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Jan Garewicz

FICHTE I POLSKA FILOZOFIA CZYNU

I

O ile wpływom K anta i Hegla na gruncie polskim niejedną już poświę
cono pracę, a wokół oddziaływania Hegla w  Polsce toczyły się naw et ostre 
polemiki, o tyle recepcja Fichtego u nas jest dotąd tem atem  praw ie nie
tkniętym . Z tego punktu  widzenia jedynie poglądy Brzozowskiego, który 
wyraźnie deklarował się jako kontynuator myśli Fichteańskiej, były przed
m iotem  badań, ale i w  tym  wypadku b rak  monograficznego opracowania 
stosunku obu myślicieli. Syntetycznego obrazu wpływu myśli Fichtego w 
Polsce, choćby tylko w  określonym  odcinku czasu lub na określony prąd 
filozoficzny, nigdy dotąd nie było; tu ta j stoimy jeszcze na dziewiczym 
gruncie.

Przyczyn po tem u było wiele. Truizmem jest, przede wszystkim, stw ier
dzenie, że sam Fichte jest w  języku polskim niem al niedostępny. Jedyną 
przełożoną w całości na język polski pozycją, a i to przetłumaczoną dopiero 
w  roku 1911, jest Powołanie człowieka, praca o drugorzędnym  raczej i po
pularyzatorskim  znaczeniu. Dodajmy, że wznowione w postaci odredago- 
wanej w latach pięćdziesiątych dzieło to od la t  jest na rynku księgarskim  
niedostępne. Poza nim zaś tłumaczone były tylko uryw ki jego prac, też 
zresztą wyczerpane.

Recepcji Fichtego w Polsce przeszkodziły niew ątpliw ie z początku oko
liczności zewnętrzne. Mógł mieć uczniów-Polaków Kant, Hegel i Schelling; 
w w ypadku Fichtego zdarzyć się to  mogło tylko zupełnie w yjątkow ym  
zbiegiem okoliczności. W ykłady jego m iały przecież miejsce w  latach 1794 
— 1814, kiedy Polakom  nie filozofia była w głowie, przy czym od roku 
1800 odbywały się w stolicy Prus, tu  zaś dopiero od roku 1810 na uniw er
sytecie. Z warszawskich i krakow skich wykładowców uniw ersyteckich 
przed powstaniem  listopadowym nikt u Fichtego nie studiował. Kiedy zaś 
w łatach W ielkiej Em igracji ¡po części przynajm niej jeżdżono na naukę fi
lozofii do Niemiec, inni myśliciele byli już en vogue, Fichte zaś uchodził 
powszechnie za filozofa minionego czasu. Podręczniki będące wówczas w
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obiegu — Tennemann, Chalybâus, M ichelet — upatryw ały w Fichtem  ty l
ko ogniwo pośrednie między K antem  a Schellingiem i Heglem.

Zobaczymy za chwilę, że polscy myśliciele owych lat z nielicznymi wy
jątkam i nie inaczej go traktow ali. Mimo to ważna wydaje się sugestia, w 
pismach Brzozowskiego raczej przew ijająca się niż explicite  wypowie
dziana, że zachodził związek między filozofią polskiego rom antyzm u i m y
ślą Fichteańską '. Ta banalna z pozoru m yśl zasługuje może jednak na 
bliższe wyjaśnienie. Zbieżność słowna jest oczywista, czy jest to jednak 
również zbieżność treściowa?

W niniejszych rozważaniach ograniczymy się tylko do analizy związ
ków polskiej filozofii czynu epoki międzypowstaniowej z koncepcją Fich
teańską. Przez „filozofię czynu” rozum iem y tu  ów szczególny n u rt myśli 
polskiej, zrodzony w połowie lat trzydziestych, który  uznając zgodnie 
Hegla za ostateczną granicę, do jakiej doszła filozofia niemiecka — a pa
m iętajm y, że niekoniecznie było to równoznaczne z uznaniem  go za na j
wyższe osiągnięcie filozofii — usiłował go w Heglowskim sensie ,»przezwy
ciężyć”, tj. wykroczyć poza niego nie zatracając wszystkiego, co osiągną! 
idealizm niemiecki. Trentowski, Cieszkowski, Libelt, Kamieński, Dem
bowski — do tych 5 nazwisk sprowadza się w zasadzie polska filozofia 
czynu owych lat. W zasadzie też żywy ruch  umysłowy tej form acji za
m yka się w  jednym  dziesięcioleciu: rzeź galicyjska i Wiosna Ludów 
znam ionuje jego koniec. Wszyscy oni wprawdzie, poza Dembowskim, 
rzecz jasna, piszą nadal, ale późniejsze dzieła są już tylko albo rozwi
janiem  myśli wcześniejszych, albo odchodzeniem od filozofii czynu.

Owa próba w ykraczania poza osiągnięcia idealizmu niemieckiego przy 
użyciu kategorii „czynu” nie była zjawiskiem jedynie polskim. Podobną 
tendencję spotykam y w  Niemczech; pod wielu też względami korespon
dowała polska filozofia czynu z myślą francuską, gdzie niekoniecznie He
gel był jej punktem  wyjścia. Te spraw y wym agałyby również m onogra
ficznego opracowania, m im o sporej już ma ten tem at literatury . Tu jed
nak pozostawimy je zupełnie na uboczu.

Pytanie o stosunek wspom nianych wyżej myślicieli polskich do Fich- 
tego chcielibyśmy rozpatrzyć najpierw  w w arstw ie najbardziej zewnętrz
nej. Zobaczmy, co sami na tem at Fichtego pisali.

II

W niemieckich pismach Trentowskiego Fichte, w przeciwieństwie do 
Hegla i Schellinga, z  rzadka tylko dochodzi do głosu. Na wstępie Podstaw

1  Por. A. W alicki, Stanisław Brzozowski — drogi myśli,  W arszawa 1977, zw ła
szcza rozdz. I, § 3 Walka o światopogląd i „filozofia czynu”.



F ichte i polska filozofia czynu 99

filozofii uniwersalnej, omawiając rozwój filozofii nowożytnej, Trentowski 
referu je  najogólniej jego stanowisko, nie odbiegając od ujęć podręczniko
wych 2. Fichtem u przypisuje absolutyzację podmiotu, w  przeciwieństwie 
do K anta, k tó ry  jakby absolutyzował przedm iot, przy czym ¡próbą pojed
nania obu stanowisk miała być filozofia identyczności Schellinga. Ilekroć 
wspomina Fichtego, czyni to zawsze dla podkreślenia jednostronności jego 
stanowiska. Cytuje go w obu obszernych pracach raz jeden tylko w kon
tekście rozważań nad Bogiem, którem u Fichte odmawia świadomości i oso
bowości, co oznaczałoby uczynienie z Boga istoty skończonej, gdyż świado
mość i jej wyższy szczebel — osobowość wiążą się z ograniczeniem i skoń- 
czonością. Dla Trentowskiego jest to, rzecz jasna, stanowisko nie do przy
jęcia. Zaznacza też wielokrotnie, że Fichte, absolutyzując jaźń, czyli ro
zumny podmiot, czyni z człowieka stwórcę wszystkiego: natury , świata, 
naw et samego Boga 3. Nie treść owego tw ierdzenia, lecz jego absolutyzacja 
razi przy tym  Trentowskiego. Albowiem zdanie „człowiek tworzy Boga” 
jest prawdziwe, lecz jest to praw da niepełna, która staje się nieprawdą, je
śli tw ierdzenie owo nie zostanie uzupełnione twierdzeniem  przciwstaw- 
nym, iż Bóg tworzy człowieka. Znana form uła Trentowskiego w tej spra
wie głosi zatem, iż Bóg tworzy człowieka w niebie, a człowiek Boga na 
ziemi.

Perspektyw , jakie otw ierało ¡przed filozofią wprowadzone przez Fich
tego rozróżnienie „fak tu” (Tatsaclne) i „czynu” (Tathandlung), Trentow ski 
nie dojrzał. Ponieważ w filozofii transcendentalnej upatryw ał przede 
wszystkim krytykę intelektu, zatem osiągnięcie Fichtego polegało, jego 
zdaniem, na przyznaniu ¡prymatu intelektow i praktycznem u nad teoretycz
nym  i takie jego wysublimowanie, iż przekształcił się w rozum. U Fich
tego wolność zdobywa pierwszeństwo przed koniecznością, jest to  jednak 
ty lko wolność duchowa, polegająca na ustanaw ianiu wszechświata w  myśli 
jedynie. Trentow ski mógłby z całą słusznością powołać się w tym  w y
padku na zakończenie Teorii w iedzy ,  w którym  Fichte powiadał: „Działa
nie, o którym  jest tu mowa, jest, jak zawsze, działaniem tylko idealnym, 
przez przedstawienie. Również nasza zmysłowa działalność w święcie zmy
słowym, w k tórą w ierzym y,  nie inaczej nam  przysługuje, jak  pośred
nio przez przedstaw ienie” 4. Zdanie to kończy jednak ty lko pierwszy w y

2 Podsum ow ując swój refera t Teorii wiedzy  w Podstawach filozofii uniwersal
nej, T rentow ski pisał: „Rezultaty tak  ujętej teorii nauk i można by przedstaw iać w 
następujący  sposób: jedynie idealność jest pozytywna, rzeczyw ista i praw dziwa, a po
nieważ ustanaw ia się i w ypow iada jako jaźń absolutna, jest Bogiem. Idealność jest 
jedynym  źródłem  wszelkiej egzystencji i wszelkiej wiedzy. Realność [...] jest po pro
stu  negacją idealności”.

s Por. B. F. Trentow ski, Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filo
zoficznych z lat 1842—1845, W arszawa 1974, s. 212.

