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„  K rys tyn a  Święcicka

K ANTOWSKIE »A PRIORI« W INTERPRETACJI
HERMANNA COHENA

W 1871 roku ukazało się pierwsze wydanie Kants  T heońe der  
Erfahrung  Hermanna Cohena. Książka ta w decydujący sposób wpły
nęła na zmianę sposobu interpretacji filozofii Kanta, w szczególności 
zaś sensu Kantowskiego pojęcia a priori i związanego z nim ściśle 
sposobu pojmowania poznania transcendentalnego.

Spory wokół pojęcia a priori koncentrowały się wokół dwóch za
sadniczych kwestii: jego natury i sposobu, w jaki Kant to pojęcie 
odkrył i uzasadnił. Książka Cohena polemizuje ze wszystkimi dotych
czasowymi próbami przezwyciężenia trudności związanych z tymi 
problemami. Usiłowano bowiem wyjaśniać pojęcie a priori bądź opie
rając się na określonej metafizyce, bądź też odwołując się do teorii 
antropologicznych lub psychologicznych.

Jeśli chcemy zrozumieć przyczyny, które sprawiły, że Cohen za
interesował się tym tematem, nie możemy pominąć okoliczności czysto 
historycznej, jaką był spór między Trendełenburgiem a Kuno Fische
rem; spór, na którego tem at wiele w tym  czasie pisano i który angażo
wał coraz szersze grono badaczy filozofii Kanta. W przedmowie do 
wyżej wymienionej książki Cohen wyjaśniał, iż jego zamiar „nowego 
uzasadnienia Kaniowskiej nauki o aprioryczności” 1 zrodził się z obser
wacji polemik toczonych między sławnymi badaczami nauki króle
wieckiego filozofa. Widząc, jak ci wybitni uczeni zarzucają sobie na
wzajem ignorancję i nie mogą dojść do porozumienia w najbardziej 
podstawowych kwestiach, postanowił zbadać i „przedstawić ponownie 
historycznego Kanta w jego własnej postaci” 2. Gdy przystąpił do rea
lizacji swego zamiaru, bardzo szybko musiał dojść do wniosku, który

1 H. Cohen, K an ts  Theorie der Erfahrung  (dalej KTE),  Berlin 1871, s. III.
* Ib idem ,  s. IV.

li
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dla niego samego stał się nie mniejszym zaskoczeniem niż dla póź
niejszych czytelników. Okazało się bowiem, że ten sam Kant, do któ
rego nawiązywanie stanowiło niemal obowiązek każdego filozofa jego 
czasów, powinien być rozumiany zupełnie inaczej niż dotychczas.

Na temat samego sporu między Trendelenburgiem a Kuno Fische
rem Cohen zabrał głos na łamach „Zeitschrift für Völkerpsychologie 
und Sprachwissenschaft” niedługo przed wydaniem swej książki o Kan
cie. A rtykuł ten zasługuje na szczególną uwagę. Można w nim bowiem 
dostrzec niejeden wątek, który znalazł pełny wyraz dopiero znacznie 
później, tu  jednak występuje w swej pierwotnej postaci, czasem bar
dziej klarownej niż jej późniejsze rozwinięcie.

Już w pierwszym momencie zetknięcia się Cohena z problematyką 
Kantowską widać wyraźnie, że nie chodziło mu jedynie o rozwiązanie 
kwestii czysto historycznej, tj. o to, co Kant faktycznie myślał na 
taki czy inny temat. Nawoływanie do wierności wobec „Kanta histo
rycznego” wynikało z przekonania, iż jedynie dzięki rzetelnej rekon
strukcji Kaniowskiej filozofii można będzie znaleźć odpowiedź na 
„pytanie o znaczenie i wartość Kaniowskiej teorii przestrzeni i czasu”, 
co stanowi jedynie „inne wyrażenie pytania o zasady poznania” 3. Zna
lezienie odpowiedzi na to właśnie pytanie uważał Cohen — podobnie 
jak jego współcześni — za podstawowy problem filozofii i podobnie 
jak Zeller czy Trendelenburg zapytywał: „czy nasze myślenie musi
i może udowodnić prawo przyrody?” *. Chodziło więc o to, by zro
zumieć, jak się to dzieje, że myślenie ludzkie może formułować prawa, 
które muszą obowiązywać w świecie przyrody. Ale to pytanie jest 
niemal tak stare jak filozofia. Dlaczego więc musimy nawiązywać 
właśnie do Kanta? W tej kwestii wszyscy byli zgodni. Kant pierwszy 
wyraźnie sformułował problem i dał najlepsze jego rozwiązanie. Cohen 
jednak dodawał: problemy filozoficzne nie mogą być rozpatrywane 
w oderwaniu od swojej historii, historia filozofii zaś jest „przejawem 
pracy” 5 samej filozofii, a nie ciągłym zaczynaniem od początku. Chodzi 
w niej bowiem o »przedstawienie nieprzerwanego powiązania filozo
ficznych problemów w całości ludzkiej kultury«, stara się ona poka
zać w jaki sposób jeden system wyrasta z drugiego przejmując z niego

3 H. Cohen, Zur Controverse  zw ischen  Trendelenburg und Kuno Fischer,
„Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft”, Bd. VII, 1871, s. 249,
„Die Frage nach der Bedeutung und dem Werthe der Kantischen Lehre von
Raum und Zeit kann als ein anderer Ausdruck für die Frage nach den Prin
zipien der Erkenntnis gelten”.

* Ibidem.
9 Ibidem,  s. 295.



Kantowskie »a priori« w  interpretacji Cohena 163

to, co najlepsze, „jak pytania sięgają coraz głębiej, a cele coraz wyżej” 6. 
Dzięki temu dopiero możemy pojąć zasadniczą jedność ludzkiego myś
lenia i jego racjonalność, którym nie przeczy wielość kierunków jego 
rozwoju.

Nawiązywanie do Kanta nie jest więc dla Cohena czymś przypad
kowym, lecz jest wyrazem logiki kierującej biegiem filozoficznego 
myślenia. To, co w filozofii Kanta było naprawdę nowe, zachowało 
swoją aktualność. Ten, kto chce także znaleźć miejsce w obrębie 
historii filozofii, musi — zdaniem Cohena — podjąć problem Kanta 
w tym miejscu, w którym on go pozostawił, i starać się znaleźć roz
wiązanie trudności, których on jeszcze rozwiązać nie zdołał. Zaintere
sowanie Kantem ma więc u Cohena od samego początku głębokie 
podstawy w sposobie rozumienia sensu i wartości filozofii, jej historii
i całości ludzkiej kultury. To przekonanie o jedności i racjonalności 
historii filozofii zostało rozwinięte przez Cohena dopiero znacznie póź
niej, już tu  jednak, w tym  pierwszym artykule poświęconym filozofii 
Kanta, pojawia się całkiem wyraźnie idea wszechogarniającej racjo
nalności, której pozostał wierny we wszystkich swoich dziełach.

Powróćmy jednak do właściwego przedmiotu artykułu. O co spie
rali się Trendelenburg i Kuno Fischer? 7.

Trendelenburg uważał, że możliwe jest połączenie przekonania
o czystej (rein) subiektywności przestrzeni i czasu z równoczesnym 
uznaniem ich obiektywnego istnienia i że możliwość ta została przez 
Kanta przeoczona. Twierdził ponadto, że Kant w swoim dowodzie 
wyłącznej (ausschliessende) subiektywności przestrzeni i czasu pozo
stawił lukę. Kuno Fischer natomiast starał się dowieść, że luka ta 
w Kaniowskim dowodzie nie w ystępuje8.

• Ibidem ,  s. 292, „Was w ill die Geschichte der Philosophie am letzten Ende 
leisten? Sie w ill den fortlaufenden Zusammenhang der philosophischen Probleme 
im Ganzen der menschlichen Cultur darstellen. Wie ein System aus dem Besten  
des ändern wächst und in dem Mangel des eigenen den Keim des neuen trägt! 
Wie die Fragen sich vertiefen und die Ziele höher gehen!”

7 Kolejne etapy omawianego sporu zawarte są w następujących publika
cjach: A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen, Leipzig 1862; K. Fischer, 
S y s te m  der  Logik  und M etaphysik ,  Heidelberg 1865; A. Trendelenburg, Histo
rische Beiträge zur Philosophie, Berlin 1867; K. Fischer, Geschichte der neueren  
Philosophie, Mannheim 1869; A. Trendelenburg, K uno Fischer und sein K ant,  
Berlin 1869; K. Fischer, A nti-T rendelenburg ,  Jena 1870.

® H. Cohen w  omawianym artykule ogranicza się do rozważenia kwestii, 
czy Kuno Fischer wykazał, że luka — wskazana przez Trundelenburga — nie 
występuje w  Kantowskim dowodzie.
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Po omówieniu zasadniczych punktów sporu Cohen stwierdził, że 
żadne twierdzenie Kaniowskiej K r y ty k i  nie mogłoby być słuszne, gdy
by K ant nie obalił możliwości połączenia ważności (Geltung) subiek
tywnej i obiektywnej w sensie stwierdzonym przez T rendelenburga9. 
Nie znaczyło to jednak, że należy przyznać rację Kuno Fischerowi. Co
hen zgadzał się całkowicie z Bratauscheckiem, który w obszernym arty 
kule doszedł do wniosku, że ,,Kuno Fischer nie obalił twierdzenia 
Trendelenburga, ponieważ od początku do końca fałszywie je zrozu
miał” 10. W całym tym sporze uwidoczniły się zresztą niejasności zwią
zane ze sposobem rozumienia wielu podstawowych pojęć filozofii 
Kanta.

Trendelenburg w zgodzie z Kantem — jak uważa Cohen — twier
dził, że czas i przestrzeń nie tylko nie są pojęciami powstałymi na 
drodze abstrakcji, lecz nie są także pojęciami, które otrzymujemy 
dzięki konstrukcji, ani pojęciami tego typu co kategorie. Kuno Fischer 
natomiast uważał, że czas i przestrzeń nie są wprawdzie „pojęciami 
gatunkowymi” (G attungsbegriffe), tj. takimi pojęciami, które stano
wią przedstawienie „wspólnej cechy nieskończonej mnogości przed
stawień” n , można je natomiast uznać za „pojęcia jednostkowe” (Ein- 
zelbegriffe), tj. takie, pojęcia, które są „przedstawieniami pojedyn
czymi”, a więc nie wyabstrahowanymi z poszczególnych rzeczy 12. Zda
niem Cohena to utożsamienie wszelkich pojęć z pojęciami gatunkowymi 
doprowadziło Kuno Fischera do zatarcia różnicy między pojęciami 
powstałymi dzięki abstrakcji a pojęciami skonstruowanymi oraz do 
niedoceniania zasadniczej odmienności form naoczności i kategoriils. 
Gdyby stwierdzenie, że czas i przestrzeń nie są pojęciami, oznaczało 
jedynie, że nie są one pojęciami gatunkowymi — jak tego chce Kuno

’ Cohen, Zur C ontroverse..., s. 260, „Referent ist ebenfalls der Ansicht, dass 
kein Satz der Kritik, wo nicht möglich, so doch richtig wäre, wenn Kant die 
Vereinbarkeit der subjectiven und einer objectiven Geltung, in dem von Tren- 
delenburg behaupteten Sinne nicht widerlegt hätte”.

