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K rystyna Święcicka
IDEALIZM TRANSCENDENTALNY HERMANNA COHENA

Filozoficzna twórczość Hermanna Cohena, założyciela szkoły m arburskiej, należy już do historii. Nikt dziś już do niej nie nawiązuje, a jeśli
czasem wspomina się dzieła tw órcy neokantyzmu, to na ogół po to, by
wykazać ich nieaktualność. Mało kto dziś pam ięta o zasługach tej filo
zofii, w tedy gdy była ona najbardziej rozpowszechnionym kierunkiem
w Niemczech i wpływała na kształt myślenia także u tych filozofów,
którzy twórczość swą rozwijali w opozycji do neokantyzmu.
Gdyby się chciało przedstawić zasługi tej filozofii w najbardziej skró
towy sposób, to należałoby powiedzieć, że neokantyzm był dla swej epoki
pierwszą postacią filozofii transcendentalnej i dlatego stał się czymś w ro
dzaju wzoru czy modelu dla późniejszych postaci transcendentalizm u, na
w et jeśli odnosiły się one krytycznie do niektórych założeń neokantowskiego krytycyzmu. Dlatego właśnie trzeba stwierdzić, że sposób filozo
fowania myślicieli takich, jak E. Husserl czy N. H artm ann, był do pew
nego stopnia współokreśłony przez takie lub inne rozumienie neokan
tyzm u 1.
Filozofia Cohena stanowiła próbę kontynuacji tradycji niemieckiego
idealizmu w innym klimacie intelektualnym niż ten, który współokreślał
twórczość klasyków filozofii niemieckiej. W zupełnie innych warunkach,
pod ogromną presją rozwijającej się nauki i związanych z nią tendencji
scjentystycznych, Cohen starał się przemyśleć na nowo problem y będące
źródłem twórczości Kanta, Fichtego czy Hegla i znaleźć na nie własną
odpowiedź. P rojekt taki był zupełnie niezgodny z głównymi tendencjam i
epoki, dla której klasyczny idealizm stanowił prąd myślowy najzupełniej
obcy. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności Cohen stał się twórcą
szkoły, której wpływu na intelektualne życie Niemiec nie sposób prze
cenić. Ostatnie dziesięciolecie XIX w . i pierwsze dwadzieścia lat wie
ku XX to okres trium fu neokantyzmu. I choć już w latach dwudziestych
nastąpił gwałtowny odwrót od tej filozofii, to jednak trzeba uznać neo1 Zob. M. Brelage, Studien zur Transzendentalphilosophie, Berlin 1965, s. 78.
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kantowski transcendentalizm za jedno z najważniejszych źródeł współ
czesnej myśli filozoficznej. Fakt bowiem, iż na przełomie stuleci wywarł
on decydujący wpływ na sposób upraw iania filozofii, przyczynił się
w znacznym stopniu do tego, że dalsze losy filozofii zachodnioeuropejskiej
potoczyły się w taki, a nie inny sposób. Toteż przedstawienie najbardziej
podstawowych problemów i rozwiązań wypracowanych przez tę filozofię
pozwoli — jak sądzę — lepiej zrozumieć problem y filozofii współczesnej.
Charakterystyczną cechą filozofii H. Cohena było uparte dążenie do
wydobycia na jaw istotnego sensu Kaniowskiego transcendentalizm u.
Uważał on bowiem, iż „ponowne odkrycie” metody transcendentalnej
otworzy przed filozofią zupełnie nowe perspektywy, pozwalające jej na
dalszy rozwój i zapewniające niezbędną autonomię w stosunku do nauk
szczegółowych.
Znaną definicję Kanta, określającą poznanie transcendentalne jako
takie, które „zajmuje się w ogóle nie tyle przedmiotami, ile naszym spo
sobem poznawania przedmiotów, o ile sposób ten ma być a priori możli
w y” 2, Cohen interpretuje w taki sposób, iż okazuje się, że tym sposobem
poznawania przedmiotów, którym zajmuje się poznanie transcendentalne,
„jest właśnie nauka: m atem atyka i fizyka” 3. Zadaniem poznania tran s
cendentalnego staje się więc wykrycie w arunków możliwości faktycznie
istniejącej nauki. Istnienie m atem atyki i fizyki jest faktem, filozofia
musi zbadać jedynie, jak ten fakt jest możliwy.
Innym i słowy, pytanie transcendentalne jest pytaniem o to, co czyni
naukę nauką, a metoda transcendentalna polega na' badaniu podsta,w
nauki.
W interpretacji K ryty ki czystego rozumu, dokonanej przez Cohena
w K ants Theorie der Erfahrung, na plan pierwszy w ysunięty został pro
blem w arunków możliwości matematycznego przyrodoznawstwa, będą
cych w arunkam i możliwości poznań syntetycznych, dzięki którym może
my stworzyć system czystego przyrodoznawstwa.
Zakładając z góry, iż istnienie nauki jest faktem, co oznacza, że tw ier
dzeniom jej przysługuje konieczność (w przeciwnym wypadku bowiem
nie mogłoby być mowy o nauce), metoda transcendentalna musi w yjaś
nić, jak taka konieczność jest możliwa, co ją w arunkuje, co — inaczej
mówiąc — stanowi jej fundament. To właśnie — zdaniem Cohena — miał
na myśli Kant, gdy pytał o możliwość sądów syntetycznych a priori,
których konieczność i bezwarunkowa ogólność nie ulegały dla niego żad
2 I. Kant, K r y ty k a czystego rozumu, t. I, W arszawa 1957, s. 86.
3 „Die transzendentale Erkenntnis beschäftigt sich m it unserer »Erkenntni
sart«. D iese unsere Erkenntnisart ist nichts anderes als die W issenschaft, die M athe
m atik und die Physik.” H. Cohen, Kom m en tar zu Immanuel Kan ts K ritik der
reinen Vernunft, Leipzig 1917, s. 19.
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nej wątpliwości. Wykazanie możliwości tych sądów oznaczać więc musi
wyjaśnienie podstawy konieczności tw ierdzeń wszystkich nauk teore
tycznych.
Wychodząc od czegoś tak „całkiem przypadkowego” (z racji swej faktyczności), jak fakt matematycznego przyrodoznawstwa — mówi Cohen —
możemy zdobyć wiedzę o powiązaniach zachodzących między jego po
szczególnymi członami oraz ich znaczeniu dla konstytucji tego właśnie
fa k tu 4. Nazywając fakt istnienia matematycznego przyrodoznawstwa
przypadkowym, Cohen ma na uwadze okoliczność, iż fakt historyczny po
jawienia się nauki w jej nowożytnej postaci m usim y rozpatrywać jedy
nie jako fakt historyczny właśnie i nie mam y praw a przypisywać mu,
wzorem Hegla, konieczności, zgodnie z którą pojawienie się jego mogłoby
być w jakimkolwiek sensie wydedukowane z praw rozumu czy też być
wynikiem jakiejś konieczności dziejowej. Innym i słowy, możemy badać
w arunki możliwości nauki, czyli to, co sprawia, iż jej pojawienie się było
możliwe, nie możemy jednak wykazać jej konieczności, tj. tego, że
w określonym momencie historii coś takiego jak nauka pojawić się m u
siało.
Tak więc metoda transcendentalna, opierając swe dedukcje na fakcie
matematycznego przyrodoznawstwa, nie czyni swym punktem wyjścia
jakiegoś tak czy inaczej pojętego absolutu, lecz fakt nauki, będący czymś
zupełnie przypadkowym, oznaczającym jedynie to, że w pewnym okresie
historycznym powstało coś takiego, jak nauka w nowożytnym rozumieniu.
POJĘCIE REALNOŚCI

Cohen bardzo często podkreślał, że filozofia krytyczna i transcenden
talna nie może zajmować się w arunkam i bliżej nie określonego poznania
w ogóle — a tak właśnie interpretow ano najczęściej zadanie postawione
sobie przez K anta — lecz jedynie badaniem w arunków możliwości nauki.
Skoro poznanie jest faktem, „który dokonał się w nauce”, badanie
jego założeń powinno kierować się nie na aparat poznania, lecz na jego
wynik, tj. n a u k ę 5. W tej perspektyw ie naoczność i myślenie, będące
4 H. Cohen, Kan ts Theorie der Erfahrung, Berlin 1925, s. 458.
5 H. Cohen, Das Prinzip der Infinitesim al-Methode und seine Geschichte, B er
lin 1883, s. 5: „Nehme ich [...] die Erkenntnis nicht als eine Art und W eise des
Bew usstseins sondern als ein Factum, w elches in der W issenschaft sich vollzogen
hat und auf gegebenen Grundlagen sich zu vollziehen fortfährt, so bezieht sich die
Untersuchung nicht mehr auf eine im merhin subjective Tatsache, sondern auf
einen [...] objectiv igegeben und in Prinzipien gegründeten Thatbestand, nicht auf
den Vorgang and Apparat des Erkennens, sondern auf das Ergebniss desselben,
die W issenschaft”.
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przedmiotem kaniowskich analiz, powinny być traktow ane — zdaniem
Cohena — nie jako psychicznie czy kulturowo określone właściwości spo
sobu poznawania rzeczywistości, który jest nam właściwy, lecz, jako
„skrótowy zapis” (Abbreviaturen) metod naukowych 6.