4 J.G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, H am burg 1970, s. 224.
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kład Teorii w ied zy  z roku 1794, a nie zaś cały system  Fichteański. Możli
wości tkwiące w rozróżnieniu dokonanym  przez Fichtego dostrzegł tylko 
Cieszkowski. Ale o tym  za chwilę.

Dla Trentowskiego cała pokantowska filozofia niemiecka, cały idealizm, 
nie wyłączając naw et najwyżej przez niego cenionego Schellinga, była 
czystą spekulacją myślową, obcą rzeczywistości. W C ybernetyce  zarzu
cał filozofom niemieckim, że sądząc, iż popadają w sprzeczność, gdy za
b ierają się do polityki, uciekają przed nią w rozważania na tem at filozofii 
prawa. Filozof, naw et kiedy myśli o działaniu, ma na względzie ty lko dzia
łalność myślową. Pod tym  względem nie ma różnicy między Kantem , Fieh- 
tem  i Heglem, a naw et Schellingiem, którego naturalistyczny panteizm  
jest w istocie idealizmem, biorącym za swój przedm iot naturę. Idealizm 
jest ubóstwieniem rozumu. W wypadku Fichtego jest to, wbrew własnym 
oświadczeniom filozofa, ubóstwienie rozum u ludzkiego, jednostkowego. Je 
go zasługa polega na doprowadzeniu owej myśli do ostatecznych konsek
wencji i przygotowaniu w ten  sposób przejścia na wyższy szczebel, bo w y
kazana została cała jej jałowość.

Pom ijając Cieszkowskiego, o k tórym  później, przejdźm y teraz do Li
belta. Jego zdaniem Fichte przeniósł rozum  ze sfery ,,subiektowej” do 
, obiektowej”. K ant ogłosił bankructw o rozum u twierdząc, że nie może 
on dotrzeć do rzeczy samej w sobie. Rozum pojm uje coś, o czym nie do
wie się nigdy ani, że jest, ani, czym jest. Uznając m yślenie nie za władzę 
ducha, lecz za jego istotę Fichte przekroczył przepaść oddzielającą rozum 
Kantowski od poznania idei, ponieważ są one jednej i tej samej natury . 
Myśl sama siebie poznaje i w tym  poznaniu nie napotyka na żadne ogra
niczenia. Jest wolna. Ale też wolna wyłącznie jako  myśl. Sama w ypełnia 
się treścią, sama z siebie staje  się m yślą przedmiotową. Ale jaźń ograniczo
na nie może wypełnić się treścią nieograniczoną. Aby objąć wszelką moż
liwą przedmiotowość niezbędna jest zatem  nie jaźń, lecz jaźniowość, .jaźń 
ponadindywidualna, Bóg. Ów Bóg jest czystą inteligencją, nie może więc 
być Bogiem osobowym, bo jako osobna isto ta m usiałby być ograniczo
ny. W dalszym  rozwinięciu swoich poglądów Fichte, zdaniem Libelta, nie 
wyszedł także poza idealizm, poza rozum podmiotowy jedynie 5. W istocie 
więc, Libelt powtarza te  same zarzuty, jakie stawiał Fichtem u Trentowski. 
Możliwości Ukrytych w ¡rozróżnieniu Tatsache i Tathandlung  Libelt rów 
nież nie dostrzega. Co więcej, n ie dostrzegł również, mimo że Samowładz-  
tw o  rozumu  ukazało się w roku 1845, znaczenia Prolegomenów  Cieszkow
skiego. Wśród filozofów stanow iących „Przejście do filozofii słow iańskiej” 
postawił go na równi z Trentowskim , Kamieńskim, a  naw et K rem erem 3,

5 Por K. L ibelt, Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, W arsza
w a 1967, s. 198—203.

6 Ibidem,  s .297.
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który  w spraw ie filozofii czynu nic zgoła nie m iał do powiedzenia. Znając 
przy tym  jedynie niem ieckie prace Cieszkowskiego, skłonny był traktow ać 
go jako myśliciela najbliższego filozofii niemieckiej, tj. niemieckiemu 
idealizmowi, gdy w rzeczywistości Cieszkowski najdalej lub może lepiej: 
w  najbardziej płodny sposób poza nią wykraczał. Ale dla L ibelta szczy
tem  twórczości Cieszkowskiego były nie Prolegomena, lecz Bóg i palin- 
geneza, zapewne dlatego, że dążył do przezwyciężenia sprzeczności, jaka 
zarysowała się między polską filozofią czynu (a zwłaszcza Trentowskim) 
a  reprezentow anym  przez Mickiewicza mesjanizmem. Tak więc — jak  
słusznie zauważa Walicki — nie dostrzegł naw et zbieżności m iędzy po
stulow aną przez siebie filozofią słowiańską a filozofią czynu, jaką gło
sił Cieszkowski. O w ykorzystaniu uwag Cieszkowskiego na tem at Fich- 
tego, o których ¡poniżej, n ie mogło być w tych w arunkach mowy.

Najistotniejszym  jednak powodem, dla którego Libelt nie mógł w y
korzystać Fichteańskiej kategorii „czynu” dla w łasnych celów, było prze
świadczenie, że filozofia niem iecka jest z isto ty  samej filozofią nie w y
kraczającą poza pognanie rozumowe, podczas gdy istotą filozofii słowiań
skiej m iało być przyznanie prym atu wyobraźni. Podobnie jak  Trentow - 
ski, Libelt uważał poznanie rozumowe za niepełne i jednostronne, ale 
w krytyce rozumu posuwał się dalej od tamtego, uznając „samowładztwTo 
rozum u” za podstawowe źródło niepowodzenia dotychczasowej filozofii. 
Nie tyle ograniczoność, ile zwodniczość poznania rozumowego w ysuw ają 
się tu ta j na plan pierwszy. Dlatego też pierwiastek irracjonalny jest 
u L ibelta silniejszy niż u Trentowskiego i zbliża się on bardziej do 
Schellinga, chociaż również Trentow ski uważał go za najw ybitniejszego 
z idealistów niemieckich. Znajduje to m.in. wyraz w szczególnej roli, 
jaką w  system ie Libelta gra estetyka. Istotą ducha nie jest tu  „m ysł”, 
połączenie władzy poznania zmysłowego z władzą poznania racjonalne
go, poznania bezpośredniego z pośrednim, lecz -wyobraźnia. „Potęga w y
obraźni jednostkowych duchów wyprowadza je do bytu, a w wyobraźni 
całego narodu nabierają trw ałości i sił żywotnych” 7. Ale dziedziną, w 
której wyobraźnia ¡realizuje się najpełniej, jest sztuka — indyw idualna
i ludowa, anonimowa. Stąd też sztuce przysługuje pierwszeństwo wobec 
nauki, k tóra nigdy poza doświadczenie i logikę wyjść nie może. Libelt 
dopatryw ał się w takim  ujęciu przezwyciężenia niemieckiego idealizmu. 
W rzeczywistości nie tylko poza Hegla nie wykraczał, lecz w racał do po
glądów przed nim  głoszonych. I nie ty lko przed nim, lecz także przed 
Fichtem. U niego bowiem m yśl nie tylko ustanaw iała siebie samą i wraz 
z sobą świat, ale była też w stanie przeprowadzić cały ów wywód nie 
popadając z sobą w sprzeczność. Tymczasem wyobraźnia, przyjęta jako

~ I b i d e m ,  s. 479.
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punkt wyjścia systemu filozoficznego, nie może rozwijać się dalej według 
praw  im m anentnych, choćby dlatego, że jako czynność spontaniczna nie 
podlega żadnym regułom- Libelt jakby to 'przeczuwa, kiedy pisze: 
„U trw alenie form  zew nętrznych tych idei (ustanowionych przez w yobraź
nię — przyp. —• J. G.), czyli ich upostaciowanie w świecie społecznym
i ludzkim, jest zatem koniecznością, z samej zewnętrznej na tu ry  idei 
płynącą” 8. Z zewnętrznej, a nie w ew nętrznej strony. Znaczy to, że przej
ście owych form  z domeny przedstawienia w  sferę życia nie ma źródeł 
im m anentnych. Konieczna jest więc transcendencja i pojaw ia się ona 
istotnie w  systemie L ibelta w  postaci Boga i idei, będących bezpośred
nio boskiej natury .

Nie ma potrzeby analizowania tu  stosunku owej koncepcji trans
cendencji do koncepcji Boga u Trentowskiego -z jednej, a Schellinga 
z drugiej strony. W ymagałoby to  zresztą osobnej pracy. Z naszego punktu 
widzenia isto tne jest to tylko, że L ibelt trak tu je  Fichtego jako defini
tyw nie przebyty  już etap w  rozw oju filozofii. Nie szuka ani nie znajduje 
żadnej inspiracji w jego pomysłach filozoficznych.

Kamieński w  Filozofii ekonomii materialnej społeczeństwa ludzkiego  
do Fichtego w ogóle się nie odwołuje. Zobaczymy dalej, że w  koncepcji 
jego zasadniczą rolę gra odrzucenie samego rozróżnienia faktów i czy
nów, k tóre wywodizii się od Fichtego, a k tóre przejął Cieszkowski. K ry
tyka  Kamieńskiego j ego też właśnie dotyczy 9, ale godzi pośrednio rów 
nież w Fichtego i tłumaczy, czemu Kamieński nie okazuje m u żadnego 
zainteresowania.