*• „Philosophische Monatshefte”, Bd. v, 1870, s. 297.
11 Cohen, Zur Controverse... ,  s. 278.
ls Ibidem, s. 280, K- Fischer pisał: „każde pojęcie gatunkowe stanowi przed

stawienie częściowe poszczególnej rzeczy, cząstkę jej cech, mianownik, który 
zawsze jest mniejszy od licznika {...] Przestrzeń i czas nie są przedstawieniami 
częściowymi, lecz całością [...] a więc nie są pojęciami gatunkowymi”,

13 Ib idem ,  s. 286, „Kuno Fischer den wichtigen Unterschied zwischen  
Begriffen, welche aus Abstraction, und denen, welche aus Construction ent
stehen, durch seine ursprüngliche Verschiebung des Begriffs in Gattungsbegriff 
vertuscht hat”.
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Fischer — nie byłoby wiadomo, co odróżnia je od kategorii, „które 
nie są ani pojęciami gatunkowymi, ani wyabstrahowanymi” 14.

Niejasność interpretacji Kuno Fischera potęguje jeszcze fakt, że 
nazywa on czas i przestrzeń „formami rozumu” nie wyjaśniając, że 
te  formy rozumu są formami zmysłowości i jako takie różnią się 
w istotny sposób od innych form rozumu, którymi są formy intelektu 15. 
Dokonuje on w ten sposób, nie uprawnionej na gruncie filozofii Kanta, 
identyfikacji zmysłowości i intelektu. Cohen przy tej okazji zwracał 
uwagę na konieczność badania obu „pni poznania” zgodnie z formami
i prawami charakterystycznymi dla każdego z nich, bowiem dopiero 
po zbadaniu tego, co różni je od siebie, można — jego zdaniem — 
zrozumieć w pełni to, co stanowi źródło ich rzeczywistej jednościie.

Problem stosunku pojęć i form naoczności stanowił jeden z naj
ważniejszych tematów dociekań Cohena. W przeciwieństwie do Kuno 
Fischera, który uważał, że kategorie od form naoczności można odróżnić 
na drodze analizy czysto logicznej, Cohen był przekonany, że jedynie 
badanie transcendentalne może określić funkcję i znaczenie pojęć
i form naszego poznania i rozstrzygnąć prawidłowo ich wzajemny 
stosunek17. Z problemem tym  wiąże się ściśle następująca kwestia: 
jaki stosunek zachodzi między transcendentalną estetyką a transcen
dentalną logiką? Otóż Cohen twierdzi od początku, że transcendentalna 
estetyka nie daje się w ogóle zrozumieć w oderwaniu od logiki, bowiem 
właściwy sens form naoczności odsłania się dopiero wtedy, gdy zostanie 
wyjaśniony ich związek z transcendentalną apercepcją i formami 
intelektu 18. To przekonanie, że transcendentalna estetyka nie daje się 
zinterpretować jako całość autonomiczna, ze szczególną siłą zostało 
zaakcentowane w późniejszych wydaniach Kants Theorie der Er-

54 Ibidem, s. 287, „Wenn Raum und Zeit nur nicht Gattungsbegriffe sind, 
so ist ihr Unterschied von den Kategorien damit nicht bewiesen; denn die 
Kategorien sind Begriffe, welche weder abstrahiert, noch Gattungsbegriffe 
sind”.

15 Ibidem ,  s. 275.
14 Ibidem,  s, 274, „es ist unerlässlich, beide Stämme von ihren Wurzeln 

aus bis in  die fernsten Zweige streng gesondert sich entwickeln zu lassen. 
Wenn beide nach ihren eigentümlichsten Formen und Gesetzen dargelegt sind, 
dann erst lässt die Stelle genau angeben wo sie zusammenmünden in der 
menschlichen »Erkenntniss«”.

11 Ibidem,  s. 289, ’’Nur durch [...] t r a n s c e n d e n t a l e  Überlegung wird
der Begriff von der Anschauung unterschieden”.

«  K TE, 1871, s. 86.
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ja h r u n g 19. Cohen rozwinął tam swój wcześniejszy pogląd, zgodnie 
z którym właściwe jądro Kantowskiego systemu stanowi logika trans
cendentalna. Wyraźnie sformułował tę myśl w posłowiu: „Już w pierw
szej chwili, gdy zabłysnął dla mnie nowy sens transcendentalnej nauki, 
wpadłem na myśl, że opracowanie przestrzeni i czasu należy jeszcze 
do przedkrytycznego okresu twórczości Kanta i że dojrzała krytyka [...] 
zaczyna się dopiero wraz z syntetycznymi zasadami” 20. Także w arty 
kule poświęconym przedkrytycznym pismom Kanta zauważył, iż do
piero drugie wydanie K r y ty k i  czystego rozumu  przynosi pełne wy
jaśnienie tego, co transcendentalne 21.

Powiedzieliśmy na wstępie, że historyczną przyczyną zaintereso
wania się Cohena filozofią Kanta była polemika między Trendelen- 
burgiem a Kuno Fischerem. Sprowokowany przez spór między bada
czami filozofii Kanta Cohen doszedł do przekonania, że rzetelne roz
strzygnięcie dyskutowanych kwestii będzie możliwe dopiero wówczas, 
gdy wyłożony zostanie cały tok myślowy transcendentalnej estetyki, 
a następnie teoria doświadczenia, zawarta w K r y ty c e  czystego rozumu. 
Temu zadaniu służyć miała właśnie jego pierwsza książka.

K ants  Theorie der Erjahrung  stanowi dokładną i skrupulatną ana
lizę Kaniowskiej K ry ty k i ,  w szczególności zaś estetyki d logiki trans
cendentalnej. Analiza ta od początku prowadzona jest pod pewnym 
kątem i zmierza do określonego celu. Mówi już o tym  sam tytuł, 
zgodnie z którym filozofia Kanta jawi się Cohenowi właśnie jako 
„teoria doświadczenia”. Stanowisko takie nie wydaje się wcale na 
pierwszy rzut oka oczywiste. Wszak Kant napisał „Krytykę czystego 
rozumu”, a nie „Krytykę doświadczenia”. Wyjaśnienie sensu pojęcia 
doświadczenia będzie więc dla zrozumienia specyfiki Cohenowskiej 
interpretacji Kanta szczególnie istotne.

18 W dalszym ciągu cytowane będą pierwsze (1871) lub czwarte wydanie
K a n ts  Theorie der Erfahrung  (1925). Wydanie drugie (1885) bardzo różni się 
od pierwszego, jest przede wszystkim ponad dwukrotnie obszerniejsze. Następ
ne wydania nie przynoszą istotnych zmian. Wydanie pierwsze cytuję wszędzie 
tam, gdzie zależy mi na zaznaczeniu, iż określony pogląd czy tendencja istniały  
już we wczesnym okresie twórczości Cohena.

20 KTE, 1925, s. 565, ’’Schon in der allerersten Zeit, als mir der neue Sinn 
der transcendentalen Lehre aufleuchtete, kam ich auf den Gedanken, dass 
die Bearbeitung von Raum und Zeit noch der vorkritischen Periode Kants 
zugehört, dass dagegen die reife Kritik [...] eigentlich erst mit den synthetischen 
Grundsätzen beginnt.

21 Die sys tem atischen  Begriffe in  K an ts  vorkrit ischen  Schriften  nach ihrem  
V erhältniss zu m  kri tischen Idealismus, w: Herman Cohens Schriften  zur Philo
sophie und Zeitgeschichte,  Bd. I, Berlin 1928, s. 333.



Kantowskie »a priori« w  interpretacji Cohena 167

Cohen wychodzi od stwierdzenia, że podstawowym odkryciem Kanta 
było odkrycie nowego pojęcia doświadczenia. Pierwsze zdanie K ry tyk i:  
„Że wszelkie nasze poznanie zaczyna się wraz z doświadczeniem, co 
do tego nie ma żadnej wątpliwości”, wraz z uzupełniającym je zdaniem: 
„choć jednak wszelkie nasze poznanie rozpoczyna się wraz z doświad
czeniem, to przecież niecałe poznanie wypływa właśnie dlatego z do
świadczenia” 22 — przedstawia, zdaniem Cohena, problem doświad
czenia jako zagadkę, której rozwiązanie jest zasadniczą treścią Kan-

• towskiej filozofii.
■i Takie ujęcie podstawowego problemu filozofii Kanta różniło sta

nowisko Cohena od obiegowej w tym  okresie interpretacji Kanta 
w sposób zasadniczy. Zwykle bowiem uważano, że podstawowe zadanie 
K r y ty k i  polegało na wyjaśnieniu, dlaczego poznanie ludzkie przebiega 
w taki, a nie inny sposób, doświadczenie zaś rozumiano przeważnie 
jako zespół danych zmysłowych i opartych na nich sądów empirycz
nych. Jeśli natomiast zwracano uwagę na problem możliwości sądów 
syntetycznych a priori, to warunki tej możliwości rozważano przede 
wszystkim w aspekcie genetycznym.

Dlatego też pierwsze wydanie Kants  Theorie der Erfahrung  (1871) 
spotkało się z całkowitym brakiem zrozumienia. Grapengiesser na 
przykład dowodził, iż uznanie przez Cohena problemu doświadczenia 
za podstawowe zagadnienie Kantowskiej krytyki jest błędem; sam 
K ant stwierdził przecież wyraźnie, że chodzi mu przede wszystkim
o zbadanie możliwości sądów syntetycznych a p r io r i23. Ale Grapen
giesser nie zdawał sobie sprawy z tego, że — jak podkreślał Cohen — 
obszar doświadczenia jest u Kanta tożsamy z obszarem sądów synte
tycznych i że — z tej właśnie racji — warunek możliwości tych sądów 
jest warunkiem możliwości doświadczenia24.

Próbując przeciwstawić się rozpowszechnionym w tym  czasie po
glądom Cohen wyjaśniał, że d o ś w i a d c z e n i e  w ścisłym tego słowa 
znaczeniu nie jest czymś danym w spostrzeżeniu zmysłowym — jak 
uważali Helmholtz czy Lange — lecz n a u k ą  o p r z y r o d z i e .  Ta 
zaskakująca na pierwszy rzut oka identyfikacja nie występuje, jeszcze 
w pierwszym wydaniu omawianej książki w sposób całkowicie jedno
znaczny. Wyraźnie widoczna jest jednak tendencja zmierzająca ku

22 I. Kant, K r y ty k a  czys tego  rozumu,  t. I, Warszawa 1957, s. 59, 60—61.
23 Grapengiesser, Die transcendentale  Deduction, K a n t und Fries, „Zeit

schrift für Philosophie und philosophische Kritik”. Bd. 65, 1874, s. 34—81, 
210—327; Bd. 66, 1875, s. 34—69.

