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Justyna Nowotniak

Filozofia i życie
Dialog i polemika między J. G. Fichtem 

a F. H. Jacobim

„Po cóż więc spekulatywne stanowisko, a wraz z nim cała filozo
fia, jeśli nie służy ona życiu? Gdyby ludzkość nigdy nie skosztowała 
tego zakazanego owocu, mogłaby się obywać bez całej filozofii. Ale 
jest jej wszczepiona wola bezpośredniego oglądania — a nie tylko 
w odbitym świetle — owego regionu rozciągającego się ponad indy
widuum i pierwszy, kto podniósł kwestię istnienia Boga, przełamał 
granice, wstrząsnął najgłębszymi filarami ludzkości i wprawił ją 
w spór z sobą samą, spór, który nie jest jeszcze zażegnany i który 
można zażegnać tylko śmiało postępując aż do najwyższego punktu, 
z którego spekulatywny i praktyczny [punkt widzenia] jawią się jako 
zjednoczone. Zaczęliśmy filozofować z buty i zniszczyliśmy przez to 
naszą niewinność i odtąd filozofujemy z potrzeby zbawienia siebiel ”

Korespondencyjna wymiana myśli między Johannem Gottliebem Fichtem 
a Friedrichem Heinrichem Jacobim rozpoczyna się w roku 1794, a więc wte
dy, kiedy Fichte po raz pierwszy wykłada i ogłasza drukiem swoją „teorię 
wiedzy”. Przesyła on wówczas Jacobiemu (starszemu odeń o całe pokolenie 
i znanemu już autorowi tekstów filozoficznych i utworów literackich) pierw
szą część Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre ze słowami: „Jeśli 
w ogóle jest w Niemczech jakiś myśliciel, z którym życzyłbym sobie i mam

1 List do Jacobiego z 30.08.95, w: J. G. Fichte, Briefe, hrsg. v. M. Buhr, Leipzig 1986, 
s. 184/185.
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nadzieję porozumieć się w moich szczególnych zapatrywaniach — to Pan nim 
jest...” 2. Jacobi towarzyszy więc myśli Fichtego od początku. Zarówno listy, 
jak i teksty teoretyczne Fichtego z lat 1794-1798 poświadczają jego fascynację 
„duchową osobowością” Jacobiego; wpływ tego ostatniego na kształtowanie 
się koncepcji Fichtego widoczny jest już w obrębie samej Grundlage (w jej 
części praktycznej, pisanej i wydanej później niż część pierwsza, teoretyczna). 
Lata te można by uznać za czas dialogu między myślicielami, dialog ten 
wszakże owocuje u schyłku wieku ostrym sporem.

Burzę rozpętał Jacobi listem do Fichtego w marcu 1799 roku. List ten 
został następnie ogłoszony drukiem, docierając do szerszej publiczności i wy
wołując żywe dyskusje. Dopiero wówczas zaczyna świtać Fichtemu, że Jacobi 
nie jest może w pełni jego „bratem w duchu”, że może on krytykować jego 
poglądy — choć wciąż nie godzi się właściwie z tą myślą. W każdym razie 
wątpliwości Jacobiego co do teorii wiedzy znajdują wyraźne odbicie w tek
stach Fichtego dopiero po wspomnianym liście (a więc na przełomie wieków)
— i ten właśnie list będzie nas tu głównie interesował. Nie możemy przed
stawić wyczerpująco całej historii związku Fichte-Jacobi (który zresztą do 
końca pozostał związkiem opartym o słowo pisane). Nie możemy też, nieste
ty, poświęcić należytej uwagi osobie Jacobiego — parę słów jednak musi się 
powiedzieć.

Jacobi odegrał znaczącą rolę w biografiach intelektualnych wielu głośnych 
postaci drugiej połowy XVIII wieku. Na gruncie niemieckim, gdzie ton myśli 
filozoficznej nadawała wówczas ciągle filozofia szkolna, zinstytucjonalizowa
na (co zresztą zachowuje ważność po dziś dzień), Jacobi był pewnym kurio- 
sum. Nie był bowiem „zawodowym filozofem”, pozostawał wszakże w oży
wionych kontaktach intelektualnych z ważnymi osobistościami świata myśli, 
a jego wiedza, dociekliwość i „otwarta głowa” wywoływały ferment w zasta
łym światku szkolnych dysput filozoficznych. Do niemieckiej filozofii wnosił 
przy tym Jacobi coś z francuskiego dystansu i lekkości; choć sam Niemiec, 
wychowany został na francuskiej literaturze, a jako młody człowiek (w latach 
60 XVIII wieku) był zapalonym zwolennikiem Rousseau.

Zasłynął w latach 80, dzięki Książeczce o Spinozie3, która wywołała burz
liwą dyskusję wokół czołowej postaci niemieckiego Oświecenia, Gottholda 
Ephraima Lessinga i zarazem przyczyniła się w ogromnym stopniu do roz
budzenia zainteresowania Spinozą. W Książeczce bowiem przytaczał Jacobi 
rozmowę, jaką odbył z Lessingiem, w której ten miał się zaprezentować jako 
spinozysta — co dla ówczesnego ucha brzmiało właściwie tak samo, jak „atei
sta”, i tak właśnie przez wielu (z Mosesem Mendelssohnem na czele) zostało 
odebrane. Jacobi toczył z Mendelssohnem „spór o Lessinga”, tj. o jego 
„prawdziwe” stanowisko w kwestii istnienia i natury Boga, a zarazem

