naszego ducha [...]” ” , nie przeczy to jednak wcale — 
jego zdaniem — temu, aby formom tym „odpowiadało coś w rzeczach” 72, 
a więc ich obiektywności. Zgodnie z Kantem Trendelenburg uznawał 
aprioryczny charakter praw matematyki, starał się jednak aprioryczność 
tę zinterpretować w taki sposób, by nie prowadziła do wniosku o idealnym 
charakterze form naoczności. Tak więc, według Trendelenburga, obok 
empiryzmu, który dowodzi, że przestrzeń i czas są zaczerpnięte z doświad
czenia •— czyli wyłącznie obiektywne, oraz transcendentalnego idealizmu 
Kanta, traktującego czas i przestrzeń jako „formy tkwiące w naszym du
chu”, możliwe jest jeszcze stanowisko trzecie (wyłożył je Trendelenburg 
w Logische Untersuchungen), uznające obie te formy za subiektywne
i obiektywne zarazem, ponieważ wypływają „z pierwotnej aktywności 
(ursprüngliche Thätigkeit) dotyczącej zarówno ducha, jak rzeczy” 7S.

Przypatrując się bliżej wywodowi tej koncepcji można zauważyć, że 
Trendelenburg — jak to już podkreślał Grapengiesser 74 — rozważał opozy
cje tego, co subiektywne i tego, co obiektywne jakby na dwóch różnych 
płaszczyznach. Jedna z nich jest wyznaczona przez stosunek między a priori
i a posteriori, druga — przez stosunek między tym, co zależne od świado
mości a tym, co rzeczywiste, co jest „samo w sobie”. Są to płaszczyzny 
różne. Pierwsza dotyczy tego, co pierwotne w poznaniu, druga natomiast 
bierze pod uwagę zależności bytowe. Obiektywność, uznawana przez Tren
delenburga za niezależną od subiektywnych form naszego doświadczenia, 
to oczywiście obiektywność rozumiana jako An-sich-sein. Tak pojętą obiek
tywność łączył on z subiektywnością rozumianą jako poznanie apriorycz

71 „Das a priori  drückt einen Ursprung in unserem Erkennen aus. Die Form des 
Raumes, die Form der Zeit, die Form der Einheit in den Kategorien, so wie im Zweck 
haben einen Ursprung in der Thätigkeit unseres Geistes und als Formen dieses Urs
prungs wenden wir sie an, insofern sind sie subjectiv”. A. Trendelenburg, Historis
che Beiträge, op. cit., s. 223.

72 „Aber das hindert nicht, dass ihnen etwas in den Dingen entspreche; und 
nur wenn ihnen etwas in den Dingen entspricht, [...], gibt es ein Recht der Anwendung 
auf die Dinge, dargestalt, dass sie dann uns unsere Erkentniss nicht verfälschen, son
dern begründen”. 'Ibidem.

73 „[...] es ist etwas Anderes, ob man Raum und die Zeit für nur objectiv hält, 
wie der Empirismus die Vorstellung des Raumes und der Zeit erst aus dem Aeus- 
sern empfängt und entnimmt, [...] oder ob man sie für nur subjectiv hält, so dass sie 
nichts sind als in unserm Geiste bereit liegende Formen, und diese Anschauung 
behauptet Kant, oder ob man sie, w ie die logischen Untersuchungen ausführen, für 
subjectiv und objectiv zugleich hält, dergestalt, dass sie aus einer für den Geist und 
für die Dinge geltenden ursprünglichen Thätigkeit entstanden, beides, subjective und 
objective Bedeutung haben”. Ibidem.

74 Zob. C. Grapengiesser, K a n t’s Lehre von Raum und Zeit; Kuno Fischer und
Adolf  Trendelenburg,  Jena 1870.
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ne. Łączył zatem ze sobą człony opozycji występujące w różnych płasz
czyznach. Aby zabieg taki był dopuszczalny, trzeba było założyć z góry 
wzajemną zgodność obu .płaszczyzn. Trendelenburg uważał, że mamy pra
wo zgodność taką przyjąć, istnieją bowiem elementy wspólne dla bytu
i myślenia: jest to „ruch konstruktywny” i działalność celowa. Ruch jest 
pierwotną aktywnością subiektywną i obiektywną równocześnie. Nie wy
wodzi się z doświadczenia, lecz stanowi jego warunek 75. Jego produktami 
są przestrzeń i czas: formy oglądu i formy bytu równocześnie. Myślenie 
jest w swej istocie właśnie takim ruchem konstruktywnym, który wytwa
rza sam z siebie a priori formy naoczności i kategorie. Ten sam ruch, który 
jest konstruktywną zasadą myślenia stanowi zarazem twórczy czynnik 
(das Erzeugende) obecny w m aterii76.