Gdy mówimy, idąc śladem Kanta, że czas i przestrzeń są formami
naoczności przedmiotów doświadczenia, zakładamy już — zdaniem Co
hena — określone rozumienie kryteriów realn o ści1. W przeciwnym bo
wiem przypadku nie moglibyśmy mówić o przedmiotach doświadczenia,
lecz jedynie o konstrukcjach idealnych, którym i są badane przez nas
„ciała m atem atyczne”, inaczej mówiąc — nie moglibyśmy przejść od
m atem atyki do fizyki.
K ontynuując myśl Kanta, Cohen uważa, że za realne m am y prawo
uznać jedynie to, co może zostać wyprowadzone z pojęcia doświadczenia,
które z kolei zostało przez niego utożsamione z faktycznie istniejącą
nauką. Okazało się więc, że „to, co realrye”, może zostać wyprowadzone
jedynie z zasady będącej podstawą naukowych konstrukcji. Zgodnie
z koncepcją Cohena, realność mam y prawo przypisać jedynie światu
nauki, a to znaczy, że możemy uznać za realne tylko te przedm ioty i zja
wiska, które dają się zdefiniować za pomocą pojęć używanych przez
fizykę, takich jak masa, siła czy energia. Szczególną rolę przypisuje on
przy tym pojęciu nieskończenie małej 8. Uważa bowiem, że bez tego po
jęcia nie powstałoby w ogóle przyrodoznawstwo jako obiektywne pozna
nie przyrody. Ponieważ zaś pojęcie to ma charakter czysto myślowy,
Cohen dochodzi do wniosku, że źródło wszelkiej realności znajdujem y
w czystym myśleniu; „nieskończenie mała wielkość, pojęta jako realność,
staje się idealistyczną dźwignią (Hebel) wszelkiego poznania przyrody” 9.
W ykrycie u podstaw wszelkiej realności (tj. tego, co nauka za realne
uznaje) pojęcia nieskończenie małej (Infinitesim al), stanowi — zdaniem
® Ibidem, s. 3: „Die Anschauung w ie das Denken sind Abbreviaturen für
w issenschaftliche Methoden, die [...] w ielm ehr allgem eine Voraussetzungen aller
wissenschaftlichen Forschung bilden”.
7 Ibidem, s. 125: „Dass Raum und Zeit
der Voraussetzung der R ealität
bedürfen, w enn anders räum liche Gegenstände und zeitliche Vorgänge in ihnen
sich darstellen sollen”.
8 H. Cohen, Einleitung m it kritischem Nachtrag zur neunten Auflage von
Langes Geschichte des Materialismus, w: Schriften zur Philosophie und Zeitge
schichte, t. II, Berlin 1928, s. 265: „Die R ealität ist das R eale in der Masse, der
Kraft und der Energie: die Realität des U oendlichkeinen”.
a H. Cohen, Das Prinzip..., s. 133: „Die infinitesim ale Grösse als R ealität g e
dacht, w ird zum idealistischen Hebel alles Naturerkennens. [...] Das Infim tösim ale
ist [...] Instrument des Naturerkennens in der Bedeutung des Organon, w elches die
Naturdinge erzeugt und bildet”.
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Cohena — nam acalny dowód słuszności idealizmu, ponieważ „nieskończe
nie mała wielkość tworzy i konstytuuje to, co realne” 10.
Tak sformułowane stanowisko spotkało się z licznymi głosami k ry 
tycznymi; w szczególności Frege i Russel zwracali uwagę na liczne błędy
i niejasności zawarte w wywodach Cohena. K rytycy ci jednak nie brali
pod uwagę tego, co dla samego Cohena było najistotniejsze. S tarał się on
wyjaśnić w arunki możliwości zastosowania m atem atyki w przyrodoznaw
stwie. Przyjm ując jako punkt wyjścia fakt, że praw a fizyki klasycznej
zostały wyrażone za pomocą rachunku różniczkowego, Cohen doszedł do
wniosku, że sam tryb postępowania naukowego wymaga, by przy kon
struow aniu realnych przedmiotów i procesów (trzeba pamiętać, że przed
m ioty nauki nie są przez nią odkrywane, lecz konstruowane) posługiwać
się właśnie nieskończenie małymi wielkościami. Innym i słowy, można by
powiedzieć, że gdyby Leibniz i Newton nie stworzyli rachunku różnicz
kowego, nie byłoby fizyki i tej realności, którą ona konstytuuje. To zaś
sprowadza się do twierdzenia, że praw a przyrody nie mogłyby zostać
sformułowane bez tego rachunku. Same „rzeczy” fizyki są bowiem kon
struowane przy jego pomocy.
Bez rachunku różniczkowego moglibyśmy mówić jedynce o zjawiskach
subiektywnych, gdyż dopiero dzięki równaniom różniczkowym to, co su
biektywne, może zostać w taki sposób zobiektywizowane, że zyskuje ran 
gę obiektywnego procesu, k tóry dokonuje się w obrębie racjonalnego
powiązania zjawisk. „Rachunek nieskończoności został wynaleziony właś
nie po to, by to, co zmysłowo subiektywne, uczynić obiektyw nym ” 11.
Jeśli więc zapytamy: „Gdzie ostatecznie jest ukryta i poświadczona
wszelka realność?”, musimy — zdaniem Cohena — odpowiedzieć: w świa
domości, albowiem „wszystkie środki, dzięki którym możemy określić
to, co realne, są jedynie środkami i elementami świadomości” 12. Tak więc
trzeba powiedzieć, że realność jest świadomością, „i to nie m aterialną
treścią świadomości, lecz prawidłową postacią świadomości naukowej, ro
dzajem jedności świadomości, zasadą poznania” 13.
lu Ibidem, s. 133: „Das U nendlichkleine bedeutet als die intensive Grösse die
R ealität in dem bestim m ten und prägnanten Sinne: dass sie das Reale, w elches in
aller N aturw issenschaft vorausgesetzt und gesucht wird, derselben darreicht; dass
sie das Reale ausmacht und constituiert”.
11 Ibidem, s. 161: „Um das sinnlicn Subjective objectiv zu m achen, ist die
Infinitesim al-Rechnung erfunden, w elche nur an dem sinnlich M ateriellen reale
Anwendung leistet”.
53
Ibidem, s. 149: „Worin liegt am letzten Ende alle R ealität geborgen und
bezeugt? Worin anders als in dem Bewusstsein? Sind doch alle Mittel, das Reale
zu bestim men, nur M ittel und Elem ente des Bew usstseins”.
13
Ibidem, s. 162: „Die R ealität [...] ist — Bewusstsein, und zwar nicht m a
terieller Inhalt des Bewusstseins, sondern eine gesetzliche Grundgestalt des w issen 
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Analiza pojęcia nieskończenie malej i wykrycie w niej źródła realnoś
ci stanowi — zdaniem Cohena — najlepsze potwierdzenie fundam ental
nego dla wszelkiego idealizmu przeświadczenia, że r^auka nie jest pro
duktem gromadzenia i porządkowania „surowych” faktów, lecz dziełem
myślenia, które tw orzy ją zgodnie z właściwymi sobie prawami. I choć
nie można pominąć tego, co dane, zasługuje ono na uwagę tylko o tyle,
o ile zgodne jest z kryteriam i określonymi przez czyste myślenie, będące
źródłem wszystkiego, co zasługuje na miano realności.

FILOZOFIA I NAUKA

Jak już o tym była mowa, filozofia transcendentalna — w rozumieniu
Cohena — zajm uje się badaniem apriorycznych elem entów poznania,
które stanowią w arunek możliwości nauki. Tylko taka filozofia zasługuje,
jego zdaniem, na miano nauki. Nauka zaś pojmowana jest jako system
będący rezultatem pracy opartej na metodycznych założeniach. Tak więc
naukę jako naukę i filozofię jako naukę konstytuują system i metoda 14.
Filozofia będzie mogła zostać uznana za naukę dopiero wówczas, gdy
uzyska postać systemu i gdy każdy kolejny krok prowadzonych przez nią
badań będzie ściśle określony przez zespół właściwych dla niej metod.
Gdyby jednak chciała ona abstrahować od swego związku z nauką,
sama by siebie zniszczyła. Dlatego zajmowanie się filozofią wymaga połą
czenia zainteresowań systematycznych i historycznych 15. Związek z hi
storią oznacza związek z nauką, a związek z nauką rozciąga się na całą
kulturę. Filozofia, pojęta jako system rozmaitych, powiązanych ze sobą
problemów, jest ściśle związana z różnymi gałęziami kultury. Z tej właś
nie racji daje się podzielić na logikę, etykę i estetykę 16.
Nie należy przy tym sądzić, jakoby m yślenie filozoficzne i poznanie
naukowe stanowiły niezależne od siebie obszary historii kultury. Filozo
fia zawiera się w samej nauce w postaci założeń, stanowi fundam ent,
bez którego rozwój nauki byłby w ogóle niemożliwy 17. Logika, tkwiąca
schaftlichen Bewusstseins, eine Art der Einheit des Bewusstseins, ein Grundsatz
der Erkenntnis”.
14 Zob. H. Günther, S ystem und Fortschritt im Denken Hermann Cohens,
Köln 1971.