2 List do Jacobiego z 29.09.94, Briefe, op. cit, s. 121.
3 Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, München 1912.
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i o „właściwe” rozumienie Spinozy. Jacobi stał się więc mimo woli kimś w ro
dzaju specjalisty od cudzych poglądów i tę rolę — pośrednika między róż
nymi poglądami oraz sceptyka, nie biorącego do końca niczyjej strony w dog
matycznych sporach filozoficznych — odgrywał i później. Za kulisami „wiel
kich spraw” — głośnych dzieł i nazwisk — Jacobi dyskutował z wieloma 
myślicielami, żywo reagując na aktualne „wydarzenia intelektualne”. W la
tach 90 odegrał niebagatelną rolę w dyskusjach nad Kantem4. Przełom wie
ków to polemika z Fichtem. Początek wieku XIX przynosi m. in. polemikę 
z Schellingiem. Ci wielcy z reguły go krytykowali (w tym gronie znalazł się 
także Goethe, z którym Jacobi spierał się o Rousseau i Hegel, „używający” 
sobie na Jacobim). Najpierw jednak fascynował i zapładniał swych później
szych adwersarzy (chcących przez tę krytykę nabrać samoistności, „odciąć się 
od źródeł”); „starszy” Schelling będzie krytykował Jacobiego po tym, jak 
młody Schelling obwieszczał światu, iż naczelnym zadaniem filozofii jest „od
słanianie bycia”, cytując Jacobiego Książeczkę o Spinozie5.

Wspominany list Jacobiego do Fichtego z 1799 roku bywa niekiedy nazy
wany Nihilismusbrief, jako że Jacobi wydobywa w nim na jaw negatywny czy 
wręcz destrukcyjny charakter filozofii dla innych wymiarów życia człowieka. 
Poniżej przedstawiamy niektóre z zastrzeżeń i wątpliwości, jakie budzi w Ja
cobim fichteańskie ujęcie filozofii. Nie chodzi wszakże o jakiś przedawniony 
spór o historycznym tylko znaczeniu, wręcz przeciwnie: mamy tu do czynienia 
z konfliktem postaw oraz z napięciami, w jakie uwikłana jest sama aktywność 
filozofa (niezależnie poniekąd od jego teoretycznego stanowiska), a są to na
pięcia, powiedziałabym, ż y w o t n e  — takie, którymi filozofia się karmi, 
a o których rzadko kiedy wprost mówi. Adresatem pytań Jacobiego nie jest 
„naga myśl”, abstrakcyjna zawartość czyichś poglądów, lecz raczej „całość”, 
na gruncie której poglądy te są formułowane, ich znaczenie dla tego, co „in
ne”, nieteoretyczne, i ich związek z „filozofującą osobą”. A pytania takie wca
le nie są ochoczo podejmowane; często bowiem uprawia się filozofię wcale nie 
jako „poznanie siebie”, lecz raczej jako poznanie jakiejś abstrakcyjnej „istoty 
rzeczy”, a to w duchu Wielkiej Nauki, tak iż filozofia wydaje się wręcz narzę
dziem służącym do abstrahowania „od siebie”. Z czymś takim mamy właśnie 
do czynienia w przypadku Fichtego. On sam zresztą otwarcie to przyznaje, 
wikłając się przy tym wszakże w niemałe sprzeczności. Skądinąd bowiem

* Zob. zwłaszcza Über den transzendentaler Idealismus (dodatek do David Hume über Glau
ben, oder Idealismus und Realismus. Ein Gespräch), F. H. Jacobi, Werke, Bd. 2, Darmstadt 1968.

5 F. W. J. Schelling, Vom Ich als Prinzip der Philosophie..., w: Sämmtliche Werke, Stuttgart 
u. Augsburg 1856, 1/1, s. 186. Por. Jacobi: Über die Lehre des Spinoza, op. cit. s. 78: „Według 
mego sądu największą zasługą badacza jest odsłanianie i objawianie bytu [Dasein]... Wyjaśnienie 
jest dlań środkiem, drogą do celu, najbliższym celem — nigdy nie ostatecznym. Jego celem osta
tecznym jest to, co się nie da wyjaśnić: to, co nie da się rozłożyć, to, co bezpośrednie i proste.” 
(Schelling cytuje cały ten fragment z Jacobiego, aczkolwiek nie całkiem dokładnie: mówi na przy
kład nie — jak Jacobi — o Dasein, lecz o Sein.)
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twierdzi (jak głosi najlepiej chyba znane jego powiedzenie), że wybór filozofii 
„zależy od tego, jakim się jest człowiekiem” 6 i że filozofia osiąga swoj cel 
wtedy, gdy człowiek stanowi doskonałą jedność, gdy Jego wolny sąd w filo
zofowaniu doskonale zgadza się z sądem narzucającym się mu w życiu” 7. Ry
sująca się tu sprzeczność między ujęciem filozofii jako wymagającej totalnego 
zaangażowania „całego człowieka” (z „charakterem”, moralnymi przeświad
czeniami, całą energią ducha) a ujęciem jej jako bezosobowej nauki i „nagiej 
spekulacji”, w której, jak powiada Fichte, „nie można i nie należy się w pełni 
indywidualizować” 8 — sprzeczność ta była, jak sądzę, jednym z głównych 
czynników pchających Jacobiego do polemiki z Fichtem.

Ponieważ uwagi Jacobiego zakładają znajomość teorii wiedzy, to przywo
łuję też — z konieczności hasłowo — te punkty koncepcji Fichtego, w które 
uderza krytyka Jacobiego. Tak więc punkty 1-3 to opis pola problemowego, 
na którym spotykają się i zderzają ich poglądy — nim jeszcze Fichte zareagu
je na list Jacobiego. W punkcie 4 pokazuję tę reakcję i to, jak stara się Fichte 
wyjść na przeciw Jacobiemu, a w punkcie 5 — jakie napięcia w stanowisku 
Fichtego ujawnia (i wzmaga jeszcze) ta krytyka.