Rzeczywista zgodność myślenia i bytu nie jest nam wprawdzie dana 
w sposób bezpośredni; Trendelenburg uważa jednak, że możemy ją od
kryć, skoro tylko rozważymy dokładnie wzajemne stosunki myślenia i by
tu. Przekonamy się wówczas, że to, co subiektywne i to, co obiektywne 
oparte jest na wspólnej zasadzie 77. Stanowisko swoje Trendelenburg prze
ciwstawia kaniowskiemu idealizmowi, opartemu — jego zadaniem — właś
nie na rozdzieleniu subiektywności i obiektywności78. Ta polemika z Kan
tem była oparta w znacznym stopniu na nieporozumieniu 79.

Trendelenburg był z pewnością filozofem wybitnym, swoją interpre
tację Kanta opierał na bardzo skrupulatnej i wnikliwej analizie jego dzieł,

75 „Die constructive Bewegung ist eine geistige That, welche nicht erst von der 
Erfahrung abhängt, aber diese möglich macht. A. Trendelenburg, Geschichte der  
K ategorienlehre,  Berlin 1846, s. 366.

76 „[...] die constructive Bewegung die Grundthätigkeit des Denkens ist, [...] 
Aber die Bewegung liegt [...] ebenso als eine Grundthätigkeit den Dingen zu Grunde. 
Wie sie im Denken constructiv wirkt, so ist sie in der Materie das Erzeugende”. 
Ibidem,  s. 367.

77 „Das Subjective und Objective, drück nicht zwei coordinirte Arten aus, w el
che einander ausschliessen, [...] sondern das Subjective und Objective bezeichnet nur 
Beziehungen, welche sich vereinigen können, nur den Ursprung und die dadurch be
dingte Geltung A. Trendelenburg, Beiträge..., s. 222.

78 Zob. A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen, Leipzig 1862, s. 163: „Wie 
er [Kant] einmal Subjektives und Objektives trennte, warf er die Dinge entweder 
in die eine oder die andere Klasse. [...] Wir dürfen also keineswegs Raum und Zeit 
den Dingen absprechen, w eil Kant sie im Denken fand”.

79 Kuno Fischer przeprowadził krytykę zasadniczych koncepcji Trendelenburga, 
starając się jednocześnie wykazać bezpodstawność jego zarzutów pod adresem Kanta 
(S ys tem  der Logik und Metaphysik,  Heidelberg 1865). Krytyka ta — często nie dość 
rzetelna i mało wnikliwa -— stała się początkiem długotrwałego sporu między dwoma 
filozofami, przerwanego dopiero przz śmierć Trendelenburga. Na szczególną uwagę 
zasługuje krytyczna analiza poglądów Trendelenburga dokonana przez H. Cohena 
w: K ants  Theorie der Erfahrung.
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nie można na pewno zarzucić mu powierzchowności, o której nie bez racji 
mówi się często przy omawianiu „neokantyzmu fizjologicznego”. Mimo 
to jednak trzeba stwierdzić, iż jedna z zasadniczych myśli Kanta — ta, że 
idealizm transcendentalny jest empirycznym realizmem — pozostała dla 
niego niezrozumiała. Przyczyny tego niezrozumienia można by szukać 
w różnych kierunkach, można tu winić arystotelizm Trendelenburga, moż
na także powoływać się na — powszechne w tym czasie a wywodzące się 
jeszcze od Friesa — „subiektywizowanie” i „antropologizowanie” kaniow
skiej krytyki poznania. W każdym razie, jeśli poszukiwać będziemy filozo
ficznych założeń, na których oparte jest właściwe dla Trendelenburga
i innych myślicieli tego czasu — a jak się wydaje — niezgodne z zasadni
czymi intencjami Kanta — ujęcie problemu poznania apriorycznego, to na 
plan pierwszy wysunie się takie rozumienie poznania i jego teorii, które — 
w płaszczyźnie epistemologicznej — traktuje przedmiot i podmiot pozna
nia jako dwie dziedziny czy sfery rzeczywistości z góry od siebie oddzielo
ne i całkowicie sobie obce, które w zagadkowy sposób komunikują się ze 
sobą przez poznanie. To, że Trendelenburg akcentuje istotną jedność su
biektywnego i obiektywnego, nie przeczy wcale tej interpretacji, jedność 
bowiem zostaje ugruntowana wyłącznie w bycie, a nie w poznaniu. P ra
widłowości dające się wykryć na terenie poznania mogą być — zdaniem 
Trendelenburga — wyjaśnione tylko w oparciu o zasady pozapoznawcze. 
Jeśli jednak w płaszczyźnie epistemologicznej podmiot i przedmiot zosta
ją od siebie oddzielone, droga do zrozumienia kaniowskiego transcenden
talnego idealizmu, będącego zarazem empirycznym realizmem, pozostaje 
odcięta.