15 H. Cohen, Einleitung..., s. 177.
18 Ibidem, s. 180.
17
Ibidem, s. 189: „Es sind im Grunde nicht zw ei Strom läufe von Geschichte,
die der Philosophie in der Logik und die der m athem atischen N aturwissenschaft,
sondern beider Quellen fliessen zusammen [...] Was als Philosophie in der W issen
schaft wirkt, das ist die Erkenntnis [...] w elche immerfort als Grundlegung erzeugt
w erden muss in dem Fortgang und für die Fortentwicklung der W issenschaft”.
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u podstaw poznania naukowego, stanowi zarazem Urgrund filozofii. Dla
tego można powiedzieć, że filozofia — obok m atem atyki — stanowi wa
runek możliwości przyrodoznaw stw a18. Jak już o tym była mowa, dla
zbudowania wiedzy o przyrodzie niezbędne jest czyste myślenie. To czy
ste myślenie, obecne w zasadach i metodach czystego przyrodoznawstwa,
wykrywa filozofia. W ten sposób odkrywa ona jakby ponownie siebie
samą i właśnie „na tym ponownym odkryciu siebie samej polega pierw 
szy czyn filozofii, poprzez który rozwija się ona jako krytyka pozna
nia” — pisał Cohen we Wprowadzeniu do „Historii m aterializm u” F. A.
Langego 19.
K rytyka poznania stara się wykryć założenia, na których opiera się
obiektywny i powszechnie obowiązujący charakter wyników nauki. Moż
na je wykryć tylko w nauce już gotowej i zrealizowanej. Nauka bowiem
rozwija się niezależnie od ścisłej kodyfikacji swych metod i wyraźnego
sformułowania założeń, na których się opiera.
Można więc powiedzieć, że Cohen wychodzi od założenia racjonalności
postępowania naukowego, niezależnego od stopnia jego metodologicznej
samowiedzy. Nie może powstać żaden gmach, który nie wspiera się na
trw ałym fundamencie i nie jest budowany zgodnie z jakimiś prawidłami.
U podstaw faktycznie istniejącej nauki muszą tkwić zasady, bez których
nauka nie byłaby nauką. Filozofia zaś musi zapytywać: jakie to są za
sady? Dlatego, zdaniem Cohena, „nauka wyprzedza logikę” 20.
Jest faktem historycznym, że nauka świadoma swych podstaw i zało
żeń istnieje od czasów Newtona. Jest to nauka oparta na metodzie m ate
matycznej. K rytyka poznania musi waęc przedstawić w arunki, na któ
rych wspiera się matematyczne przyrodoznawstwo od czasów Newtona.
Zawsze przy tym trzeba pamiętać, że bada ona nie „ducha poznającego”,
lecz „treść poznania” 21. Poznanie filozoficzne bowiem może odkryć p ra
w a i reguły postępowania naukotwórczego jedynie za pośrednictwem
przedmiotów skonstruowanych przez naukę. „Świadomość myśląca jest
18 Ibidem, s. 234.
19 Ibidem, s. 270: „Philosophie als Kritik besteht [...] zu allererst in dem Nach
w eise ihrer selbst, in der Enthüllung des reinen Denkens in den Grundlagen und
Grundmethoden der m athem atischen Naturwissenschaft. In dieser W iederentdec
kung ihrer selbst besteht die unvertauschbar erste Tat der Philosophie, in w elcher
sie sich als Logik im w eitesten Sinne, oder als Kritik der Erkenntnis entfaltet”.
*
H. Cohen, Das Prinzip..., s. 5: „Die A xiom e der M athematik sind [...] erst
ausgeschieden w erden aus dem Inhalt der m athem atischen Forschung [...] Ohne
solche latente Grundlagen aber hätte die Mathematik sich nicht entfalten können.
So geht es m it allem Erkennen. Die W issenschaft geht der Logik und deren
Ergänzung vorauf”.
M Ibidem, s. 10: „Erkenntniskritik ■[...] ist nicht schlechthin auf den erken
nenden Geist gerichtet, sondern auf den Inhalt der Erkenntnis”.
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stopniem i abstrakcją świadomości poznającej” — mówi C ohen32. Za
trzym ajm y się przy tym twierdzeniu. Poznanie jest procesem dokonują
cym się w faktycznym działaniu naukowym. Aby jednak wyodrębnić
w nim to, co stanowi dzieło filozoficznego myślenia, niezbędne jest doko
nanie filozoficznej refleksji. Z żywego i konkretnego procesu poznawania
rzeczywistości trzeba wyabstrahować zaw arty w nim element czysto
myślowy. NasuWa się tu porównanie z historiozofią Hegla. Faktyczny
proces dziejowy zawiera w sobie elem ent racjonalny, który stanowi wa
runek sine qua non samej historii, on to bowiem określa kierunek i sens
przebiegu dziejów. Po to jednak, by jasno go uchwycić i określić, trzeba
go najpierw wydobyć z plątaniny okoliczności ubocznych i przypadko
wych. Podobnie wygląda u Cohena wydobywanie praw myślenia z obsza
ru poznania. W żywym poznaniu myślenie splątane jest z elementami
innego rodzaju: naocznością, wrażeniem i uzależnione od rozmaitych
okoliczności historycznych i psychologicznych; tym jednak, co sprawia,
że jest ono poznaniem naukowym i jako takie może pretendować do
obiektywnej ważności, jest właśnie myślenie.
Świadomość poznająca, będąca przedmiotem filozoficznych dociekań,
usiłujących wydobyć obecne w niej prawidłowości, nie ma, rzecz jasna,
nic wspólnego z psychofizyczną organizacją człowieka, o której w tych
czasach tyle się mówiło. Cohen był przekonany, że świadomość możemy
badać jedynie za pośrednictwem jej wytworów. Nie wierzył on, by —
jak później sądził Husserl — możliwe było takie odwrócenie filozoficznej
refleksji, które umożliwiałoby bezpośrednią obserwację twórczej pracy
samej świadomości. Uważał, że wykrycie sposobów działania świadomoś
ci i prawidłowości racjonalnej, która nimi kieruje, jest możliwe jedynie
poprzez badanie tego, ao zostało już przez nią stworzone, a więc niejako
ex post.
Wszystko to nie oznacza jednak, iż uświadomienie sobie praw rządzą
cych naukotwórczą działalnością naszego poznania nie ma żadnego wpły
wu na przebieg samego procesu poznawania. Albowiem, podobnie jak
u Hegla, odkrywanie racjonalnego charakteru własnej działalności ozna
cza zarazem jej przeobrażenie, wzniesienie na wyższy poziom. Co więcej,
fakt, iż rozum ludzki może zdać sobie sprawę z w arunków i zasięgu
swego własnego działania, że może rozpoznać i zrozumieć zasady tego,
co dzieje się w świecie przedmiotów, dowodzi, iż świat ten w raz z rzą
dzącymi nim prawami jest jego własnym dziełem.
Okazuje się więc, że „świat rzeczy opiera się na fundamencie praw
m yślenia”, że praw a świadomości myślącej są zarazem normami określa
22 Ibidem, s. 127: „Das denkende Bew usstsein ist [...] eine Stufe und Abstraction
des erkennenden Bew usstseins”.
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jącymi praw a i powiązania rzeczy, pojętych jako przedmioty naukowego
doświadczenia23. Taki jest właśnie — zdaniem Cohena — prawdziwy
sens idealizmu. Zaś specyficzną cechę idealizmu krytycznego czy tran s
cendentalnego stanowi dążenie do badania nie aktów świadomości jako
takich, lecz ich przedmiotowego odniesienia. A ponieważ „rzeczy są dane
jedynie w nauce” („gwiazdy są dane nie na niebie, lecz w nauce astro
nomii”), dijjerev,tia specifica idealizmu krytycznego stanowi jego odnie
sienie do nauki 2i.
Charakterystyczną cechą idealizmu Cohena, a także Natorpa, było
pragnienie zakorzenienia filozofii w nauce, powrót do sytuacji, jaka pa
nowała w czasach Leibniza i Kanta, gdy tw órcy nauki byli filozofami,
a filozofowie brali aktyw ny udział w twórczym rozwijaniu nauki. W cza
sach, gdy drogi filozofii i nauki się rozeszły, a błyskotliwy rozwój nauki
sprawił, iż sądzono, że to ona właśnie ma rację, nie zaś produkty m eta
fizycznej wyobraźni filozofów, próby wydobycia filozofii ze stanu m a
razm u i powszechnego lekceważenia nie m iałyby szans powodzenia, gdy
by nie starały się nawiązywać do niekwestionowanych osiągnięć współ
czesnej nauki. „Powrót do K anta” lat sześćdziesiątych, poprzedzający
działalność Cohena, odbywał się właśnie pod takim hasłem, nie przyniósł
jednak trw ałych efektów.
Z historycznego punktu widzenia zasługi Cohena są bezsporne. Zna
m ienne są słowa Natorpa, który stwierdził, iż znaczenie pierwszej książki
Cohena (Kants Theorie der Erfahrung, 1871) w pełni docenić może tylko
ten, „kto poznał z własnego doświadczenia, w jakiej pogardzie była filo
zofia w ówczesnym życiu duchowym Niemiec” 25. O przełomowym zna
czeniu wystąpienia Cohena świadczą także słowa N. Hartm anna, przyto
czone przez Gadamera, który po wysłuchaniu pierwszego wykładu Hei
deggera stwierdził, iż z podobnym im petem nie wystąpił nikt od czasów
Cohena 26.