1. Jacobiego obrona rzeczywistości pozapojęciowej

Jedno z imion rzeczywistości, w obronie której występuje Jacobi przeciw 
roszczeniom spekulacji, to „Bóg”; wiara i uczucie domagają się tu swych praw 
przeciw wszechogarniającym roszczeniom systemu pojęciowego. Tematycznie 
i historycznie sytuuje to polemikę Jacobiego z Fichtem w obszarze tzw. At- 
heismusstreit. Spór ten miał i teoretycznie, i osobiście niemałe znaczenie dla 
Fichtego. Oskarżenie o ateizm —- wraz z „niepokorną” reakcją Fichtego
— doprowadziło do utraty profesury w Jenie. Spór ten określił też w pewnej 
mierze kierunek przemian, jakie później nastąpiły w systemie. Jacobi nie był 
zaangażowany w ów spór od strony instytucjonalnej i nie był też jego inic
jatorem — jego głos dołączył się tylko do rozgorzałych już dyskusji, nadając 
im zarazem dopiero wysoką rangę filozoficzną. Nam nie chodzi wszakże
o kwestię ateizmu (która nie jest bynajmniej jedynym problemem w liście

6 Erste Einleitung in die Wissenschafts/ehre, Fichtes Werke, hrsg. v. I. H. Fichte, Berlin 1971, 
I, s. 434 (cytowane dalej jako FA).

1 Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, FA I, s. 512.
* Über Geist und Buchstab in der Philosophie, w: J. G. Fichte, Gesamtausgabe der Bayeri

schen Akademie der Wissenschaf ten, hrsg. v. R. Lauth u. H. Jacob, 1962 i n. (dalej cytowane 
jako AA), 11/3, s. 339. Por. list do Reinholda z 18.09.1800 (Briefe, op. cii. s. 306): „W tym 
obszarze, w którym wyłącznie pojawia się moim zdaniem indywiduum, tj. w osobistej rozmowie, 
nie zna mnie Pan,... Co się zaś tyczy pisarstwa, to... w nim nie znajduję nic z indywidualności, ani 
mojej, ani innych.”
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Jacobiego), lecz przede wszystkim o wpływ Jacobiego na fichteańskie ujęcie 
samej filozofii, jej natury, granic i stosunku do rzeczywistości pozadyskur- 
sywnej.

Jacobi występuje w obronie tego, co „inne”, tego, co nie mieści się w sys
temowych konstrukcjach. Można powiedzieć, że w osobie Jacobiego domaga 
się uznania jednostka w ogóle — z wszystkim tym, co wykracza poza ramy 
spekulatywnego systemu, ze swoją indywidualnością, uczuciami, ze swoim 
„niesystematycznym” byciem. Jacobi nie akceptuje więc roszczeń filozofa, 
który swój własny stosunek do rzeczywistości uznaje za normę tak pod 
względem teoretycznym, jak i moralnym (jak to czyni Fichte). Rozumie on 
dążenie Fichtego, by filozofia była w naukowy sposób „czysta” i samoistna
i by posiadała jednolitą, systematyczną formę. Potrzeba zbudowania formal
nie jednolitego systemu jest dlań uzasadniona — immanentnie, na gruncie 
teorii wiedzy i w jej obrębie. Niepokojące jest dlań natomiast to, że teoria ta 
pretenduje do absolutnego, bezwzględnego obowiązywania, i to nie tylko 
jako pewien opis, ale jako swoista rzeczywistość — nie godzi się więc na 
hegemonię filozofii:

„Obaj chcemy zatem [...], by nauka wiedzy była doskonała, ale z tą różni
cą, że Pan chce wykazać, że podstawa wszelkiej prawdy leży w nauce wiedzy; 
ja  zaś chcę ujawnić, że ta podstawa, samo to, co prawdziwe, jest z konieczności 
poza nią. Mój cel nie wchodzi wszelako w drogę Pańskiemu, tak jak Pański
— mojemu, gdyż odróżniam prawdę od tego, co prawdziwe” 9.

Ponieważ nasi dwaj myśliciele próbują jednak znalezć wspólny język, to 
ich zamysły wchodzą sobie wzajemnie w drogę — każdy z nich na swój spo
sób zakłada, że istnieją jakieś punkty styczne w ich myśleniu10. Inaczej mó
wiąc, żadnego z nich nie zadowala takie widzenie „prawdy” bądź „tego, co 
prawdziwe”, które nie obowiązywałoby w ogóle drugiego. „Prawda” w teorii 
wiedzy — zniewalająca rzekomo dla każdego — jest zdaniem Jacobiego cał
kiem pozbawiona treści, temu właśnie zawdzięczając swą ogólność. Taka 
„czysta” nauka zapomina jego zdaniem ó tym, co „inne”, i nie zna swoich 
ograniczeń; pretenduje ona bowiem do całościowości, ma, jak powiada Fich
te, „wyczerpać całego człowieka i może on ją ująć tylko z pomocą zupełnej 
całości swoich władz” 11.

9 F. H. Jacobi an Fichte in Jena. Im Druck veröffentlichter Brief, AA, III/3, s. 231/232. (Dalej 
cytowane jako Jacobi an Fichte.)

10 Zwłaszcza Fichte: „Tego lata znowu czytałem Pańskie pisma i znowu, i jeszcze raz i wszę
dzie zadziwia mnie rzucająca się w oczy jednorodność naszych filozoficznych przekonań. Publicz
ność — a może i Pan sam — ledwo uwierzy w tę zgodność...” (List z 30.08.95, Briefe, op. cit., 
s. 183) „Tak, drogi, szlachetny człowieku, zgadzamy się całkowicie; a ta zgodność z Panem bar
dziej niż cokolwiek innego dowodzi mi, że jestem na słusznej drodze.” (List z 26.04.96, op. cit., 
s. 191/192). Ale także później, po liście Jacobiego, Fichte nie przyjmuje w zasadzie do wiadomo
ści jego krytyki — jako krytyki.