W perspektywie kaniowskiej to, co obiektywne i to, co subiektywne 
ukazuje się jako nierozerwalnie ze sobą związane, gdyż przedmiot i pod
miot stanowią dwa konieczne punkty odniesienia wszelkiego doświadcze
nia. Dlatego też a priori musi być uznane za obiektywne w tym sensie, że 
jako warunek możliwości całego doświadczenia i wszelkich prawidłowości
o charakterze przedmiotowym zawartych w jego obrębie, nie może być 
uzależnione od psychologicznie pojętych własności podmiotu poznającego, 
który sam — jako przedmiot doświadczenia — podlega jego apriorycznym 
warunkom. Subiektywnym można nazwać a priori tylko przy założeniu, 
że subiektywność ta jest pojęta jako warunek i założenie wszelkiej obiek
tywności.

Próbę takiego ujęcia kantowskiego problemu a priori, które rozpatruje 
człony opozycji subiektywne — obiektywne jako dwa nie dające się od 
siebie oddzielić korelaty wszelkiego poznania, znajdujemy — przed Cohe
nem-— chyba tylko u O. Liebmanna. Już w swojej pierwszej książce: Kant 
und die Epigonen, przeciwstawił się antropologicznemu ujęciu apriorycz- 
ności, podkreślając iż to nie tylko przedmiot poznania zależny jest od form
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naoczności i kategorii, ale także jego podm iot80. Ponieważ w każdym po
znaniu przedmiot i podmiot są ze sobą nierozerwalnie sprzężone, wszelkie 
próby wyprowadzenia form apriorycznych z psychologicznie pojętego pod
miotu poznającego są z góry skazane na niepowodzenie. Konkretny pod
miot empiryczny sam podlega apriorycznym warunkom poznania, które 
stanowią fundament zarówno świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

W jednej ze swoich późniejszych prac. — Die Klimax der Theorien — 
Liebmann stara się wykazać, że nawet najbardziej bezpośrednie dane em
piryczne zawierają w sobie „nieempiryczne przesłanki” 8I. Doświadczenie 
jest możliwe jedynie dzięki czynnikom, które same nie mogą stać się przed
miotami doświadczenia. Tylko przy pomocy systemu nieobserwowalnych
i ponadempirycznych przesłanek, może dokonać się powiązanie izolowa
nych faktów. Te przesłanki określa Liebmann jako: theoretische Interpo
lationsmaximen der Erfahrungswissenschaft82, bez nich nie byłoby możli
we praktyczne doświadczenie życia codziennego ani metodyczne doświad
czenie nauki. W odróżnieniu więc od Cohena, dla Liebmanna aprioryczne 
są nie tylko te elementy poznania, które warunkują naukę, lecz także te, 
które stanowią podstawę doświadczenia potocznego 83.

Główną przyczyną błędnego ujęcia doświadczenia przez empiryzm 
jest — zdaniem Liebmanna — pomieszanie problemów teoriopoznawczych 
z psychologicznymi. Pomieszanie to polega na zastąpieniu pytania o wa
runki wszelkiego poznania — pytaniem o genezę poznań, do których 
dochodzi indywidualny duch ludzki84.

Wielka zasługa kaniowskiego krytycyzmu polegała — według Liebma
nna — właśnie na tym, że jego punktem wyjścia była nie dusza czy mózg,

80 „[...] Subject selbst sammt seinem unzertrennlichen Correlate, dem Object, 
ohne Voraussetzung, von Raum, Zeit und Kategorien, nicht nur nicht empfinden, vor
stellen, erkennen könnte, sondern sogar überhaupt Nichts wäre”. Q. Liebmann, K an t  
und die Epigonen, s. 148.