'a Ibidem, s. 125.
24 Ibidem, s. 127: „Die Ableitung der Dinge aus den Gesetzen des denkenden
Bew usstseins bildet das genus des Idealismus. [...] die differentia specifica liegt
erstund ausschliesslich in dem Hinweis auf die W issenschaft, in w elcher allein
Dinge gegeben und für die philosophischen Fragen angreifbar vorhanden sind:
nicht am Him m el sind Sterne gegeben, sondern in der W issenschaft der Astronomie
bezeichnen w ir diejenigen Gegenstände als gegebene, w elche w ir von [...] Erzeugun
gen und Bearbitungen des Denkens als in der Sinnlichkeit gegründet unterscheiden”.
25 P. Natorp, H. Cohens philosophische Leistung unter dem Gesichtspunkt des
Systems, Berlin 1918, s. 5: „Mit w elcher Wucht [...] Cohens erstes Buch [...] in die
philosophische Forschungsarbeit angrift, kann nur der ganz ermessen, dem aus
eigenem Erleben bew usst ist, eine w ie verachtete Stellung die Philosophie im dama
ligen deutschen Geistesleben einnahm ”.
26 H. G. Gadamer, Philosophische Lehrajhre, Frankfurt am Main 1977, s. 215.
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Uporczywe podkreślanie przez Cohena konieczności odniesienia filo
zofii do „faktu nauki” naraziło go na zarzut, iż „fakt nauki” oraz identy
fikacja poznania naukowego z poznaniem w ogóle stanowią bezkrytyczne
założenia, na których wspiera się filozofia krytyczna. Wydaje się, iż sta
nowisko Cohena oparte było zarówno na racjach historycznych, jak i rze
czowych. Niezmiernie ważny był tu przede wszystkim zamysł polemicz
ny. Jednym z podstawowych problemów czasów Cohena było wyjaśnienie
stosunków zachodzących między psychologicznie bądź metafizycznie po
jętym podmiotem poznania a transcendentnym wobec niego „światem
zew nętrznym ”. Zarówno metafizyczne, jak psychologiczne próby w yjaś
nienia tej kwestii nie przyniosły zadowalającego rozwiązania. Poprzez
odwołanie się do „faktu nauki” Cohen odcina się jednocześnie od obu
tych stanowisk, zwracając się zarówno przeciwko metafizycznym próbom
osadzenia poznania w bycie, jak i relatyw izacji praw poznania do cech
psychofizycznej organizacji człowieka.
Z drugiej strony — jak trafnie zauważył M. B relag e27 — w tezie
o wzajem nej przynależności filozofii i nauki wyraża się ;„antyspekulatyw ny ry s” filozofii krytycznej. Ten antyspekulatywpąy charakter łączył
filozofię szkoły m arburskiej z żywym w tym czasie pozytywizmem. Dla
tego właśnie zarzuca się jej często pozytywistycznie uproszczone odczyta
nie Kanta. Zarzut ten jest pozbawiony podstaw, bowiem zarówno sam
Cohen, jak i jego uczniowie z nie mniejszym naciskiem podkreślali auto
nomię i zasadniczą nieredukowalność filozofii do nauki co jetj ścisły
z nauką związek.
Charakterystyczne dla filozofii krytycznej powoływanie się na naukę
nie powinno być jednak traktow ane jak fakt w ynikający jedynie z oko
liczności historycznych. Nie m niej ważne były racje czysto rzeczowe.
Także w tej kwestii wypada przyznać rację wywodom Brelage’a 28. Samo
pojęcie poznania przyjęte przez Cohena i jego szkołę było określone
w taki sposób, iż za jego najdoskonalszy wyraz uznać trzeba było właśnie
poznanie naukowe. W ysuwając na plan pierwszy problem podstaw waż
27 M. Brelage, op. eit., s. 87: „In der Korrelativität von positiver W issenschaft
und w issenschaftlicher Philosophie kommt [...] der antispekulative Zug zum Aus
druck, den der Neukantianism us m it dem [...] Positivism us teilt, als auch seine
Unterschiedenheit vom Positivism us, der an die Ablösbarkeit der Philosophie
überhaupt durch positive Erkenntnis glaubt”.
28 Ibidem, s. 84: „Gerade eine Erkenntnistheorie, die das Problem der Geltung
der Erkerümtnis ernst nimmt, muss der w issenschaftlichen Erkenntnis eine ausge
zeichnete Stellung einräumen; denn Geltung der Erkenntnis besagt einerseits Unab
hängigkeit der Geltung von der Tatsache des Vollzugs, andererseits dass in ihr
der Gegenstand so bestim m t wird, w ie er als Glied der einen, universalen W elt ist.
Darin aber besteht der Vorzug der w issenschaftlichen Erkenntnis, dass sie ihrer
Intention nach ihre Gegenstände in einem einigen, universalen Horizont bestim m t”.
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ności poznania, Cohen przyjmował zarazem, że wzorcowy przykład po
znania stanowi taka jego postać, której ważność nie zależy od żadnych
przypadkowych i zewnętrznych wobec samego poznania okoliczności
i która każdemu z jego przedmiotów zapewnia ściśle określone miejsce
w jednej uniw ersalnej całości, określonej przy pomocy praw samego
rozumu. Stąd właśnie w ynika uznanie poznania naukowego za poznanie
sensu stricto.

IDEALIZM TRANSCENDENTALNY

Od chwili swego zetknięcia z filozofią K anta myśl Cohena stara się
na różne sposoby uzasadnić i rozwinąć przekonanie o szczególnie do
niosłej roli transcendentalnego idealizmu, zarówno pod względem teore
tycznym, jak i moralnym. Cohen nie miał najm niejszej wątpliwości co
do tego, iż jest to jedyne stanowisko filozoficzne, które umożliwia unik
nięcie trudności, na jakie prędzej czy później będzie musiał natrafić
dogmatycznie pojęty realizm bądź idealizm. Swoje poglądy na ten tem at
sformułował wyraźnie już w pierwszym w ydaniu K ants Theorie der
Erfahrung. Obydwa te dogmatyczne stanowiska, mimo dzielących je róż
nic, zgodne są ze sobą pod tym względem, że zarówno dla dogmatycznego
realisty, jak i idealisty to, co subiektywne, i to, co obiektywne, stano
wią dwa odrębne i oddzielone od siebie obszary. Dlatego właśnie naj
trudniejszym problem em jest dla nich w yjaśnienie możliwości kontaktu
między tym i dwoma obszarami, który przecież de facto dokonuje się
w akcie poznania. Wszelkie próby w yjaśnienia tego kontaktu z punktu
widzenia któregokolwiek z tych stanowisk napotykają nieprzezwyciężalne trudności i narażają obie strony na zarzuty sceptyków 29.
Starając się wyjaśnić właściwy sens Kaniowskiego a priori, Cohen
wykazał, iż zasadniczo błędne jest uznawanie istnienia dysjunkcji: su
biektyw ne—obiektywne. Albowiem — jak dowiodła tego Kantowska
K rytyka — czysta naoczność i konstruowane przez nią tw ory przestrzen
ne nie mogą być „przypisane” ani podmiotowi, ani przedmiotowi, lecz
jedynie „czystemu” poznaniu, którego korelaty stanowią podmiot i przed
miot 30. Cohen od samego początku swych epistemologicznych dociekań
starał się wykazać, iż pierw otny charakter ma sama relacja poznawcza,
a nie jej człony, które cały swój sens zawdzięczają związkowi z pozna
niem i dają się pojąć tylko jako od niego zależne. Podobnie uważał rów 
29 H. Cohen, Kan ts Theorie der Erfahrung, Berlin 1871, s. 52. [Cytują dwa
różne w ydania Kan ts Theorie der Erfahrung, z 1871 i 1925 r., ponieważ są to dwie
zupełnie różne książki].
30 H. Cohen, Kants Begründung der Ethik, Berlin 1910, s. 189.
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nież Natorp, który krytykow ał Husserla właśnie za to, iż zakładał on —
jego zdaniem — że rzeczy poprzedzają relacje, podczas gdy jedynym
dopuszczalnym stanowiskiem jest uznanie pierwszeństwa relacji 31.
Ani Cohen, ani Natorp nie zaprzeczają oczywiście, że poznanie zawsze
dotyczy przedmiotu, przedmiotu tego jednak nie można uznawać za coś,
co może istnieć w oderw aniu od poznania, bowiem wszelki przedmiotowy
sens istnieje jedynie dzięki poznaniu. Podkreślali oni przy tym, że przedmiototwórcza działalność poznania ma charakter nigdy nie zakończonego
procesu. Pełna obiektywizacja wszystkiego stanowi jedynie zadanie czy
cel poznania, który w pełni nie może nigdy zostać zrealizowany. Trzeba
więc. ją uznać za ideę, ku której wszelkie poznanie zmierza, a której
nigdy całkowicie nie potrafi urzeczywistnić.