11 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, FA I, s. 284.
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„Poza nauką” jest dla Jacobiego z jednej strony wyższa rzeczywistość, 
w której musi być zakorzenione myślenie n, a z drugiej — indywidualna ca
łość osoby wyznającej daną filozofię. Niechętny autorytetowi wszechogarnia
jącej Nauki i Pojęcia, Jacobi optuje za „tym, co prawdziwe” (podobie za „o- 
sobą” i „byciem”), a przeciw „prawdzie” („osobowości”, „bytowi”). Ogólniki 
te zapoznają naturę tego, co konkretne, niewywodliwe z pojęć i niewyczerpal- 
ne w nich (a co wcale nie jest tylko jakąś nieistotną „resztą”). Dostęp do tego, 
co prawdziwe, otwiera Jacobiemu akt wykraczajacy poza systemową wiedzę
i podejmowany po części przeciw roszczeniom tej wiedzy. Wytwory systemów 
bowiem (czy będzie to Spinozjańska substancja, czy Fichteańskie Ja) mają to 
do siebie, że — zamiast odsyłać do rzeczywistości pozapojęciowej — zaczyna
ją ją zastępować, a jako takie nie są już pomocą, lecz przeszkodą w jej od
słanianiu. Ogólność i ekspansywność pojęciowych konstrukcji sprawia, że sta
ją się one czymś ważniejszym niż rzeczywistość, którą miały ująć: narzucają 
się one jako coś koniecznego, od czego nie sposób przejść do — różnej prze
cież od nich — rzeczywistości13. By sięgnąć poza nie, niezbędne jest salto mor- 
tale14, wyrwanie się z całego systemowego ciągu, wyskoczenie zeń. To „nie
kontrolowane odniesienie” do czegoś nieuwarunkowanego nie da się ująć 
w systemie (a Fichte starał się je właśnie ująć w naczelnej zasadzie swej teorii
— zasadzie absolutnego samozakładania Ja). Pojęciowe konstrukcje nie sięga
ją do tego, co nieuwarunkowane, a jako wytwory rozumu teoretycznego nie 
wytrzymują przy tym (jak u Kanta) konsekwentnej krytyki. Tak więc świado
mość niewiedzy jest dla Jacobiego czymś wyższym niż (najwyższa dla Fich- 
tego, a uosobiona w jego systemie) wiedza i nauka — świadomość ta jest 
niedostępną nauce siedzibą tego, co prawdziwe15. Można by na to wprawdzie 
powiedzieć, że przecież Fichte także uznaje za niezbędne wyrwanie się z sy
stemu pojęciowej konieczności, i że trudności, jakie napotyka chcąc ująć w sy
stemie wykraczający poza nią akt wolności, ukazują pośrednio nieredukowal- 
ną swoistość tego aktu. Tylko że wciąż właśnie dąży do objęcia go systemem, 
a więc — z punktu widzenia Jacobiego — nie całkiem rozumie jego odrębność
i niezależność od refleksji; chce „włączyć ową siedzibę w obszar nauki i pat
rzeć na nią z góry, ze stanowiska spekulacji, jako rzekomo najwyższego, jako 
stanowiska prawdy samey” l6.

Dla Jacobiego ów akt przekraczający wiedzę pojęciową jest z jednej stro
ny, rzec by można, po części aktem owej wyższej rzeczywistości, a zatem nie 
można go sobie sumiennie i naukowo wypracować, z drugiej zaś — aktem

12 Por. Ober die Lehre des Spinoza..., op. cii. s. 74: „Nie myślenie jest źródłem substancji, lecz 
substancja źródłem myślenia.”

13 Por. tamże: „Powstaje też — gdy składamy i wiążemy tylko to, co w rzeczach wyjaśniałne
— pewien pozór w duszy, który bardziej ją zaślepia niż oświetla.”

14 Zob. Ober die Lehre des Spinoza..., op. cit., s. 69.
15 Jacobi an Fichte, s. 225.
16 Ibidem.
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indywidualnym, a więc również niewykonalnym i w ogóle nieprojektowalnym 
jako coś powszechnego. Z obu stron wchodzi tu więc w grę coś „żywego”
i „niesystematycznego”, czego duch ludzki nie jest w stanie wyprodukować 
ani ująć w oparciu o żadne ogólne zasady. W myśleniu — o ile nie ma być 
ono pustą grą — musi się obcować z czymś realnym, czymś, co skądinąd jest 
dane, a nie wytwarzane tylko przez podmiot. „Wymyślanie” systemu po to, by 
celowo i planowo obcować na jego gruncie z absolutem (czemu Fichte po
święca tak wiele energii) nie gwarantuje wcale myśleniu tej realności i unie
możliwia otwarcie na to, co „dane”. Dla Fichtego bierność w ogóle jest czymś 
niewłaściwym; właściwy jego myśli aktywizm i wynoszenie na wyżyny człowie
czeństwa samoistności podmiotu (przeciw temu wszystkiemu, co dane, fak
tyczne, „tylko będące”, a nie aktywnie urzeczywistaniane) sprzeciwia się ot
warciu na „nieprzetrawioną systemowo” realność. Zasadnicza opcja Fichtego 
za jednością wyklucza zaś możliwość pokojowego współistnienia tych dwóch 
nastawień17.

2. Dążenie do jedności. 
Indywidualność i świat abstrakcji.

Również Jacobiemu droga jest idea jedności i stąd m.in. płynie jego chęć 
zrozumienia Fichtego, deklarującego najwyższą wartość zgodności z samym 
sobą. Zgodność tę jednak różnie pojmują. A że skądinąd Fichte w zgodności 
z sobą upatruje warunek zgodności i interakcji międzypodmiotowej18, to od
mienne o niej wyobrażenia są tym bardziej znaczące.