Ale jest inna jeszcze po temu, bardziej zewnętrzna przyczyna. Filo
zofia ekonomii materialnej  pow staje wprawdzie równocześnie z Samo-  
w ła d ztw em  rozumu, ale, mimo że należy do tego samego n u rtu  filozofii 
polskiej, w yrasta właściwie z innego klim atu myślowego. Owych 6 lat,
o k tóre Kam ieński młodszy był od Libelta, okazało się w tym  względzie 
decydujące. Libelt zaczynał filozofować jako uczeń Hegla, notabene 
uczeń bezpośredni i jakoby szczególnie przez Hegla ceniony i łubiany. 
Doktoryzował się na podstawie rozprawy o panteizm ie w  filozofii. Szer
szą działalność filozoficzną rozpoczął w  czasie, kiedy Hegel wciąż jesz
cze uchodził za alfę i omegę filozofii, a spór wśród jego uczniów doty
czył w ykładni m yśli mistrza. Kam ieński — przeciwnie. Nie tylko nie 
był uczniem Heglowym, nie ty lko nie obracał się w gronie berlińskich 
heglistów, ale zaczyna swoją działalność w tedy dopiero, kiedy szkoła 
jest już w  rozpadzie i kiedy jest to w  pełni widoczne. Jak  wiadomo,

8 Ibidem.
9 Por. H. K am ieński, Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa, 

W arszawa 1959, P rzypiski do części pierw szej, Przypisek 4. Rozdz. I § 7, s. 37.
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w dziejach szkoły heglowskiej zasadnicza cezura przypada około 1840 r. 
Wtedy, wraz z przejściem  do opozycji politycznej, uczniowie zdają sobie 
sprawę, że muszą z m istrzem  zerwać. Pierw szy w ykład Schellinga na 
Uniwersytecie Berlińskim  cieszył się niebyw ałą frekw encją i połączył 
niejako przedstaw icieli wszystkich stanowisk, od skrajnej praw icy do 
skrajnej lewicy filozoficznej. Wszyscy bez w yjątku już wiedzą, że na 
Heglu poprzestać nie można, chodzi jedynie o to, w jakim  kierunku 
pójść dalej. W alicki całą polską filozofię czynu trak tu je  jako produkt 
rozpadu szkoły heglowskiej, zjawisko z tego rozpadu w yrastające i go 
przerastające. To prawda. Jest jednak istotna różnica między tymi, dla 
k tórych panlogizm jest jeszcze przeciwnikiem, którego zwalczyć należy, 
a tymi, dla których jest on już trupem . Kamieński do drugich należał. 
Nie wolno zapominać, że rozpoczyna działalność nie tylko później niż 
Cieszkowski, Trentow ski i Libelt, lecz że pojawia się też po w ystąpieniu 
na widowni niem ieckiej filozofii czynu. I nie to  jest ważne, czy znai 
Triarchię europejską  Hessa lub Engelsowską rozprawę Schelling und die 
Offenbarung  (bądź jej polskie omówienie, a częściowo przekład doko
nany przez Trentowskiego), lecz że działa w  czasie, kiedy powszechnie 
panuje przekonanie, że spekulacja filozoficzna doszła wraz z Reglem do 
granic dla siebie nieprzekraczalnych, nie odpowiedziała zaś na zasadni
cze pytanie filozoficzne, jakie n u rtu je  ludzkość.

Przed zobrazowaniem stanowiska, jakie Dembowski zajął wobec 
Fichtego, wypada przypom nieć rzeczy powszechnie znane. O dziewięć lat 
młodszy od kuzyna, Dembowski zaczął pisać równocześnie z K am ień
skim. Pierwsza jego praca filozoficzna, Rys rozwinięcia się pojęć filozo
ficznych w  Niemczech, drukowana n a  łamach „Przeglądu Tygodniowe
go” w latach 1842— 1843, zaczęła zatem się ukazywać, kiedy jej autor 
zaledwie ukończył 20 łat. Trudno w tych w arunkach oczekiwać, by 
autor opierał się na badaniach źródłowych; prawdopodobnie referow ał 
przeważnie podręczniki, przejm ując ich punkt widzenia i tylko tu lub 
ówdzie akcentując nieco mocniej szczególnie interesujący go wątek. Do
dać trzeba, że Dembowski nie m iał wykształcenia uniwersyteckiego, a je 
go nauczyciel domowy, A drian Krzyżanowski, studiował w  Paryżu i po- 
zoistawał pod silnym wpływem  tendencji antym etafizycznych, w tajniki 
filozofii niemieckiej raczej więc wprowadzić go nie mógł. W tym  za
kresie był więc Dembowski, podobnie jak Kamieński, zupełnym  samo
ukiem.

W Rysie rozwinięcia się pojęć filozoficznych w  Niemczech  Dembow
ski upatru je  w Fichtem  nie tylko jedynego autentycznego następcę K an
ta, ale również myśliciela, k tóry  K anta ogromnie przewyższa. K ant jest 
dla niego filozofem podmiotowości. „Fichte jest szczytem stanowiska 
podmiotowego w filozofii i dlatego już nad podmiotowość sięga” (podkr.
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m oje -— J. G . ) 10. K ryje się w tym  zaprzeczenie oceny Trentowskiego, 
dla którego Fiehte był ty lko  filozofem podmiotowości. W ykład poglądów 
Fichtego jest jeszcze bardzo schematyczny. Dembowski raczej przeczuwa 
niż rozumie, na czym polegało znaczenie owego „wiedzenia wiedzenia”, 
czyli nauki o wiedzy. Podkreśla jednak, że Ja  i N ie-Ja, ograniczając się 
nawzajem , są na przem ian wobec siebie bierne i czynne. Czynność pod
m iotu nie polega więc tylko na oddziaływaniu na bierną m aterię, lecz 
na przezwyciężaniu jej czynnego na nas oddziaływania. Ale to w łaśnie 
poznanie prowadzi do owego „sięgnięcia poza podmiotowość”, o którym  
była już mowa. Bo chociaż Dembowski uważa jeszcze „filozofię bez
względnego stanow iska” za najwyższe osiągnięcie m yśli ludzkiej to zara
zem zwraca uwagę na Fiehteańską filozofię dziejów, k tórą Hegel prze
oczył, a k tóra k ry je  w  sobie „zaród praw dy”. Fiehte podzielił, m iano
wicie, historię na 5 okresów: 1) Niewinności, gdy instynkt przeważa 
w człowieku nad rozumem, 2) Przewagi przyczyn zewnętrznych nad 
przyrodzonymi instynktam i, 3) W alki rozumu i uczynku z przyczynami 
zewnętrznymi, 4) Poznania przez rozum praw dy i osiągnięcia przezeń 
samowiedzy, 5) N astania epoki błogości i bezwzględnego szczęścia, spo
wodowanego tym, „że rozum wchodzi w żywot, że wiedza staje się 
czynem ” 1!.

System  Fichteański wydał się zatem Dembowskiemu zarazem „olbrzy
m i i karłow aty, potężny i słaby, pełny żywota i czczy” . Jak  widać jed 
nak, dojrzał on w nim  w ątk i nie podjęte przez Hegla. Można by rzec, 
że w  Rysie rozwinięcia się pojęć filozoficznych w  Niemczech  ocena Fich
tego koresponduje z oceną Cieszkowskiego. Bo chociaż także Dembowski 
uznał potraktow anie czynu przez Cieszkowskiego jako „żywiołu przysz
łości”, przyjęty przez niego podział epok historycznych i samą zasadę 
jego filozofii czynu za krok wstecz w  stosunku do Hegla, to jednak 
ogromną zasługę Cieszkowskiego upatryw ał w samym postawieniu pro
blemu przejścia od spekulacji do czynu, w  tym , „że uczul niedostatecz
ność przeprowadzenia przez konary wiadomości zasad wiedzy, że się po
sunął do filozofii czynu, która, jakkolwiek błędna, więc niższa od filo
zofii bezwzględej, jest szczeblem do filozofii w yższej”. Konkluzja brzmi: 
„filozofia czynu, jak każda inna filozofia, musi mieć i ma w sobie stro
nę prawdziwą, a ta  jeszcze wyżej ważność prac Aug. Cieszkowskiego 
wznosi. Jest nią uznanie innych głównych żywiołów na świecie jak sama 
myśl, którą filozofia bezwzględna samą jedną za żywioł wszechświata 
uważała” 12.

10 E. Dembowski, Pisma, W arszawa 1955, t. I, s. 415—416.
11 Ibidem, s. 273.
12 Por ibidem, s. 411—412.
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W późniejszych pracach Dembowski dwa razy tylko powraca w spo
sób nieform alny do Fichtego. Raz czyni to w  przypisie do Kilku m yśli
0 eklektyzm ie. Omawiając tam  pojęcie epok rozwoju ludzkości s tw ier
dza, że pomylił się w  swoim wcześniejszym podziale nowożytnej filozofii 
niemieckiej, nieprawidłowo uchwycił jej organizm. Boehmego w nowym  
podziale wyłącza z podokresu trzeciego i uznaje za ostatni człon drugiego, 
jako że nie należy on jeszcze do nowszego ruchu filozofii niem ieckiej. 
W nim  pierwszy człon stanowi trójca Leibniz, Wolff i szkoła przejścia; 
drugi — Jacobi, K ant i Fichte; trzeci — Schelling, Hegel i szkoła heglow
ska 13. Fichte zostaje tu taj więc przesunięty z ostatniego do przedostat
niego podokresu nowożytnej filozofii niem ieckiej, co właściwie oznacza, 
że Dembowski przyjm uje ocenę Trentowskiego. Ale wiąże się to u niego 
z rozbudowaniem  własnego stanowiska i dostrzeżeniem, że na Heglu koń
czy się filozofia współczesna. Dembowski na tyle uniezależnił się myślo
wo, że nie potrzebuje już odwoływać się do cudzego au to ry tetu  dla uza
sadnienia własnej filozofii czynu. Tym samym zaś rola Fichtego ulega 
pomniejszeniu, bo o ile przedtem  widział w niej pewną wskazówkę, 
dokąd iść dalej, o tyle teraz, kiedy sarn już dalej poszedł, wskazówka owa 
wydaje m u się nieważna.

