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ZNANIECKI I TRADYCJA TRANSCENDENTALIZMU

„Idealizm — pisze Znaniecki — odmawiając realności przedmiotom i sto
sunkom, w zamian za to samą funkcję myślową jako coś istotnego, bytu
jącego, pojmuje. Proces myślowy jest poznawany niezależnie od treści, które
kojarzą się w nim: funkcja jest dana, logicznie lub empirycznie, nie tylko
w swoich rezultatach, lecz sama w sobie” 1. Poświęćmy chwilę uwagi temu —
nader odległemu od przejrzystości — fragmentowi. Ale przed tym krótka
uwaga dygresyjna.
Obecne w przytoczonej charakterystyce idealizmu dystynkcje „funkcji”
i „treści” występują również, acz w odmiennym kontekście, w rozprawie
M yśl i rzeczywistość, opublikowanej rok przed datą wydania Humanizmu
i poznania. Pisarz, medytując w niej nad zagadnieniem wzajemnej relacji
myśli i rzeczywistości, podejmuje w perspektywie tego problemu polemikę
z koncepcjami, które — jak epiryzm psychologistyczny — wprowadzały kate
gorię „refleksji” dla wytłumaczenia przeciwstawności doznania i przedmiotu
w akcie percepcji; kategorię niezbędną wobec uprzedniego uznania ich
nierozdzielności w „postrzeżeniu bezpośrednim” . Otóż koncepcja „postrzeżenia
bezpośredniego” — zauważa Znaniecki — uniemożliwia rekonstrukcję refleksji.
Jej przyjęcie wikła psychologizm w trudności, które ma on nadzieję wyeli
minować przez ustanowienie odrębnej od doznań funkcji podmiotu — strukturalizującej doznawane treści i przeciwstawiającej je przedmiotom. Kategoria
„treści” znaczy zatem w sygnalizowanym kontekście tyle, co „postrzeżenie”
czy też „doznanie” ; funkcjonuje tedy w opozycji podwójnej: wobec „funk
cji” , dla której doznania stanowią tworzywo, oraz wobec „przedmiotu” ,
który jest postrzegany, lecz sam nie jest doznaniem. Termin zaś „funkcja”
zarówno tu, jak i w dalszych partiach wywodu znaczy — inaczej niźli
wedle przyjętej konwencji terminologicznej — tyle, co „przebieg” czy też
„proces” . Nie wgłębiając się w problematykę Znanieckiego krytyki psychoi F.W. Znaniecki, Humanizm i poznanie, Warszawa 1912, s. 119.
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logizmu, powiedzmy jedynie, iż krytyka ta, dystansując własne stanowisko
wobec dylematów tej dokrytyny, utrzymuje określone przez nią znaczeniowe
relacje słów: „funkcja” , „treść” i „przedmiot” .
W Humanizmie i poznaniu filozof przyjmuje inną płaszczyznę rozważań.
Jego uwagę absorbuje teraz nie — jak poprzednio — relacja myśli i rzeczy
wistości, lecz struktura samej myśli. Przeciw innej tradycji intelektualnej
kieruje się też bezpośrednio jego polemika. Znaniecki nadal rozumie funkcję
jako szczególną manifestację intelektualnej aktywności, jednakże nie analizuje
owego dynamicznego procesu w kontekście jego związku z przedmiotami;
one bowiem, gdy zostają ujęte w ramach procesu myślowego, tracą dotych
czasowe znaczenia i partykularyzują się w określoną treść. Treść zatem nie
jest niczym więcej, jak tylko „ogniwem funkcji” , tworzywem jej operacji
pozbawionym jakiejkolwiek realności. Wszelkie zaś stosunki, które dany przed
miot łączyły z innymi przedmiotami, funkcja ogniskuje w jednej treści
i utrwala w charakterze form. „Forma — wyjaśnia filozof — jest tak samo
idealizowanym stosunkiem, jak treść — idealizowanym p rzed m io tem ” 2 .
Po tych rozważaniach w sprawie terminologii postawmy ponownie pytanie
o sens cytatu, który je poprzedził. Sądzimy mianowicie, że wyrażenie:
„Idealizm [...] samą funkcję myślową jako coś istotnego, bytującego, pojmuje”
dotyczy właśnie wzajemnej relacji funkcji i treści, nie zaś funkcji i przedmiotów.
W kręgu idealistycznego rozumienia świata sama funkcja jest czymś „bytu
jącym” , istnieje samodzielnie wobec własnych treści. W tym tćż znaczeniu
jest czymś „istotnym” , skoro treści kojarzone w jej przebiegu nie są konieczne
dla jej istnienia. Z tą tezą harmonizuje kolejne zdanie cytowanego fragmentu,
które wiąże z idealizmem przeświadczenie o bezwzględnym prymacie funkcji
wobec treści również w porządku poznawczym. „Proces myślowy — przy
pomnijmy — jest poznawany niezależnie od treści, które kojarzą się w nim;
funkcja jest dana, logicznie lub empirycznie, nie tylko w w swoich re
zultatach, lecz sama w sobie” .
Alternatywa „logicznie lub empirycznie” ujawnia kryterium, wedle którego
Znaniecki odróżnia idealizm transcendentalny od idealizmu zwanego przezeń
psychologicznym. Drugim nie będziemy się w niniejszym artykule zajmować.
Postaramy się natomiast odnaleźć w polemicznych wywodach filozofa kontury
pierwszego stanowiska, zastrzegając, iż w kontekście, w jakim interesuje nas
ta polemika, istotne jest ujęcie przez Znanieckiego stanowiska krytykowanego,
nie zaś merytoryczna trafność streszczenia założeń Wissenschaftslehre. Zwróć
my tylko uwagę na jedną kwestię. Oto w podjętej przez pisarza polemice
z transcendentalizmem, zwłaszcza w jego fichteańskiej postaci, zjawiskiem
fascynującym jest to, że zupełnie odbiega ona od tematu, jeśli ująć go
z punktu widzenia założeń filozofii transcendentalnej. Wolno, jak się wydaje,
2

Ibidem, s. 116.
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sformułować tezę, iż myśl Fichtego oraz zarzuty, jakie autor Humanizmu
i poznania kieruje pod jej adresem, nie mają wspólnego przedmiotu, a może
raczej: ich przedmiot wspólny zawiera się w tym kształcie recepcji transcendentalizmu, jaki znamionował współczesną Znanieckiemu świadomość filozoficzną.
Powtórzmy więc, że nie będziemy szukać w pismach Znanieckiego klucza
do właściwej interpretacji filozofii transcendentalnej, jednakże jego sposób
rozumienia, czy raczej nierozumienia tej filozofii jest dla historyka idei faktem
znaczącym — w tej mierze przynajmniej, w jakiej odsłania on bezpośrednio
podstawowe intencje krytyki, które pragniemy właśnie zrekonstruować. Od
twórzmy zatem główne idee tej całości, która w pracach Znanieckiego
funkcjonuje pod nazwą „transcendentalizmu” .
1) Funkcja myślowa, autonomiczna wobec jakichkolwiek treści empirycz
nych i dana w aktach poznawczych niezależnie od nich, jest procesem
logicznym;''urzeczywistnia się tedy poza porządkiem czasowej sukcesji.
Znaniecki streszcza w ten sposób jedno z fundamentalnych założeń filozofii
transcendentalnej, zaś najbardziej wyrazistą ekspozycją tej tezy jest fichteańska
intepretacja związku identyczności. Równanie „A jest identyczne z A" —
wywodzi Znaniecki — autor Wissenschaftslehre pojmuje jako dane absolutne.
Tym, co istotne w tym równaniu, jest właśnie ono samo, natomiast treść,
która się w nim manifestuje, jest przygodna, zgoła niekonieczna. W związku
identyczności — jak wedle autora Humanizmu i poznania rozumie go Fichte —
mamy do czynienia nie z orzeczeniem tożsamości konkretnych treści, lecz
z identycznością samą, czystą funkcją wyzwoloną od czasu, w którym świat
empirii pozostaje uwięziony.
2) Skoro funkcja myślowa istnieje poza czasem, a wszelkie jej konsekwencje
logiczne są wraz z nią dane, zatem transcendentalizm musi uznać jedno
cześnie tezę, iż wszelkie konstrukcje myślowe, które można wywieść z określonej
funkcji, istnieją aktualnie w wymiarze nieskończoności.