Dla Fichtego decydujące znaczenie ma jedność i zgodność formalna: 
„Treść moich przekonań będzie się wprawdzie zmieniała wskutek prowadzo
nego dalej badania, ale też nie o nią mi chodzi. Ich forma nigdy się nie zmieni. 
Nigdy też nie dopuszczę do tego, by zmysłowość ani jakakolwiek rzecz, która 
jest poza mną, kształtowała mój sposób myślenia; będę, w granicach mego 
horyzontu, zawsze zgodny z samym sobą, gdyż zawsze będę tego chciał” 19. 
Należy maksymalnie „zbliżyć nasz indywidualny sposób myślenia do ideału

17 E. Lask, Fichtes Idealismus und die Geschichte, Tübingen u. Leipzig, 1902, s. 155: „Jednak* 
że również w okresie największego zbliżenia do Jacobiego zgodność nie była pełna, gdyż pasywny 
pierwiastek nastroju mistycznego nigdy nie da się w pełni zadowalająco pogodzić z postulatem 
absolutnej samoistności, a więc już wówczas szykowało się owo zmaganie, powracające później 
w coraz to nowych formach, zmaganie tytanizmu woli z religijną tęsknotą za stanem doskonałej 
w sobie szczęśliwości. W każdym razie wszędzie natyka się Fichte w owym czasie... na problem 
bierności.”

11 Über Belebung..., FA VIII, ss. 350-351
19 Ibidem, s. 349. O nadrzędności prawa i dążenia do zgodności z sa mym sobą zob. też 

Grundlage des Naturrechts, FA III, ss. 10-11, 48.



ogólnego i koniecznego sposobu myślenia” 20. W dążeniu do tego ideału wszel
ka treść, „materia” przekonań jest, jak się wydaje, przeszkodą — powinno się 
ją w ogóle usunąć. A przy tym wcale nie jest u Fichtego jasne, czym miałaby 
być owa — tak ważna dlań — „forma”, a w związku z tym, na czym tak 
naprawdę zasadza się jedność jego koncepcji. Jedność tę można by najprędzej 
odnaleźć w wyrażanej przez Fichtego w cytowanych słowach woli jedności, 
jak również w jednoczącym „duchu”, którego Fichte przeciwstawia zmiennej 
„literze” 21. Jednakże ta wola i duch, o ile wyrażają się w „literze” systemu 
Fichtego, są na usługach dążenia do jedności formalnej — chodzi o jedność 
osiąganą za cenę abstrakcji od treści przekonań i w ogóle od tego, co szczegó
łowe i indywidualne.

Jacobi nie może zaakceptować dążenia do tak pojętej jedności: „Zgodność 
człowieka z samym sobą, stała jedność — jest tym, co najwyższe w pojęciu... 
Ale ta jedność sama nie jest istotą, nie jest tym, co prawdziwe. Ona sama, 
w sobie tylko, jest czcza, jałowa, pusta. Tak więc jej prawo nie może się też 
nigdy stać sercem człowieka” 22. Mówiąc o sercu Jacobi przypomina, że prze
cież zdaniem Fichtego idealizm ma jednoczyć całego człowieka, wprowadzać 
harmonię w jego istotę, odpowiadać najgłębszym potrzebom ducha, serca, su
mienia — i tego właśnie zadania według Jacobiego nie spełnia teoria wiedzy. 
Uniemożliwia to m. in. owo dążenie do jedności tylko abstrakcyjnej i abs
trahowanie od wszelkiej indywidualności:

„Uczuciem fundamentalnym jest indywidualność; indywidualność jest ko
rzeniem inteligencji i wszelkiego poznania; bez indywidualności nie ma nic 
substancjalnego, a bez substancjalności — w ogóle nia ma niczego. (...) Czy
sta jaźniowość [Selbstheit] jest czystą tożsamością [»Derselbigkeit] bez Tego 
[Der]. Ten czy to jest zawsze z konieczności induwiduum. A zatem u podstaw 
identyczności leży bezwzględnie substancjalność, a u podstaw tej ostatniej
— indywidualność. «Świadomy» to przymiotnik i nie można go pomyśleć bez 
rzeczownika [Substantiv] i ten substancjalny pierwiastek [Substantivus] ujaw
nia się w uczuciu identyczności” 23.

Jacobi krytykuje więc Fichteańskie abstrahowanie od „treści” i prowokuje 
przez to Fichtego do refleksji nad statusem teorii wiedzy — czy jest ona tylko 
„nagą spekulacją”, czy nie pozostaje w istotnym związku z przekonaniami 
samego Fichtego? Teoria wiedzy nie zbliża — zdaniem Jacobiego — człowie
ka do jedności, nie harmonizuje poznania i działania i nie uzasadnia „w wyż
szy sposób” „zwykłej świadomości”. Wręcz przeciwnie: jednostka, od której

20 Über Belebung..., FA VIII, s. 345
21 Zob. Über Geist und Buchstab in der Philosophie (FA VIII) i wykłady pod tym Samym 

tytułem, AA II/3. Uwagi na temat „ducha” i „litery” są nadto rozrzucone w całym dziele Fich
tego.

22 Jacobi an Fichte, s. 243.
23 List Jacobiego do Jean-Paula z 16.03.1800, w: J. G. Fichte im Gespräch, Berichte der Zeit

genossen, hrsg. v. E. Fuchs, Stuttgart-Bad Cannstatt 1980, t. II, s. 307.
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Fichte wymaga zaangażowania „całą duszą w system”, wyobcowuje się z po- 
zarefleksyjnej rzeczywistości — im bardziej się mu oddaje, tym bardziej od
dala się od realności, od tego, co prawdziwe. Zdaniem Jacobiego system nie 
obejmuje tedy i wcale nie powinien objąć „całego człowieka” — absolutne 
zaangażowanie w spekulację oznacza dlań właśnie pewną redukcję „władz” 
człowieka.