Druga wypowiedź wiąże się już ze zbliżeniem do myśli kom unistycz
nej. W Myślach o przyszłości filozofii, ogłoszonych w „Roku” 29 IV 1845, 
po których w spraw ach ściśle filozoficznych nie zabierze głosu, Dembow
ski powtórzy za Hessem, nie powołując się zresztą na niego, tezę o rów 
noległym rozwoju niem ieckiej filozofii i francuskiej rew olucyjnej myśli 
społecznej. „Kant i Robespierre, Fichte i Babeuf, Schelling i Saint-S i- 
mon, Hegel i Fourier, Feuerbach i Proudhon — to są uosobienia zu
pełnie odpowiednich szczebli pośtępu, na które wskazywały duchy dwóch 
wielkich narodów” u . Myśl nie zostaje rozwinięta, ale w ystarczy sięgnąć 
do artyku łu  Hessa Socjalizm i komunizm, bezpośrednio poprzedzającego 
iego Filozofię czynu, od której da tu je  się zazwyczaj zwrot m łodohegli- 
stów ku komunizmowi, aby zrozumieć, o co chodzi. O innym  bowiem 
Fichtem  tu mowa. Nie o owym m istrzu spekulacji, od którego rozpoczął 
się w  Niemczech pozytywny proces rozwoju wolności ducha, lecz o Fich
tem, k tó ry  pierwszy uzasadnił na drodze spekulatyw nej ateizm  i w  ten 
sposób stał się poprzednikiem lewicy heglowskiej, tak jak  odpowiadający 
mu w myśli francuskiej Babeuf stał się prekursorem  francuskiego ko
m unizmu z początku lat czterdziestych. W filozofii Fichte m usiał zostać
1 został istotnie przezwyciężony przez Schellinga i Hegla. Ale uczniowie 
Hegla, którzy teraz od niego odchodzą, bo nie wystarcza im filozofia w

13 I b i d e m ,  t. III, s. 344.
u I b i d e m ,  t. IV, s. 364.

i
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dotychczasowym tego słowa znaczeniu, powracają teraz do Fichteań- 
skiego ateizmu, tak  jak  myśliciele francuscy do komunizmu Babeufa, 
nie po to jednak, aby kontynuować ich „nihilizm ”, lecz aby dotrzeć do 
ich pozytywnych treści. To wszystko nie jest powiedziane expressis v e r - 
bis, ale tkwi w podtekście wypowiedzi Dembowskiego.

Na koniec naszego omówienia zostawiliśmy najw ybitniejszego przed
stawiciela polskiej filozofii czynu, jedynego, który  uzyskał szerszy roz
głos, mianowicie A ugusta Cieszkowskiego. Powód prosty: on jeden, m ia
nowicie, dostrzegł, że w  filozofii Fichtego k ry ją  się wskazówki umożli
w iające wyjście poza Hegla. Odpowiedni passus Prolegomenów  brzmi: 
„Tak przeto, jak  widzieliśmy nieraz K anta dochodzącego do spekulatyw - 
nej wyżyny i popadającego wciąż na nowo w swoją ograniczoność, po
dobnie też dzieje się z H egiem. Niechaj u Hegla rozum objawi się jako 
najobiektyw niejszy i najbardziej absolutny, zawsze będzie to tylko ro
zum; dla filozofii jest to szczyt najwyższy, ale nie dla ducha absolutnego 
jako takiego. Teraz trzeba wznieść wolę absolutną na takie wyżyny 
spekulacji, na jakie dotychczas wyniesiono rozum, po tem u zaś znajdzie
m y bardzo głębokie wskazówki już u starszego Fichtego, są to  jednak 
tylko wskazówki, jakkolwiek bardzo ważne, analogicznie do napraw dę 
spekulatyw nych wskazówek, jakie pojaw iają się u Kanta, których rze
czywiste i pełne odkrycie zawdzięczamy dopiero Heglowi” 15. Powrócimy 
jeszcze do tego, co znaczy „wzniesienie woli na takie wyżyny spekulacji, 
na jakie dotychczas wyniesiono rozum ”. W tym  m iejscu in teresu je  nas 
tylko fakt, że Fichteańskie wskazówki inspirują do dokonania w sto
sunku do Hegla tej samej pracy, jakiej on dokonał wobec Kanta: od
krycia możliwości, jakie tkw ią potencjalnie w filozofii Heglowskiej, k tó
rych sam  twórca nie zauważył.

Kiedy rozważa się inne stanowisko Cieszkowskiego wobec Fichtegc 
od tego, jakie zajęli Trentow ski i Libelt, wyłania się pytanie, czy aby 
tego samego Fichtego m ieli na myśli. Nie chodzi, rzecz jasna, o inną oso
bę, lecz o inne dzieła, k tóre przykuw ają uwagę polskich myślicieli. Nie 
ulega wątpliwości, że Trentow ski i L ibelt uwzględniali przede wszystkim 
Wissenschaftslehre, może także S ys tem  der Sittenlehre  i pisma poświę
cone religii. Co znał Cieszkowski?

Istotną wskazówkę daje nam  w tej spraw ie list do M icheleta z 18 
m arca 1837 r .16 Jest to odpowiedź na list niezachowany, z której jednak
że wynika, że Michelet, zachęcając Cieszkowskiego do pracy nad Prolego
menami, daje m u w związku z tym  pewne rady odnośnie do lek tu r i w y

13 A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozojii, Bóg i palingeneza oraz mniejsze
pisma filozoficzne z lat 1838—1842, W arszawa 1972, s. 77.

'« Ibidem, s. 336—340.
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powiada przypuszczenia na tem at s tru k tu ry  zamierzonej rozprawy. Ciesz
kowski w  odpowiedzi szkicuje jej plan pierwotny. W brew przypuszcze
niom M icheleta jej pierwsza część nie będzie bynajm niej korespondo
wała z Fichtego Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters  — oto więc 
pierwsze dzieło, którego przeczytanie przyjaciel-m entor zalecał. Ciesz
kowski ma inny zamiar: najpierw  chce wyłożyć dialektykę historii, po
tem jej składniki konstytutyw ne, takie jak  elem ent logiczny, fizyczny, 
antropologiczny, psychologiczny itd., budując swego rodzaju tabelę ka
tegorii historii, dalej zamierza pisać o jej teleologii, czyli o celach 
cząstkowych i celu ostatecznym  dziejów, a na koniec o zasadzie organiz
m u historii jako całości. W ostatecznej w ersji konstrukcja ta uległa pew
nem u odwróceniu, ale to  nieważne. Natomiast niezm iernie cenna jest 
wskazówka, że Cieszkowski nie zna wprawdzie drugiej, polecanej mu 
przez M icheleta pracy Fichtego, ale sądząc z ty tu łu  druga część w łas
nego dzieła będzie do niej poniekąd podobna. Nie ma jednak pracy 
Fichtego, w  ty tu le  której w ystępowałyby kategorie historii. Jedyną więc 
pozycją, jaka wchodzi w grę jest Powołanie człowieka. W ynika stąd, że 
od początku Prolegomena  pomyślane były jako trzy-, a nie czteroczęścio- 
we dzieło, co zresztą w pełni koresponduje z zaw artą w nich krytyką 
tetrachotom ii, jaką zastosował Hegel w swojej filozofii dziejów, i ze 
stwierdzeniem, że zasada trychotom ii powinna być konsekwentnie sto
sowana w całym  systemie. D ialektyka historii i kategorie historii m iały 
więc zmieścić się w jednym  rozdziale, teleologia — w drugim, organizm 
dziejów — w trzecim, k tóry  ostatecznie został przerzucony na początek.

W łaśnie w Powołaniu  człowieka znalazł Cieszkowski ową myśl Fich
tego, k tóra go tak zafrapowała. Fichte pisał tam: „I oto jaśniej odsła
nia się przede m ną św iat wieczny, a podstawowe prawo jego porządku 
zarysowuje się w yraźnie przed oczyma mojego ducha. W świecie tym  
sama tylko czysta wola — w  najtajn iejszych m rokach mego ducha uk ry 
ta  przed wszystkim i oczyma śm iertelnym i — stanowi pierwsze ogniwo 
łańcucha następstw , przebiegającego przez całe niewidzialne państwo 
duchów, podobnie jak  w świecie ziemskim czyn, pewien ruch  m aterii, 
staje się pierwszym ogniwem łańcucha m aterialnego, który  biegnie przez 
cały system  m aterii. Wola jest aktywnością i życiem w świecie rozumu, 
podobnie jak ruch  jest aktywnością i życiem w świecie zmysłów. Ja 
sam  znajduję się na pograniczu dwóch światów zupełnie sobie przeciw
stawnych, świata widzialnego, w którym  rozstrzyga czyn, i świata n ie 
widzialnego i absolutnie niepojętego, w  którym  rozstrzyga wola, i dla 
obu tych  światów jestem  jedną z sił pierwotnych. Moja wola ogarnia 
obydwa” 17..