3) Wobec wielości funkcji aktualnie możliwych nieskończone istnienie
wszelkich konsekwencji danej funkcji nie daje się pojąć inaczej, jak tylko
w ramach absolutnego systemu, który znosi sprzeczność tych funkcji, integrując
je w orębie całości wyższego rzędu. Taki saś system można rozumieć na dwa
sposoby:
a) jako hierarchiczną strukturę form — pojęć lub sądów, u której szczytu
znajduje się forma najogólniejsza, obejmująca pozostałe na zasadzie relacji
podporządkowania,
b) jako dynamiczną funkcję jaźni absolutnej, która obejmuje wszelkie
inne funkcje jako własne momenty.
Fichte mylił się — wywodzi autor Humanizmu i poznania — sądząc, że
w funkcji, która ustanawia relację identyczności, jest dana sama identyczność.
Błąd autora Wissenschftslehre ma swoje źródło w nierozróżnieniu pojęć
„funkcji” i „formy” . Otóż relacja identyczności, w tej mierze, w jakiej ona
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sama- jest dana, nie zaś treści, o których się ją orzeka, nie jest już
funkcją, lecz formą identyczności wyrażoną w symbolicznym zapisie. Funkcją
jest jedynie wtedy, gdy wyraża identyczność treści konkretnych, wówczas
jednak nie ona sama jest dana, lecz właśnie treści w niej związane. „Istotny
nie jest tu już — pisze krytyk — związek tożsamości dowolnych treści A i A,
lecz owe. bynajmniej nie dowolne, treści A, i A-, uznane za identyczne” -ł .
Transcendentalizm, zakładając poznawalność funkcji odseparowanej od
empirycznych treści, domaga się tym samym odrębnej refleksji, czy też
szczególnej intuicji, w której może zostać ujęta owa funkcja. Wszelako —
zauważa Znaniecki — funkcja nie może być dana w pojedynczym akcie
poznawczym. Prawo tożsamości, o którym Fichte mniemał, iż odsłania
spojrzeniu filozofa swoją stałą esencję, jest formalnym, przeto treściowo
pustym, czysto, by tak rzec, syntaktycznym zapisem tego, co jest wspólne
wszelkim aktom identyfikacji. „Jeżeli tymczasowo staniemy na gruncie samego
transcendentalizmu — argumentuje krytyk — powiedzieć możemy, że oderwana
logiczna zasada tożsamości właściwie mówiąc wyraża tylko ogólne, abstrakcyj
ne prawo, według którego funkcja tożsamości się rozwija, wyraża to, co jest
wspólne wszystkim myślom, w których tożsamość zostaje potwierdzona —
mianowicie przejście od przedmiotu A do A r od A } do A itd. Jeżeli tę
zasadę wyrazimy: każdy przedmiot myślenia jest sam ze sobą identyczny —
oznacza ona tylko jednostajność prawa nieograniczenie licznych potwierdzeń
nieograniczenie różnorodnych przedmiotów” 4. Funkcja zatem nie spełnia się
w prawie, które ją wyraża symbolicznie, lecz w aktach ustanawiających
3 Ibidem, s. 121. Różnicę między funkcją i formą Znaniecki tak wyjaśnia: „Rozważając
myślenie jako kojarzenie treści, powiemy, że z a sa d a tożsamości wyraża ogólne p ra w o ,
według którego odbywają się skojarzenia w funkcji tożsamości, podczas gdy funkcja jest
całokształem tych różnorodnych procesów, w których różnorodne treści powtarzały się i powta
rzają w myśleniu, kojarząc się same z sobą. Rozpatrując zaś myślenie jako wydzielanie form
z treści danych i dodawanie ich do treści nowych, zauważymy, że potwierdzanie treści
w myśleniu wytwarza olbrzymi kompleks różnorodnych form, rozgałęziający się na cały
zakres doświadczenia. P o ję c ie tożsamości wyraża tylko to, co jest wspólne wszystkim tym
formom, mianowicie, że każda z nich nadaje treści cechę „przedmiotu myślenia” ; pojęcie
tożsamości jest o g ó ln ą fo r m ą tych wszystkich form szczegółowych. Tymczasem funkcja
tożsamości jest ca ły m k o m p le k s e m tych form szczegółowych, wziętym w jego stawaniu się.
To samo zaś, co o tożsamości, można o każdej innej myśli powiedzieć. Każda myśl,
występując jako skończony, zamknięty w sobie logiczny twór, wyraża prawo lub o g ó ln ą
fo r m ę odnośnej funkcji; funkcja, jako przedmiot myślenia, jako ogniwo innej funkcji, przez
zasadę lub pojęcie zastąpiona zostaje. M u sim y w ię c b e z w z g lę d n ie p r z e c iw s ta w ić
fu n k c ji m y ślo w e j — jej o g ó ln ą fo rm ę, którą i nadal będziemy nazywali z a sa d ą ,
gdy podkreślić zechcemy, że wyraża ona p ra w o , w e d łu g k t ó r e g o fu n k c ja s y n te ty z u je
tr e śc i, a p o ję c ie m , gdy będzie nam chodziło o uwydatnienie, że w tej ogólnej formie
wyraża się p ie r w ia s te k w s p ó ln y w s z y s tk im fo r m o m s z c z e g ó ło w y m , które funkcja
treściom nadaje” . Ibidem, s. 124— 126.
4 Ibidem, s. 123.
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związek identyczności między wyróżnionymi treściami. Ponieważ zaś akty te
mogą być ponawiane dla dowolnie licznych przypadków, przeto funkcja nie
jest nigdy ostatecznie spełniona. Każdy moment w jej przebiegu jest jej
niezbywalnym składnikiem. Dlatego nie zamyka się ona w granicach żadnego
z nich. Postulowana przez transcendentalizm refleksja, w której podmiot
nawiązywałby kontakt poznawczy z samą funkcją, wymagałaby tedy „prze
myślenia” owej funkcji we wszelkich sytuacjach, do jakich była kiedykolwiek
stosowana. Temu zaś postulatowi nie jest w stanie zadość uczynić świadomość
empiryczna — nieuchronnie przypadkowa i sytuacyjna — której funkcja jest
dostępna zawsze w skończonej ilości jej zastosowań, która przeto nie
ujmuje funkcji bezpośrednio, lecz wyłącznie poprzez treści wzajemnie relaty
wizowane. Oczyszczona od empirycznej przygodności refleksja transcendentalna
również nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Jest bowiem funkcją, która
ujmuje inną funkcję, czyniąc z niej przedmiot oglądu; jest myśleniem, które
zwraca się ku sobie, usiłując dotrzeć drogą autorefleksji do własnej istot
ności. Jednakże — argumentuje Znaniecki — ten ruch autorefleksji bynajmniej
nie jest dla myśli „uprzedmiotowionej” neutralny. Funkcja ujmowana przez
inną przekształca się niejako we własną negację. Jej żywa i bezustannie
wzbogacająca się tkanka znaczeń obumiera, zastygając w strukturze pojęć
utrwalonej przez ów obiektywizujący ogląd. Myśl zatem uporczywie wymyka
się wszelkim zabiegom asymilacyjnym, a raczej to, co udostępnia refleksji,
nie jest już jej „funkcją” , lecz formą, która wobec myśli pozostaje w stosunku
takim, jak abstrakcja do konkretu.
„ Z a s a d a lub p o j ę c i e — pisze autor Humanizmu i poznania, a czytelnik
Bergsona rozpozna w tej uwadze reminiscencje lektury M aterii i pamięci —
j e s t s z k i e l e t e m, k t ó r y m ż ywą i t w ó r c z ą myśl d l a p r a k t y c z n y c h
i n a u k o w y c h c el ów z a s t ę p u j e m y ” 5.
Myśl-funkcja — niemożliwa do uchwycenia w charakterze czystej relacji
pojęciowej ani w porządku świadomości empirycznej, ani w totalizującym
oglądzie podmiotowości transcendentalnej — jest dana zawsze w określonych
związkach treści. Wszelako myśl, wedle krytyka, również w swej jednostkowej
konkretności empirycznej nie jest dana poznaniu dyskursywnemu. Co więcej,
fakt, iż jest ona dana tylko w swych empirycznych „przejawach” , radykalnie
zamyka drogę do jej mentalnej reprodukcji. Ta zaś niemożność nie tylko
dotyczy empirycznych procesów myślowych w obrębie konkretnej psychiki,
lecz wynika z samej natury logicznego dyskursu. Czym bowiem jest myślenie?