21 KTE, 1925, s. 131.
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redukcji doświadczenia do n au k i25. Początkowo Cohen podkreślał 
przede wszystkim, iż doświadczenie jest konstruktem. Nauka powołuje 
się wprawdzie na doświadczenie, ale ponieważ — jak pisał K ant — 
„rozum wnika w to tylko, co sam wedle swego pomysłu (Entwurf) wy
tw arza”, doświadczenie jest tym, co nauka dopiero konstruuje, „i tylko 
przez to wytwarzanie doświadczenia wg swego pomysłu może ona 
dojść do poznań apriorycznych” — konkluduje Cohen28.

Z wyjaśnienia sensu a priori jako formalnego warunku doświadcze
nia wynika, iż „samo doświadczenie staje się pojęciem, które musimy 
skonstruować w czystym oglądaniu i czystym myśleniu” 27. Zaś analiza 
zasad syntetycznych prowadzi do konkluzji, iż sądy syntetyczne a priori, 
których możliwość wyjaśpiła K r y ty k a  Kanta, stanowią w istocie c a ł ą  
t r e ś ć  doświadczenia. Tak więc tym, czego możliwość została wy
jaśniona, była właśnie — zdaniem Cohena — „treść doświadczenia 
dana w matematyce i czystym przyrodoznawstwie” 28. Widzimy więc, 
że choć brak tu jeszcze dosłownego stwierdzenia tożsamości doświad
czenia i nauki, analizy Cohena zmierzają od początku właśnie w tym 
kierunku 29.

Następne wydania K ants  Theorie der  Erfahrung przynoszą jedno
znacznie i dobitnie sformułowaną koncepcję, zgodnie z którą pojęcie 
doświadczenia jest równoznaczne z pojęciem nauki. Cohen wielokrot

25 Wywody Cohena są tu jeszcze w tej kwestii dalekie od jednoznaczności. 
Sam używa często terminu „doświadczenie” w krytykowanym przez siebie zna
czeniu potocznym. W nie sprecyzowanym sensie używa także terminu „empi
ryczny”. Ciekawe jest w związku z tym porównanie obu wydań, w  następnym  
wydaniu bowiem „empiryczny” zostaje zastępiony albo przez „naukowy”, albo 
„rzeczywisty” bądź „realny”. Por. K TE, 1871, s. 123, i KTE,  1925, s. 274; KTE, 
1871, s. 141 i KTE,  1925, s. 296; KTE,  1871, s. 142 i KTE, 1925, s. 298. Wydaje 
się, iż zestawienie terminów nie jest tu przypadkowe lecz wskazuje na zna
mienną dla myśli Cohena tendencję, zmierzającą do identyfikacji najpierw do
świadczenia i nauki, a następnie poznania naukowego z poznaniem tego co 
realne.

2® Kant, op. cit., s. 26; KTE,  1871, s. 11.
27 KTE,  1871, s. 104.

Ibidem ,  s. 206.
59 Na uwagę zasługuje fakt, że Das Prinz ip  der In j in i tesim al-M ethode und  

seine Geschichte  (Berlin 1883), najpoważniejsza obok K an ts  Begründung der  
Ethik  praca Cohena, która powstała w  okresie między pierwszym a drugim wyda
niem K a n ts  Theorie der Erfahrung, w  ogóle nie zawiera terminu „doświad
czenie”, choć mówi o poznaniu, nauce, myśleniu i świadomości. Natomiast 
w mowie wygłoszonej w tym samym roku Cohen stwierdza mimochodem: 
„Die mathematische Naturwissenschaft trägt in  der Sprache Kants [...] den 
Namen Erfahrung” (Von K an ts  Einfluss auf die deutsche Kultur,  w: Hermann
Cohens S c h r i f te n ..., t  I. s. 373).
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nie podkreśla, iż „główne pytanie transcendentalnej krytyki skiero
wane jest na całość matematycznego przyrodoznawstwa jako całość 
doświadczenia” 30. Zwraca też uwagę na fakt, iż większość nieporozu
mień związanych z Kantowską filozofią wynikała z przypisywania 
Kantowi koncepcji doświadczenia całkowicie niezgodnej z tą, którą 
usiłował on wypracować. Przeoczywszy fakt, iż wielką zasługą Kanta 
było właśnie nowe pojęcie doświadczenia, interpretowano jego filozofię 
tak, jakby używał on pojęcia doświadczenia rozumianego w duchu 
angielskiego empiryzmu 31.

Ale i sam Kant nie był tu bez winy. Albowiem właśnie „dwuznacz
ność, zawarta w przyjętych przez Kanta pojęciach naoczności i do
świadczenia”, sprawiła, że zaciemniony został naukowy sens jego 
K r y t y k i 32. Dwuznaczność ta jednak nie jest zwykłym błędem — wy
jaśniał Cohen we wstępie, dodanym w późniejszych wydaniach swego 
dzieła o Kancie, w którym szczegółowo analizował pojęcie doświad
czenia zarówno w aspekcie historycznym, jak systematycznym. Stwier
dzając, iż punktem wyjścia krytycznej filozofii Kanta był problem 
możliwości faktu nauki, Cohen przestrzegał zarazem przed upraszcza
niem tego problemu. Badanie przyrody bowiem nie ogranicza się wy
łącznie do matematycznego przyrodoznawstwa, lecz ma także cha
rak ter opisowy. Jest przy tym  charakterystyczne — mówił Cohen — 
że właśnie ci myśliciele, którzy występowali przeciwko racjonaliz
mowi, zajmowali się właśnie tym „innym” badaniem przyrody — Locke 
był lekarzem, Berkeleya interesowała chemia, a Hume’a ekonomia. Mu
simy więc przyznać, że choć metody badawcze i narzędzia, którymi 
posługują się oba rodzaje poznania, różnią się w sposób zasadniczy, 
to przecież wiąże je ten sam przedmiot: jedność przyrody. Tak więc 
dopiero poprzez połączenie Naturlehre  i Naturgeschichte  można ogar
nąć całość przyrody. Odpowiednio do tego doświadczenie należy trak 
tować jako „wyrażenie całościowe” (Gesamtausdruck), obejmujące ca
łość naukowego poznania 3S.

Mimo tych zastrzeżeń Cohen nieustannie podkreślał, że głównym 
zadaniem Kanta było określenie wartości poznawczej i podstawy waż
ności Newtonowskiego przyrodoznawstwa. Albowiem „istnieje tylko

86 KTE, 1925, s. 206—207, także s. 131, 133.
81 KTE,  1925, s. 211; takie pojmowanie doświadczenia jako szeregu nastę

pujących po sobie spostrzeżeń, zinterpretowanych jako przyroda dana w  do
świadczeniu zmysłowym, uniemożliwia w  ogóle — zdaniem Cohena — zrozu
mienie Kantowskiego pojęcia a priori, pojętego jako warunek możliwości do
świadczenia.

32 Ibidem, s. 565.
33 Ibidem ,  s. 59—60.
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jedna przyroda, jedna nauka, jedno doświadcząnie: matematyczne przy
rodoznawstwo Newtona”. Zasadniczym problemem było więc znalezie
nie odpowiedzi na pytanie: „skąd wywodzą się pojęcia założone przez 
Newtona?” S4.

Gdyby, jak tego chciał Hume, podstawowe pojęcia którym i posłu
guje się nauka, oparte były na nawyku, nauka nie mogłaby obronić 
swej autonomicznej wartości poznawczej. K ant jednak wierzył w nau
kę. Wiara ta  — zdaniem Cohena — oparta była na hipotezie zakłada
jącej takie specyficzne cechy świadomości poznającej, które stanowiły
by podstawę i gwarancję prawomocności nauki. Musimy przy tym  
pamiętać, że świadomość poznająca, o której tu  mowa, nie oznacza 
świadomości w znaczeniu psychologicznym bądź metafizycznym, lecz 
jedynie podmiot poznania, pojęty jako zespół reguł i logicznych 
powiązań konstytuujących prawidłowości przedmiotowego świata. Pod
miotem tym  jest logiczna jedność zasad określających prawidłowy 
przebieg naukowego poznania. Zgodnie z podstawową zasadą metody 
transcendentalnej elementami świadomości poznającej są elementy ko
nieczne i wystarczające do ugruntowania faktu nauki. Uprawomoc
nienie faktycznie istniejącej nauki polega więc na wykazaniu, że zało
żenia, na których jest ona oparta, stanowią atrybuty  świadomości 
poznającej, czyli że dają się przedstawić jako jeden wewnętrznie po
wiązany system metod.

Kantowskie pytanie: „jak są możliwe sądy syntetyczne a priori”, 
jest — zdaniem Cohena — pytaniem o podstawę aprioryczności tw ier
dzeń matematyki i opartego na niej przyrodoznawstwa. Podstawę tę 
znalazł Kant w czystej naoczności pojętej jako forma zmysłowości. 
Wyjaśnienie Kaniowskiej koncepcji doświadczenia i związanego z nią 
ściśle pojęcia a priori wymaga szczegółowego rozpatrzenia podstawo
wych pojęć E ste tyk i  transcendentalnej. Przejdźmy więc do Cohenow- 
skiej interpretacji tej części filozofii Kanta.

APRIORYCZNY CHARAKTER PRZESTRZENI I CZASU

Uznanie zmysłowości za źródło poznania uważał Cohen za „jeden 
z filarów Kaniowskiego systemu” 35. Kant przeciwstawił się w ten 
sposób Leibnizowi, który wszystkie warunki poznania wyprowadzał 
z pojęć logicznych. Pojęcia bowiem — jak pisze Cohen — „oznaczają 
tylko syntezę możliwych spostrzeżeń empirycznych” i nie mogą „skon

84 Ib idem , s. 63, 75.
35 KTE,  1871, s. 15.
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struować” doświadczenia wraz z treścią poznań syntetycznychS6. Po
znanie odnoszące się do przedmiotów w sposób bezpośredni nazywał 
Kant poznaniem naocznym, przedmiot bowiem jest dany dzięki temu, 
że jest oglądany. Kiedy w przedstawieniu „nie znajduje się nic, co 
by było wrażeniem”, określamy je jako czyste, zaś czystą formę 
zmysłowych treści naocznych nazywamy „czystą naocznością” S7. Ta 
czysta naoczność „jako naga forma zmysłowości” stanowi podstawę 
aprioryczności poznania. „Ta czysta naoczność — pisał Kant — musi 
być a priori, tj. musi się w nas znajdować przed wszelkim spostrzeże
niem przedmiotu”.

Kant zadaje w tym  miejscu następujące pytanie: „jakżeż może 
istnieć w umyśle zewnętrzna naoczność, która poprzedza przedmioty?” 
I odpowiada: „oczywiście nie inaczej jak tylko o tyle, o ile ma swą 
siedzibę tylko w podmiocie jako jego formalna właściwość [...] a więc 
tylko jako forma zmysłu zewnętrznego w ogóle” 38.

Cohen, komentując ten fragment E ste tyk i  transcendentalnej, akcen
tował to określenie naoczności jako „ f o r m y  z m y s ł u  z e w n ę t r z 
nego” 39. Od tego, w jaki sposób pojmiemy sens twierdzenia, że prze
strzeń stanowi formę zmysłu zewnętrznego, zależeć będzie „naukowa 
wartość transcendentalnej estetyki” 40. Nie można uznać tej formy za 
„sposób działania umysłu (Handlungsweise des Gemüts)  — jak sądził 
kantysta Krug. Nie można także — jak to czynił H erbart — twierdzić, 
że „przestrzeń jest tylko możliwością, że ciała tam są” 41.