17 J. G. F ichte, Powołanie człoioieka, W arszawa 1956, s. 158.
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Ale Cieszkowski miał rację pisząc, że jest to tylko wskazówka, jak  
wznieść wolę na w yżyny spekulacji równej rozumowi. Wiele pytań się tu 
nasuwa, k tóre omówimy w dalszym oiągu. W ymieńmy ty lko najw ażniej
sze. Kim  jest ów podmiot, którego wola ogarnia obydwa światy? Co to 
znaczy „ogarniać św iaty wolą”? Jeśli ja  jestem  jedną z sił pierw otnych 
dla obydwu światów, kto poza mną? Czy „pierwOtność” oznacza tu  two
rzenie, a jeśli tak, to w jakim  sensie? Aby na te i tym  podobne pyta
nia odpowiedzieć, m usim y z jednej strony zinterpretow ać bynajm niej 
nie jasną wypowiedź Fichtego, z drugiej zaś przyjrzeć się owym (rozwią
zaniom, do których pchnęła ona Cieszkowskiego.

Zanim do tego przejdziemy, podsum ujm y dotychczasowe wywody. 
W filozofii czynu można wyróżnić trzy stanowiska wobec Fichtego, 
z których każde w czym innym  upatru je  istotę jego systemu. Pierwsze 
dostrzega w  nim absolutyzację myślącego podmiotu, k tóra wiedzie filo
zofię do ślepego zaułka. „Niemiecka filozofia zaczęła już w Fichtem  być 
samą niem al czczą dialektyką” —■ pisał Trentow ski w  artyku le  Schelling
i objawienie  18. Dla Dembowskiego Fichte był ateistą, burzycielem  w ia
ry, k tórą K ant wprowadził z powrotem  do filozofii oknem — według w y
rażenia Heinego — w K ry ty c e  praktycznego rozumu. Fichte likw iduje 
Boga jako ideę regulatyw ną rozumu, chociaż nie wnika w społeczne ko
rzenie religii. Wreszcie Cieszkowski widzi w Fichtem  myśliciela, k tóry  
dostrzegł, acz bardzo jeszcze mgliście, że przyszłość świata od woli za
leży. Wszyscy trzej zaś, podobnie jak Libelt i Kamieński, stoją na stano
wisku, że niezbędne jest przejście od św iata myśli do świata rzeczywi
stego i że filozofia m a za zadanie w yjaśnić możliwość i konieczność tego 
przejścia.

III

Istotą wszelkiej m etafizyki jest poszukiwanie zasady jedności bytu. 
Zarówno w  natyw istycznej, jak  w  em pirystycznej w ersji zagadnienie 
przeniesione zostało na płaszczyznę teoriopoznawczą. Ale dopiero K ant 
zdecydował się na rozwiązanie czysto formalne, tj. na uznanie transcen
dentalnej jedności apercepcji za w arunek wszelkiej wiedzy ogólnej. Świat 
przedmiotowy jest u niego światem  uporządkowanym, ale porządek ten 
nie dotyczy jego bytu an sich, do którego w ogóle nie m am y dostępu. 
Ale jeśli rozum teoretyczny może zrezygnować z poszukiwania absolutu, 
rozum praktyczny m usi ku niem u intendować: absolut pojawia się jako

18 B. F. Trentow ski, op.  cit. ,  s. 525.



idea regułatyw na. Nie m a pomostu między rzeczą samą w sobie i z ja
wiskiem, ale możliwy jest przeskok nad przepaścią.

Cała polemika, jaka wybucha po ukazaniu się K ry ty k ,  tego problemu 
dotyczy. Jednym  z bardziej interesujących jej przejawów było trak to 
wanie K anta bądź jako pogromcy, bądź jako odnowiciela m etafizyki. 
A le próbując rozwiązać dylem at niem al wszyscy bezpośredni następcy 
K anta  gubili podstawową ideę transcendentalizm u, trak tu jąc  rzecz samą 
w sobie i zjawisko jako dwie sfery  bytu i zastanaw iając się nad tym, 
czy droga wiedzie od zjawiska do rzeczy samej w sobie, czy też na 
odwrót.

Fichteańska próba rozwiązania problem u zaczyna się od fundam ental
nego rozróżnienia „fak tu” (Tatsache) i „czynu” (Tathandlung). Teoria w ie 
d zy  zaczyna się od słów: „Mamy odnaleźć absolutnie pierwszą, bezw arun
kową zasadę wszelkiej wiedzy ludzkiej. Dowieść ani określić jej nie moż
na, jeśli ma być zasadą absolutnie pierwszą. Ma ona wyrazić ów czyn (Tat
handlung), k tóry  nie pojawia się ani nie może się pojawić wśród empirycz
nych określeń naszej świadomości, lecz przeciwnie leży u podstaw wszel
kiej świadomości i sam tylko ją  um ożliwia” 19. Nawet refleksja nie może 
sprawić, by faktem  świadomości stało się coś, co faktem  nie jest z samej 
swej natury . Refleksja może tylko doprowadzić do poznania, że czyn z ko
nieczności musi zostać uznany za podstawę wszelkiej świadomości.

Spróbujm y wyrazić to inaczej. W edług Fichtego, k tó ry  uważa się za 
wyraziciela autentycznej myśli Kantowskiej, wszelkie dotychczasowe roz
ważania filozoficzne wychodziły albo od treści świadomości jako czegoś, co 
jest nam  bezpośrednio dane, albo od jej właściwości, również jakoby da
nych, zawsze więc od czegoś, co jest nam  dane, czyli od faktu. W m yśle
niu jakiegokolwiek faktu  dostrzegano tego, kto myśli — podm iot, i to, 
co jest m yślane — przedmiot, przeoczając samą istotę ich związku: czyn
ność. Nawet Kartezjusz nie wyszedł poza „ja myślę, więc ja  jestem ”, czyli 
poza prym at bytu wobec czynności. Jego „ ja” myśli, lecz nie jest samo 
myśleniem.

U Fichtego działaniu przysługuje pierwszeństwo bezwzględne wobec 
bytu. Podkreślm y z naciskiem: wobec wszelkiego bytu. Punktem  wyjścia 
nie jest dla nliego istnienie „ ja”, lecz jego samoustanowienie. Pierw sze zda
nie system u brzmiwięc: ja  jestem  ja  lub ja  =  ja. „ Ja ” nie m a bytu  samo
dzielnego, niezależnego od owej czynności samoustanowienia. Pojaw ia się 
wtedy, k iedy samo siebie stw ierdza. A ponieważ stw ierdzić siebie może 
tylko przez odróżnienie od czegoś, co nim  nie jest, zatem  wraz z sobą 
m usi też ustanawiać „Nie—J a ”, czyli świat. K onstytucja „ Ja” i „Nie—J a ” 
to nie dwa ak ty  odrębne, nie jest więc tak, że naprzód powstaje „ Ja”,
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a potem tw orzy ono sobie św iat (na tym  nieporozumieniu zasadza się 
oskarżenie Fichtego o idealizm subiektywny). Myśl Fichtego można zaw
rzeć w niezm iernie prostej formule, iż czynność poprzedza byt.

W szystkie dalsze tw ierdzenia są konsekwencją tej formuły. Skoro bo
wiem nic nie poprzedza czynności, nie może ona być też niczym zdeter
minowana, ergo musi być absolutnie wolna. Skoro jednak polega na sa- 
m oustanowieniu 'przez odróżnienie „ Ja” od „Nie—J a ”, to tym  samym po
lega też na autodeterm inacji. Odtąd nie jest czynnością nieuw arunkow aną, 
bo sama wyznaczyła sobie ograniczenia, czyli własne uwarunkowania. Jest 
jak  ów uczeń czarnoksiężnika, w praw iający w ruch  siły, których nie po
trafi już okiełznać.

Rzecz w sobie i zjawisko, wolność i konieczność okazują się w tym  u ję
ciu tylko dwiema stronam i jednego i tego samego absolutu. Czynność jest 
warunkiem  wszelkiej świadomości, a zarazem jej przedmiotem; czynność 
jest w arunkiem  wszelkiego bytu, a zarazem w nim się m anifestuje, uprzed
miotowia. Podm iot i przedmiot, duch i m ateria, wolność i konieczność, jed
ność i Wielość, wszystkie przeciw ieństwa m ają swoje źródło w  czynności, 
prawdopodobnie więc w niej też powinny znalźć swoje rozwiązanie.

Fichteańska czynność jest causa sui, zewnętrznej przyczyny mieć nie 
może. Ale w samym pojęciu aktywności zawarte jest, że zmierza ona w 
jakimś kierunku. Skoro sama wyznacza sobie cel, nie może on być sprzecz
ny z jej istotą. Z istoty jest wolna, wolność więc musi być także jej celem. 
Czynność tworzenia siebie i świata równocześnie jest zarazem obligacjąT 
„ Ja” nie może poprzestać na odróżnieniu siebie od „Nie—J a ”, na  stw ier
dzeniu, że bytu je w obcym sobie świecie. Skoro poznało, że ono i świat 
w arunkują się nawzajem, musi stąd  wyciągnąć konsekwencje. Świat jawi 
mu się teraz jako pole jego działalności, jego autoafirm acji. Życie w świe
cie pociąga za sobą m oralne zobowiązanie do spełnienia własnego powo
łania.