Jest— odpowie Znaniecki — „kojarzeniem treści” . Odpowiedź filozofa, po
zornie jednoznaczna, w istocie dotyczy trzech pytań. Po pierwsze bowiem
akcentuje, o czym wyżej, przekonanie o nierozerwalnym związku między
porządkiem dyskursu a porządkiem empirii. Słowo „związek” wymaga w tym
5 Ibidem , s. 127.
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kontekście baczniejszej uwagi. Myślenie jest zawsze „myśleniem treści” , jest
tedy — chciało by się rzec — intencjonalne. Jednakże kategoria intencjonalności
wydaje się tu określeniem zbyt słabym, albowiem zdając sprawę z koniecz
ności odniesienia myśli do jej treściowego korelatu, zakłada poniekąd obecność
obu elementów tej sytuacji, tym samym zaś — paradoksalnie — autonomizuje
je względem siebie. Znanieckiemu natomiast chodzi nie tylko o to, że myśl
nie istnieje poza obszarem własnych treści, lecz nade wszystko o to, iż
w „czystej” postaci nie daje się pozytywnie przedstawić. Po wtóre — myśl
jest ruchem, a nie stanem. Jest kojarzeniem treści, nie zaś zespołem treści
już skojarzonych. „Myśl, jako funkcja, dopóty tylko istnieje, dopóki kojarzy
treści” 6. Myśl jest też — po trzecie— organizowaniem własnego tworzywa.
Powiedzieliśmy, że funkcja myślowa jest dana jedynie w swych empirycznych
wyznacznikach. Jednakże funkcja, której jest ona tak właśnie dana, nie jest
jej oglądem, nie jest tedy „poznaniem” w klasycznym sensie słowa. Gdy
myśl usiłuje ująć myśl, nie ujmuje jej jako „przedmiotu” , lecz jako moment
własnego procesu. Sam więc akt poznawczego ujęcia funkcji myślowej w jej
empirycznych przejawach jest równoznaczny z unicestwieniem jej dynamiki.
Funkcja „dana” traci dotychczasową autonomię i staje się momentem ruchu
innej funkcji, elementem budowanych przez nią związków treści. Rozwińmy
tę tezę. Wyodrębniam oto myślowo dowolny przedmiot z mojego otoczenia.
Przedmiot ten, gdy o nim myślę, staje się treścią mojego przeżycia — treścią
obecną wśród innych, jednakże wyróżnioną przez fakt, iż na niej koncentrują
uwagę. Otóż akt pomyślenia przedmiotu jest zarazem aktem jego rozpoznania
pośród mnogości innych przedmiotów; momentem, w którym rozpoznałem
przedmiot jako „ten oto” przez wyróżnienie w nim zespołu cech poręczających
jego samo-tożsamość. Myśl moja wszakże przemija i oto teraz kieruję
spojrzenie ku innym rzeczom, obecnym w mojej bliskości. Cóż jednak stanie
się wówczas, gdy zapragnę przeszłą myśl ponownie przywołać? Jak wcześniej
przedmiot, tak obecnie myśl o nim muszę rozpoznać w potoku minionych
doznań, by przeżyć to, co przeżyłem już niegdyś. Wszakże łudzę się sądząc,
iż w teraźniejszym zespole skojarzeń ewokuję dokładnie tę samą myśl. Tę
sytuację „przypomnienia” można wyrazić równaniem stwierdzającym identycz
ność dwu funkcji: tej myślanej uprzednio i przeżywanej obecnie. W istocie
jednak — argumentuje autor Humanizmu i poznania, a pamiętajmy, że jego
wywód nie dotyczy procesów mentalnych, jako przedmiotu psychologii, lecz
charakteryzuje strukturę dyskursywnego myślenia — postulat absolutnej iden
tyczności obu członów równania jest wewnętrznie antynomiczny, albowiem
sam akt ich konfrontacji, stawiając je „obok” siebie, zakłada ich przeciwstawność. Wyrażenie „dwie funkcje myślowe są identyczne” znaczy zatem tyle,
że ich podwójność jest tylko pozorna, albowiem są one w istocie tą samą
6 Ibidem , s. 122.
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myślą. Tę podwójność natomiast ustanawia myślenie o funkcji, które asymilując
w poznaniu własny przedmiot niweczy pierwotną tożsamość myśli, ujmując
ją w innych skojarzeniach, niż występowała poprzednio, i wyposażając —
tym samym — w nowe znaczenia. Jeśli trafnie interpretujemy argumentację
Znanieckiego, taki właśnie sens zawiera jego paradoksalnie brzmiąca wy
powiedź: „Pojedyncza myśl nie może być refleksyjnie odtworzona: albo jest
powtarzalna, a wtedy coraz inna, albo też niezmienna, ale też niepowta
rzalna” 7. Ostatecznie myśl nie tylko ujawnia własne działanie, lecz urzeczy
wistnia się w kojarzeniu treści, nie daje się ona — wbrew transcendentalizmowi — wyrugować z obszaru empirii ani usytuować poza czasem.
Zaznaczmy, iż w żadnym z owych skojarzeń myśli nie odsłania własnej
pełni, albowiem jako gotowa całość traci funkcjonalny charakter i staje się
formą. Brak rozróżnienia między funkcjonalnym przebiegiem myśli i jej
formalną symbolizacją, który — w przekonaniu Znanieckiego — umożliwił
idealizmowi fichteańskiej proweniencji sformułowanie własnych założeń,
jest źródłem jego wewnętrznych kłopotów. Skoro myśl istnieje pozaczasowo,
a to właśnie filozofia transcendentalna zakłada, to nie rozwija się, lecz
trwa jako potencjalność wiecznie spełniona, jako nieskończoność syntez,
z których każda jest nie tylko możliwa, lecz aktualnie rzeczywista. Wszelkie
zaś syntezy dokonane przez jedną funkcję są „formalnie” identyczne.
Syntezy „formalnie” odmienne odsyłają do odmiennej funkcji, która w stopniu
nie mniejszym niźli pierwsza uczestniczy w świecie idei i w równej mierze
rości sobie prawo do uniwersalności istnienia. Jednakże dwie funkcje myślowe
nieidentyczne mogą aktualnie współistnieć w ograniczonych zakresach. Tylko
wówczas bowiem, zachowując nieidentyczność, mogą pozostawać niesprzeczne.
Dlatego transcendentalizm, utożsamiając formę funkcji z funkcją samą, staje
wobec dylematu: albo musi uznać wyłączność jednej funkcji relegując inne
ze świata myśli — wtedy zaś każdy wybór, wobec braku jego kryteriów,
będzie nieuchronnie arbitralny — albo musi wszelkie funkcje zharmonizować
w ramach absolutnego systemu. Ale system ten nie daje się konsekwentnie
pojąć ani jako hierarchia pojęć lub sądów, której każdy element odsyła
do najogólniejszego pojęcia lub sądu, ani jako funkcjonalna jednia. Nie
pozwala się on pomyśleć jako całość pojęciowa, ponieważ każde pojęcie
zakłada własną negatywność, komunikuje swój sens przez wskazanie pojęcia,
w którym sens ten jest nieobecny. Każde pojęcie, na mocy własnego
znaczenia i przez sam fakt, że jest strukturą znaczącą, odsyła poza siebie.
Istotne jest również, że do natury pojęcia należy to, iż jest ono „idealizacją
doświadczenia” , efektem procedur, wyodrębniających poszczególne składniki
empirii ze względu na ich wzajemną koherencję; system pojęć tedy, będąc
nieuchronnie produktem selekcji, nie jest możliwy jako całość absolutna.