81 „Die genauere Analyse stösst auf ein System über jeden möglichen und wirk
lichen Beobachtungsinhalt hinausreichender, mithin nichtempirischer Prämissen, 
durch deren Anwendung auf die Wahrnehmungsdata erst Dasjenige zu Stande gebracht 
wird, was im wissenschaftlichen, theilweise auch im alltäglichen Sinne Erfahrung 
heisst”. O. Liebmann, Die K lim ax  der Theorien, Strassburg 1884, s. 76

82 Ibidem,  s. 77.
83 W G edanken und Thatsachen  (Strassburg 1901, t. 2, s. 3). Liebmann mówi 

o a priori, które „tkwi u podstaw całego empirycznego świata zewnętrznego i w ew 
nętrznego”.

84 „Der weitverbreitete Irrthum [...] geht dahin, als ob durch Einsicht in die 
psychologische Entstehungsweise eines Gedankens zugleich ein Urtheil über dessen 
objective Gültigkeitssphäre gewonnen werden könnte [...]”. Die Klimax... , s. 73.
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lecz świadomość pojęta jako to, co pierwotne (das Ursprüngliche) 85. Świa
domość ta nie powinna być rozumiana jako „samoświadomość” (Selbst
bewusstsein) czy jako Ja empiryczne, lecz jako Ja, które jest podstawą 
wszelkiego doświadczenia i „całego empirycznego świata w ogóle” 80. Tylko 
to Ja, będące warunkiem empirycznego bytu, może dokonać rozgraniczenia 
między psychologicznym światem wewnętrznym a materialnym światem 
zew nętrznym 87. Bez sensu natomiast jest poszukiwanie jakiegokolwiek 
substratu czy reprezentanta transcendentalnej jedności świadomości.

Między kaniowskim a priori a ideami wrodzonymi istnieje, zdaniem 
Liebmanna, zasadnicza różnica: Kant starał się wyprowadzać ogólne i ko
nieczne poznania aprioryczne nie z — tak czy inaczej pojętej — duszy, lecz 
z „podstawowych norm i form świadomości poznającej” “ , od której zale
ży zarówno nasze życie duchowe, jak i nauka o nim, zarówno byt cielesny, 
jak i naukowe przyrodoznawstwo. Badanie apriorycznych funkcji świado
mości, określających prawa rządzące wszelkim poznaniem, stanowi zadanie 
filozofii transcendentalnej.

III

Problemy związane z rozumieniem poznania transcendentalnego po
winny być potraktowane ze szczególną uwagą. Sposób pojmowania pozna
nia transcendentalnego ma bowiem istotne konsekwencje dla rozumienia 
samego a priori. W zależności od tego, czy przyjmuje się, iż do poznania 
apriorycznych elementów naszego doświadczenia dochodzimy na drodze 
indukcji (F. A. Lange) bądź refleksji psychologicznej (J. B. M eyer)89, czy 
też dedukcji (K. Fischer) lub refleksji metodologicznej nad samą nauką 
(H. Cohen), to, co a priori interpretowane jest albo w sensie uwarunko
wań psychologicznych, albo w sensie czysto formalnych prawidłowości lo
gicznych.

Punktem wyjścia dla wszystkich niemal dyskusji nad poznaniem trans

85 „Das Neue [...] Epochemachende an Kant’s Kriticismus [...] liegt darin, dass er 
nicht etwa von der Seele ausgeht, oder vom Gehirn, [...] sondern vom Bewusstsein, 
welches das Ursprüngliche ist”. O. Liebmann, Gedanken... , ŝ . 3.

86 „[...] die Transcendentalphilosophie redet nicht von dem Selbstbewusstsein oder 
empirischen Ich als einem psychologischen Phänomen [...] sie redet von dem Ich als 
der Basis aller Erfahrung, aller Erfahrungswissenschaft und der ganzen empirischen 
Welt überhaupt”. Ibidem,  s. 35.

87 „Niemand ausser dem erfahrungsbedingenden. Ich kann die Grenze zwischen  
der subjectiven Aufeinanderfolge des Wahrnehmens und der objectiven Aufeinander
folge des Wahrgenommenen ziehen, also der psychologischen Innenwelt eine m ate
rielle Aussenwelt entgegensetzen”. Ibidem,  s. 38.