Nie chodzi tu  w ogóle o to — jak mniemają ci, którzy nie są 
w stanie pojąć transcendentalnego charakteru Kantowskiego pytania — 
„jak jest możliwa czysta naoczność rzeczy obok naoczności empirycz
nej” 42. Na tak postawione pytanie bowiem można odpowiedzieć tylko 
po arystotelesowsku: w naszej zmysłowości tkwi forma, która przyj
muje w siebie wrażenia wypływające z rzeczy. Ale przy takim ujęciu

38 Ibidem,  s. 24, zob. też. K TE,  1925, s. 114.
37 Kant, op.cit., s. 95.
38 Ibidem,  s. 102.
38 H. Cohen, K om m en ta r  zu  Im m anuel K an ts  K r i t ik  der reinen Vernunft,  

Leipzig 1917, s. 31.
40 KTE,  1871, s. 38.
41 Herbart nie zrozumiał zupełnie znaczenia przestrzeni i czasu u Kanta, 

wydawało mu się bowiem, że Kantowi chodziło o to, czym są czas i prze
strzeń jako przedmioty. A przecież —< jak wyjaśnia Cohen — pytanie transcen
dentalne nie jest w  ogóle pytaniem o przedmioty lub o ich możliwość, lecz 
jedynie pytaniem o sposób poznania, o ile jest on a priori  możliwy. Zob. KTE,  
1871, s. 39—40, a także KTE,  1925, s. 140.

«  KTE,  1925, s. 141.
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pojęcie a priori traci w ogóle wszelki sens. Rzeczy bowiem wyprze
dzają tu  formę, która jedynie może im wyjść na spotkanie.

Zdaniem Cohena trzeba w tym  miejscu zwrócić uwagę, że u Kanta 
dokonała się istotna zmiana pojęcia wrażenia. Wrażenie jest dla niego” 
skutkiem oddziaływania przedmiotu na zdolność wyobrażania sobie”, 
zjawisko zaś to „nieokreślony przedmiot oglądania empirycznego” 4S. 
Zmysłowość natomiast definiował Kant jako „sposób, w jaki jesteśmy 
pobudzani przez przedmioty” u . Gdy przyjrzymy się bacznie Kaniow
skim określeniom, zauważymy — mówi Cohen — że zmysłowość nie 
jest tożsama z wrażeniem, jest bowiem sposobem, w jaki jesteśmy 
pobudzani, podczas gdy wrażenie stanowi jedynie „skutek oddziały
wania przedmiotu” (die W irkung eines Gegenstandes).

I zmysłowość, i wrażenie odsyłają do pojęcia pobudzania (Affizüsren), 
które, podobnie jak pojęcie tego, co dane, było źródłem licznych trud
ności i nieporozumień w próbach interpretacji Kantowskiej teorii po
znania. Jeśli — jak twierdził Cohen — mamy prawo uznać za dane 
jedynie poznanie, będące odniesieniem do przedmiotu, a nie sam przed
miot, który przecież poprzez poznanie dopiero się konstytuuje, to jak 
wyjaśnić pojęcia pobudzania i wrażenia tak, by nie zakładać przy 
tym  przedmiotu niezależnego od poznania i będącego źródłem pobu
dzania i wrażenia? Cohen uważał, że jedynym sposobem uniknięcia 
sprzeczności jest uznanie pobudzania za „bezpośrednie odniesienie po
znania do przedmiotu jako do danego, a więc pobudzającego” 45, czyli 
że zmysł zewnętrzny odsyła nas jedynie do treści świadomości określo
nego typu.

Wrażenie staje się zjawiskiem dzięki formie zjawiska i ta  forma 
sprawia, że wrażenie staje się naocznością. Ponieważ wrażenie stanowi 
jedynie Vorstufe naoczności, tylko dzięki formie to, co różnorodne 
w zjawisku, może być oglądane jako uporządkowane46. I forma, i ma
teria są jedynie określeniami zjawiska, ponieważ zaś dopiero dzięki 
formie różnorodność wrażeniowa staje się zjawiskiem, sama forma nie 
może być „działaniem pobudzającego przedmiotu na zmysłowość” i7. 
Dlatego — jak pisze Kant — forma zjawiska „musi cała tkwić a priori 
w umyśle i dlatego musi być rzeczą możliwą rozważać ją całkowicie

43 Kant, op. cit., s. 95.
44 Ibidem, s. 94.
45 Cohen, Kommentar... , s. 23, „Affizieren bedeutet nur die unmittelbare 

Beziehung der Erkenntnis auf den Gegenstand, als einen gegebenen, mithin als 
einen affizierenden”.

46 K TE,  1871, s. 42.
47 K TE ,  1925, s. 142, 144.
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w oddzieleniu od wszelkiego wrażenia” 48. Nie należy stąd jednak wy
ciągać wniosku — twierdził Cohen — jakoby była ona czymś w ro
dzaju narządu (W erkzeug)  lub zbiornika (Biphaltniss); jest ona raczej 
pewnego rodzaju potencjalnością. Kant był — zdaniem Cohena — tak 
daleki od traktowania formy jako organu czy władzy psychicznej, że 
identyfikował formę zmysłowości z samą naocznością49. „Akt samego 
oglądania jest nazwany formą zjawiskową czystej naoczności” 50. Albo
wiem — pisał Kant — „wszystko to, co różnorodne w zjawiskach”, 
jest „oglądane” przez nas w „czystej formie zmysłowych treści naocz
nych w ogóle” 51, a „czysta naoczność zawiera jedynie formę, w której 
coś oglądamy” 52.

Przestrzeń pojęta jako naoczność czysta i aprioryczna stanowi — 
zdaniem K anta — warunek możliwości poznania matematycznego, 
w szczególności zaś konstrukcji geometrycznych. Leibniz nie miał 
racji twierdząc, że matematyka pożycza swoje „piękne metody” od 
logiki53. Zawiera ona bowiem twierdzenia syntetyczne a priori, tj. 
takie, „w których dokonuje się powiązanie zjawisk” i które — jak 
pisał Cohen — „wyrażają prawomocność związku przedmiotów doświad
czenia” M. Twierdzenia te oparte są na konstrukcji pojęć, a „skon
struowanie pojęcia oznacza przedstawienie odpowiadającej mu naocz
ności a priori” 55. Transcendentalne omówienie pojęcia przestrzeni musi 
więc wykazać, że pewność twierdzeń geometrii może zostać wyjaśniona 
tylko wówczas, gdy przestrzeń zostanie pojęta jako czysta naoczność.

Przejdźmy teraz do wyjaśnienia samego pojęcia a prioń. K ant 
określał jako aprioryczne takie poznanie, któremu przysługuje „ko
nieczność i ścisła ogólność”. Cohen jest zdania, że określenia te  sta
nowią jedynie „zewnętrzne znaki”, a nie „wewnętrzne kryteria” po

48 Kant, op. cit., s. 95.
48 KTE,  1871, s. 44.
M Ibidem ,  s. 46, „Der Akt der Anschauung selbst wird Form genannt, die 

Erscheinungsform der reinen Anschauung”. Zob. także KTE,  1925, s. 147.
® Kant, op. cit., s. 95.
52 Ibidem ,  s. 139.
83 Uznając przestrzeń za abstrakt, Leibniz uważa, iż oparta jest ona na 

rozumowym poznaniu monad, Kant natomiast przeciwstawił się jego poglądom  
twierdząc, iż poznania wyprowadzone z pojęć mogą być jedynie analityczne. 
Zob. KTE,  1871, s. 19—21.

54 Ibidem ,  s. 22.
55 Ibidem,  s. 23.
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jęcia a p r io r i®®, „Przez to wyjaśnienie bowiem pojęcie a priori nie 
zostaje określone lecz jedynie opisane” 57.

Cohen wyróżnił u Kanta trzy znaczenia pojęcia a priori:
1. A priori w sensie metafizycznym oznacza to, co pierwotne. Nie 

chodzi tu jednak — podkreślał Cohen — o psychologiczną „początko- 
wość’ (Anjänglichkeit)  przedstawienia przestrzeni58, lecz jedynie o to, 
że — jak pisał Kant — „nie można sobie wyobrazić, że nie ma prze
strzeni” 59. Pierwotność (Ursprünglichkeit) przestrzeni oznacza więc — 
zdaniem Cohena — „fakt świadomości, że przestrzeń przylega do 
wszystkich naszych przedstawień” 60. Ponieważ bez przedstawienia 
przestrzeni nie moglibyśmy mieć żadnych przedstawień zewnętrznych, 
trzeba ją uznać nie tyle za przedstawienie, co za warunek możliwości 
poznania przedmiotów. Ostatecznie Cohen stwierdza, że uznanie pier
wotnego charakteru przestrzeni prowadzi do określenia jej jako wa
runku poznania, który musi zostać zbadany co do zasięgu swej waż
ności i który nie daje się wyprowadzić z wrażeń.

2. A priori jako forma zmysłowości pojęte jest nie jako składnik 
psychofizjologicznej konstytucji człowieka, lecz jako prawo kształto
wania treści, które jest od tej treści nieodłączne#1. Czas i przestrzeń, 
określone jako formy zmysłowości, stanowią formalne własności pod
miotu. Równocześnie określają one przedmioty wobec nas zewnętrzne. 
Tak więc przestrzeń, będąc formalną cechą naszej zmysłowości, sta
nowi zarazem geometryczną formę zjawiska. Ale formy zmysłowości 
nie tylko poprzedzają przedmioty, lecz je konstruują, przestrzeń bo
wiem jest warunkiem nie tylko „położenia przedmiotu”, lecz także 
„samego przedmiotu’62. Z drugiej strony realność samej przestrzeni 
polega jedynie na tym, że jest ona „uzewnętrznieniem (Äusserung) 
naszej zmysłowości” 63, bowiem — jak pisał K ant — „przestrzeń nie 
jest niczym innym jak tylko [...] podmiotowym warunkiem zmysło
wości, pod którym  jedynie naoczność zewnętrzna jest dla nas moż
liwa” 64. W ten sposób to, co podmiotowe (forma zmysłowości) ukazuje

w Ibidem,  s. 10.
57 KTE, 1925, s. 96, „Durch diese Erklärung ist aber der Begriff a priori  

keineswegs bestimmt, sondern nur beschrieben”.
M KTE,  1871, s. 88—89.
6“ Kant, op. cit., s. 99.
*• KTE, 1871, s. ią.
•> KTE,  1925, s. 197.
42 Ibidem,  s. 100, „Nicht bloss das örtliche Verhältnis, die Lage der Gegen

stände setzt den Raum voraus, sondern der Gegenstand selbst wird durch die 
Vorstellung des Raumes bedingt”.