Jeśli nawet teoria wiedzy odsyła do jakiejś idealnej jedności teorii i do
świadczenia oraz (wspominanych w cytowanym na początku liście Fichtego 
do Jacobiego) „rozdzielonych stanowisk”, teoretycznego i praktycznego, to 
przynajmniej „najpierw” wymaga ona oddania się spekulacji i „zawieszenia” 
wszystkiego innego; a postępowanie takie zakłada, że realność i doświadcze
nie można „odłożyć na później” i jakby w sposób całkiem wolny decydować 
się na nie. Jacobi powątpiewa w możliwość pełnej abstrakcji od doświadcze
nia i życia (a ją właśnie postuluje Fichte jako konieczny warunek wzniesienia 
się na filozoficzne stanowisko): „To filozofowanie czystego rozumu musi być 
przeto jakimś chemicznym procesem, na skutek którego wszystko poza nim 
przekształca się w nic [...]” 24. Nie da się więc w pełni abstrahować od rzeczy
wistości i nie da się też wyczerpać „najpierw” całej refleksji w systemie
— a przez to wszelkie „potem” czy „inne” traci jakąkolwiek realność. Nie da 
się wszystkiego, co duchowo istotne dla człowieka, „zorganizować”, nie mó
wiąc już o teoretycznym zaprojektowaniu. A to, co prawdziwe, nie odsłania 
się w jednym „miejscu” — na szczycie systemowej konstrukcji (jak to wygląda 
u Fichtego), w pełnej abstrakcji od doświadczenia, życia i indywidualności: 
ich realności nie można ani w pełni przekroczyć, ani zawiesić. Z kolei pew
ność „gromadzona” w systemie (a o uchwycenie jej absolutnego źródła upar
cie zabiega Fichte i sądzi, że naczelna zasada jego systemu sięga tego źródła) 
jest nieprzekładalna na realne odniesienia człowieka do świata, a porządek 
zasad — na doświadczenie. Konstrukcyjno-projektujący stosunek do rzeczy
wistości, spoglądanie na świat ex cathedra jest obce Jacobiemu m.in. dlatego, 
że sam nie jest „zawodowym filozofem” (natomiast dla Fichtego społeczna 
określoność jego zajęcia jest bardzo ważna).

3. Wiara Fichtego w filozofię i sceptycyzm Jacobiego

Według Jacobiego wskutek pełnego zaangażowania w spekulację człowiek 
może utracić zaufanie do swojej (w języku Fichtego — „zwykłej”) świadomo
ści, przeciąć bezpośrednie więzi z tym wszystkim, co teoria wiedzy chce 
w wyższy sposób uzasadnić. Gdzie bowiem miałby być punkt zwrotny, przej
ście od abstrakcji i analizy, od „rozpuszczania istoty w wiedzy” 25 do syntezy?
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21 Jacobi an Fichte, s. 233.
25 Ibidem, s. 234.
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Jak zatem „da refleksja” — oddzielona od praktycznego nastawienia, tylko 
przyglądająca się, bierna — łączy się z praktyczną aktywnością, gdzie owa 
wielka restytucja, ponowne zjednoczenie „oddzielonych stanowisk”? Fichte 
odsyła nieraz do nieokreślonej całości nauki, na którą należy poczekać, wska
zuje na ograniczoność refleksyjnych konstrukcji i samej „litery”. Ale takie 
odesłanie brzmi absurdalnie dla ucha wrażliwego na negatywne momenty sys
temowego myślenia i „nagiej refleksji” (a Jacobi jest na to podobnie czuły jak 
Rousseau): właśnie w tej nieokreślonej perspektywie wymagającej zawieszenia 
innych nastawień i „własnych”, nie zorganizowanych w system przekonań
i intuiqi — gwoli jakiejś obiecywanej pełni — wyraża się totalność i bezwzglę
dność roszczeń spekulacji jako czegoś „oddzielnego”. Sam zresztą mówi Fich
te, przy swej spekulatywnej pasji i pożądaniu systemu pozwalający sobie cza
sem na sceptyczne uwagi (których wszakże nie odnosi jakby wcale do własnej 
teorii): „Jak wiele przepada na długiej drodze od ducha do systemu!” 26

Ale system jest dlań czymś absolutnie koniecznym, a za dążeniem do sy
stemu stoi jego zdaniem „sam rozum”. Fichte eksponuje konstruktywną, .jas
ną” stronę tego dążenia — jego idealny cel — a nie jego cienie, i nie „wyniki” 
refleksji; niewiele tu miejsca na niewiedzę, ku której każe zwrócić wzrok Jaco
bi. I wszyscy mają według Fichtego dążyć (jego śladem) do systemu. Jego 
filozofia jest więc, jak sądzi, potrzebna każdemu. Albowiem pytania, z jakimi 
się ona boryka, dotyczą jego zdaniem całej ludzkości, są czymś występującym 
„wśród ludzi” 27 — skoro się już pojawiły, to każdy powinien przejść odpo
wiednią drogę: poprzez rozdzielenie różnych „punktów widzenia” (a więc
i poprzez system) do — majaczącej na horyzoncie — idealnej jedności. Mając 
na uwadze tę idealną perspektywę zjednoczenia rozdzielonych punktów wi
dzenia można by wprawdzie powiedzieć, że system ma dla Fichtego znaczenie 
tylko relatywne i instrumentalne w dochodzeniu do jedności, że zatem nie jest 
wartością sam w sobie, i że filozof „naprawdę” zwraca się przeciw „dzielącej 
refleksji”, oderwanej od „duszy człowieka” i od życia. Ale systematyczna filo
zofia ma dla Fichtego bynajmniej nie tylko instrumentalne znaczenie. Ważna 
jest właśnie samoistność systemu jako nauki, która ma przy tym jak najbar
dziej obowiązywać innych, a do tego obowiązywania system musi istnieć jako 
coś „oddzielnego”. I w ogóle „’’system” jest dla Fichtego czymś oczywistym 
(jest przekonany o istnieniu „systemu ducha” i uważa za „naturalne” budo
wanie systemów teoretycznych)28. Będąc pewnym tego, że teoria wiedzy ma 
najwyższe z możliwych ugruntowanie, Fichte odmawia pewności wszystkie
mu, co nie jest powiązane z jej naczelną zasadą. Gdyby nie było jednej naczel
nej zasady i systemu, w którym wszystko dzięki tej zasadzie jest ze wszystkim 
powiązane, to „musielibyśmy co dzień oczekiwać, że objawi się nam nowa