7 Ibidem, s. 122.
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Z tych samych powodów-—-kontynuuje swój wywód Znaniecki — trzeba za
kwestionować tezę o możliwości harmonizacji wszelkich sądów w jednym
systemie. W sądach bowiem krystalizują się operacje tworzenia wiedzy
w porządkach zgoła odmiennych: refleksji moralnej i twórczości estetycznej,
nauki i religii; porządkach, które nie odsyłają do jakiejkolwiek wspólnej
perspektywy. Dlatego wysiłek objęcia wszelkich sądów systemem uniwersalnym
może, co najwyżej, przynieść w efekcie ukonstytuowanie kilku systemów
wewnętrznie spójnych, lecz wzajem niewspółmiernych. Wówczas okaże się, że
jedność świata myśli jest tylko postulatem, pozbawionym jakiegokolwiek
ugruntowania. „Świat myśli — konkluduje pisarz i w tym kontekście lkioże
najwyraźniej dochodzą do głosu jego pragmatystyczne sympatie — jest światem
życia [...] skądinąd, nie z dziedziny czystego rozumu pochodzi bodziec,
który systematyzację form myślowych wywołuje” . Wobec tego zaś: „ C h a o s
idei w y m a g a ł b y t w ó r c z e j l u d z k i e j ręki. aby s t a ć się k o s m o s e m ,
lecz w t a k i m r a z i e [...] ś w i a t idei j e s t nie t y l k o s p r z e c z n y sam
w sobie, ale z a r a z e m n i e p o t r z e b n y ” 8.
Powyższa konkluzja zachowuje ważność również wobec prób systematyzacji
świata myśli w ramach jego „funkcjonalnej jedni” , której źródłem i zarazem
ostateczną postacią miałby być „podmiot absolutny” . Zawodna, z tego punktu
widzenia, jest wprowadzona przez Kanta, a rozwinięta, w systemie Fichtego
kategoria transcendentalnej jedności apercepcji. Polemiczna argumentacja
Znanieckiego czerpie inspiracje z przeświadczenia, iż podmiot absolutny
musiałby być funkcjonalną „ogólnością” , której stosunek do wszelkich funkcji
szczegółowych byłby stosunkiem „całości do części” , nie zaś „abstrakcji do
konkretu” . Podmiot absolutny byłby zatem „ c a ł o k s z t a ł t e m funkcj i ,
- c a ł y m j e d n o l i t y m ś w i a t e m my ś l i ” 9. Ale też właśnie dlatego jest on
z istoty swej niewyrażalny w kategorii transcendentalnej jedności apercepcji,
która, w przekonaniu krytyka, jest w gruncie rzeczy mechanicznym, chociaż
być może nieświadomym, postawieniem „abstrakcyjnej formy jedności na miej
sce jedności rzeczywistej” . Tylko jako „ogólność” w znaczeniu wyżej podanym
można zrozumieć obecność „funkcjonalną” absolutnego podmiotu. Jednakże
właśnie jako „ogólność” nie daje się on — wbrew jednemu z fundamental
nych założeń filozofii transcendentalnej — pojąć jako realność „bezczasowa
i dana” , jako wiecznie zaktualizowana jedność. Te same bowiem względy,
które uniemożliwiają koherencję wszelkich sądów w jednym systemie, powodują
niemożność wyobrażenia sobie świata myśli, pojętego jako „całokształt
funkcji” , jako świat jednolity. „Skoro tylko uwzględnimy cały zakres funkcji
myślowych występujących w życiu, musimy zdać sobie sprawę, że jakaś
absolutna ich jedność jest po prostu niemożliwością, tak samo jak jedność
8 Ibidem , s. 133.
9 Ibidem, s. 134.
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świata idei. Całość pojęć jest chaosem, całość zasad — zbiorowiskiem sprzecz
ności; c a ł o ś ć f u n k c j i zaś j e s t t ego c h a o s u i t yc h s p r z e c z n o ś c i
ź r ó d ł e m ” 10.
Zbytecznie dowodzić, że przedstawiona tu krytyka filozofii transcendentalnej
jest uwikłana w zasadniczą dezinterpretację myśli Kanta i Fichtego. Po
wiedzmy zresztą nawiasem, że obaj myśliciele nie mieli szczęścia do krytyków.
Jednakże przypadek pisarza tej rangi, a zwłaszcza .tak żywo uczestniczącego
w kulturze intelektualnej, nie pozwala poprzestać na prostej obserwacji, że
oto Znaniecki pewnej tradycji nie zrozumiał. Należałoby raczej dotrzeć do
przyczyn owego niezrozumienia. Skoro wywód Znanieckiego — polemiczny
w stosunku do transcendentalizmu — jest wypowiedzią nie na temat, to
dodajmy, iż takie właśnie odczytanie filozofii transcendentalnej nie było
przypadkowe. Argumentacja pisarza, skoncentrowana na zdemaskowaniu we
wnętrznych pęknięć filozofii transcendentalnej, jest w istocie oderwana od
problematyki tej filozofii i funkcjonuje w ramach zgoła odmiennej tematyki.
Dlatego nie w konfrontacji z myślą, której bezpośrednio dotyczy, lecz
wewnątrz owej odmiennej tematyki odsłania się jej właściwy sens i jej niejawna
przesłanka, jaką jest próba obrony tych wartości kulturowych, którym tran
scendentalizm wydawał się zagrażać. Na pytanie o charakter tej tematyki
nietrudno udzielić odpowiedzi. Znaniecki odczytywał dzieła Kanta i Fichtego
tak, jak czytano je w kręgu tradycji jemu najbliższej: jak czytali je
F. C. S. Schiller i W. James — upatrujący w kategorii ..rozumu czystego”
bezużyteczną fikcję, która jednak rości sobie prawo do neutralizacji aktywności
poznawczej podmiotu empirycznego; jak czytał Kanta Bergson — dostrzegający
w K rytyce czystego rozumu filozoficzny autorytet dla umysłu niefilozofującego,
który więzi doświadczenie we wprzódy istniejących, gotowych formach miast —
w wysiłku intuicji — przeżyć jego integralność. Autor Humanizmu i poznania
uczestniczył tedy w pewnym typie recepcji transcendentalizmu szczególnie
popularnym na przełomie wieków. Ale jego rodowody nie są związane ani
z nazwiskiem Bergsona, ani z pragmatystami. Wyprzedzają ich bowiem
niemal o stulecie.
„K ant odnosi pełne zwycięstwo nad starym dogmatyzmem — pisał Scho
penhauer w 1819 r. — dlatego też wszystkie próby dogmatyczne musiały
odtąd iść zupełnie inną drogą niż dawniej” 11. Było to zwycięstwo oku
pione — w przekonaniu autora pracy Świat jako wola i wyobrażenie — błędem
petitio principii. Otóż Kant, w interpretacji Schopenhauera, pojmuje meta
fizykę jako naukę o realnościach wykraczających poza obszar możliwego
doświadczenia i wymagającą — w konsekwencji — dla swego ugruntowania
innych podstaw niźli empiryczne. Jednocześnie zaś jest przekonany, iż nie
10 Ibidem, s. 135.
11 Cyt. wg. J. Garewicz, Schopenhauer, Warszawa 1970, s. 141.
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odnajdzie ona tych podstaw w preempirycznych zasadach obecnych w umyśle,
one bowiem „nie rządzą istnieniem rzeczy, lecz tylko naszymi o nich
wyobrażeniami” 12. Organizując porządek fenomenalny, pozostawiają to, co się
w nim przejawia poza swym zasięgiem. Wychodząc z tych założeń, Kant
mógł ogłosić niemożliwość metafizyki. Jednakże, w przekonaniu Schopenhauera,
właśnie pierwsza przesłanka Karnowskiego ujęcia grzeszy arbitralnością, albo
wiem to, co w niej założone — mianowicie określona wizja metafizyki — nie
powołuje się na żadne racje, poza samym przeświadczeniem autora K rytyki
czystego rozumu. Łatwo, zaiste, przyszło Kantowi ogłoszenie werdyktu ska
zującego metafizykę na nieistnienie, skoro zastosował rozumowanie, które
uśmiercało ją w swej przesłance. „Przyjmuje się teraż bez dowodu — pisze
Schopenhauer, uzasadniając swoje krytyczne wobec zamysłu Kanta stano
wisko— że rozwiązanie tej zagadki [tj. zagadki świata
J. W.] nie może
wyniknąć ze zrozumienia świata samego, lecz że należy go szukać w czymś
zupełnie odmiennym od świata (tyle bowiem znaczą słowa ,poza możliwością
wszelkiego doświadczenia’), a także, że z rozwiązania tego należy wykluczyć
wszystko, o czym możemy mieć jakąkolwiek wiedzę b e z p o ś r e d n i ą (tyle
znaczy bowiem ,możliwe doświadczenie zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne’);
natomiast należy szukać go w tym, do czego możemy dojść tylko pośrednio,
a mianowicie za pośrednictwem wniosków czy twierdzeń ogólnych a priori.