»  KTE,  1871, s. 59.
M op. cit., s. 103.
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się jako warunek tego, co może się przejawiać jako przedmiotowe. 
Ponieważ zaś przedmiotowość przestrzeni może zostać w pełni zrozu
miana dopiero wówczas, gdy potraktujem y ją jako warunek doświad
czenia, dochodzimy do transcendentalnego znaczenia a priori.

3. A  priori w sensie transcendentalnym oznacza formalny warunek 
konstytuujący doświadczenie. „Skoro a priori ma być formalnym wa
runkiem doświadczenia, pisał Cohen, nie może być ono jednym z do
świadczeń, lecz jednym ze źródeł i jednością samego doświadczenia” 6S.

Poznanie transcendentalne ma zbadać, „o ile pewien rodzaj pozna
nia jest możliwy a priori’. Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: 
tylko jeżeli poznanie to aus uns wkładamy w rzeczy, jest ono możliwe 
a priori. To aus uns jest — zdaniem Cohena — najwyraźniej wyrażone 
w  Kaniowskiej zasadzie jedności świadomości jako jedności doświad
czenia 66. Kantowskie pytanie o możliwość sądów syntetycznych a priori 
dotyczyło, zdaniem Cohena, warunków możliwości doświadczenia, po
jętego jako całość matematycznego przyrodoznawstwa. Formalne wa
runki tej możliwości są ważne a priori, ponieważ stanowią konstytu
tywne elementy (Constituentien) doświadczenia67. Za ważne a priori 
mamy więc prawo uznać jedynie to, co jest niezbędne dla wytworzenia 
syntetycznej jedności doświadczenia.

Aprioryczność przestrzeni w sensie formalnym oznaczała, że sta
nowi ona warunek geometrii. Pełny sens a priori staje się — zdaniem 
Cohena — widoczny dopiero wówczas, gdy zostanie ono odniesione do 
doświadczenia jako całości (G esam terfahrung)08. Wówczas dopiero 
wychodzi na jaw transcendentalny sens poznania a priori, który po
lega na tym, iż możemy rozpoznać w nim konieczny warunek możli
wości doświadczenia.

APRIORYCZNY CHARAKTER KATEGORII

Już przy omawianiu apriorycznego charakteru form naoczności 
Cohen wielokrotnie podkreślał, że nie można właściwie zrozumieć 
roli przestrzeni i czasu jako „elementów konstytuujących” doświad
czenie, jeśli się rozważa je w oderwaniu od kategorii. Albowiem bez 
udziału myślenia nie moglibyśmy w ogóle mówić o przedmiocie. „Aby 
to, co dane, mogło stać się przedmiotem, musi zostać pomyślane” 69 —

•5 K ? E ,  1925, s. 201. 
*• Ibidem.
«  K TE, 1871, s. 104. 
M KTE, 1925, s. 237.
60 Ibidem ,  s. 174.
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pisał Cohen — powołując się na Kanta, który wyraźnie stwierdzał: 
„przedmiotem jest to, w czego pojęciu zjednoczone jest to, co różno
rodne w pewnej danej nam naoczności” 7#.

Myślenie, będąc poznawaniem pojęciowym, nie odnosi się do przed
miotu wprost, lecz jedynie za pośrednictwem podporządkowanych mu 
przedstawień. Taki sposób odniesienia nazywał Kant sądem. Pojęcie 
jako predykat możliwego sądu zakłada „jedność czynności podporząd
kowywania różnych przedstawień jednemu wspólnemu przedstawie
niu” n . Czynność ta jest funkcją intelektu. Cohen szczególnie akcen
tował tę myśl Kanta, zgodnie z którą sąd jako funkcja myślenia 
stanowi jedność czynności myślenia. Jest rzeczą szczególnie ważną — 
pisał — że u Kanta dopiero synteza tego, co różnorodne, wytwarza 
poznanie. Syntezą zaś nazywał Kant: „czynność dołączania jednych 
przedstawień do drugich i obejmowanie ich różnorodności jednym 
poznaniem'’72. Na uwagę zasługuje zwłaszcza synteza czysta, tj. taka, 
w której „to, co różnorodne, nie jest dane empirycznie, lecz a priori”, 
innymi słowy taka, „która za podstawę ma syntetyczną jedność 
a p ń o r i” 73.

Zadaniem logiki transcendentalnej jest sprowadzenie każdej formy 
czystej syntezy do jedności tkwiącej u jej podstawy. Trzeba przy tym 
pamiętać, że chodzi tu  o „doprowadzenie do postaci pojęć nie samych 
przedstawień, lecz czystej syntezy przedstawień” 74. Te czyste pojęcia 
intelektu, będące podstawą syntezy dokonanej w sądzie, K ant — jak 
wiadomo — nazwał kategoriami.

Cohen dokonał niezmiernie szczegółowej analizy Kaniowskiego wy
wodu kategorii i poświęcił wiele uwagi wyjaśnieniu ich roli w kon
stytuowaniu całości doświadczenia. Kategorie jako „funkcje logiczne” 
służą — zdaniem Kanta — do tego, „by sądy empiryczne [...] określić 
ze względu na te funkcje i nadać im przez to ważność powszechną 
i za ich pomocą uczynić możliwymi w ogóle sądy doświadczeniowe” 75. 
W teorii Kanta „dana naoczność musi być podciągnięta pod pewne 
pojęcie, które określa formę sądzenia w ogóle w odniesieniu do naocz
ności” 76. Ostatecznie Kant doszedł do wniosku, że — jak pisze w Prole
gomenach  — sądy syntetyczne byłyby w ogóle niemożliwe, „gdyby

70 Kant, op. cit., s. 245.
71 Ibidem, s. 157—158.
"B Ibidem,  s. 168.

73 Ib idem ,  s. 170.
14 Ibidem.

55 Kant, Prolegom ena do w sze lk ie j  p rzysz łe j  m etafizyk i,  k tóra  będzie  mógł  
w y s tą p ić  jako  nauka, Warszawa I960, s. 114.

71 Ibidem,  s. 75.
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do pojąć wyprowadzonych z naoczności nie dołączyło się jeszcze czyste 
pojęcie intelektualne, pod które tamte pojęcia zostały podciągnięte 
i w ten sposób dopiero ze sobą powiązane w sądzie przedmiotowo 
ważnym” 77. •

Podobnie jak w przypadku przestrzeni i czasu, także w stosunku 
do kategorii Cohen wyróżnił trzy  stopnie aprioryczności. Metafizyczne 
znaczenie a priori polega tu  na wykazaniu ich pierwotnego charakteru 
(Ursprünglichkeit). Następnie okazuje się, że stanowią one formy in
telektu, podobnie jak czas i przestrzeń formy zmysłowości. Wreszcie 
odkryty zostaje ich transcendentalny sens jako form doświadczenia. 
Nie było to odkryciem Kanta — dodawał Cohen — że intelekt jest 
źródłem jedności wiedzy. Już Descartes i Leibniz zdawali sobie spra
wę, że przyroda stanowi produkt odkrywającego ją intelektu. Kant 
jednak dowiódł, że udział intelektu w poznaniu oparty jest nie na 
psychologicznie pojętych władzach duszy, lecz na „syntetycznej jed
ności w powiązaniu różnorodności”. Tak więc dopiero on zrozumiał, 
że intelekt stanowi „syntetyczną zasadę (Principium) wszelkich do
świadczeń”, której za pośrednictwem kategorii podlegają „wszystkie 
zjawiska jako materiał (Data zu) na możliwe doświadczenie” 78.

Cóż to właściwie znaczy — pytał Cohen — że jakieś twierdzenie 
jest aprioryczne? Nic innego jak to, że ma ono charakter jednostki 
konstrukcyjnej (Konstruktionsstücke), której doświadczenie zawdzięcza 
swą jedność79. A  priori musi więc być pojmowane jako szczególny 
rodzaj jedności syntetycznej, a aprioryczność poszczególnych kategorii 
oznacza, że każda z nich jest niezbędna dla ukonstytuowania doświad
czenia. Ponieważ zaś Kant wykazał, że „warunki możliwości doświad
czenia w ogóle są zarazem warunkami możliwości przedmiotów do
świadczenia” 80, kategorie pełnią funkcję konstytutywną dla poszcze
gólnych przedmiotów. Jednakże — twierdził Kant — „same dla siebie 
nie są wcale poznaniami, lecz samymi tylko formami myślenia” i dla
tego „z samych tylko kategorii nie możemy wytworzyć zdania synte
tycznego” 81. Nie możemy więc pokazać, na czym polega „przedmiotowa 
realność” kategorii, jeśli nie są one połączone z naocznością.

Naoczność była dla Kanta niezbędnym źródłem poznania w tym 
sensie, że została uznana za podstawę określenia rzeczy i ich zjawis
kowego charakteru. Pojęcia — jako reguły syntezy możliwych spo
strzeżeń empirycznych — nie są zdolne do skonstruowania doświad-

77 Ibidem ,  s. 77—78.
78 Kant, K r y ty k a  czys tego  rozumu,  t. I, s. 224.
7» KTE ,  1925, s. 238.
80 Kant, K r y ty k a  czys tego  rozumu,  t. I, s. 312.
81 Ib idem ,  s. 415.
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czenda, rozumianego jako całość poznań konkretnych i szczegółowych 82. 
W pierwszym wydaniu K ants  Theorie der Erfahrung Cohen akceptował 
całkowicie Kantowskie przekonanie, iż poznanie jest połączeniem naocz- 
ności i pojęć. Akcentował przy tym autonomię poznania naocznego 
zaznaczając, że dla Kanta — inaczej niż dla Leibniza — naoczność 
czysta była sposobem poznawania zasadniczo różnym od poznania in
telektualnego, a nie tylko jego mętną postacią. Aby mogło powstać 
poznanie, musi być „dana” „różnorodność naoczności”, lecz owa różno
rodność nie jest jedynie „rapsodią” spostrzeżeń — jak się wyrażał 
Kant — lecz jest wytwarzana (erzeugt) w formalnie określony sposób 
przez geometrię i pokrewne dyscypliny matematyczne. Wszystko, co 
może być przedmiotem doświadczenia, musi dać się przedstawić w tej 
formalnej określoności — pisał Cohen88.

Kładąc nacisk na ową formalną określoność Cohen postępował kon
sekwentnie wobec własnych założeń, zgodnie z którymi podstawowe 
zadanie filozofii transcendentalnej stanowi badanie faktu nauki. Z tego 
też względu koncentrował swe dociekania teoretyczne przede wszyst
kim na kwestii konstytucji przedmiotów matematyki i czystego przy
rodoznawstwa. Kant pokazał, iż konstytucja ta  odbywa się według 
ściśle określonych reguł, które nazwał „zasadami syntetycznymi”. Za
sady te, będąc formami myślenia jednoczącymi różnorodność danych 
naocznych, są właśnie „prawidłami przedmiotowego stosowania ka
tegorii” M. Dlatego też — mówił Kant — to one decydują o tym, jakie 
rodzaje przedmiotów możemy i musimy wyróżnić w obrębie doświad
czenia. Podkreślał także różnicę, jaka zachodzi między zasadami a pra
wami przyrody. Cohen uważał, że jest to sprawa bardzo ważna, z któ
rej często nie zdawano sobie sprawy. Otóż prawa przyrody określają 
dany przedmiot jako poszczególny przypadek pewnego prawa, zasady 
natomiast sprawiają, że przedmiot w ogóle może zostać określony 
jako podlegający prawom. Zasady zatem „dostarczają pojęcia, które 
zawiera w sobie warunek i niejako wykładnik prawidła w ogóle, 
doświadczenie zaś dostarcza poszczególnego przypadku, który podpada 
pod prawidło” 85. Dlatego właśnie wszystkie prawa przyrody muszą 
być oparte na wyższych zasadach intelektu.