26 List do Jacobiego z 26.04.96, Briefe, op. cit., s. 192.
27 Vergleichung..., FA II, s. 436.
28 zob. Über Geist und Buchstab..., AA II/3, s. 335, Über den Begriff..., FA I, s. 76/77.



wrodzona prawda, albo że doświadczenie przyniesie nam jakieś nowe dane. 
Musielibyśmy zawsze być przygotowani do budowania sobie gdzieś indziej 
nowego domku”29. (Ale ta potrzeba konsekwentnego pozostawania na »jed
nym gruncie” wskazuje raczej na niedostatki samoistności i pewności, niż na 
ich nadmiar. To, co „inne”, obce, nowe, musi być asymilowane i zawłaszczane 
przez system jako „swoje”.)

Jacobiemu obce jest przekonanie Fichtego, a raczej w ogóle pewien typ 
przekonań, takich jak to, że „ludzkość w ogóle” znajduje się na jakimś okreś
lonym poziomie rozwoju (czy niedorozwoju) i że istnieje jeden sposób na to, 
by wszyscy tak samo wznieśli się do rozumu i wolności. Jacobi nie jest wcale 
przekonany (i nic dziwnego) do samej idei postępu. Nie jest dlań oczywiste 
ani to, że człowiek znajduje się akurat w stanie szczególnie „dogmatycznym”, 
ani że odkrywa on właśnie wolność, która miałaby odtąd postępować w świe- 
cie większymi i bardziej zdecydowanymi krokami (jak to skądinąd wyobraża 
sobie Fichte). Wątpliwe jest więc dlań, że „właśnie” ma się wydarzać coś bar
dzo istotnego, zasadniczo innego niż kiedy indziej, a więc i to, że droga przez 
system jest drogą postępu. W myśli Fichtego zaś — także tam, gdzie nie mówi 
on tego wprost — „człowiek w ogóle” znajduje się „właśnie” na jakiejś dro
dze, dokądś zmierza, dąży do doskonałości (wiara w nieskończone moralne 
doskonalenie się jest dlań koniecznym elementem moralnej natury człowie
k a30). Gdybyśmy zaś chcieli zgłębiać pod tym kątem zapatrywania Jacobiego, 
to okazałoby się, że jego zdaniem wszystko raczej coraz bardziej się psuje niż 
doskonali.

Według Fichtego teoria wiedzy ma niewzruszone podstawy pewności i na 
tej pewnej podstawie musi się budować wszystko inne — nie tylko ona sama 
jest więc pewna, lecz uzasadniać ma jeszcze „zwykłą świadomość”. Restytuuje 
też ona jego zdaniem (zaburzoną przez inne systemy) jedność pospolitego roz
sądku i filozofii31. Zdaniem Jacobiego natomiast nie da się wytworzyć na dro
dze filozoficznej refleksji tego, co daje człowiekowi bardziej bezpośredni sto
sunek do siebie i do rzeczywistości. Odwrotnie więc niż Fichte, sądzi, że teoria 
wiedzy sama musi się wspierać na bezpośredniej, „zwykłej” świadomości, 
a więc nie może jej wcale ugruntować i dać człowiekowi oparcia. Abstrakcyj
ny system z jego formalną tylko (dodajmy — również wątpliwą) jednością nie 
może dać człowiekowi żadnego prawdziwego przekonania, gdyż nikogo i ni
czego bezpośrednio nie dotyczy. W systemie nie tylko abstrahuje się od treści, 
przemienia on wręcz treść i realność w nagą formę: „Jeśli przeto jakaś istota 
ma być dla nas całkowicie pojętym przez nas przedmiotem, to musielibyśmy ją 
obiektywnie — jako istniejącą dla siebie — w myśli znieść, unicestwić, aby 
stała się czymś całkiem subiektywnym, naszym własnym stworem, nagim sche
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29 Über den Begriff..., FA I, s. 53.
30 Zob. Das system der Sittenlehre, FA IV, ss. 240-241
31 Grundlage..., FA I, s. 122.
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matem. By zatem wedrzeć się do królestwa istoty i podbić je myślą, duch 
ludzki musi być stwórcą świata i swym własnym stwórcą, jako że jego roz
sądek filozoficzny nie sięga żadną miarą poza własne wytwarzanie... Ale także 
swym własnym stwórcą może być on tylko pod podanym ogólnym warun
kiem: musi znieść swą istotę, ażeby powstać i mieć siebie jedynie w pojęciu: 
w pojęciu jakiegoś czystego absolutnego wykraczania i powracania, pierwo
tnie — z niczego, ku niczemu, po nic, w niczym...” 32.