[...) Dopóki jednak to nie zostało udowodnione, dopóty rozwiązując naj
ważniejszy i najtrudniejszy ze wszystkich problemów nie ma powodu odcinać
sobie najbogatsze źródło poznania — doświadczenie wewnętrzne i zewnętrzne,
po to, aby operować wyłącznie f o r m a m i bez t r eś ci [podkreślenie moje —
J. W.]” 13.
W Schopenhauerowskiej krytyce filozofii Kanta co najmniej trzy wątki
zasługują na baczną uwagę. Zasługują zaś na nią nie ze względu na ich
merytoryczną trafność, lecz dlatego, że w późniejszych dziejach myśli, zwłaszcza
w kulturze filozoficznej przełomu wieków, okazały się ważne. Przede wszystkim
odnotujemy, iż dla Schopenhauera termin „świat” konotuje zawsze i tylko
obszar możliwego doświadczenia. Wszelkie zatem próby ugruntowania przed
miotowej ważności sądów o rzeczywistości poza obszarem doświadczenia są
dlań równoznaczne z propozycją, by rozwiązywać zagadkę świata w sferze od
świata zasadniczo odrębnej. Po wtóre, doświadczenie i tylko ono komunikuje
bezpośrednią wiedzę o rzeczywistości. Dlatego w świetle ujęcia Kantowskiego,
uzależniającego strukturę empirii od preempirycznych form jej „obecności”
i postulującego krytyczną refleksję nad tymi formami, możliwa jest jedynie
wiedza pośrednia. Tę zaś Schopenhauer rozumie jako system sądów wydedukowanych wedle reguł wynikania z ogólnych sądów a priori, jako system
12 Ibidem , s. 140.
u Ibidem , s. 141— 142.
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więc, który od doświadczenia programowo abstrahuje, zawdzięczając swoją
ważność jedynie spełnieniu określonych procedur logiki formalnej. Oto dla
czego — po trzecie — twierdzeniom wywiedzionym z przesłanek systemu Kanta
przysługuje, by tak rzecz, pozytywność czysto logiczna. Nie komunikują one,
ściśle biorąc, żadnej wiedzy o rzeczywistości — ta bowiem nie jest możliwa
poza sferą doświadczenia — lecz zdają sprawę z pewnych czysto pojęciowych
struktur, są zatem w tym sensie manipulowaniem „formami” pozbawionymi
„treści” . Łatwo dostrzec, że zreferowana tu krytyka próbuje rozumieć kantyzm
w perspektywie ustanawiającej znaczeniową tożsamość tego, co „preempiryczne” , i tego, co „pozaempiryczne” , przy czym owo utożsamienie wyklucza
więź tego, co poprzedza doświadczenie, z obszarem empirii. Sądy a priori —
w jej świetle — nie tylko nie czerpią swojej prawomocności z doświadczenia,
lecz pozostają nadto w nieuleczalnej separacji ze sferą doświadczenia, zaś
K rytyka czystego rozumu, rygorystycznie rezerwując pewność i apodyktyczność
dla wiedzy apriorycznej, 'odbiera zarazem poznaniu przedmiotową ważność,
albowiem „pomija doświadczenie, w którym dany jest nasz świat” , miast
„zrozumieć je do głębi” .
Schopenhauer notował swoje krytyczne wobec Kanta uwagi w czasie
niezbyt odległym od działalności filozofa królewieckiego. Powtórzmy, iż
podstawowe idee tej krytyki nie zabrzmią obco historykowi myśli filozoficznej
przełomu XIX i XX w. — nieprzypadkowo przecież wielce przychylnej
puściźnie Schopenhauera. Jej trzy wyróżnione wątki, a raczej trzy akcenty
bronionego przez Schopenhauera stanowiska, rozwinął w swej programowej
pracy F. C. S. Schiller. Niewiele zrozumiał z Kanta ten spadkobierca myśli
Bacona i Millów, dla którego K rytyka czystego rozumu, a zwłaszcza dokonane
w niej rozróżnienie porządków noumenalnego i fenomenalnego, unieważnia
jakoby rezultaty doświadczenia, odsyłając je djo sfery zjawisk. Skoro doświad
czenie — czyta Kanta autor Humanism... — nie mogąc dotrzeć do rzeczy samych
prezentuje treści tylko zjawiskowe, zatem wiedza, mająca owe treści właśnie
za podstawę, ma nie większą wartość poznawczą niźli przedstawienia senne.
Kokluzja ta jest godna uwagi dlatego, iż odsłania nader znamienny moment
myślenia, które w historii idei zwykło się określać mianem pragmatyzmu,
sygnalizując jednocześnie źródło niepokoju, jaki perspektywa transcendentalna
budziła u przedstawicieli tego kierunku. W stosunku pragmatystów do
puścizny Kanta daje się dostrzec szczególna ambiwalencja. Przywołajmy
wyrażoną gdzie indziej opinię Schillera, dla którego pojawienie się K rytyki
czystego rozumu było w kulturze filozoficznej jednym z wydarzeń najwyższej
rangi; również James zawdzięczał myślicielowi królewieckiemu niemało, choć
sam nieskłonny był się do tego przyznać. Jednocześnie Kantowska teza,
iż doświadczenie — zawsze i z konieczności — powiadamia o faktach pozosta
jących w zależności od podmiotu, nie zaś o rzeczach samych w sobie,
stanowiła dla nich, paradoksalnie, największy kamień obrazy. Pojmowali ją bo-
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wiem jako równoznaczną z twierdzeniem, że wiedza empiryczną uobecnia
rzeczy takimi, jakimi się jawią, a nie jakimi „są naprawdę” . Interpretowali
tedy Kantowską dystynkcję jako rozróżnienie między tym, co istnieje niejako
„substancjalnie” , a tym, co się tylko jawi, przypisując jednocześnie autorowi
K rytyki... ustanowienie znaku równości między pojawem, iluzją, fałszem —
i sferą empirii. Nie mogli zresztą pojmować transcendentalizmu inaczej
pisarze, którzy odrzucali, jako z gruntu nieprawomocną, wszelką wiedzę
a priori na rzecz niezmystyfikowanej naiwności doświadczenia konkretnego,
zajmując tym samym stanowisko, z którego jakakolwiek polemika z Kantem
jest, ściśle biorąc, niemożliwa. Rozumieli oni doświadczenie jako obszar
integralnej aktywności podmiotu empirycznego — aktywności nie tylko an
gażującej władze poznawcze, lecz będącej również terenem woli i uczucia.
W perspektywie, jaką narzuca bezwzględna afirmacja bezpośredniej faktyczności
doświadczenia, intronizacja czystego rozumu zdawała się zamachem na
integralność osoby w imię totalnie zdepersonalizowanej podmiotowości tran- ,
ścendentalnej, degradacją ludzkiego konkretu na rzecz bytu, który zgoła nie daje
się wyobrazić, albowiem — określony przez prostą nieobecność cech indywi
duum empirycznego — okazuje się li tylko czystą negatywnością. Dlatego
Schiller nie wahał się poprzedzać wyrażenia „krytycyzm a priori ” przymiot
nikiem „metafizyczny” , zaś bardziej odeń radykalny w krytyce kantyzmu
William James pisał: ,.W każdym razie to oni [mowa o Berkeleyu, Hume’ie ich angielskich kontynuatorach — J. W.], a nie Kant, byli twórcami
metody krytycznej w filozofii, jedynej metody, dzięki której filozofia staje
się warta wysiłków poważnych ludzi. [...] Sądzę, że prawdziwa linia postępu
filozoficznego [...] prowadzi nie poprzez Kanta, lecz omijając K anta” 14.