Cohen przywiązywał wielką wagę do Kaniowskiego systemu zasad, 
widział w nim punkt węzłowy całej Kaniowskiej K r y ty k i ,  znacznie 
ważniejszy od tablicy sądów czy kategorii. Opierając się na niesłycha

82 K TE ,  1871, s. 24.
83 K TE, 1925, s. 199.
84 Kant, K r y ty k a  czys tego  rozumu,  t. I, s. 315.
85 Ibidem,  s. 313.
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nie dokładnej i drobiazgowej analizie wykazywał, iż to właśnie zasady 
sprawiają, iż doświadczenie — pojmowane jako matematyczne przy
rodoznawstwo — jest rzeczywiście oparte na prawidłowościach aprio
rycznych. One to bowiem pozwalają określić sposób uporządkowania 
przedmiotów w obrębie doświadczenia 86.

W swoim K om entarzu  do » K ry tyk i  czystego rozumu«  Cohen zauwa
żał, że już we W stępie  widać wyraźnie, iż przedstawiony tam problem 
sądów syntetycznych a priori jest w istocie pytaniem o naczelne za
sady nauk teoretycznych87. Kantowi nie chodziło nigdy o twierdzenia 
poszczególnych nauk, lecz o fundament poznania syntetycznego i jego 
przedmiotowej ważności. „Wszystkie zasady czystego intelektu — pisał 
K ant — nie są niczym więcej jak apriorycznymi zasadami możliwości 
doświadczania, i do niej to jedynie odnoszą się też wszystkie synte
tyczne twierdzenia a priori 88. Zamiarem Kanta — podkreślał Cohen — 
było zbadanie, w jaki sposób doświadczenie jako fakt nauki jest możli
we jako ważne a p r io r i89. Nie zamierzał on tłumaczyć faktycznego 
doświadczenia, odwołując się do warunków doświadczenia możliwego — 
taki to zarzut wysunął pod adresem filozofii transcendentalnej Lan
ge — lecz sądził, że należy wyjść od warunków doświadczenia danego, 
by określić warunki jego możliwości90. Mamy więc prawo uznać za 
a priori jedynie to, co warunkuje faktyczne postępowanie naukowego 
badania. Doświadczenie, które — zdaniem Cohena — pojmowane było 
przez Kanta przede wszystkim jako rzeczywistość nauki, jest możliwe 
tylko dzięki temu, że u jego podstaw tkwią zasady syntetyczne, z któ
rych najwyższa głosi, iż możliwość doświadczenia jest równocześnie 
możliwością przedmiotów doświadczenia. Realność zasad oznacza więc 
realność opartych na nich przedmiotów.

W arto w tym  miejscu zaznaczyć, że w pierwszym wydaniu Kants  
Theorie der  Erfahrung Cohen uważał, iż Kantowski podział zasad opiera 
się na podziale sądów. „Od syntetycznych jedności sądu musi pro

*• KTE,  1925, s. 379, „jeder Grundsatz ist ein Gesichtspunkt, von dem aus 
sich alle Gegenstände der mathematischen Naturwissenschaft in  Gruppen ordnen 
und in ihrer Objectivität bestimmen”.

87 Cohen, Kommentar... , s. 15.
68 Kant, K r y ty k a  czys tego rozumu, t. I, s. 420.

89 H. Cohen, K an ts  Begründung der Ethik, Berlin 1910, s. 33, „Die Erfahrung 
ist gegeben, ist als Faktum der Wissenschaft wirklich; hinterher nur zu zeigen, 
w ie sie als eine a priori  gültige möglich sei, ermöglicht werde, dazu brauche 
man den transzendentalen Apparat”.

M KTE,  1871, s. 208.
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wadzić właściwa droga do zasad możliwych sądów” — pisał 91. W dru
gim wydaniu natomiast dowodził, że podział kategorii i sądów opiera 
się u Kanta na podziale zasad92. Droga myślowa Kanta prowadziła 
w istocie od zasad do kategorii, a nie odwrotnie — twierdził Cohen — 
bowiem rola zasad jest podstawowa. To właśnie zasady są „jednoś- 
ciami przedmiotów” (Einheiten der Gegenstände), a ich ilość wyróż
niana jest odpowiednio do ilości aspektów jedności konstytuujących 
przedm ioty93. I dopiero wyróżnienie owych aspektów umożliwia do
konanie klasyfikacji sądów i kategorii.

*

SYNTETYCZNE ZASADY INTELEKTU — OSTATECZNA PODSTAWA 
OBIEKTYWNOŚCI DOŚWIADCZENIA

Zajmijmy się teraz systemem zasad syntetycznych, któremu Cohen 
poświęcił wiele miejsca, zwłaszcza w późniejszych wydaniach swej 
książki o Kancie.

Pierwszy rodzaj jedności przedmiotu stanowi wielkość liczbowa. 
Wielkość bowiem określa zjawiska jako dane naoczne w przestrzeni 
i czasie, a więc jako wielkości „ekstensywne”. Zasada ta nie tylko 
konstytuuje wielkości matematyczne, lecz równocześnie przedstawia je 
jako przedmioty doświadczenia; tkwiąc u podstaw aksjomatów m ate
matycznych, stanowi zarazem konstytutywny element każdej empi
rycznej naoczności przedmiotu. Wynika stąd, że wszystkie przedmioty 
ujmowane przez naoczność są wielkościami ekstensywnymi. A zatem — 
konkluduje Cohen — wielkość ekstensywna stanowi pierwszy środek 
obiektywizacji94.

81 Ibidem,  s. 206.
M K TE,  1925, s. 375, „nicht von den Kategorien zu den Grundsätzen ihn 

der Weg führte, sondern von den Grundsätzen her zu den Kategorien hin”. 
W K a n ts  Begründung der E th ik  Cohen powołuje się w  tej kwestii na książkę 
A. Stadlera G rundsätze  der. reinen Erkenntnistheorie  in der Kantischen  Philo
sophie, Berlin 1876, prowadzącą do wniosku, że system kategorii oparty jest na 
systemie zasad i jako taki jest niezależny od tabeli sądów. Zasady bowiem są 
typami sądów, a nie ich schematami, tak jak sądy logiki. Dlatego zasada przy- 
czynowości jako typ wszystkich sądów przyczynowych jest niezależna od sche
matu sądu hipotetycznego. Kategorie jako jedności syntetyczne mogą, wg Stadlera, 
zostać wykryte zarówno w  typach zasad, jak schematach sądów.

93 KTE,  1925, s. 379, „Und nach w ievielen Einheitsrücksichten wir den 
Gegenstand konstituieren, nach sovielen müssen wir den obersten Grundsatz 
einteilen. Im Hinblick auf diese Rücksichten für die Einheit des Gegenstandes 
{...] hatten wir auch die Urteile und Kategorien eingeteilt”.

94 Ibidem ,  s. 384, „die extensive Grösse [...] ist das vorzüglichste und 
unumgänglich erste Objektivierungsmittel”.
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Ale nierównie większe znaczenie ma — jego zdaniem — drugi 
rodzaj przedmiotowej jedności, omówiony przez Kanta w A n ty cyp a 
cjach spostrzeżenia. Chodzi tu  o „wielkość intensywną”, której Cohen 
przypisuje rolę wykraczającą daleko poza to, co znajdujemy u samego 
Kanta. Przede wszystkim zwracał on uwagę na to, że Kant w pierw
szym wydaniu K r y ty k i  popełnił błąd. Mówił bowiem, że wrażenie „ma 
pewną wielkość intensywną”, zakładał zatem, że stanowi ono rezultat 
zewnętrznych bodźców o określonym natężeniu. Tymczasem, zdaniem 
Cohena, wrażenie nie może być wielkością, jest bowiem tylko takim 
odniesieniem świadomości do swojej treści, które treść tę traktuje 
jako przedm iot95. Błędne jest także uznanie przez Kanta tego co realne 
za wielkość intensywną. Nie możemy bowiem mówić — twierdzi 
Cohen — że świadomość jest pobudzana przez coś wobec niej zewnętrz
nego w sposób mniej łub bardziej intensywny. Intensywność stanowi 
jedynie pierwotną zasadę konstrukcji obiektywności przedmiotu, „rea
lizuje” treść wrażenia, ale nie samo w rażenieS6.

Intencje Cohena są wyraźne. Analizował on wyłącznie świadomość 
i eliminował wszystko, co by ją przekraczało. Tak więc charakterys
tyczną cechę wrażenia, które pojęte jest przez niego wyłącznie jako 
pewien szczególny sposób odnoszenia się świadomości do swojej treści, 
stanowi to, iż ukazuje ono swój przedmiot jako „dany” i to w taki 
sposób, że świadomość ujm uje siebie jako podlegającą oddziaływaniu 
ze strony przedmiotu. Ten sposób „bycia danym”, który znajdujemy 
we wrażeniu, różni się w istotny sposób od sposobu „bycia danym”, 
właściwego czystej naoczności. Naoczność — jako czysto matematyczny 
rodzaj świadomości — tak konstruuje swój przedmiot, że choć został 
przez nią wytworzony, ukazuje się jej właśnie jako dany. Naoczność — 
mówi Cohen — „sama daje to co dane”, podczas gdy wrażenie zawiera 
w sobie pobudzenie jako skutek oddziaływania przedm iotu97.

To, co dane w czystej naoczności, jest tylko przygotowaniem do 
badania przyrody dokonywanym w obrębie czystej matematyki. Przej
ście do fizyki wymaga wrażenia, które rości sobie pretensje do „zgła
szania” (Meldung) rzeczy. Jednakże znaczenie rzeczy, ogłaszane przez 
wrażenie, nie zawiera w sobie podstawy swej obiektywnej ważności. 
Bowiem tak jak przyroda znana nam jest wyłącznie jako nauka o przy
rodzie, a przedmioty mają dla nas sens jedynie jako przedmioty do

,5 Ibidem,  s. 398, „Empfindung an sich ist kein Gegenstand, sondern nur 
eine Art der Beziehung des Bewusstseins auf seinen Inhalt zum Behufe der 
Bestimmung dieses Inhalts als Gegenstand”.

** Ibidem, s. 446.
*'• Ib idem,  s. 447.
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świadczenia, tak samo ta realna rzecz, która stanowi poszukiwany 
„przedmiot wrażenia”, konstytuowana jest na podstawie zasady, która 
stanowi podstawę możliwości doświadczenia. Jest to właśnie zasada 
wielkości intensywnej.