Mówiąc o idei, Cohen nawiązuje do Platona, którym zajmował się
wcześniej niż Kantem. Już w 1866 r. napisał artykuł poświęcony platoń
skiej teorii idei, a w 1879 — artykuł omawiający platońską koncepcję
matematyki. W wielu swych dziełach często do Platona się odwoływał
i nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że jego interpretacja K anta ma pod
wieloma względami platonizujący charakter. W obszernym wstępie do
późniejszych wydań K ants Theorie der Erfahrung Cohen w yraża prze
konanie, że filozofia Kanta, w tym co dla niej najistotniejsze, stanowi
kontynuację wątków myślowych zapoczątkowanych właśnie przez Pla
tona. On to bowiem „uczynił m atem atykę problemem i przedmiotem filo
zofii, badając, jakiego rodzaju bytu dotyczy poznanie m atem atyczne i jaką
wiedzę w ytw arza 32.
W arto być może wspomnieć, że w podobnym kierunku idą in terp reta
cje dzisiejszych badaczy Platona, którzy — jak K laus M eyer-Abich —
uważają, że platońską koncepcję m atem atyki można uznać za przedsta
wienie warunków, na jakich oparta jest fizy k a33 Poglądy Cohena nie
byłyby więc — w tej kw estii'— tak anachroniczne, jak się zwykle sądzi.
Analizując sens platońskiego pojęcia idei, Cohen dochodzi do wniosku,
iż term in ten oznacza właściwie odpowiednik niemieckiego Grundlegung,
pojętego jako ustalenie podstawy, w oparciu o którą może się dopiero
dokonywać naukowe badanie 34. Tylko dzięki idei „myślenie samo sobie
81 P. Natorp, Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie, „Logos”, Bd.
VII: 1917/18, s. 232.
32 H. Cohen, K an ts Theorie der Erfahrung, Berlin 1925, s. 10.
33 Zob. K. M. Meyer-Abich, Eikos Logos: Platons Theorie der N aturwissen
schaft, w: Einheit und Vielheit. Festschrift für C. F. v. Weizsäcker z. 60. Geb.,
Göttingen 1973.
j
34 Cohen podkreśla, że Platon w ielokrotnie określał ideę jako „hypothesis”.
W. Tatarkiewicz, nawiązując do neokantowskiej interpretacji Kanta, w yjaśniał, że
platońskiej hypothesis w języku polskim odpowiadają terminy: podstawa i podsta
w ow y, w znaczeniu: najpewniejszy. Zob. Spór o Platona, „Przegląd Filozoficzny”,
1911, s. 351.
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dostarcza podstaw y” — stwierdza Cohen w Logice czystego poznania 35.
Tak pojęta idea stanowi „najgłębsze potwierdzenie '[Legitimation], osta
teczne kryterium , najwyższy dowód praw dy” 36.
Znaczenie idei polega przede wszystkim na tym, że umożliwia ona
określenie tego, co samo przez się jest nieokreślone, a tym samym wpro
wadzenie prawidłowości do świata zjawisk. K ant wykazał, że pytanie
o charakter prawidłowości występujących w świecie zewnętrznych wobec
nas przedmiotów może mieć sens tylko wówczas, gdy odwołuje się do
sposobu, w jaki te przedmioty są przez nas poznawane. Natomiast usiło
w anie wyjaśnienia tych prawidłowości poprzez powoływanie się na jakieś
oddziaływanie „gotowych” przedmiotów na nasze władze poznawcze nie
może się powieść z zasadniczych względów, nie potrafi bowiem w ytłum a
czyć, jak to jest możliwe, że subiektywnym spostrzeżeniom odpowiadają
obiektywne stosunki, ani tego „jak podmiot myślący imoże w ogóle posia
dać naoczność zew nętrzną” 37. W ytłumaczenie prawidłowości rządzących
poznaniem, poprzez odwołanie się do jakiejś rzeczywistości od tego po
znania niezależnej, jest niewykonalne, gdyż kryteria pozwalające stw ier
dzić zasięg i ważność tych prawidłowości mogą być tylko dziełem inte
lektu.
Wielkim osiągnięciem K ry ty k i czystego rozum u było pokazanie, do
jakich trudności musi prowadzić przekonanie, zgodnie z którym świat —
w istocie produkt połączonej aktywności zmysłowości i intelektu — jest
rzeczywistością autonomiczną i określoną w taki, a nie inny sposób,
niezależnie od poznania, którego jest przedmiotem. Transcendentalny
idealizm K anta wiąże się, zdaniem Cohena, w jedną całość z idealiz
mem Platona. Gdy szukam y tego, co zasługuje na miano „naprawdę
istniejącego”, m usim y — wzorem Platona — odwołać się do idei. Cała
różnorodność rzeczy wspiera się bowiem, jak na rusztowaniu, na we
w nętrznym zróżnicowaniu „świata idei”. Dlatego właśnie zakończenie
K ants Theorie der Erfahrung głosi: „Historia ludzkiego myślenia odsła
nia siebie samą jako historię idealizmu” 38.
Gdy pytamy: co j e s t ? — nie chodzi nam o zmienną postać naszych
indyw idualnych doznań, lecz o trw ały fundam ent sensowności i poznawalności świata. Pytam y o to, co jest źródłem bytu rzeczy, a więc o to,
co wydobywa je z nieokreśloności, nadając im ich własną, wewnętrznie
spójną i powiązaną ze wszystkimi innym i określoność. To właśnie jest
dziełem idei. Nie jest ona ani przedstawieniem, ani bytem samym w sobie
35 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, Berlin 1914, s. 211: „Idee w urde die
R echtfertigung des Begriffs, indem in ihr das Denken sich selbst seinen Grund
legte. «Rechenschaft geben» und Grundlegen w erden gleichbedeutend”.
36 Ibidem, s. 270.
37 H. Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1871, s. 221, 245.
38 Ibidem, s. 270.
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i |dla siebie, ani naw et pojęciem. Cohen określa ideę jako samoświado
mość pojęcia, Logos pojęcia, Rechenschaft p o jęcia39. Jest ona tym, co
dostarcza bytowi podstawy, będąc zarazem fundam entem myślenia. My
ślenie, w sparte na fundamencie idei, jest jednocześnie odkryw aniem by
tu. Byt bowiem — stwierdza Cohen, powołując się na Parm enidesa —
„jest bytem m yślenia”, a to znaczy, że „myślenie jako myślenie bytu
jest myśleniem poznania” 40. W punkcie, który jest źródłem myślenia
byt i myślenie są ze sobą identyczne i tworzą się w ciągłej korelacji
wzajemnej. Myślenie tw orzy podstawy bytu za pośrednictwem idei, któ
re stanowią „wytworzone sobie przez myślenie fundam enty” (selbstge
schaffenen G rundlegungen)4ł. Twórczy sens myślenia odsłania logika,
która jako teoria myślenia jest zarazem teorią poznania. Albowiem, jak
wykazała analiza nauki, założeniami tkwiącymi u jej podstaw, dzięki
którym może ona istnieć i rozwijać się jako nauka, są właśnie te zasady
czystego myślenia, które bada logika. Identyczność myślenia i bytu ozna
cza, że nie może istnieć żaden problem, którego myślenie, z zasadniczych
względów nie mogłoby rozwiązać.
W tym miejscu nieodparcie narzuca się pytanie o .stosunek Cohena
do filozofii Hegla. Wydaje się, że podstawowe założenia jego filozofii nie
odbiegają daleko od postulatów wyjściowych tw órcy Fenomenologii du
cha. Temat ten w art jest osobnej rozprawy. Jest rzeczą zastanawiającą,
że Cohen wielokrotnie od Hegla się odżegnywał, zarówno w czasach swej
młodości, gdy — jak pisze Kinkel — „oryginalny i źródłowy charakter
Cohenowskiego myślenia sprawił, że musiał on zwrócić się przeciwko
Heglowi” 42, jak i w ostatnich dziełach swego System u, w których zwra
ca się przeciwko heglowskiemu panteizmowi i w ynikającym z niego kon
sekwencjom. Trudno jednak zaprzeczyć, iż uznanie myślenia za jedynego
twórcę fundam entów bytu upodabnia stanowisko Cohena do Heglow
skiego, naw et jeśli szereg problemów szczegółowych znajduje u niego
inne rozwiązanie niż w systemie Hegla.
Ostatecznie można chyba zaryzykować twierdzenie, że w filozofii
Cohena nastąpił zwrot od kontynuacji filozofii K anta do stanowiska bli
skiego Heglowi. Fakt ten tym bardziej zasługuje na uWagę, że to zbliże
nie do Hegla dokonało się jakby w brew woli samego Cohena. Pow staje
więc pytanie: czy filozofia K anta nie zawiera w sobie przesłanek, z któ
rych dają się wywieść podstawowe idee filozofii Hegla? Sam K ant, być
39 H. Cohen, Logik..., s. 16: „Die Idee [...] ist das Selbstbewusstsein des Begriffs.
Sie ist der Logos des Begriffs; denn sie gibt Rechenschaft vom Begriff. D ie Idee
ist die Rechenschaft des Begriffs”.
40 Ibidem, s. 15: „Das Sein ist Sein des Denkens. Daher ist das D enken als
Denken des Seins, Denken der Erkenntnis”.