Dochodzimy w ten sposób do jednego z najbardziej kontrow ersyjnych 
momentów filozofii Fichteańskiej, mianowicie do spraw y stosunku m ię
dzy „ Ja ” ponadindyw idualnym  i „ ja” indywidualnym . W Teorii w iedzy  
chodzi niew ątpliw ie o podmiot transcendentalny. „ Ja ” jest tam  czynnoś
cią czystą podobnie jak u K anta podmiot poznający jest rozumem czystym. 
Ale w rozważaniach dotyczących moralności, polityki, a wreszcie przysz
łości i jej powołania pojawia się „ Ja ” jako .podmiot indywidualny, pod
miot wśród innych podmiotów. I o ile w Teorii w ied zy  wolność polegała 
na ustanow ieniu siebie i otaczającego świata, o tyle teraz wolność osobo
wa urzeczywistnia się nie w spotkaniu z przedmiotem, lecz z innym  pod
miotem. Nie możemy tu  wnikać we wszystkie subtelności tej koncepcji. 
Ważne jest, że jednostka może urzeczywistnieć swoją wolność tylko w 
społeczności istot wolnych.
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W świecie zmysłowym owa wolność przejaw ia się w tym, że wola jest 
przyczyną sprawczą. Tylko ona może być zamierzona, tylko ona może być 
w pełni własnym  dziełem człowieka. Czyn, k tóry  z niej wynika, dołącza 
się do niej na mocy praw a rządzącego światem  zmysłowym. To praw o 
z kolei podyktowane jest przez wolę ponadindywidualną, tj. wolę w świe
cie ponadzmysłowym. W ten  sposób wola jest łącznikiem między jednym
i drugim światem. Jako wola ptonadindywidualna jest z czynem identycz
na, jako wola indyw idualna jest jego sprawcą. Stąd też Fichte wiązał 
wszystkie nadzieje na spełnienie przez ludzkość jej powołania, tj. na usta
nowienie społeczności istot wolnych, z odpowiednim wychowaniem, które 
m iało sprawić, by jednostka chciała tego tylko, co leży w interesie społecz
ności. Taki był też program  wychowania narodowego, głoszony w Mowach  
do narodu niemieckiego, w których nie nawoływał do konkretnych dzia
łań, lecz do kształcenia odpowiednich chęci, z których potem m iały wy- 
nikhąć działania.

IV

Jeśli po tym, co powyżej powiedziano, powrócimy do polskiej filozofii 
czynu, okaże się że zbieżności sięgają znacznie dalej, niż wydawało się 
jej przedstawicielom. Co więcej zaś, najdalszy Fichtem u okaże się, naszym  
zdaniem, myśliciel, k tóry najbardziej się do pokrewieństwa z nim przy
znawał: Cieszkowski, najbliższy zaś ten, k tó ry  najm niej przywiązywał 
do niego wagi: Trentowski.

Przyjrzy jm y się najpierw  Cieszkowskiemu.
Rozróżnienie faktów i czynów, na pozór identyczne z Fichteańskim , ma 

w istocie zupełnie inny sens. U Fichtego czyn ma charakter spontaniczny, 
nie jest i nie może być zapośredniczony. Czyn Fichtego jest absolutnie 
pierwotny. Goethe zrozumiał to  znakomicie, kiedy w  pięknej scenie prze
kładu przez Fausta pierwszego w ersetu ewangelii Janow ej mówi: „już 
wiem Duch światłem  mi pomaga swym  i piszę już: Był na początku 
Czyn” 20. Cieszkowski, parafrazując ów cytat i umieszczając go jako motto 
trzeciej części Prolegomenów, zmienia zasadniczo jego sens. „Na końcu bę
dzie czyn” 21 oznacza, że czyn jest zapośredniczony. U Fichtego czyn jest, 
w arunkiem  faktu; bez czynu żadne poznanie nie jest możliwe. U Cieszkow
skiego fak ty  poprzedzają czyny. „Fakty stanowią praktykę nieświadomą, 
czyli przedteoretyczną, czyny natom iast świadomą, czyli poteoretyczną, bo

20 Goethe, Faust, przeł. F. Konopka, W arszawa 1962, s. 101.
21 A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii..., s. 53.
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teoria wciska się między obie te  p rak tyk i”22. Czyn nie jest możliwy, jeśli 
nie poprzedziła go refleksja.

Widać tu wyraźnie w ływ  Hegla. Czyn nie jest dla Cieszkowskiego ka
tegorią ontologiczną ani teoriopoznawczą, lecz jest kategorią historiozo
ficzną. Rozróżnienie faktów  i czynów m a u niego sens tylko w perspekty
wie dziejowej. F ak ty  znam ionują epokę, w której ludzkość nie poznała je
szcze praw  własnej działalności, potem następuje epoka czynu. Myśl ta, 
jak słusznie zauważył Walicki, bliska saint-sim onistycznem u savoir pour 
prévoir, m iała ogromną doniosłość w płaszczyźnie ideologicznej, ale do fi
lozofii niewiele wnosiła. Zarówno Comte, jak  Engels słusznie zauważyli, 
że prym at historiozofii prowadzi w  końcu do likw idacji m etafizyki i za
stąpienia jej socjologią. Cieszkowski tego nie dostrzegł, dostrzec nie mógł, 
albowiem usiłował godzić filozofię z religią objawioną, a tego z likw idacją 
m etafizyki pogodzić nie można.

Fichteański „czyn na początku” był próbą zrozumienia bytu. Cieszkow
skiego „czyn na  końcu” obliczony był na przekształcenie bytu. Cała pol
ska filozofia czynu traktow ała filozofię w istocie pragm atycznie, przypi
sywała jej funkcję służebną, ideologiczną. Dlatego też mogła zostać tak  
skwapliwie podchwycona'przez wielkie ruchy  społeczne, zmierzające zresz
tą do bardzo różnych celów. W trychotom icznym  -podziale dziejów u Ciesz
kowskiego przyszłość pojawia się jako spełnienie ideału. Jest to n iew ątpli
wie w ątek paruzji, całkowicie nieobecny u Fichtego. K ategoria „czynu” 
tłum aczy u niego historię o tyle tylko, że w skazuje jej cel ostateczny. He
glowski duch absolutny powracał do siebie w  filozofii; u Cieszkowskiego 
powraca do siebie przez „czyn”, czyli spełniając swoje zadania w  praktyce. 
Ale Hegel był konsekw entny: m yśl odbywała u niego długą wędrówkę, aż 
wreszcie poznawała siebie samą. Koniec był początkiem, choć wzniesio
nym  na  wyższy szczebel. Gdyby Cieszkowski chciał postępować równie 
konsekwentnie, pow inien był od czynu zacząć i do czynu powrócić. Tak 
właśnie postąpił Fichite. Cieszkowski idzie inną drogą- Jego zdaniem ludz
kość — a więc bynajm niej nie wszelki byt — stale usiłuje określić 
w łasną przyszłość. Początkowo jedynie ją  przeczuwa, dlatego pierwsza 
epoka jest epoką uczucia, k tó ra  własną przyszłość rozpoznaje tylko w 
proroctwach. Potem  usiłuje myśleć o przyszłości, dlatego druga epoka 
jest epoką rozumu, k tóra do przyszłości usiłuje dotrzeć za pomocą filo
zofii. Wreszcie trzecia, rozpoczynającą się epoka będzie epoką czynu, 
k tóra przyszłość określa za pomocą w o li23. Jak  jednak uniknąć dowol
ności w owym określeniu przyszłości? Cieszkowski szuka dwojakiej gwa
ra n c ji Po pierwsze, wola Określającą w trzeciej epoce przyszłość, jest

23 I b i d e m ,  s. 14.
13 I b i d e m ,  s. 12.
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wolą rozumną. To rozum w łaśnie pouczył ją, dokąd ludzkość zmierza. 
W tym  sensie można by rzec, że jest ona tylko narzędziem  rozum u, w y
konawcą celów prze zniego wyznaczonych. Aby tego uniknąć, Ciesz
kowski wprowadza drugi wątek: wola rozum na zgodna być m usi z wolą 
absolutną, tj. z wolą boską. U stalając zadania stojące przed ludzkością 
rozum nie odkrywa nic więcej niż to, co było już zaw arte w  pro
roctwach religijnych. Wszystko, do czego doszła filozofia w rozwoju 
dziejowym, jest tylko uwyraźnieniem  M odlitwy Pańskiej 24. „Czyn” był 
od początku zaprogramowany, objawiony został przez Chrystusa. Ale 
wola boska nie została pojęta i pojęta być nie mogła, bo do tego w łaś
nie celu niezbędna była historia. Ludzie tworzyli ją dotąd nieświadomie, 
w przyszłości będą to czynić świadomie, ale w  gruncie rzeczy są oni 
tylko wykonawcami boskich postanowień. Odzyskanie utraconego raju  
będzie wprawdzie ich własnym  dziełem, ale zgodnym z boskim wyrokiem.

Osobliwość koncepcji Cieszkowskiego, a zarazem jej odmienność od 
koncepcji Fichteańskiej, polega na tym, że wola staje się u niego władzą 
poznawczą, i to władzą najwyższą. W prawdzie i u Fichtego wola grała 
zasadniczą rolę w poznaniu, ale tylko jako jego przesłanka. Akt ustano
wienia przez „ Ja” siebie samego oraz „Nie— J a ” jest aktem  wolnej woli, 
bez niego żadne poznanie nie jest możliwe. U Cieszkowskiego jest inaczej. 
Ponieważ poznanie przyszłości wolą dokonuje się dopiero na określonym 
szczeblu rozw oju ludzkości, zatem woła nie jest tu  w arunkiem  poznania, 
lecz najpóźniej rozwiniętą władzą poznawczą. Przejście od faktów do czy
nów oznacza przejście na wyższy szczebel poznania. „Poznanie przyszłości 
w olą” oznacza w istocie, że samo pojęcie przedm iotu poznania ulega zmia
nie. Można by  rzec, że przedmiot ten  ma już teraz charakter intencjonalny.