K ant pisał: „możemy poznać a priori tylko jedną jedyną jakość 
wielkości w ogóle, mianowicie ciągłość” 98. Cohen dodawał: musimy 
pamiętać, że ciągłość nie należy do wrażenia, lecz stanowi jedynie 
„aprioryzację” jego treści. Wszelkie prawidłowości, którym  podlegają 
przedmioty doświadczenia i które mogą być badane przez naukę, nie 
wywodzą się więc ani z danych wrażeniowych, ani z samej czystej 
naoczności, lecz stanowią produkty konstruującej aktywności myśle
nia, działającej- według ściśle określonych praw. Na prawach tych 
opiera się możliwość doświadczenia, a ich odkrycie stanowi właśnie 
zadanie filozofii transcendentalnej.

W dalszym ciągu A nalityk i zasad Kant pisał, że doświadczenie, będąc 
„syntezą spostrzeżeń, która sama nie jest zawarta w spostrzeżeniu, 
zawiera w jednej świadomości syntetyczną jedność tego, co w nim 
różnorodne” Ponieważ jednak wielość zawarta w świadomości za
w iera zawsze odniesienie do czasu, konstytucja przedmiotów „może się 
dokonać tylko przez ich powiązanie w czasie w ogóle, a więc tylko 
przez pojęcia wiążące przedmioty w sposób aprioryczny” 10°. Dlatego 
„prawidła dotyczące wszelkich czasowych stosunków między zjawis
kami” 101 stanowią najbardziej podstawowy warunek wszelkiego do
świadczenia. Te właśnie prawidła nazywał Kant analogiami doświad
czenia.

Cohen podkreślał, że analogie nie są prawidłami występującymi 
„w obrębie” doświadczenia, lecz prawidłami zum  Zw^cke możliwego 
doświadczenia. Wszak Kant pisał wyraźnie: „analogia doświadczenia 
będzie więc tylko pewnym prawidłem, wedle którego ze spostrzeżeń ma 
się wyłonić jedność doświadczenia (nie zaś jak powstać ma samo 
spostrzeżenie jako empiryczna naoczność w ogóle)” 102. To zastrzeżenie 
Cohen uważał za niezmiernie ważne, albowiem większość in terpreta
torów Kanta pojmowała jego analizę doświadczenia jako badanie 
prawidłowości psychologicznych, dzięki którym  poszczególne przed
mioty dane są nam we wrażeniach. Cohen natomiast ze szczególnym 
naciskiem akcentował ten aspekt Kaniowskiej teorii, zgodnie z którym

98 Kant, K r y s ty k a  czys tego rozumu, t. I, s. 335.
99 Ibidem,  s. 335—336.
100 Ibidem,  s. 336.
101 Ibidem, s. 337.
102 Ibidem,  s. 340.
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aprioryczne prawidłowości, badane przez filozofię transcendentalną, 
określają nie reguły spostrzegania poszczególnych przedmiotów przez 
podmiot empiryczny, lecz zasady konstytuujące doświadczenie jako 
całość, w obrębie której dopiero możemy bliżej określić przedmioty 
jednostkowe jako podpadające pod prawa będące warunkami ich moż
liwości.

Ta ogólna tendencja znalazła także wyraz w sposobie interpretacji 
przez Cohena Kaniowskich analogii doświadczenia. Podkreślał on, że 
substancję (pierwsza analogia) pojmował Kant nie jako określenie 
zjawisk, lecz jako „substrat określeń”. Skoro „to, co trwa, stanowi 
podłoże empirycznego przedstawienia samego czasu” 1#3, aprioryczność 
zasady trwałości substancji polega jedynie na tym, że stanowi ona 
konieczny warunek syntetycznej jedności doświadczenia.

Pozytywne określenie pojęcia substancji przynosi u Kanta pojęcie 
zmiany: „wszystko, co się zmienia, trw a nadal”, a „to, co trw a (sub
stancja), ulega zmianie” 104. Zmiana stanowi więc — jak mówi Cohen — 
C harakteristikum  substancji105. Prawa przyrody są prawami zmian 
substancji w przyrodzie, a „wszystkie zmiany dokonują się wedle 
prawa powiązania przyczyny i skutku” — mówił K a n t106. Gdyby 
pojęcie przyczyny (druga analogia) wywodziło się z obserwacji i po
równywania następujących po sobie zjawisk, miałoby ono charakter 
czysto empiryczny, a prawo przyczynowości nie mogłoby być konieczne 
i powszechnie ważne. Tymczasem — zdaniem Kanta — tylko dlatego 
możemy bez trudu odkryć w doświadczeniu pojęcie przyczynowości, że 
„uwzględnienie tego prawidła jako warunku syntetycznej jedności zja
wisk w czasie było przecież podstawą samego doświadczenia i po
przedzało je zatem a priori” 107.

Cohen zauważa, że w tym miejscu wywodu można wyraźnie do
strzec, w jaki sposób syntetyczna jedność utożsamia się u Kanta 
z obiektywnością. Subiektywne spostrzeżenia mogą odkrywać obiek
tywne stosunki jedynie wówczas, gdy mają swą podstawę w synte
tycznej jedności, która ma charakter aprioryczny. Subiektywnie spo
strzegane następstwo może zostać rozpoznane jako obiektywna przy- 
czynowość jedynie wtedy, gdy jest konieczne, tj. oparte na jedności 
pojęcia intelektu. Trzeba także pamiętać — pisał Cohen — że znacze
nie związku przyczynowego jako podstawy możliwości doświadczenia 
polega nie na tym, iż jeden przedmiot zostaje dzięki niemu uznany

m  Ibidem,  s. 345.
1M Ibidem , s. 349, 350.
»•» KTE,  1925, s. 412.
1M Kant, K r y ty k a  czys tego rozumu,  t. I, s. 351.
i<n Ib idem ,  s. 362—363.
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za przyczynę innego, lecz na tym, że zasada przyczynowości konsty
tuuje sam przedmiot jako przedmiot doświadczenia. Dopiero bowiem 
poprzez przyczynowe określenie zmiany jako zmiany stanów substancji 
zostaje dokonane jej uprzedmiotowienie. Tak więc przyczynowość sta
nowi warunek możliwości uprzedmiotowienia (Objektivierung) i jej 
właśnie zawdzięczamy, to, iż mamy do czynienia z przedmiotem jako 
przedmiotem doświadczenia 108.

Rola przyczynowości jest tym  większa, że — jak pisał Kant — 
„zjawiska czasu przeszłego określają wszelki byt w czasie po nim 
następujący” 1OT, a ponieważ przyczynowość jest formą określającą 
stosunki czasowe, stanowi ona zarazem formę określającą istnienie, 
która sprawia, że przedmiot zdobywa swoje potwierdzenie w istnieniu. 
Skoro działanie przyczynowości oznacza, że nowy stan wyrasta ze 
stanu poprzedniego, możemy powiedzieć — twierdził Cohen — że 
przyczynowość „wytwarza samą substancję jako zjawisko” no. Okazuje 
się, że przyczynowość stanowi taki porządek następstwa, który określa 
wszystko, sam nie będąc przez nic określany. Wynikiem tego ciągłego 
określania jest wytwarzanie realności zjawisk, które dzięki temu stają 
się przedmiotami.

W’idzimy więc, że Kaniowska analiza przyczynowości pozwala zro
zumieć, w jaki sposób dokonuje się przejście od subiektywnego spo
strzeżenia do obiektywnej realności następstwa. Ten rezultat dociekań 
Kanta uważał Cohen za niezmiernie ważny. Nie znaczyło to jednak, 
by nie przywiązywał on wagi do pozostałych analogii. Nie możemy 
zapominać, że — jak wnikliwie zauważył Kant — obiektywność treści 
doświadczenia może być zagwarantowana jedynie wówczas, gdy przyj
miemy obiektywne oddziaływanie zjawisk na siebie nawzajem (trzecia 
analogia). Warunkiem obiektywności doświadczenia jest bowiem po
wiązanie wzajemne równocześnie istniejących rzeczy. „A więc każda 
substancja [...] musi zawierać w sobie przyczynowość pewnych okreś
leń drugiej substancji, a zarazem skutki jej przyczynowości, tzn. mu
szą one pozostawać w dynamicznej wspólnocie, jeżeli ich równoczesne 
istnienie ma być poznane w jakimkolwiek możliwym doświadczeniu” — 
pisał K a n tm . Pojęcie wspólnoty jest — zdaniem Cohena — bardzo

io« XTE, 1S25, s. 416, „Wenn, der Wechsel der Vorgänge als Veränderung 
der Zustände einer Substanz kausal bestimmt ist, so ist dieselbe objectiviert (...1 
diese Art von Objektivierung, welche die Kausalität ermöglicht {...] sie allein  
schien den Gegenstand als Gegenstand der Erfahrung zu erzeugen”.

1(* Kant, K r y ty k a  czys tego  rozumu,  t. I, s. 366.
” • K TE, 1925, s. 426, „Und die Kausalität ist somit als im intensiven Wechsel 

sich betätigend, die Erzeugung der Substanz selbst als Erscheinung”.
1,1 Kant, K ry s ty k a  czys tego rozumu,  t. I, s. 381.
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ważne również z tej racji, że zawiera pojęcie systemu, które zarówno 
w filozofii Kanta, jak i samego Cohena odgrywało niezmiernie do
niosłą rolę. Musimy pamiętać, że jedność doświadczenia jest zarazem 
całością przyrody, która ma swą podstawę w systemie wzajemnych 
oddziaływań.

Mówiąc o analogiach doświadczenia, powinniśmy także — przypo
mina Cohen — wspomnieć o tym, że określają one byt zjawisk jedynie 
w ich wzajemnych stosunkach, a nie byt sam jako taki. Schematy- 
zacja bytu nie tylko określa go w czasie, lecz ogranicza zarazem do 
określonego czasu. Bowiem — jak mówi K ant — „schemat rzeczy
wistości” to byt w określonym czasie. Określenie bytu jest w gruncie 
rzeczy identyczne z określeniem wrażenia. Jak wiemy, u Cohena, w ra
żenie jako pewien szczególny sposób odnoszenia się świadomości do 
swojej treści nie może być pojęte jako to, co doznawane (das Em p
fundene), a więc — twierdzi Cohen — „także to, co rzeczywiste, nie 
daje się sprowadzić do tego, co doznawane” v s . Nie opiera się ono 
na zasadzie antycypacji, lecz wymaga postulatu rzeczywistości. A po
stulat ten — jak pisał Kant — „domaga się dokonania spostrzeżenia, 
a więc wrażenia, którego jesteśmy świadomi” m . Spostrzeżenie bowiem 
„jest przedstawieniem pewnej rzeczywistości” i jako takie jest nie
zbędne, aby mógł się pojawić przedmiot zmysłowego oglądania1U. 
Ponieważ zaś K ant określał wrażenie jako „skutek oddziaływania przed
miotu”, Cohen zadaje pytanie: „gdzie w świadomości, w jakim jej 
kierunku, będziemy szukać przyczyny, za której skutek uznaliśmy 
wrażenie?” 115. I odpowiada: wrażenie jest projekcją (projiziert) świa
domości na zewnątrz. Ta zewnętrzność jednak, produkt projekcji za
w artej we wrażeniu, jest zawsze tylko „zewnętrzną świadomością”, a nie 
zewnętrznym światem lub przyrodą.