88 O. Liebmann, Z ur Analysis der Wirklichkeit ,  Strassburg 1900, s. 222.
89 Zob. J. B. Meyer, K a n t’s Psychologie, Berlin 1870.
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cendentalnym w omawianym okresie był wykład Kuno Fischera: Die bei
den kantischen Schulen in Jena, wygłoszony 1 lutego 1862 r. Zawierał on 
omówienie dwóch zasadniczych linii interpretacyjnych w rozumieniu filo
zofii Kanta. Jedna, wywodząca się od Reinholda, kontynuowana była 
przez Fichtego, Schellinga i Hegla, druga — rozwijana przez Friesa i jego 
szkołę. Fischer uważa, że główne pytanie, wokół którego ogniskowały się 
zasadnicze problemy obu tych interpretacji brzmi: czym chce i może być 
sama krytyka rozumu? Zamiarem Kanta było zbadanie warunków możli
wości wszelkiego poznania. Badanie to stanowi zadanie filozofii transcen
dentalnej 90. Zasadniczym problemem transcendentalnej refleksji jest — 
według Fischera — problem jedności rozumu i identyczności jego rozma
itych funkcji czy władz. „Przedstawienie” Reinholda, „Ja” Fichtego, „Na
tu ra” Schellinga i „Rozum” Hegla, mimo zasadniczych dzielących je różnic, 
stanowią rozmaite próby rozwiązania tego samego problemu: identyczności 
rozumu 91. Interpretacja Friesa natomiast wychodzi z założenia, że o żadnej 
absolutnej identyczności nie może być mowy. Krytyka rozumu jest Erfah- 
rungsseelenlehre, „jej zawartość jest antropologiczna, jej poznanie empi
ryczne” S2. Neue Kritik der Vernunft Friesa stanowiła, według K. Fischera, 
„antropologiczne przekształcenie kaniowskiej krytyki rozumu” i „jej prze
kład na język psychologii empirycznej” 9’.

Fries, w odróżnieniu od Kanta był przekonany, że poznanie poznań 
apriorycznych samo aprioryczne nie jest. Poznanie transcendentalne nie 
stanowi więc — jego zdaniem -— szczególnego rodzaju poznania o charak
terze apriorycznym (jak tego chciał Kant), lecz jest tylko inną nazwą dla 
badania psychologicznego, zmierzającego do wyjaśnienia poznań aprio
rycznych zawartych w naszym rozumie. To, co zostaje odkryte przez kry
tykę poznania, jest a priori, samo odkrycie jednak jest poznaniem a po
steriori. K. Fischer jest zdania, że pogląd Friesa nie daje się utrzymać, 
bowiem: „was a priori ist kann nie a posteriori erkannt werden” 94. Gdyby 
K rytyka  rozumu oparta być miała na empirycznej samoobserwacji, nie 
mogłoby być mowy o powszechnej i koniecznej ważności zdobytych przez 
nią wyników. Trzeba więc uznać, że poznanie transcendentalne ma cha
rakter aprioryczny.

Stanowisko K. Fischera spotkało się z powszechną niemal krytyką. 
Większość autorów tego czasu kontynuowała „linię interpretacyjną” Friesa,

90 Zob. K. Fischer, A kademische Reden, op. cit., s. 86—87.
91 Ibidem,  s. 89—90.
82 Ibidem, s. 92: „Also die Vernunftkritik, die sich richtig versteht, ist Erfahrungs- 

seelenlehre. Ihr Inhalt ist anthropologisch ihre Erkenntniss ist empirisch”.
93 Ibidem ,  s. 94.
94 Ibidem ,  s. 99.

19 A rchiw um  Hist. Fil. 22
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podejmowano więc liczne próby obrony Friesa przed zarzutami Fischera, 
bądź też poszukiwano wyjść kompromisowych.

Kwestii poznania transcendentalnego wiele miejsca poświęcił G rapen- 
giesser w artykule: Die transcendentale Deduction Kant und Fries 95. B ył 
on zdecydowanym zwolennikiem interpretacji Friesa i uważał, że filozofia 
transcendentalna nie prowadzi do wykrycia poznań apriorycznych, lecz: 
uzasadnia jedynie poznania zdobyte na drodze refleksji krytycznej. G ra- 
pengiesser był zdania, że K. Fischer pomieszał odkrycie poznania aprio
rycznego, dokonujące się na drodze krytyki, z uzasadnieniem tego poznania 
przez dedukcję transcendentalną. Bezpodstawnie też odmówił samoob
serwacji zdolności do zapewnienia swoim wynikom powszechnej ważności,, 
podczas gdy należy ją  uznać (wg Grapengiessera) za świadomość koniecz
nych poznań każdego ludzkiego rozumu.

Zauważmy nawiasem, że takie postawienie sprawy zmusza do przyję
cia „idei wrodzonych” i wszystkich związanych z nimi problemów, których 
sam Kant chciał właśnie uniknąć.