Jeśli Cieszkowski traktow ał pomysły Fichteańskie jedynie jako „wska
zówki”, k tóre uwzględnić powinna przyszła filozofia czynu, to Kamieński 
dokładnie tak  samo ocenia z 'kolei Cieszkowskiego. „Autor w yrażając opi
nię, którą w yznają w  Niemczech szukający postępu filozofii, poprzestaje 
na przepowiedni rzeczy, Iktóra się musi stać koniecznie; nie usiłuje zaś by
najm niej kłaść stanowczych zasad, na których ma powstać budowa filo
zofii praktycznej. To bowiem, co mówi o czynie, można uważać tylko jako 
przedw stępne do nich przysposobienie, pomysły rzucone ku wyświecaniu 
tego nowego nastąpić mającego periodu filozofii, bo nie jest to w żadnym 
w ypadku już treścią doskonałej i zupełnej samej w  sobie teorii” 2S. Zasad
niczy zarzut Kamieńskiego dotyczy rozdziału teorii od praktyki, a przy
znać trzeba, że w ysuw ając ów zarzut staje się on bliższy Fichtem u niż 
Cieszkowski. Podział na fakty i czyny oznacza rozróżnienie wydarzeń na

- 4 W ykładem  tej myśli jest całe Ojcze-Nasz.
25 H. K am ieński, Filozofia..'., s. 139— 140.
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turalnych, dokonujących się bez udziału świadomości, bez naszego czyn
nego współudziału i wiedzy, oraz wydarzeń sztucznych, czyli praktyki w y
nikającej z wiedzy, z teorii. Ale, zdaniem Kamieńskiego, sam ów podział 
jest sztuczny i nieuprawniony. Nie ma bowiem takich działań, w których 
by świadomość nie uczestniczyła, nie ma praktyki „przedwiedzowej” . Błęd
na jest sama przesłanka, jakoby byt i myśl mogły być początkowo rozdzie
lone, a potem dopiero stopić się w jedno. Cieszkowski chciałby urzeczy
wistnić absolut w bycie, a tymczasem nie m a absolutu poza bytem  lub 
ściślej: absolutem  jest sam byt i tylko byt. Istotną właściwością absolutu, 
czyli bytu, jest jednak czyn. Czyn nie jest więc syntezą bytu i myśli, 
lecz je poprzedza. „Tworzę, więc jestem ”, „tworzę, więc m yślę”. W zajem
ny stosunek bytu i myśli daje się pojąć tylko wychodząc od czynności, od 
działania, od p rak ty k i26.

Kamieński przejął niejako Fichteański punkt wyjścia. Ale w  tym  m iej
scu drogi ich się rozchodzą, albowiem „praktyka” co innego u każdego 
z nich znaczy. Jeśli Fichte twierdzi, że czyn poprzedza byt, znaczy to, ze 
świadomość aktowego charakteru  naszej wiedzy poprzedza wszelkie jej 
treści. Pomyśleć wiedzę o bycie można w tedy tylko, gdy zdamy sobie 
sprawę, że u jej podstaw leży spontaniczny ak t intencjonalny: ak t skiero
wania myśli na przedm iot. To właśnie pojął Cieszkowski, ujął jednak sam 
przedmiot jako przedmiot określony: przyszłość, a nie jako przedmiot 
sam w sobie. Ale skoro czyn jest warunkiem  jedynie wiedzy o bycie, ma 
on z istoty swej charakter idealny. Podobnie idealny też charakter będzie 
miał ów czyn końcowy, wieńczący cały system Fichteański, tj. wychowa
nie ludzi do wolności.

W przeciw ieństw ie do Fichtego czyn m a u Kamieńskiego charak ter 
m aterialny. Chodzli w tym  wypadku o prostą skądinąd prawdę, że myślą 
tylko żywi ludzie, k tórzy muszą zaspokajać określone potrzeby m aterialne. 
Nie znaczy to, że zaspokajając je nie myślą. Przeciwnie, myśl i czyn, teoria
i p raktyka są według Kamieńskiego, jak  już widzieliśmy, nierozerw alnie 
związane. Ale czysta myśl o myśli, zdaniem Kamieńskiego, jest niem ożli
wa. Nie da się przeprowadzić rozróżnienia między podmiotem myśli i pod
miotem działania m aterialnego. Człowiek myśli tylko w  toku działania, 
w którym  przekształca zarówno świat otaczający, jak  i siebie samego. 
Myśli zaspokajając swe potrzeby, tj. utrzym ując siebie przy życiu, myśli 
jako istota cielesna, a nie tylko duchowa.

Cieszkowskiego rozróżnienie faktów i czynów przeoczą, że to, co dla 
nas jest faktem, a więc czymś danym  nam  bez naszego współudziału, było 
najpierw  czynem, w ynikiem  ludzkiej świadomej woli. Innym i słowy, z per
spektyw y indywiduum  rozróżnienie faktów i czynów może mieć sens,

26 Por. H. K am ieński artyku ł Kilka słów o filozofii historii, w: op. cit.
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z perspektyw y ludzkości mieć go n ie może. P rak tyka  ludzkości zaś, to prze
de wszystkim praktyka m aterialna, ożyli mówiąc za M arksem, produkcja. 
Uznając jej prym at zatytułow ał Kamieński swoje dzieło Filozofia ekono
mii materialnej społeczeństwa ludzkiego-

Już z tego, co powyżej zostało powiedziane, wynika, że ktegoria „ czy
nu” jest w ówczesnej myśli polskiej, a także u Fichtego „słow em -klu
czem”. Sygnalizuje ona pewien generalny kierunek, w którym  zmierzają 
poszukiwania nowych rozwiązań, ale bynajm niej nie przesądza ich treści. 
To samo okaże się teraz na przykładzie Trentowskiego, przy czym w yj
dzie na jaw  jego zbieżność z Fichtem  od innej zgoła strony.

Jak już o tym  była mowa, Trentow ski zarzucał Fichtem u doprowadze
nie strony podmiotowej do extremum.  Cala jego filozofia jest stanowiskiem 
poznającego podmiotu, absolutyzacją myślącego rozumu. Fichte jest dla 
Trentowskiego najskrajniejszym  zaprzeczeniem doświadczenia i przedmio- 
towośei w ogóle. N atura pozostaje w  jego system ie nie uwzględniona zu
pełnie. Nic dziwnego więc, że upom niała się o swe prawa. Filozofem, któ
ry  oddał jej sprawiedliwość był Schelling, ale jego filozofia na tu ry  miała 
charakter równie spekulatyw ny jak Fichteańska. Spekulacji na tem at m y
śli przeciwstawiona została spekulacja na tem at natury , a ich synteza zo
staje wprawdzie przez Schellinga ujęta jako postulat, ale bynajm niej nie 
została zrealizowana.

Nowa Identitatsphilosophie, zaproponowana przez Trentowskiego, 
opierała się na następujących podstawach. Absolut, czyli Bóg, jest rów 
nocześnie transcendentny i im m anentny. Bóg jako stwórca świata jest 
Bogiem transcendentnym , lecz z chwilą jego stworzenia transcendencja 
przem ienia się w  imm anencję. Odtąd Bóg istnieje w świecie, k tóry  jest 
jego nieustającą i stopniowo postępującą m anifestacją. Dokonuje się 
zatem przejście od exislentia creatrix  do existentia creata, której szczy
tem  jest existentia creatrix  in existentia creata, czyli człowiek. Ow 
człowiek jest więc równocześnie przyrodą i bóstwem, ale jest bóstwem 
tylko in potentia. In actu  s ta je  się bóstwem dopiero w wyniku histo
rycznego rozwoju, w tedy mianowicie, kiedy rozwinie w sobie szczególną 
władzę poznawczą, zwaną przez Trentowskiego ,,mysłem”. Niższe w ła
dze poznawcze, zmysły i rozum (w terminologii Trentowskiego „um ysł”), 
zdolne są uchwycić tylko bądź transcendencję, bądź im m anencję absolu
tu, dopiero „m ysł” dostrzega ich jedność.

U Trentowskiego poznanie i ¡Urzeczywistnienie absolutu są jednym
i tym  samym. Ponieważ dokonują się w w yniku procesu historycznego, są 
też przedm iotem  historiozofii. Trentow ski idzie tu  śladami Cieszkowskie
go i rozróżnia epokę prym atu zmysłów (doświadczenia), rozumu (refleksji)
i „m ysłu” (,,praw dobrania”), podobnie też jak Cieszkowski ostatnią z nich 
trak tu je  jako epokę przyszłą, u k tórej progu ludzkość obecnie stoi, a przo
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dującą w niej rolę przypisuje Polakom. Ale nie na tym  polega oryginal
ność myśli Trentowskiego. Istotnie ważne są treści, jakie wkłada w  poję
cie zrealizowanego „bożoczłowieczeństwa”, jedności transcendencji i im
m anencji lub inaczej owej existentia creatrix in existentia creata.