' Znaniecki nie podpisałby się z pewnością pod konkluzją Jamesa. Jakkol
wiek bowiem silne było u autora Humanizmu i poznania poczucie ideowego
pokrewieństwa z pragmatyzmem, to przecież i tradycja Kanta — choć w spo
sób mniej bezpośrednio, również dla samego Znanieckiego, jawny — wyraźnie
w jego pracach funkcjonuje. Funkcjonuje w nich, dodajmy, jako formacja
nader niejednolita. Dla Znanieckiego K ant był autorem dwu pierwszych
""K rytyk ... — K rytyka władzy sądzenia była jedynie, wjego przekonaniu, nieudaną
' próbą uzgodnienia obu poprzednich. K rytykę czystego rozumu zaś interpretował
w duchu bliskim antykantowskim replikom Schopenhauera i pragmatystów,
przy czym w owych interpretacjach najmniej chodziło o samą K rytykę...
Problematyka organizująca polemikę Znanieckiego z transcendentalizmem na
leży bowiem do zespołu pytań odmiennych od tego, jaki sformułowała
niemiecka filozofia klasyczna. Nie zrodziła się w kręgu Kantowskich K rytyk...
ani też ich Fichteańskich kontynuacji, lecz z doświadczeń Schopenhauera
i pragmatyków, Nietzschego i Bergsona, Dilthey’a i neokantystów, zwłaszcza
14 Cyt. wg H. Buczyńska-Garewicż, James, Warszawa 1973, s. 231—232.
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ze szkoły w Heidelbergu, a także — co wypada odnotować z uwagą —
polskiego romantyzmu. Autor Humanizmu i poznania umieszczał tedy myśl
Kanta i Fichtego w obszarze opozycji i dylematów konstytutywnych dla
tej formacji intelektualnej, w której sam uczestniczył. W niej właśnie ma swoje
źródło owa charakterystyczna dla Znanieckiego, choć nie tylko dla niego,
„podwójność” widzenia myśli transcendentalnej — w perspektywach dwu
pierwszych K rytyk... „Rozdział rozumu teoretycznego i praktycznego — pisze
filozof— przygotowany przez wiek XVIII, a ostatecznie wyrażony przez
Kanta, niezależnie zupełnie od jego racjonalnej słuszności lub niesłuszności,
nie dał się utrzymać w praktyce. Po filozofii romantycznej, przeprowadzającej
w olbrzymich zarysach pierwszeństwo bezwzględne »rozumu praktycznego«
nad »teoretycznym«, przyszedł okres podporządkowania wymagań życia
wymaganiom wiedzy, co najwyżej, jak w niezależnej moralności pozytywizmu,
usiłowano zachować dla pierwszych pewną, pozorną zresztą tylko, ważność.
Gdy zaś przyszła reakcja, trwająca do dziś dnia, poszła ona w dwóch
kierunkach. Albo, czerpiąc z przeszłości, starała się odnowić absolutne znaznaczenie wartości moralnych, estetycznych i religijnych, obok lub ponad
wiedzą, albo też usiłowała samą wiedzę sprowadzić do człowieka, jak
poprzednio, w świetle naukowych badań, do człowieka zostały sprowadzone
absolutne wartości” 15.
r
Ta dwoistość spojrzenia wykrywającego w filozofii krytycznej dwa prze*
ciwstawne kierunki inspiracji, dopełniające się wzajem i na zasadzie wewnętrznej
niejako logiki poszukujące przez cały wiek XIX — oba jednocześnie — własnej
syntezy, jest projekcją jednego z tych napięć, które problematyzowały
świadomość filozoficzną przełomu wieków i w których polu dokonała się
również ideowa autoidentyfikacja Znanieckiego. Jego krytyka pojęcia transcen
dentalnej jedności apercepcji i podstaw Fichteańskiej teorii wiedzy odsyła do
tego samego przeżycia, w którym zrodziła s\ę opozycja wobec ewolucjonistycznego naturalizmu. Ta sama bowiem postawa, która — odsłoniwszy
ludzki sens wszelkich wartości, rzekomo absolutnych — rozbijała naturalistyczną wizję świata, atakowała również „Platońską pogardę naiwnego doświad
czenia” , wiodącą do radykalnego usamodzielnienia świata inteligibiliów wobec
żywego potoku empirii. Przeprowadzona na kartach Humanizmu i poznania
krytyka idealizmu transcendentalnego jest drastycznym rozrachunkiem z ro
zumem uniwersalnym, ową wiecznie zaktualizowaną pojęciową jednią uwolnio
ną od empirycznej przypadkowości, czy też — by wyrazić tę myśl w metaforyce
zaczerpniętej z terminologii Kanta, której Znaniecki używa w znaczeniu zgoła
niemetaforycznym — z tradycją „rozumu teoretycznego” , której najbardziej
konsekwentną ekspozycję stanowi Wissenschaftslehre, zaś jej współczesnym
sukcesorem jest pozytywizm. „Człowiek — powiada Znaniecki z naciskiem —
15 Humanizm i poznanie, s. 15.
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ponownie staje się miarą wszystkich rzeczy” — co znaczy również, iż ustanawia
własną miarę dla świata myśli, że jest on tedy inteligencją ,tworzącą „rozum
teoretyczny” , nie zaś powielającą jedynie jego wprzódy istniejącą i doskonale
tożsamą strukturę. Człowiek zaś, któremu jego wyróżnione miejsce w porządku
kosmicznym teraz oto staje się jawne, to nie „gatunek ludzki” , lecz
istność konkretna, odróżnialna od innych poprzez wytwory własnej historii
i w samym tym procesie tworzenia budująca swoją tożsamość.
Perspektywa radykalnie antropocentryczna, która samego człowieka określi
ła przez twórczość i historyczność jako dwa wzajemnie zakładające się
i jednakowo dlań niezbywalne wymiary jego obecności w świecie, sytuowała
w centrum refleksji filozoficznej problematykę czynu. Znaniecki — daleki
od obecnej u Nietzschego i pragmatystów totalnej instrumentalizacji myśli
wobec działań praktycznych — pojmował myśl jako proces konstytuujący
się w przebiegu doświadczenia i zgoła nie pozwalający się zrozumieć inaczej
niźli przez jego zakorzenienie w empirii. Samo zaś doświadczenie nie było
dlań zmysłowo-percepcyjnym i czysto poznawczym kontaktem z rzeczywistością,
lecz procesem twórczym, którego ogniwa są bezustannie organizowane przez
doświadczające indywiduum — każdorazowo inaczej. Tę nową sytuację teore
tyczną, którą zainicjowała orientacja humanistyczna, Znaniecki tak charakte
ryzuje: „Tutaj właśnie uwydatnia się olbrzymi przewrót dokonujący się w fi
lozofii. Od dwudziestu kilku wieków ostateczne, najogólniejsze pytanie filozofii
brzmiało: ,Czym jest świat?’ Krytyka poznania ubiegłych dwóch stuleci
dodała tu zastrzeżenie: ,Czym jest świat w stosunku do człowieka?’ Dzisiaj,
gdy człowiek staje się miarą wszystkich rzeczy, ostateczne pytanie myśli
filozoficznej może być już jedno tylko: , Cz y m j e s t cz ł o wi e k ?’ ” 1 0 .
Ten fragment — zamykający pierwszy rozdział Humanizmu i poznania znajduje swoiste dopełnienie w ustaleniach zamieszczonych na początku roz
działu. Pisze oto autor: „ ,Człowiek’ [...] to historyczne indywiduum, z jego
określonymi, różnorodnymi, zmiennymi dążeniami i wierzeniami, to historyczne
społeczeństwo, z nie mniej określonymi, różnorodnymi i zmiennymi potrzeba
mi i instytucjami. [...] Historyczny charakter indywiduum czy społeczeństwa
wyraża się przede wszystkim w działalności. Człowiek przestaje być dla nas
,człowiekiem w ogóle’, gdy uwzględnimy różnice pomiędzy ludźmi, zależne
od czasu i miejsca, pojąć zaś indywiduum w pewnej epoce i w pewnym
środowisku możemy tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę zmiany, które ich
działalność wprowadziła w świat przyrody i w świat kultury, w związku
ze zmianami wprowadzonymi przez działalność innych osobników lub innych
społeczeństw. Z drugiej strony zaś podporządkowanie wszelkich prawd
i wszelkich dóbr człowiekowi może nastąpić tylko o tyle, o ile prawdy
. i dobra uznamy za dzieła ludzkie, rozszerzając, oczywiście, pojęcie ,działal16 Ibidem , s. 29.