41 Ibidem, s. 20.
42 W. Kinkel, Hermann Cohen, Stuttgart 1924, s. 34.
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może, nie chciał lub nie mógł wyciągnąć ostatecznych konsekwencji
z własnych założeń. Podobne przypuszczenia pojawiały się niejednokrot
nie u różnych interpretatorów K anta i Hegla. Filozofia Cohena wydaje
się być szczególnie dobitną ilustracją tezy, że logika myśli prowadzi czę
sto rozważania autora w takim, a nie innym kierunku, niezależnie od
jego woli. Ocena słuszności wyrażonego tu przypuszczenia wymagałaby
przeprowadzenia szczegółowych analiz porównawczych. Ograniczę się
więc do wskazania tylko jedngo wątku. Cohen, idąc śladem Kanta, uznał
rozum za źródło praw, dzięki którym rzeczywistość empiryczna staje się
koherentną całością naukowego doświadczenia. Uznanie logiki za wspól
ny fundam ent zarówno nauki, jak etyki, sztuki i religii doprowadziło go
następnie do przekonania, że z tego samego rozumu, który stanowi
źródło nauki, wypływają także nakazy moralne i prawa państwowe. Te
raz wystarczył już tylko jeden krok, by tak pojęty rozum stał się auto
nomiczny w sposób absolutny i bezwarunkowy. Ten krok stanowiło
odrzucenie kaniowskiej Ding an sich. Dopóki obszar wyznaczony przez
aprioryczne praw a i idee miał poza swymi granicami rzeczywistość dla
nas niepoznawalną, jak to było u K anta, dopóty całość praw rządzących
zarówno nauką, jak i biegiem historycznych wydarzeń, nie mogła być
uznana za bezwarunkową. Dopóki poznawany przez nas obszar jest —
jak mówił K ant — „wyspą na oceanie niepoznawalnego”, dopóty zasada
wyznaczająca jego granice nie może być utożsam iana z zasadą, która
jest źródłem zaróWno tego, co niepoznawalne, jak i tego, co dostępne
poznaniu naszego rozumu. Przekreślenie rzeczy samej w .sobie sprawiło,
że rozum, określający praw a naszego poznania, nie napotyka już żadnych
granic, a raczej -— ściśle mówiąc — napotyka jedynie takie, które sam
ustanawia. Jedyną rzeczywistością staje się więc racjonalne prawo, które
konstytuuje zarówno to, co w danym momencie może zostać poznane,
jak i to, co można będzie poznać dopiero w przyszłości. Praw o to jest
dziełem rozumu, który przejawia się w każdej aktywności, przebiegają
cej zgodnie z jakimiś prawidłami, a więc zarówno w praw ach m atem a
tyki, jak i praw ach i obowiązkach natu ry moralnej. Bliższe określenie
pojęcia rozumu będzie jednak możliwe dopiero po przeanalizowaniu
pojęcia jedności świadomości, odgrywającego w filozofii Cohena bardzo
istotną rolę.
JEDNOŚĆ ŚWIADOMOŚCI

Cohenowskie pojęcie świadomości zawiera w sobie pewną dwoistość,
która stała się powodem poważnych niejasności i nieporozumień.
Omawiając kaniowską dedukcję transcendentalną, Cohen zwracał
uwagę, że „syntetyczną jedność apercepcji” trzeba traktow ać jedynie
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jako transcendentalny w arunek możliwości sądów syntetycznych, w żad
nym zaś razie jako stan świadomości osobowej. Jest ona bowiem — jak
mówił K ant — przedmiotową jednością samowiedzy, która różni się od
„podmiotowej jedności świadomości, stanowiącej określenie zmysłu we
w nętrznego” 43 Apercepcja oznacza jedynie, że w poznawaniu różnorod
ności danych możliwe jest. zdanie sobie spraw y z tożsamości samej czyn
ności poznawania. Jedność świadomości, którą K ant określił mianem
„transcendentalnej apercepcji”, nie oznacza więc samoświadomości pod
miotu, lecz „transcendentalną zasadę jedności wszystkiego tego, co róż
norodne w naszych przedstawieniach” 44 Cohen wyciąga stąd wniosek,
że jedność apercepcji stanowi jedność o charakterze formalnym, dzięki
której możemy myśleć przy pomocy kategorii i uzyskiwać poznanie przed
miotowych jedności. Sens transcendentalnej apercepcji wyczerpuje się
w tym, że umożliwia ona stosowanie kategorii do zjawisk, co jest źró
dłem ich jedności. Kontynuacją takiego pojmowania jedności świadomości
są własne poglądy Cohena, wyłożone w Das Prinzip der InfinitesimalMethode. Mówiąc o świadomości, ma on zawsze na myśli świadomość
naukową, a badanie świadomości ograniczone jest do procesów naukotwórczych. Z drugiej strony jednak, w Logice czystego poznania, Cohen
wyraźnie stwierdza, że „świadomość nie jest jedynie świadomością nau
kową”, ponieważ „moralność i sztuka stanowią jej równie uprawnione
obszary45. Ostatecznie więc — z jednej strony <— czytamy, że „świado
mość poznająca posiada swą rzeczywistość tylko w fakcie naukowego
poznania” 46, a „jedność świadomości jest jednością pojęcia”, która „jest
jednością ze względu na jedność przedmiotu, która się w niej realizu
je ” 47, z drugiej zaś znajdujem y wyjaśnienie, że „świadomość jest świa
domością k u ltury i jedynie w jedności k u ltury jedność świadomości
staje się naprawdę żywa” 48, zaś „jedność k u ltu ry opiera się na [...]
jedności rodzaju ludzkiego jako ludzkości” 49.
O
ile pierwsze twierdzenia zdają się wskazywać na czysto formalne
potraktow anie świadomości i ograniczenie badań nad nią wyłącznie do
43 I. Kant, op. cit., t. I, s. 247.
44 Ibidem, s. 221.
45 H. Cohen, Logik..., s. 17: „Das Bew usstsein ist nicht nur das w issenschaftliche
Bewusstsein; Sittlichkeit und Kunst sind nicht m inder seine legitim en Gebiete. Es
kann daher nicht dabei bleiben, das Bew usstsein lediglich auf m athem atische N a
turwissenschaft zu beschränken”.
46 H. Cohen, Das Prinzip..., s. 127.
47 H. Cohen, Ethik des reinen Willens, Berlin 1904, s. 195: „Die Einheit des
Bew usstseins ist Einheit in der Einheit des Begriffs und die Einheit des Begriffs
ist Einheit wegen der Einheit des Objekts, die in ihr vollzogen w ird”.
48 H. Cohen, Ästhetik des reinen Gejühls, Bd. II, Berlin 1912, s. 429.
48 Ibidem.

Idealizm transcendentalny Cohena

19

jej aktywności naukotwórczej, o tyle wyjaśnienia przytoczone dalej wy
raźnie przeczą takiej interpretacji, sugerując, iż prawdziwa jedność
świadomości nie jest jedynie jednością abstrakcyjną i formalną, lecz
jednością faktycznie istniejącej k u ltu ry w jej historycznym rozwoju.
Pojawia się pytanie: czy oba te p u nkty widzenia dają się ze sobą
uzgodnić? Na pierwszy rzut oka w ydaje się, że mamy tu do czynienia
z teorią poznania bez podmiotu, Cohen bowiem ciągle podkreśla, że
„problem świadomości jest problem em przedm iotu” 50 i że filozofia tran s
cendentalna bierze pod uwagę tylko te właściwości poznania, dzięki
którym dotyczy ono przedmiotu. Świadomość traktow ana jest jako p ra
widłowość, która rządzi procesem tworzenia różnego typu przedmiotów.
Jedność świadomości oznaczałaby wówczas jedność różnych metod tw o
rzenia przedmiotów. Z tego punktu widzenia usprawiedliwione wydają
się zarzuty tych, którzy — jak S. Marek — dowodzili, że filozofia szkoły
m arburskiej stanowi system, w którym „pierwsze i ostatnie słowo na
leży do nauki pozytyw nej” 51.
A jednak jest to interpretacja bardzo powierzchowna, nie bierze bo
wiem pod uwagę tego, że — jak wielokrotnie podkreślał sam Cohen —
na terenie różnych obszarów k u ltu ry sposób tworzenia przedmiotów ma
bardzo różny charakter. Różnice między przedmiotami nauki, etyki,
sztuki i religii są — według Cohena — absolutnie zasadnicze. Godny
uwagi jest zarzut, jaki wysunął on pod adresem Kanta, iż popełnił on
błąd, ograniczając pojęcie jedności świadomości do poznania, z którym
mamy do czynienia w m atematycznym przyrodoznawstwie. Wiele tru d 
ności zaw artych w kaniowskim systemie wynika — zdaniem Cohena —
właśnie ze zbyt wąskiego pojęcia jedności świadomości.
Każda z trzech części filozofii: logika, etyka i estetyka ma — według
Cohena — swoje własne pojęcie jedności świadomości. Żadna z nich
nie stanowi źródła pozostałych, „świadomość w równie małym stopniu
jest zamknięta w świadomości estetycznej, co etycznej i logicznej” 52
W oparciu o te trzy jedności musi zostać zbudowana „nowa żywa jed
ność świadomości, która dopiero jest jednością prawdziwą i rzeczywi
stą” 53. Dokonanie tego stanowi zadanie psychologii.
Twierdzenie takie jest zaskakujące, od początku bowiem filozofia
Cohena miała wyraźnie antypsychologistyczny charakter. Jeśli jednak na,
50 H. Cohen, Logik..., s. 426: „Alles reine Bew usstsein ist Bew usstsein des Ge
genstandes. Das Problem des Bewusstseins ist daher das Problem des Gegen
standes”.