Znaleźliśmy się tu w newralgicznym punkcie transcendentalnego 
idealizmu Cohena i całej klasycznej filozofii niemieckiej. Ostatecznie 
bowiem, jeśli przedmiotem refleksji transcendentalnej mogą być tylko 
„rodzaje świadomości”, to badanie specyfiki wrażenia (tego — jak 
mówi Cohen — „kamienia obrazy” dla idealizm ulie) zawierającego

112 KTE,  1925, s. 445, „also kann das Wirkliche nicht zum Empfundenen 
gemacht werden sollen, indem man es auf Empfindung bezieht”.

113 Kant, K r y ty k a  czys tego  rozumu,  t. I, s. 396.
114 Ibidem,  t. II, s. 84.
115 K TE ,  1925, s. 448, „wo im  Bewusstsein, in welcher Richtung des Bewus

stsein suchen wir die Ursache, als deren Wirkung wir die Empfindung be
trachten?”

J,# Ibidem ,  s. 542.
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zawsze moment recyptywności i odniesienie do tego co dane, może 
nas doprowadzić jedynie do przekonania, że stanowi ono taki gra
niczny przypadek świadomości, w którym dokonuje ona jak gdyby 
wyprowadzenia siebie samej na zewnątrz, by potraktować własną re- 
ceptywność, będącą w istocie jedynie szczególnym sposobem pobudza
nia siebie „przez własną swą czynność” — mówiąc słowami Kanta — 
jako tego, „co wskazuje na pewną rzeczywistość w przestrzeni 
i czasie” m . Jednak to, co rzeczywiste, nie jest po prostu dane we 
wrażeniu, lecz jako przedmiot doświadczenia może zostać jedynie 
wywnioskowane „przez zestawienie z kryteriam i wszelkiego rzeczy
wistego doświadczenia” 118.

* * *

Na zakończenie podkreślmy charakterystyczne cechy interpretacji 
Kaniowskiej teorii doświadczenia, dokonanej przez Cohena, widoczne 
przy omawianiu przedstawionych problemów.

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest niezwykle konsek
wentne, chwilami niemal przesadne podkreślanie, że Kantowska teoria 
doświadczenia stanowi jedynie badanie podstaw poznania właściwego 
matematycznemu przyrodoznawstwu. Doświadczenie pojmowane jest 
właściwie jako system aktualnie obowiązujących teorii naukowych 
i dlatego możemy je znaleźć — jak to prowokacyjnie formułuje 
Cohen — jedynie „w wydrukowanych książkach”. Tego bowiem, czym 
jest przyroda, nie dowiemy się nigdy ze spostrzeżeń zmysłowych, może 
nam o tym  powiedzieć jedynie nauka o przyrodzie.

Tak więc przestrzeń i czas, podobnie jak kategorie nie mogą być 
rozumiane jako formy ducha poznającego, lecz jedynie jako metody, 
którymi posługuje się matematyka i mechanika. Aprioryczna przestrzeń 
nie jest przestrzennością właściwą spostrzeganej przez nią rzeczy
wistości, lecz oznacza jedynie przestrzeń tworzoną przez geometrię. 
Traktując naoczność jako wrażenie — jak to czynił Helmholtz — nie 
moglibyśmy nigdy wyjaśnić jej stosunku do m yślenia119. Ta właśnie 
kwestia była dla Cohena szczególnie ważna. Starał się on zinterpre
tować stosunek naoczności i myślenia, a także wrażenia i myślenia 
w  taki sposób, by z jednej strony zachować ich wzajemną odrębność, 
z drugiej natomiast zrozumieć ich wzajemną przynależność. Tak więc 
problem wrażenia może być jego zdaniem rozważany jedynie jako

m  Kant, K r y ty k a  czys tego  rozumu, t. II, s. 83. 
118 Ibidem,  t. I, s. 404.
118 KTE,  1925, s. 212.



Kantowskie »a priori« w  interpretacji Cohena 187

problem określoności doświadczenia (Erfahrungsbestimm theit). Ponie
waż zaś wszelka określoność jest dziełem myślenia, określoność do
świadczenia musi być określonością m yślow ą120. Trzeba więc odrzucić 
receptywność podmiotu, pojętą jako zdolność, która realizuje się 
z chwilą „spotkania” z zewnętrznym wobec niego przedmiotem. Trzeba 
odrzucić także Gegebenheit wrażenia jako „m aterii” poznania. Nie 
można bowiem zakładać podmiotu i przedmiotu jako istniejących przed 
poznaniem i powiązanych więzią przyczynową. Oznaczałoby to — pisał 
Natorp — „chęć skonstruowania poznania z zewnątrz”, ale taki punkt 
widzenia, który byłby dany poza poznaniem i mógł stanowić punkt 
wyjścia jego rekonstrukcji, jest niemożliwy121. To, co dane, może być 
pojęte jedynie jako to, co ma zostać określone, a nie jako coś goto
wego, na co myślenie natrafia.

Cohen przy każdej okazji podkreślał, że krytyka poznania nie po
lega na badaniu zdolności poznawczych, a jej podstawowym proble
mem nie jest wcale stosunek podmiotu i przedmiotu. Jest ona bowiem 
badaniem „faktu nauki” i tylko o tyle sama na miano nauki zasługuje,
0 ile naukę czyni swym przedmiotem. Za podstawowy błąd swoich 
poprzedników uważał Cohen przyjęcie za punkt wyjścia przyrody, 
pojętej jako zbiór ciał, które są nam „dane” w poznaniu122. Tymcza
sem, jeśli w ogóle się chce zrozumieć sens podstawowych praw nauki
1 ich aprioryczny charakter, należy wychodzić jedynie od problemów 
związanych z możliwością samej nauki.

Można wprawdzie powiedzieć, że a priori tkwi w jakiś sposób w na
szym duchu, wolno nam jednak rozumieć to jedynie w tym  sensie, 
że matematyka i czyste przyrodoznawstwo oparte są na prawach 
świadomości poznającej. Nie znaczy to wcale, by krytyka poznania 
mogła opierać się na psychologii. Musi ona zbadać procesy naukowe 
i akty świadomości zobiektywizowane w poznaniu, a nie ograniczyć 
się do uznania pierwotnego charakteru takich czy innych aktów świa
domości, jak to czynił Helmholtz 12S.

Trzeba jednak pamiętać, że antypsychologizm Cohena i całej szkoły 
marburskiej, podobnie jak antypsychologizm fenomenologów nie ozna
czał odrzucenia badań psychologicznych w ogóle, lecz jedynie zwróce
nie uwagi na to, że krytyka poznania nie może być uzależniona od 
badań psychologicznych, psychologia bowiem jak każda nauka musi

180 Zob. P. Natorp, K a n t und die M arburger Schule, „Kantstudien”, Bd. XVII, 
1912, s. 205.

m Ibidem,  s. 201.
>a KTE,  1925, s. 211.
183 H. Cohen, Jubiläumsbetrachtungen,  w: Schriften  z. Phil., Bd. I, s. 406.
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opierać się na zasadach, których analiza należy właśnie do krytyki 
poznania. Zadaniem psychologii jest wyjaśnienie, w jaki sposób jed
ność doświadczenia konstytuuje się jako jedność świadomości pozna
jącej i w tej swojej funkcji pełni ona niezwykle ważną rolę, co Cohen 
wielokrotnie podkreślał. Musimy tylko pamiętać, że „ukazanie Psyche 
logosu” — jak mówił Natorp — nie może być traktowane jako punkt 
wyjścia filozofii, lecz jedynie jako jej ostateczne zadanie124. Psycho
logia nie może nam wyjaśnić ani tego, jak to się dzieje, że doświad
czenie ma charakter czasowy i przestrzenny, ani jak jest możliwe 
odbieranie wrażeń. Na takie pytanie może odpowiedzieć jedynie kry
tyka poznania, bowiem tylko ona może określić warunki, dzięki którym 
jedność świadomości realizuje się jako jedność doświadczenia 125.

Krytyka poznania polega — wg Cohena — przede wszystkim na 
odkryciu czystego myślenia w zasadach i metodach matematycznego 
przyrodoznawstwa. To właśnie odkrycie sprawiło, że filozofia krytyczna 
mogła rozwinąć się jako krytyka poznania126. Aby w pełni zrozumieć 
właściwy sens tego odkrycia, należałoby wyjaśnić sens Kaniowskiego 
i Cohenowskiego idealizmu i związanego z nim pojęda czystego ro
zumu. Problemy te jednak wykraczają poza ramy niniejszego artykułu.

K ry s ty n a  Święcicka

KANTS »A PRIORI« IN DER AUSLEGUNG VON HERMANN COHEN 

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

Vf. stellt die Eigentümlichkeiten der Cohen’schen Kantinterpretation dar, 
besondere Aufmerksamkeit wird dem Begriff a priori gewidmet.

Zu Beginn werden Gründe hervorgehoben, die Cohen bewegten, sich für 
Kant zu interessieren, sowie auch die grundsätzlichen Unterschiede zwischen 
seinem Standpunkt und dem der bisherigen Kantausleger. Insbesondere wird der 
Streit zwischen Trendelenburg und Kuno Fischer erörtert und Cohens Stellung
nahme dazu.

Im Brennpunkt der Cohen’schen Kantinterpretation steht Kants Erfahrungs
begriff. Vf. legt die mit diesem Begriff verbundenen Fragen dar. Darauf folgt 
die Erörterung der Auslegung des apriorischen Charakters von Raum, Zeit und 
der Kategorien durch Cohen. Er unterschied drei Bedeutungen des Kant’schen

>s* Natorp, op. cit., s. 198.
128 KTE,  1925, s. 193.
1S* H. Cohen, Einleitung m it  k ri t ischem  Nachtrag zur neunten Auflage von  

Langes Geschichte des Materialismus,  w: Schriften  z. P h i l ,  Bd. II, s. 270.
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a  priori,  nämlich seine metaphysische, formale und transzendentale Bedeutung; 
die letztgenannte ist die Erfahrungsetzende Bedingung.

Der Versuch, den apriorischen Charakter der Kant’schen Kategorien zu 
erklären, führe zu den synthetischen Verstandesprinzipien, die — nach Cohen — 
den allerletzten Grund der Objektivität aller Erfahrung bilden. Darauf wird 
auch der Begriff der Empfindung erörtert, den Cohen als eine besonder Weise 
der Beziehung des Bewußtseins auf seinen Inhalt faßt.

Cohen kommt zum Schluß, daß Kants Theorie der Erfahrung lediglich eine 
Erforschung der Grundlagen, die den mathematischen Naturwissenschaften eigen  
sind, darstellt. Raum, Zeit und Kategorien seien keine Formen des erkennenden 
Geistes, sondern Methoden, deren sich die Mathematik und die Mechanik be
dienen. Die Kritik der Erkenntis sei nur eine Analyse der “Tatsache der W issen
schaft”; sie führe zur Entdeckung der Gesetze des reinen Denkens innerhalb 
der Prinzipien und Methoden der mathematischen Naturwissenschaften.