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ności’ na przebieg myślenia i oceny. Tak więc humanistyczny kierunek
filozofii współczesnej łączy się logicznie z wysunięciem na pierwszy plan
zagadnienia działalności” i?.
Pytanie, które z przedstawionych stanowisk będzie problematyzowało
rozważania filozoficzne, nie kieruje się w stronę transcendentalnych podstaw
wiedzy syntetycznej, a zarazem apodyktycznej, lecz dotyczy możliwości
bytowego ugruntowania aktywności indywiduum, która artykułuje się i obiek
tywizuje również w aktach poznawczych, ale nie daje się do nich zredukować.
Pytanie „humanistyczne” jest odmienne od pytania „transcendentalnego” ,
i to nie tylko w tym znaczeniu, że wskazuje ono na inny „przedmiot”
po prostu, ani w tym wyłącznie, że problematyka transcendentalna nie
mieści się w jego horyzoncie. Przede wszystkim bowiem refleksja, którą "
ono inicjuje, rozwija się na innym niż myśl transcendentalna poziomie: nie
próbuje — jak tamta — dotrzeć do apriorycznych, przeto koniecznych, a już nie
doświadczalnych fqrm możliwej „empiryczności” , lecz — kwestionując w sa
mym punkcie wyjścia możliwość jakiegokolwiek a priori, określającego trwale
i niezmiennie kształt naszej wiedzy o świecie — usiłuje odsłonić sposób,
w jaki myślenie konstytuuje się w wielorakie struktury w procesie faktycznego
doświadczenia. Perspektywa humanistyczna zatem nie tylko realność możliwą
do pomyślenia, lecz samą również możliwość pomyślenia tej realności zamyka
w granicach ludzkiego doświadczenia. Z tego właśnie pow-odu nie można,
przyjąwszy tę perspektywę, obcować z filozofią transcendentalną w tych
kategoriach, które wytworzyła ona sama dla ujęcia własnego przedmiotu.
Oto dlaczego Znaniecki — bardziej zaangażowany destruktor pewnej formacji
intelektualnej niźli jej sumienny egzegeta — czytał Wissenschaftslehre w języku,
który niweczył pierwotną tożsamość tego dzieła. Skoro bowiem porządek
doświadczenia konkretnego jest nie tylko tożsamy z obszarem dostępnej
przedmiotowości, lecz także wyznacza nieprzekraczalne granice pytań o jej
myślową organizację, to wszelkie pytania, które wykraczają poza ten porzą
dek — choćby nawet miały dotyczyć, jak u Kanta i Fichtego, jego ontologicznych fundamentów — wydają się pytaniami o negatywność konkretności,
o nie-konkretność, o abstrakcje po prostu. Tym właśnie tropem zmierza
polemiczna argumentacja autora Humanizmu i poznania, gdy próbuje on za
kwestionować fichteańską teorię wiedzy w jej najgłębszej podstawie, wskazując
mianowicie na arbitralność i zgoła niemożliwość samej zasady naczelnej
systemu Fichtego, a tłumacząc jej obecność mimowiednym utożsamieniem tego,
co utożsamić się nie daje: konkretnej funkcji myślowej i jej formalnej,
zatem abstrakcyjnej formuły. Ale też łatwość, z jaką krytyk mnoży swoje
argumenty, bierze się stąd jedynie, że ideę „transcendentalnej jaźniowości” ,
owej absolutnej tożsamości podmiotu i przedmiotu, która poprzedza i umożliwia
17

Ibidem, s, 10.
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wszelką podmiotowo-przedmiotową relację, interpretuje on w kategoriach
świadomości empirycznej, w których właśnie ta idea jest zasadniczo nieprzedstawialna. Na tym poziomie recepcji „Ja transcendentalne” , które — wedle
ustaleń samego Kanta — jest swoistym miejscem koniecznych struktur wiedzotwórczych, czy — jak intepretuje Kanta w myśl własnych intencji autor
Wissenschaftslehre — praw działania wszelkiej inteligencji, zaś jednocześnie
w ruchu „transcendentalnej, samowiedzy” ustanawia siebie i samo siebie
rozumie, które tedy jest czystym aktem i zarazem przedmiotem tego aktu,
jednością bezpośrednią „funkcji” i „formy”, jest jako jedność niemożliwe.
Pozostaje już to „formą” tylko, pojęciową schematyzacją doświadczenia, już
to „funkcją” jedynie, a wtedy zawsze funkcją jakiejś treści, daną zatem
nieuchronnie w jej określeniach empirycznych. Nie inaczej „transcendentalna
jedność apercepcji” , jedność owego „ja myślę” , wytworzonego w akcie
„czystej samowiedzy i towarzyszącego w sposób niezbywalny wszelkim przed
stawieniom — jeśli jest rozumiana na podobieństwo stanów świadomości
empirycznej, zatem wedle Kanta i Fichtego niefilozoficznej właśnie — staje
się bądź czysto formalnym, abstrakcyjnym ujęciem tego, co wszelkim przed
stawieniom jest wspólne, bądź też zgoła niepojętym „całokształtem funkcji,
całym jednolitym światem myśli” .
Sama wreszcie „naoczność intelektualna” — rozumiana przez Fichtego
jako szczególny ogląd uchwytujący „Ja transcendentalne” w jego bezwzględnie
spontanicznej czynności samoustanawiania siebie, zatem nie jako widzenie,
któremu jest dany przedmiot, lecz jako naoczność aktu, będąca jednocześnie
spełnieniem tego aktu — skoro tylko próbuje się ją przełożyć na kategorie
wewnątrzd oświadczeni owe, jawi się jako operacja czystego intelektu, w znacze
niu wszakże nie Kantowskim czy Fichteańskim, lecz matematyczno-logicznym: właśnie jako funkcja „czysta” , dysjunktywnie odróżniona od poznania
doświadczeniowego i dana tylko w tym odróżnieniu18.
Znanieckiego krytyka filozofii transcendentalnej dokonuje się jednocześnie
z rekonstrukcją podstawowych kategorii tej filozofii, w której jednakże tracą
one swój sens pierwotnie ontologiczny i funkcjonują wyłącznie jako pojęcia
logiki formalnej. Cała zaś myśl Fichtego — w tym kształcie, w jakim obcuje
i* Cały ten wątek rozważań, konfrontujący Znanieckiego z Kantem i Fichtem, przyjmuje
tę wykładnię transcendentalizmu, którą proponuje książka M. J. Siemka Idea transcendentalizmu
u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficzn ej problem atyki wiedzy, Warszawa 1977.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na to, w jak rozmaity sposób odczytują myśl
Fichtego pisarze reprezentujący tę samą generację i postawy sobie bliskie. Oto dla Znanieckiego
Fichte był przede wszystkim kontynuatorem K rytyk i czystego rozumu, zaś jego filozofia
wyrazem absolutyzacji wiedzy przyrodniczo-matematycznej. Natomiast niemal współcześnie
z nim piszący Brzozowski odczytywał Kanta przede wszystkim w perspektywie jego filozofii
etycznej (sądząc zresztą, że sam Kant nie zrozumiał jej należycie), której właściwym i dojrzałym
rozwinięciem był dlań właśnie Fichteański absolutyzm wolności, uświęcenie czynu jako istoty
•
•
*
rzeczywistości, również przyrodniczej.
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z nią czytelnik Humanizmu i poznania — nie jest już tym, czym była w swym
podstawowym założeniu, a mianowicie dyskursywnym ujęciem koniecznych
struktur organizujących całość obszaru możliwego poznania, lecz jawi się jako
ubóstwienie rzeczywistości pojęciowej, odsyłające wprost do platońskiego
obrazu świata idei. Pisze wszak Znaniecki: „Trzeba było [...] takiej potęgi
jednostronności, jaką posiadał Fichte, aby podmiot absolutny przyjąć jako
beczasowy i dany; trzeba było platońską pogardę naiwnego doświadczenia
urzeczywistnić w sobie jeszcze bezwzględniej niż Platon” 19.