Z zawartego w artykule omówienia Kants Theorie der Erfahrung 
H. Cohena widać wyraźnie, że Grapengiesser, podobnie jak wielu innych 
autorów tego okresu, nie uchwycił zasadniczej myśli zawartej w tej książ
ce. Jego zdaniem bowiem, Cohen niesłusznie nazywa Krytyką czystego  
rozumu krytyką doświadczenia, podczas gdy uznać ją należy za krytykę 
rozumu poznającego. Ta opinia Grapengiessera dowodzi, że nie zrozumiał 
on sensu „kopernikańskiego przewrotu” Kanta, polegającego przecież na 
wykazaniu, że krytyka poznającego rozumu jest właśnie krytyką doświad
czenia.

Także Lange, który Cohena bardzo wysoko cenił i pod wpływem jego 
książki zmienił częściowo swoje poglądy na filozofię Kanta, nie pojął do 
końca głównych intencji Kants Theorie der Erfahrung. Podobnie jak Gra
pengiesser, Lange interpretował poznanie transcendentalne „w duchu 
Friesa” i zarzucał Kantowi, iż w nieuzasadniony sposób podkreślał bez
względną pewność osiągniętych przez siebie wyników, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że jego refleksja jest tylko refleksją nad faktami.

Lange wielokrotnie zwracał uwagę, że obszar tego, co uznajemy za 
a priori, stale się zmienia. Zmienność ta nie dotyczy wprawdzie samego 
fundamentu aprioryczności, tj. psychofizycznej organizacji ludzkiego ga
tunku, lecz jedynie sposobu wykrywania poznań apriorycznych i określania 
tego, co należy do ich obszaru; nie zmienia to jednak faktu, że samo 
a priori przybiera także empiryczny charakter, ponieważ psychofizyczna 
organizacja stanowi element doświadczenia. Lange przywiązuje dużą wa-

85 Zob. „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, Bd. 65, 1874, 
s. 34—81; 210—237; Bd. 66, 1875, s. 34—69.
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gę do odróżnienia treści twierdzeń apriorycznych od problemu ich wykry
wania i dowodzenia. Uważa bowiem, że tylko w ten sposób można wy
jaśnić fakt, iż w miarę postępu badań naukowych okazuje się często, że to, 
co uprzednio uważaliśmy za aprioryczne, wcale takie nie jest. Zmienność 
ta wynika stąd, że świadomość konieczności, dzięki której możemy rozpo
znać poznanie aprioryczne, towarzyszy zarówno tym pojęciom i twierdze
niom, które są nieodłączne od samej ludzkiej natury — a więc rzeczywiś
cie a priori — jak i tym, które odpowiadają tylko określonemu stopniowi 
ludzkiego rozwoju — są więc a priori tylko pozornie. Rozróżnienie a priori 
prawdziwego od pozornego nie może więc mieć nigdy charakteru abso
lutnego. Trudność ta jest jednak bardziej faktyczna niż zasadnicza. Zespół 
apriorycznych praw i pojęć istnieje bowiem — według Langego — niezależ
nie od tego, w jakim stopniu i z jaką dokładnością udało się nam go roz
poznać. To, że nie możemy definitywnie ustalić jego zakresu, wynika tylko 
z niedoskonałości naszego poznania.

Jeśli zapytamy o kryterium  pozwalające na odróżnienie a priori praw
dziwego od pozornego, nie pozostanie nam nic innego jak odwołanie 
się do faktycznie istniejącej nauki. Właśnie na założeniu postępu nauki 
opiera się przekonanie Langego o możliwości i konieczności stopniowego 
oddzielenia a priori prawdziwego od pozornego. Założenie to zbliża poglą
dy Langego do filozofii rozwiniętej później przez H. Cohena, który w przed
mowie do Historii materializmu  Langego napisał: „Metoda transcendental
na bada nie zasady ludzkiego rozumu, lecz podstawy nauk, będące warun
kiem naukowej ważności [...] Nauki jednak zawarte są w wydrukowanych 
książkach. Pytanie o to, co czyni je naukami [...] jest właśnie pytaniem 
transcendentalnym” 96.

Inaczej niż Cohen pojmował filozofię transcendentalną O. Liebmann, 
który — jak już o tym była mowa — przeciwstawił się antropologicznej 
interpretacji krytyki poznania, dokonanej przez Friesa, idąc w tym — po 
części — śladem K. Fischera. Według Liebmanna prawa aprioryczne mają 
swoje korzenie w typischen Intellectualgesetzen, a zadaniem filozofii 
transcendentalnej jest określenie warunków, zasad i granic naszego pozna
nia. Może ona to zadanie wypełnić tylko wówczas, gdy będzie miała stale 
na uwadze rozróżnienie Ja empirycznego i Ja transcendentalnego.