Aby zrozumieć te treści, przypatrzm y się najp ierw  struk turze systemu 
Trentowskiego. Wskazówką jest tu  nie tyle chronologia rzeczywista jego 
dzieł, ile wskazówki zawarte w  korespondencji. Przesłanki systemu wyło
żone zostały w Podstawach filozofii uniwersalnej.  Są one pom yślane bar
dziej jako odpowiednik Fichteańskiej Teorii w ied zy  niż jako odpowiednik 
Heglowskiej Encyklopedii. Zaw arty jest w nich ogólny w ykład zasad 
wszelkiego poznania, a  zatem  najpierw  przegląd stanow isk historycznych, 
następnie k ry tyka  poznania zmysłowego (doświadczenia), k ry tyka  pozna
nia refleksyjnego (rozumu) i przedstaw ienie perspektyw y ich połączenia, 
jego możliwości i konieczności. Z kolei idą ¡podstawy ontologii w postaci 
W stępu  do nauki o naturze, dzieła ściśle związanego z Schellingiańskimi 
Ideen zu einer Philosophie der Natur, w  k tó rym  spraw ą węzłową jest m a
nifestacja absolutu w święcie stworzonym. N astępnym  krokiem  jest szcze
gółowa teoria poznania, czyli Myślini. Ukoronowaniem tej części systemu 
miała być nie napisana historia filozofii, składając się razem  z nią na 
filozofię teoretyczną. Na filozofię praktyczną składać się m iały filozofia 
religii (pisana przez wiele lat i po dziś dzień nie ogłoszona Bożyca ), filozo
fia państw a w 'postaci Cybernetyki,  czyli sztuki rządzenia narodem  i wresz
cie, jako jej ostateczne ukoronowanie, pedagogika, tj. Chowanna, która 
zresztą w  chronologicznym porządku dzieł Trentowskiego wyprzedziła 
zarówno My ślinię, jak  Cybernetykę ,  nie mówiąc już o Bożycy  i historii 
filozofii.

W zam knięciu system u pedagogiką krył się sens głębszy. Jej istotnym  
przedm iotem  jest, mianowicie, wykształcenie osobowości, czyli uświado
m ienie jednostce jej bożoczłowieczeństwa. Dopiero z tej perspektyw y w i
dać, że uznanie boskiej transcendencji nie było u Trentowskiego zwykłym 
kompromisem z rełigią panującą, lecz miało istotne znaczenie dla samego 
systemu. Skoro Bóg jest osobą, zatem i człowiek, k tóry  odkryw a w sobie 
Boga, osobą być musi. Znaczy to, że rozwinięcie indywidualności uznane 
zostaje za cel najwyższy, za powołanie rodzaju ludzkiego.

Nie miałoby celu przedstaw ianie tu, w jaki sposób Trentow ski zamie
rza cel ten osiągnąć. Ważne jest to, że realizacja przez ludzkość jej po
wołania dokonuje się nie ponad jednostką i nie tylko poprzez jednostki, 
jak  to ma m iejsce u Hegla, lecz w jednostce. Ostatecznie ona właśnie oka
zuje się w tej filozofii alfą i omegą. Jednostkowy Bóg jest początkiem 
świata, jednostkowy człowiek jest celem.

Ale owa jednostka staje  się osobą, indywidualnością, w tedy dopiero, 
gdy odkryw a w sobie ogólność. W ychowanie, zdaniem Trentowskiego,
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zmierzać m usi do równowagi między indywidualnością i socjalnością. Tak 
jak cała koncepcja „różnojedni” oparta jest na zasadzie takiej syntezy, w 
której żaden z jej momentów nie ulega likwidacji, lecz oba łączą się har
m onijnie w  całości wyższego rzędu, tak  też wychowanie m a ¡połączyć dą
żenia partykularne z dążeniami grup  społecznych, w  szczególności z dą
żeniami narodowymi. Nie jest to  więc bynajm niej klasyczny indyw i
dualizm, w którym  jednostka stanowi primum, a społeczeństwo jest sumą 
jednostek, jego dążenia zaś wypadkową jednostkowych dążeń. Przeciw 
nie, wychowanie ma uświadomić jednostce, że może być osobowością 
tylko w społeczeństwie, że jej cele partyku larne  są możliwe do zreali
zowania tylko wtedy, kiedy harm onizują z celami społecznymi.

Czymże innym  jest to jednak niż Fichteańską koncepcją Bildung, w y
łożoną zwłaszcza w Mowach do narodu niemieckiego? Ten tekst nie cieszył 
się nigdy w Polsce 'popularnością i trudno się dziwić, że nie powoływała 
się nań polska filozofia czynu. Zbyt silny  nacisk kładł w nim Fichte na 
zasadniczą różnicę między narodem  niemieckim a innymi, naw et germ ań
skimi narodam i, aby mogli go zaakceptować przedstawiciele kierunku, któ
ry  dla Polski domagał się pierwszeństwa w koncercie ludów europejskich. 
A już zwłaszcza Trentowski, Iktóry „m ysł” traktow ał jako władzę poznaw
czą Polakom  szczególnie daną i przez nich dopiero odkrytą, m usiał odrzu
cić z niechęcią całe rozumowanie Fichteańskie. W istocie jednak nie są 
one wcale tak  odmienne, raczej przeciwnie, bardzo sobie bliskie. Dotyczy 
to przede wszystkim celów wychowania. Fichte pisał: ,,Całkowita zmiana 
dotychczasowego wychowania, oto jedyny środek, jaki proponuję, aby 
zachować istnienie narodu niem ieckiego”. W tym  wychowaniu miało cho
dzić o to, by nie uszczuplić w najm niejszym  stopniu wolności woli wycho
wanka, a równocześnie sprawić, aby  dążył on zawsze do dobrego. Cel, jaki 
obaj myśliciele sobie stawiali, 'polegał na afirm acji autonom ii indyw idual
nej woli w  taki sposób, by sama z siebie, a  nie pod przym usem  zew nętrz
nym, wyznaczała sobie zawsze cele, słuszne z punktu  widzenia całości po- 
nadindyw idualnej, w danym  wypadku narodowej. Obaj uważali odpowied
nie nakierow anie woli za czynnik decydujący o wartości dokonywanych 
czynów. Bo gdyby naw et na skutek błędu rezultat czynu nie odpowiadał 
zamiarom, przy właściwie nakierowanej woli możliwe będzie skorygow a
nie go za pomocą czynu następnego.

W brew rozpowszechnionemu m niemaniu, które przypisuje Fichtem u 
dążenie do wychowania 'wzorowego urzędnika państwowego i pomawia go 
o chęć ubrania wszystkich obywateli w  m undury, sądzimy, że cała kon
cepcja F ichteańska zmierza do wychowania do wolności. Praw da, że przez 
wolność rozum iał on przede wszystkim  wolność myśli. Trentow ski o tyle 
idzie dalej, że to, co dla Fichtego było celem ostatecznym, dla niego jest 
przedwstępnym  do mego krokiem : wolność myśli ma znaleźć w yraz w

/
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świecie realnym , wola m a przejść w czyn. Ale jest to różnica pozorna. Al
bowiem Fichte również nie poprzestawał na wolności li tylko myślo
wej 27. Nie wolno zapominać, że M owy do narodu niemieckiego  w y
głaszane były w  szczególnych w arunkach i wobec tego język ich jest 
Ezopowy. W rzeczywistości bowiem wyzwolenie narodowe było celem 
zarówno jednego, jak  i drugiego myśliciela, obaj szukali środków, by 
je  osiągnąć. A z drugiej strony zarówno jeden, jak i drugi niie trak to 
wali wolności politycznej jako celu ostatecznego, lecz tylko jako środek 
niezbędny, aby wykształcić „pełnego” człowieka.

Jan Garewicz

FICHTE UND DIE POLNISCHE PHILOSOPHIE DER TAT

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

Verf. beschäftigt sich m it den Bezügen der polnischen Philosophie der Tat auf 
F ichte und m it den w esentlichen Konvergenzen resp. U nterschieden zwischen den 
Polen und dem Deutschen. Mit dem Begriff der polnischen „Philosophie der T at” 
w ird dabei eine R ichtung gem eint, die um die M itte der dreissiger Jah re  des 19. Jts. 
auftauchte und bis 1848 in  der polnischen Philosophie m assgebend gewesen ist. 
Ih re H aupt V ertreter w aren: August Cieszkowski, der einzige, der zur in ternationalen  
G eltung gelang, Bronisław  Trentow ski, K arol L ibelt, H enryk K am ieński und Edw ard 
Dembowski. Trotz allgem einer Betonung der Tat w ar ih r V erhältn is F ichte gegenü
ber unterschiedlich. Die m eissten sahen in  ihm  n u r ein Bindeglied zwischen K ant 
einerseits und Schelling und Hegel anderseits; eine A usnahm e bildete Cieszkowski, 
der bew usst an Fichtes Bestimmung des Menschen  anknüpfte. Bei eingehender A na
lyse erw eist es sich jedoch, dass Cieszkowski m it dem Begriff der Tat und der 
U nterscheidung zwischen „Tatsache” und „Tat” etw as ganz anderes m einte, als 
F ichte mit se iner U nterscheidung von „T atsache” und „T athandlung”. Trentow ski 
dagegen, der explizite F ichte nicht allzu hoch einschätzte, stand ihm  in m ancher 
H insicht am nächsten .

Die Leitfäden des Aufsatzes w urden auf deutsch im Sam m elband der F ichte- 
-Tagung in Zw ettl (1977), welches in K ürze erscheinen soll, dargelegt.

*7 J. G. F ichte, Reden an die deutsche Nation, Leipzig (Reclam), b.d., s. 13.