Warto mimochodem zauważyć, że imię Platona — w nader podobnym
kontekście teoretycznym — pojawia się w artykule F. C. S. Schillera Wiedza
bezużyteczna. Rozprawa o pragmatyzmie, w którym autor atakuje wizję
greckiego myśliciela na obu jej poziomach: metafizycznym — wykazując
nieuchronnie „ziemski” charakter świata idei, i poznawczym — kwestionując
mianowicie zasadność opozycji „mądrości” teoretycznej i praktycznej 2°.
Wszakże współczesnym, i właściwym niewątpliwie, kontekstem tego ataku są
idealistyczne systemy Greena, Bradley’a i Royce’a, stanowiące próbę przezwy
ciężenia Hume’owskiego sceptycyzmu. Pragmatyzm tedy, wedle określenia
samego Schillera, wyzwalając rozum od „tyranii abstrakcji” , obiecywał mu jed
nocześnie możliwość przejścia między „Scyllą sceptycyzmu” i „Charybdą
idei niemożliwej do pogodzenia z doświadczeniem” .
Przypomnienie głosu angielskiego pragmatysty pozwala dostrzec istotną
zbieżność między reprzentowanym przezeń stanowiskiem i antyidealistyczną
orientacją Znanieckiego. Obaj określali się wobec zastanej przez nich w kulturze
separacji „nauki” i „życia” , poznania teoretycznego i obszaru wyborów
praktycznych, wiedzy czystej, immoralnej z istoty, i etyki normatywnej.
Określali się wobec tej separacji i przeciw niej, konstytuując obszar myślenia
wykraczający poza jej granice i pozwalający ujawnić wspólne źródło „rozumu”
i reakcji na jego uroszczenia. Nie jest to zresztą jedyna zbieżność. Obaj
również radykalnie przeciwstawiali się takiej wizji świata myśli, która eliminuje
zeń wymiar czasu i przemijania. Nader znamienna jest, z tego punktu
widzenia, konfrontacja Platona i Fichtego w antyidealistycznych partiach
Humanizmu i poznania, w ich zaś antyfichteańskich odniesieniach jest obecny
ten sam ton argumentacji, co w zarzutach Schillera kierowanych przeciw
uniwersalistycznym systemom „wiecznej logiki” , które są niezdolne do wyjaśnie
nia fenomenu zmienności i partykularności, a więc tego, co różni „rzeczy
wistość naszego doświadczenia” od „idei naszego myślenia” . U Znanieckiego
potrzeba bezpośredniej konfrontacji własnego stanowiska z założeniami
transcendentalizmu — podobnie jak krytyka Platona i Kanta w tekstach pragma
tysty — wyrasta z pragnienia samookreślenia się wobec „intelektualizmu” ,
19 Humanizm i poznanie, s. 134.
Por. F. C. S. Schiller, Humunism, Philosophical essays, London 1903.
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by użyć nazwy funkcjonującej obiegowo na przełomie wieków dła oznaczenia
formacji, która przyznawała sferze struktur myślowych znaczenie samoistne,
autonomiczne wobec porządku ludzkiego doświadczenia. W świadomości
polskiego filozofa postać Fichtego sygnalizuje problematykę, która — w jej
najistotniejszych pytaniach — bynajmniej do historii idei nie należy. Otóż
pobieżne nawet prześledzenie Znanieckiego destrukcji formuły naturalistycznej
i jego polemiki z transcendentalizmem pozwala dostrzec wspólny wątek obu
tych orientacji krytycznych i zarazem wyjaśnić jego obecność. Oto w poczuciu
pisarza obie atakowane przezeń doktryny były — jakkolwiek ze stanowisk
symetrycznie przeciwstawnych — obrońcami tych samych wartości. Pozytywizm
naturalistyczny dysjunktywnie dzielił sytuację poznawczą na dwa wyklucza
jące się wzajem bieguny: myśl i byt, poznanie i dany przedmiot, odmawia
jąc jednocześnie myśleniu jakiejkolwiek autonomii wobec rzeczywistości. On
sam zaś miał dostarczyć zasady wyjaśniającej strukturę rzeczywistości jako
całości harmonijnej i doskonale samowystarczalnej. Naturalizm musiał przeto
założyć absolutną przenikliwość bytu — danego w poznaniu zawsze w sposób
czysto przedmiotowy — dla myśli, a w konsekwencji przyjąć, poniekąd wbrew
założeniom pierwotnym, że porządek bytu i sferę myśli przenika ten sam logos.
Swoistym więc dopełnieniem owego „monizmu przyrodniczego” był „monizm
idealistyczny” , którego kanon sformułowała właśnie „transcendentalna teoria
myśli” . Wszak wszechświat, owa całość „substancjalna” , znajduje swój myślowy
analogon w jedynym rozumie — całości „funkcjonalnej” ; przedmiotowość
czysta, obojętna — po spinozjańsku — wobec naszych wartości, może odsłonić
się jedynie czystej myśli, absolutnemu podmiotowi poznania. Idealizm jako
„teoria myśli” przeprowadził wobec swego przedmiotu operację analogiczną
do tej, jakiej dokonał naturalizm wobec bytu: oddzielił mianowicie myśl od
działania, poznanie teoretyczne od wartości i oceny, przy czym operacja ta
usamodzielniała poznanie wobec sfery emocjonalno-wolitywnej. Znaniecki
widział więc w Fichteańskim podmiocie absolutnym syntezę i zarazem
filozoficzne uprawomocnienie roszczeń poznawczych przyrodoznawstwa —
przecież założenie autoidentyczności, które autor Humanizmu i poznania
z taką uwagą analizuje, zdawało się korespondować z dążeniem nauk o przy
rodzie do „metafizycznej jedności” . Pisze filozof: „Sięgając w głąb problematu,
powiedzieć możemy, że u Fichtego [...] trwa dawny monizm rozumu,
pojętego wyłącznie tak, jak jest on znany ze swojej teoretycznej działalności
w zakresie wiedzy o przyrodzie. Podmiot absolutny jest podmiotem czystego
bytu, a nie wartości; ogniskują się w nim wyłącznie te funkcje logiczne,
które się oparły na funkcji tożsamości. Dlatego tożsamość jest punktem
wyjścia Fichtego2!. Dlatego również właśnie Fichte, nie zaś Kant, skupia
na sobie większość ataków Znanieckiego. Jednakże — czytamy dalej — ,,ów
21 Humanizm i poznanie, s. 135.
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kompleks myślowy, który wyraża się w teoretycznej budowie przyrodniczej
wiedzy, najdoskonalej zaś w matematyce, jest jednym z tych, które życie
wytworzyło, lecz nie jedynym, a nawet jeszcze nie zharmonizowanym całko
wicie” 22. Skoro zaś klasyczna filozofia niemiecka „ogranicza do tego zakresu
cały rozum teoretyczny” , przeto krytyka transcendentalizmu jest wypowiedzią
komplementarną wobec dokonanej przez Znanieckiego uprzednio destrukcji
faktu. A raczej, jest kolejnym poświadczeniem strukturalnego kryzysu tego
modelu racjonalności, którego „czysta przedmiotowość” i „czysta myśl”
są dopełniającymi się wzajem artykulacjami.

Jerzy Wocial

FLORIAN ZNANIECKI A N D THE TRADITION OF TRANSCENDENTALISM
A S u m m ary
This article is an attempt at determining Znanieckie attitude towards the tradition
of transcendentał philosophy. The Polish thinker conceived transcendentalism to be a philosophy
of “thinking” based on the conviction that men tal processes (in the logical, not in the
psychological, sense) existed beyond time and were independent o f empirical determinations.
It follows, therefore, that the knowledge of these processes is available regardless of their
empirical content. Znaniecki aims at refuting this view, his purpose being to show the
intrinsic incoherence of transcendentalism,
It is stressed in the paper that Znaniecki’s way of reading Kant and Fichte had
little in common with the actual principles of transcendentał philosophy. This misunderstanding,
the author says, is not accidental: it is a result o f the influence o f Schopenhauer, Bergson
and the pragmatists upon Znaniecki. Indeed, his opposition against transcendentalism was not
a voice in doctrinal disputes: it was involved in the defence o f culture values threatened, it
seemed, by transcendentalism. In this context, it was the same attitude which also expressed
itself in the opposition against evolutionistic naturalism.

22 Ibidem , s. 136.