Oddzielając wyraźnie świadomość transcendentalną od świadomości 
empirycznej, Liebmann starał się wyjaśnić skomplikowane związki zacho
dzące między Ja transcendentalnym, które stanowi warunek możliwości

96 „Die transcendentale Methode forscht nicht nach den Prinzipien der m enschli
chen Vernunft, sondern nach den die wissenschaftliche Geltung bedingenden Grund
lagen der Wissenschaften [...] Die Wissenschaften aber liegen in gedrückten Büchern 
vor. Was sie zu Wissenschaften macht [...] das und nichts anderes ist die tran
szendentale Frage”. Op. cit., s. VIII.

19*
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wszelkiego doświadczenia i wyposażone jest w określone funkcje czy a try 
buty, a indywidualnym człowiekiem, który w tych „metakosmicznych” 
funkcjach Ja transcendentalnego w jakiś sposób uczestniczy 67. Ponieważ 
dla poznania rzeczywistości wobec nas zewnętrznej zasadnicze znaczenie 
ma kontakt z otaczającymi nas innymi podmiotami psychicznymi (beseelter  
S ubjec te) 9S, konieczne staje się wyjaśnienie stosunku Ja transcendentalne
go do wielości uczestniczących w nim „duchów”. Zrozumienie charakteru 
tego uczestnictwa napotyka na istotne trudności. Ponieważ podmiot trans
cendentalny stanowi warunek empirycznego istnienia „wielości duchów”, 
trzeba uznać, iż Ja transcendentalne o charakterze ponadindywidualnym, 
stanowiąc jedność świadomości ludzkiego gatunku, jest w stosunku do „po
szczególnych duchów” nadrzędne. Indywiduum duchowe, ja i inne otacza
jące mnie „duchy” wraz ze swymi przedstawieniami, czuciami i aktami 
woli muszą — w tej perspektywie — zostać uznane za zespół treści świa
domości podmiotu transcendentalnego ". Interpretacji takiej przeczy jed
nak opinia Liebmanna, że podmiotem woli jest podmiot indywidualny, 
który jako podmiot metafizyczny obdarzony jest autonomią bytową. Nie 
może więc być zredukowany do treści świadomości transcendentalnej. Gdy 
zaś weźmiemy pod uwagę, że poznanie i wola są funkcjami tego samego 
podmiotu i że źródło praw poznania jest zarazem źródłem praw woli, to 
nie pozostaje nic innego jak szukać owego wspólnego źródła „w ukry
tym rdzeniu i tajemniczej głębi naszej własnej istoty” 10°.

W rezultacie a priori nie jest przez Liebmanna traktowane tylko jako 
warunek możliwości świata poznawanego przez naszą świadomość, lecz 
jest odniesione do obszaru rzeczywistości od naszego poznania niezależnej, 
w której tkwią korzenie zarówno naszego poznania, jak i w oli1#1. Ta nie 
znana nam, choć doświadczana przez nas rzeczywistość wpływa na kształt

97 „Attribute oder Functionen”, przysługujące Ja  będącemu warunkiem doś
wiadczenia, „sind nicht [...] für Kräfte und Vermögen des individuellen Menschen 
[...] zu halten, sondern vielmehr für unumgängliche Vorbedingungen des Weltdaseins. 
Ich habe sie deshalb «metakosmische» genannt. Sie sind Etwas, woran der indivi
duelle Mensch bei seinem Welterkennen [...] theilnimmt, participirt”. Gedanken..., 
s. 36.

98 Ibidem,  s. 42.
89 ..Ich selbst, als geistiges Individuum bin m it meinen Vorstellungen, meinem  

individuellen Fühlen und Wollen ebensogut wie alle anderen [...] Geister Bewus
stseinsinhalt [...] jenes erfahrungsbedingenden, [...] transscendentalen Subjects”. 
Ibidem,  s. 50.

100 „Der Quell der Erkenntnissgesetze liegt an demselben Ort, wo der Quell der 
Gesetze des Wollens liegt; also im Ich, im Subject, in unserer eigenen Natur, in dem 
verborgenen Kern und der geheimnissvollen Tiefe unseres eigenen Wesens”. Ib idem  
s. 60.