51 S. Marek, Die Lehre vom erkennenden Subjekt in der Marburger Schule,
„Logos”, Bd. IV: 1913, s. 385.
52 H. Cohen, Ästhetik..., s. 428.
63 Ibidem, s. 426.
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końcu swej filozoficznej drogi mówi on o psychologii, której dziełem ma
być Zbudowanie prawdziwej jedności świadomości, to psychologię tę
pojm uje w sposób bardzo swoisty. Jej przedmiotem ma być bowiem
„jedność świadomości jedności k u ltu ry ” 54. Chodzi więc o w ykrycie czy
skonstruowanie jedności, która stanowi podstawę jedności kultury,
a więc o taką jedność, dzięki której k ultura ludzka jest jedna mimo
ogromnej różnorodności swych przejawów. Psychologia, o którą chodziło
Cohenowi, musiałaby więc być nauką o kulturze, która badałaby „fakt
k u ltu ry ” w podobny sposób, w jaki filozofia transcendentalna bada
„fakt nauki”. Po to jednak, by badania takie mogły dojść do skutku,
konieczne jest przyjęcie „hipotezy” o jedności ludzkości. Jest to „hipo
teza”, o której prawdziwości nie można, wątpić, ponieważ jest ona tym,
co najpewniejsze i najbardziej podstawowe, nie chodzi tu bowiem o za
łożenie, którego prawdziwość może być podana w wątpliwość, lecz
0 hipotezę będącą czymś takim, jak idea platońska.
Zwątpienie w identyczność naukowego rozumu byłoby — zdaniem
Cohena — „głupotą i szaleństwem”. Wątpić w jedność moralnego rozu
m u człowieka mógłby tylko Mefisto. Największy cud stanowi jednak to,
że geniusz artysty we wszystkich rodzajach sztuk, u wszystkich ludów
1 we wszystkich epokach może „zakreślać swój cudowny krąg zawsze
tylko po tym samym torze” — pisał Cohen w swojej Estetyce, będącej
ostatnią częścią jego System u 55.
Prawdziwą jedność świadomości można znaleźć jedynie we wzajem
nym przenikaniu się różnych obszarów kultury. Jedność świadomości,
będąca fundamentem jedności ludzkiej kultury, nie oznacza identycz
ności ciała i duszy, m aterii i świadomości, lecz wzajemne powiązanie
ze sobą różnych poziomów i obszarów powstających w trakcie rozwoju
ludzkiej kultury. Psychologia musi prześledzić te rozmaite rodzaje jed
ności, pojawiające się u poszczególnych ludzi i poszczególnych ludów,
mając na uwadze wielorakość ich wzajemnych oddziaływań. Problem
jedności świadomości może zostać rozwiązany dopiero wówczas, gdy
wyjdziemy od problem u jedności kultury. Psychologia powinna stworzyć
„encyklopedię systemu filozofii” — stwierdza Cohen w zakończeniu
E stetyki S6.
Tak więc przed psychologią stanęło zadanie, którego ogrom przerastał
siły jednego człowieka. Miała ona objąć całość ludzkich dziejów i od
słonić jedność najróżniejszych przejawów ludzkiej twórczości. Trudno
więc się dziwić, że Cohen nie napisał czwartej części System u filozofii;

54 Ibidem, s. 429.
55 Ibidem, s. 430.
56 Ibidem, s. 432.
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musiałaby być ona obszerniejsza niż trzy pierwsze razem wzięte. W ja
kimś sensie wyręczył go Cassirer, pisząc swoją Filozofią form symbolicz
nych. W jakim stopniu dzieło to stanowi realizację projektu Cohena,
a w jakim, od niego odbiega, n,ie mogę w tym miejscu rozstrzygać. Warto
jednak zanotować podobieństwo intencji wyjściowej, a także to, że być
może Cohenowska koncepcja psychologii, jako wiedzy opartej na badaniu
kultury, zarówno w jej w ew nętrznej jedności, jak i wielości kierunków
rozwoju, stanowiła inspirację dla przedsięwzięcia Cassirera.
Na uwagę zasługuje fakt, że Cohen zamiast psychologii napisał Re
ligią rozumu, idąc w ten sposób, raz jeszcze, śladem Kanta. Ta ostatnia
książka Cohena poświęcona jest religii żydowskiej. Stara się on wydobyć
na jaw racjonalny charakter tej religii i wykazać, że podobnie jak nauka
czy filozofia ma ona swe korzenie w rozumie. Nie ulega wątpliwości, że
do napisania tego dzieła skłoniły Cohena motywy natu ry osobistej, głę
boka religijność i przywiązanie do judaizmu.
Te okoliczności osobiste nie zmieniają jednak faktu, że książkę tę
można potraktować jako pierwszy krok w kierunku realizacji zadania
postawionego przed psychologią. Nie bez racji bowiem badanie kultury
można rozpoczynać od badań nad religią, tym bardziej że religia żydow
ska w raz z filozofią grecką stały się rzeczywiście źródłami europejskiej
kultury.
Jeśli jedność świadomości, która „jest najwyższym problemem syste
matycznej filozofii” 57, ma być odnaleziona dzięki badaniu kultury,
a kulturę trzeba rozpatrywać w jej historycznym rozwoju, to po to, by
wyjaśnić sens rzeczywistej jedności świadomości, m usim y sięgnąć do hi
storycznych źródeł kultury. Sama świadomość jest zresztą „jedynie in
nym wyrażeniem dla historii” 58. Jeśli bowiem żywą jedność świadomości
znajdujem y w jedności kultury, której fundam ent stanowi jednośq ro
dzaju ludzkiego, a kulturę tę pojm ujem y jako rzeczywistość konkretną
i faktyczną, ą więc taką, która realizuje się w toku dziejów ludzkości,
poszukiwanie jedności świadomości prowadzić rrjusi do historii, stanowięcej źródło badanej przez nas kultury.
W poszukiwaniu jedności świadomości odbyliśmy więc długą drogę.
Wyszliśmy od czysto logicznie pojętej jedności apercepcji, a doszliśmy
do historii, w której łączą się ze sobą nauka i etyka, sztuka i religia.

57
H. Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, Köln 1959,
s. 440.
,,
...
,
88 Ibidem, s. 5:
das Bew usstsein ist eigentlich nur ein anderer Ausdruck für
die Geschichte. Wie alle Kultur von der Geschichte aufgerollt wird, ebenso auch
vom Bew usstsein”.
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ROZUM

Ostateczne źródło jedności k u ltury znajduje Cohen w rozumie. Jest
bowiem przekonany, że tylko to należy do kultury, co w taki czy inny
sposób uczestniczy w rozumie. Religia stanowi najbardziej pierwotną,
najbardziej elem entarną formę przejaw iania się rozumu i dlatego znaj
dujem y ją u źródeł wszelkiej kultury. Właściwym podmiotem k u ltury
i przedmiotem psychologii jest więc rozum ludzki we wszystkich swoich
przejawach. Wszelka wartość, etyczna, estetyczna bądź religijna, może
wykazać swoje prawo do bycia wartością tylko poprzez wykazanie swe
go zakorzenienia w rozumie. Stąd spotykamy niekiedy u Cohena tw ier
dzenia zdumiewające i budzące sprzeciw, a będące jedynie wyrazem
niezłomnej konsekwencji jego racjonalizmu. „Prawdziwa poezja tak jak
wszelka prawdziwa sztuka jest wewnętrznie duchowo powiązana z nauką,
z filozofią. Im potężniejsza poezja, tym ściślejszy jest jej związek
z nauką i filozofią” 59. Dla wyjaśnienia trzeba jednak powiedzieć, że
zarówno filozofię, jak naukę pojmował Cohen bardzo szeroko, a ciągłe
podkreślanie przez niego związku między obszarami kultury, które wy
dają się nie mieć ze sobą nic wspólnego, ma na celu wykazanie, iż każdy
z nich musi podlegać jakiejś określonej prawidłowości. Nigdy natom iast
nie usiłuje on redukować jednych prawidłowości do drugich ani sprowa
dzać wszystkich do jakiegoś jednego, powszechnie obowiązującego prawa.
Wręcz przeciwnie, z takim samym uporem, z jakim podkreślał wzajemną
przynależność różnych dziedzin kultury, bronił także ich odrębności
i nieredukowalności do siebie nawzajem. Nie ustalał też między nimi
hierarchii, co różni go wyraźnie od Hegla, z którym — jak nietrudno
zauważyć — bardzo wiele go przecież łączy. Każda dziedzina k u ltu ry
ma swoje własne zadanie do spełnienia i żadna inna nie może jej w tym
wyręczyć. Jeśli więc zastanawiamy się na przykład nad w zajemnym
stosunkiem etyki i religii, to musimy dojść do wniosku, że choć etyka
jest absolutnie autonomiczna, a określenie najwyższych celów i norm
moralnych nie musi odwoływać się do nakazów religii, to jednak, z racji
swego abstrakcyjnego charakteru, pozostawia poza swym zasięgiem to,
oo dotyczy indywidualności ludzkiej, i musi zostać uzupełniona przez
religię i sztukę, które biorą zawsze pod uwagę człowieka jako jednostkę,
jako jedyne i niepowtarzalne indywiduum. Tak więc różne dziedziny
k ultury odsyłają jakby do siebie nawzajem, każda zakłada wszystkie
inne i może zostać w pełni pojęta jedynie w powiązaniu z nimi. W taki
właśnie sposób przejawia się jedność ludzkości i jedność k u ltu ry i taki
też jest sens jedności świadomości, będącej najwyższym celem i zarazem
założeniem rozwoju ludzkości.