101 Zob. Liebmann, Zur Analysis... s. 196—197.
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a priori i powoduje, że musi ono być zgodne z jej nieznaną nam, lecz prze
cież w jakiś sposób określoną n a tu rą102.

Tak więc również Liebmann, mimo wyraźnych starań w tym kierun
ku, nie utrzymał się w swych dociekaniach na płaszczyźnie filozofii trans
cendentalnej, lecz zbliżył się w końcu do tego rodzaju filozofii, które (jak 
to się dzieje u omawianego już Trendelenburga) rozwiązania trudności, na 
jakie napotykają próby określenia stosunku obiektywnych i subiektyw
nych składników relacji poznawczej, poszukiwały w założeniach o charak
terze metafizycznym.

Liebmann wielokrotnie podkreślał, że przedmiot i podmiot mogą być 
rozpatrywane tylko we wzajemnym sprzężeniu, warunek tego sprzężenia 
widział jednak w metafizycznie pojętej świadomości Ja transcendentalne
go i dlatego nie mógł uporać się z problemami wiążącymi się z określe
niem stosunku świadomości transcendentalnej i empirycznej. Na podob
ne trudności natrafi później Husserl, który mimo niezwykłej ścisłości i kon
sekwencji swych dociekań — również nie będzie mógł znaleźć rozwiązania, 
które byłoby w pełni zadowalające.

Można przypuszczać, że chęć uniknięcia trudności związanych z pró
bami wyjaśniania praw myślenia i poznania przez ich odniesienie do pra
widłowości rządzących aktami świadomości poznającej, w znacznym stop
niu wpłynęła na to, że Cohen zdecydował się na ograniczenie obszaru 
a priori wyłącznie do praw tkwiących u podstaw faktycznie istniejącej na
uki. Usiłując uniknąć absołutyzacji subiektywności, popadł jednak w dru
gą, nie mniej niebezpieczną skrajność: absolutyzuje nauki i jej historycz
nego rozwoju, aby na koniec zająć stanowisko zbliżone do heglowskiego. 
Ta kwestia jednak wykracza już poza ramy tego artykułu.

K rys tyn a  Święcicka

DAS KANTISCHE A PRIORI  IN DEN DEUTSCHEN PHILOSOPHISCHEN 
DISSKUSSIONEN DER SECHZIGER JAHRE DES 19. JHRS

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

Der Aufsatz betrifft die Rückkehr zu Kant, die in den sechziger Jahren des 19. 
Jhrs. die deutsche Philosophie kennzeichnete, insbesondere den Begriff des o priori, 
d. h. Fragen, die mit der Funktion und der Herkunft der apriorischen Erkenntnis 
und ihrer Bedeutung in der wissenschaftlichen Erfahrung im Zusammenhang standen. 

Der erste Teil befasst sich mit Helmholz und Lange. Es werden darin die

102 Ibidem, s. 68.
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Schwierigkeiten erwogen, die die psychophysiologische Auffassung des a priori  und 
die Ableitung des Apriorischen in der Erkenntnis aus der psychophysiologischen 
Beschaffenheit der Menschengattung darboten.

Im zweiten Teil berichtet Verf. über das a priori  bei Trendelenburg, Zeller und 
Otto Liebmann, dessen Standpunkt von den früheren wesentlich absticht und auf 
eine Transzendentalphilosophie hinzielt. Bei diesen Philosophen wird das Verhältnis 
des Objektiven zum Subjektiven zur Hauptfrage. Liebmann ausgenommen wird hier 
das „Objektive” vom „Subjektiven” von vornherein getrennt; sie gehören zwei ver
schiedenen „Wirklichkeitssphären” an, welche im Erkenntnisakt in Berührung 
kommen. Nur Liebmann fasst das Subjekt und das Objekt als zwei unzertrennbare 
Korelate eines jeden Erkenntnisaktes auf.

Alle dargelegten Auffassungen des a priori sind von der Kantischen gänzlich 
verschieden. Nimmt man sie an, so lässt sich der „objektive” Charakter der aprioris
chen Gesetze schwerlich begreifen und er kann mit der „subjektiven”. Herkunft der 
apriorischen Gesetzmässigkeit nicht in Einklang gebracht werden.

Manche Autoren (insbesondere Trendelenburg) suchen das Objektive mit dem 
Subjektiven im Gebiet der Metaphysik zu verbinden. Ihre Verbindung im Gebiet der 
Erkenntnistheorie lässt sich dann aber nur unter der Voraussetzung begreifen, dass 
die Denk- und Seinssphäre genau übereinstimmen.