59 H. Cohen, Ethik..., s. 481.
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Jedność świadomości i jedność kultury, która jest jej wyrazem, nie
byłaby możliwa, gdyby nie miała swego źródła w rozumie. To właśnie
dlatego, że źródłem jedności k u ltu ry ludzkiej i jedności samej ludzkości
jest rozum, wszystkie dziedziny ludzkiej twórczości dają się ze sobą
powiązać. Dlatego Cohen mógł powiedzieć: „Co dotyczy nauki, w nie
mniejszym stopniu dotyczy także religii. O ile bowiem także ona posłu
guje się pojęciami i opiera się na pojęciach, swoje ostateczne źródło
może mieć także tylko w rozumie. A ten jej związek z rozumem określa
i w arunkuje jej związek z filozofią” 60.
Jakkolw iek uznanie systemu Cohena za w ynik absolutyzacji myśle
nia naukowego byłoby oceną zbyt powierzchowną, trzeba jednak przyz
nać, iż dokonuje on absolutyzacji myślenia pojęciowego, eo sprawia, iż
filozofia jego stanowi najbardziej skrajną postać racjonalizmu od czasu
Hegla. Podobnie jak dla Hegla, także dla Cohena obszarem działania
rozum u nie są jedynie nauka i filozofia, „rozum nie wyczerpuje się
w nauce i filozofii” 61, nie m niej dobitny wyraz znajduje bowiem także
w sztuce i religii. Chociaż rozum jest „początkiem wszelkiej ludzkiej
świadomości” 62, nie można przeoczyć różnicy między świadomością i ro
zumem. Nie można utożsamiać rozumu po prostu z duchem ludzkim,
lecz jedynie z taką jego formą, którą można znaleźć wszędzie tam, gdzie
mamy do czynienia z jakimś rodzajem prawa. Sam rozum bowiem „jest
organem praw a” e:!. Praw a i prawidłowości mogą być jednak bardzo
różne. Ich wspólną cechą jest siła jednocząca, zawarta w każdym prawie,
dzięki której to, co różnorodne i rozproszone, może zostać uporządkowane
w jedną całość. Jest tak zarówno w nauce, jak i sztuce. Z tego samego
też powodu i nauka, i sztuka przyczyniają się do jednoczenia ludzkości
i jako takie m ają wielką wartość etyczną. Można więc przypuszczać,
że — jak słusznie zauważył w swej książce o Cohenie D. Adelm ann —
podstawą matematyczno-przyrodniczego wyjaśniania świata jest przeko
nanie, iż prawdziwe może być tylko takie wyjaśnienie przyrody i świata,
które potrafi przedstawić przyrodę jako jeden świat wspólny wszystkim
ludziom 64. Nauka, która w jednolity sposób objaśnia ogromną różno
60 H. Cohen, Religion..., s. 6: „Was von aller W issenschaft gilt, gilt nicht minder
auch von der Religion. Sofern auch sie in Begriffen besteht und auf Begriffen
beruht, kann ihre letzte Quelle auch nur die Vernunft sein. Und dieser ihr Zusam
m enhang m it der Vernunft bestimmt und bedingt ihren Zusammenhang m it der
Philosophie, als der allgem einen Vernunft der m enschlichen Erkenntnis”.
61 Ibidem, s. 8.
62 Ibidem.
63 Ibidem, s. 12: „Die Vernunft ist das Organ des Gesetze. [...] wo G esetzlich
keit w altet, da ist das Gebiet der Vernunft gesichert. [...] was könnte eine andere
Vernunft an Sicherung und Gewissheit mehr bieten als die Gesetzlichkeit.”
64 D. Adelmann, Einheit des Bewusstseins als Grundproblem der Philosophie
H. Cohens, Heidelberg 1968, s. 126.
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rodność zjawisk, poddając je wszystkie wewnętrznie powiązanemu syste
mowi praw, łączy ze sobą ludzi różnych kultur. Podobną myśl spotyka
my często także u współczesnych myślicieli i uczonych, zaś szczególnie
dobitny wyraz znalazła ona u C. F. Weizsackera.
Wydaje się niekiedy, że sam Cohen dokonuje absolutyzacji rozumu
właśnie ze względu na zaw artą w nim siłę jednoczącą. To, co jest dzie
łem rozumu, łączy ludzi, a nie dzieli, dlatego właśnie sam rozum posiada
najwyższą wartość etyczną. Podstawową ideą przenikającą całe dzieło
Cohena jest głębokie przekonanie o jedności ludzkości; być może ta właś
nie idea jest dla niego najważniejsza. Można przypuszczać, że właśnie
w iara w jedność ludzkości i we wspólny dla wszystkich ludzi ideał
człowieczeństwa w powiązaniu z wiarą w jednego Boga była najgłębszym
źródłem cohenowskiego racjonalizmu. Jest jeden Bóg, jeden rozum, jedna
nauka, jedna etyka i jedna prawdziwka religia. Na różnych obszarach
i w różny sposób potwierdza się ciągle ta sama prawda.
Jest rzeczą znamienną, że ostatni rozdział Religii rozum u — ostatniej
książki Cohena — nosi tytuł: „Pokój”. Pokój jest „symbolem ludzkiej
doskonałości” i „celem świata moralnego” 65. Będąc „najwyższym celem
człowieka”, jest zarazem jego największą siłą. Pokój jest jednocześnie
czymś najbardziej indywidualnym i najbardziej powszechnym. Dotyczy
przede wszystkim stosunków ludzi między sobą; „jeśli nie ma pokoju
między mną i moim bliźnim, nie mogę także mieć żadnej nadziei na
pojednanie z Bogiem i w równie małym stopniu mogę liczyć na pokój
w m ojej własnej duszy” e6.
Ponieważ pokój jest najwyższym celem człowieka, właśnie jemu
muszą służyć wszystkie inne cele natury i ducha. Albowiem „pokój jest
koroną życia” 67. Czy myśli te, choć wyrażone nieco archaicznym języ
kiem, straciły swoją aktualność? Czy dziś, gdy minęło już przeszło pół
wieku, ostatnie słowa starego filozofa nie dotykają tego, co stanowi naj
większy problem czasów dzisiejszych? Źródło ich największego niepokoju
i największej nadziei.
85 H. Cohen, Religion..., s. 516—518: „Die Einheit des m enschlichen Bewusstseins
wird hier durch den Frieden der Seele ausgedrückt. Daher lässt sich der Friede
auch betrachten als das Prinzip des Zwecks. Gott als Zweck ist gleichbedeutend
m it Gott als Frieden. Der Friede, der das Ziel der sittlichen Welt bildet, muss
daher auch als ihre Uxlkraft gelten. [...] Der Friede, als das höchste Ziel des Men
schen, ist zugleich die höchste Kraft des Menschen. Der Friede ist die V olkom m enheit”.
66 Ibidem, s. 526.
67 Ibidem, s. 531: „Das Reich Gottes ist das Reich des Friedens für alle Völker
der einigen Menschheit. A ller Sinn, aller Wert des Lebens liegt im Frieden.
Der Friede ist die Krone des Lebens”.
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HERMANN COHENS TRANSZENDENTALISMUS
Zusammenfassung
Der Schwerpunkt der im Aufsatz dargelegten Ideen Hermann Cohens liegt
auf den Fragen, die m it dem transzendentalen Charakter seiner Philosophie in
Verbindung stehen. Es wird der Zusammenhang des Neukantianismus m it dem
Gedankengut des deutschen Idealismus heirvarigehoibeni und der Vf. betont, dass
Kants Transzendentalismus in der neukantischen Philosophie in jener Epoche zum
ersten Mal w ieder zur Geltung gekommen ist.
Dargelegt wird Cohens Deutung der Kant’schen Philosophie. Darauf folgen
die Deutung der Geltung der W issenschaft betreffende Fragen. Ein wesentliches
Problem steckt in der Interpretation des Cohen’schen Realitätsbegriffs: dem Vf.
nach bildet für Cohen das reine Denken die Urquelle aller Realität. Es folgt die
Darlegung des Vernältnisses zwischen Philosophie und W issenschaft bei Cohen.
Vf. bezeichnet näher, worin die Besonderheit des Cohen’schen Idealismus und R a
tionalism us besteht und versucht die Frage zu beantworten, w elche Bedeutung der
Einheit des Bewusstseins zukommt.
Der w ichtige Begriff der Vernunft in Cohens Deutung führt den Vf. zu Fragen,
die m it der Cohen’schen Auffassung der Kultur und der Geschichte in Verbindung
stehen. In der Einheit der Vernunft ist nämlich die Einheit des Bewusstseins und
deren Ausdruck, die Einheit der Kultur verwurzelt. In Cohens Glauben an die
Einheit der gesamten Menschheit und an das allen gem einsam e M enschheitsideal
liege vor, dem Vf. nach, die eigentliche Quelle von Cohens Rationalismus. <