Nietrudno zrozumieć opór Jacobiego wobec teorii wiedzy. Fichte przedsta
wia ją nie tylko jako teoretyczne ujęcie czy obraz niezależnej od niej rzeczywi
stości, lecz jako samowystarczalny świat, „lepszy” przy tym od wszelkiej innej 
rzeczywistości. W jego filozofii ma być miejsce i na „działanie”, i na „fakty”,
i na „realność” — tu ma człowiek czynić prawdziwy użytek ze swej wolności. 
Jednostka i to, co „inne” — o ile nie mieszczą się w tym świecie — wydają się 
nieistotne. (Zwłaszcza że Fichte, ze swym przemożnym dążeniem do jedności, 
stanowczo wymaga od człowieka uznania tylko jednego punktu oparcia: świat 
filozofii nie może więc być równie ważny jak realność poza nią.) Jeśli nie uzna 
się więc, że w tym świecie wyczerpuje się wszystko, co istotne dla człowieka, to 
musi się on jawić jako przeciwstawny doświadczeniu i życiu.

Obydwaj myśliciele są świadomi ograniczeń „samej refleksji” — ale jak 
różny użytek czynią z tej świadomości! W Jacobim „świadomość niewiedzy” 
budzi głębokie wątpliwości co do filozofii. Natomiast dla Fichtego świado
mość ograniczeń refleksji nie jest jakby wiążąca — nie napawa go ona scep
tycyzmem i nie temperuje roszczeń do wszechogarniającego systemu. Świado
mości tej przeciwstawia się absolutna dlań konieczność podjęcia „wyzwania 
rozumu” i wiara w system. Dopiero z tą wiarą Fichtego teoria wiedzy jest 
owym spekulatywnym punktem widzenia z listu do Jacobiego — dopiero jako 
taka bowiem jest pewną oddzielną istnością i oddzielnym „sposobem bycia” 
człowieka, czymś, co rzeczywiście nie składa się na jedność z innymi „punk
tami widzenia”. A ta jej odrębność (niezbędna jako element jej wewnętrznej 
tożsamości i samoistności) decyduje zarazem o tym, że problematyczna jest 
możliwość powiązania jej z tym, co „inne”. Dlatego Jacobi jest sceptycznie 
nastawiony do możliwości, jakie daje to stanowisko. O ile Fichte wierzy 
w płodność systematycznego postępowania, o tyle Jacobi dostrzega w nim 
raczej moment nihilistyczny.

4. Życie, doświadczenie i wiara — filozofia w defensywie

Zasadniczo wszystkie inne teorie i wszyscy inni myśliciele powinni się opo
wiadać przed trybunałem teorii wiedzy, wolnej rzekomo od nienaukowych za
nieczyszczeń i wyrażającej „właściwą” postawę moralną: dzięki moralnemu

32 Jacobi an Fichte, s. 234.
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zaangażowaniu oraz słuszności teoretycznej ma być ona sędzią wszystkiego, 
co inne — w takim krytycznym i wyrokującym tonie filozofuje Fichte od po
czątku. Broni się on przed odwracaniem tego schematu, nie chce, by ktoś inny 
wyrokował o znaczeniu teorii wiedzy. Jednakże na pytania i wątpliwości Jaco- 
biego Fichte jest szczególnie czuły i otwarty, jako że Jacobi docenia jego zda
niem bardziej niż ktokolwiek inny „ducha” teorii wiedzy, nie poprzestaje na 
nagiej „literze” 3\  Krytyka Jacobiego nie może być Fichtemu obojętna — tak 
bardzo wszak sam podkreślał potrzebę zaangażowania się z całej duszy w sys
tem. Odbijając się w myśli Jacobiego teoria wiedzy ukazuje wielkość swych 
roszczeń i zarazem swe ograniczenia. Na przełomie wieków Fichte poświęca 
znacznie więcej uwagi niż wcześniej ograniczeniom filozofii; dążenie do kon- 
strukcyjno-systemowej jedności oraz do „wyczerpywania całego człowieka” 
ustępuje miejsca namysłowi nad granicami filozofii. Nie nikną jednak wsku
tek tego napięcia w obrębie teorii wiedzy — stają się one nawet ostrzejsze.

Fichte, jak już wspominaliśmy, jest przeświadczony, że myśli „to samo”, 
co Jacobi — i jego otwartość na myśl Jacobiego jest tak duża, że także wtedy, 
gdy ten ostatni krytykuje teorię wiedzy, Fichte jest skłonny widzieć w tym 
raczej potwierdzające dopełnienie własnego stanowiska niż stanowisko kon
kurencyjne i polemiczne. O rozważanym wyżej liście Jacobiego powiada: 
„Podpisuję się pod wypowiedziami Jacobiego w całej rozciągłości, a wszystko, 
co tam mówi, dawno już wiem i wyraźnie pomyślałem; i tak jak serdecznie 
cieszę się, że ten znakomity list Jacobiego przemawia za mną [für mich], tak 
jest dla mnie niepojęte, jak mógł sądzić, że napisał go przeciwko mnie” 34. Bo
daj tylko w ten sposób — uznając cudze poglądy po prostu za własne — był 
Fichte w stanie przyswoić sobie coś nowego (nie chciał podważać niezmienno
ści swego stanowiska i przeczyć pełni swej samowiedzy — jego system ma się 
jawić jako jednolity i pełny).

33 List Fichtego do Jacobiego z 26.04.96, Briefe, op. cit., s. 192: „...pokazał Pan bowiem przy 
okazji Spinozy, że potrafi Pan wyłuskać system ze sztucznego aparatu i wydobyć czysto ducha, że 
potrafi Pan przechodzić od części do całości, do której one należą.”

34 Mówi to w liście do Reinholda z 22.04.99, op. cit. s. 229. Niemalże to samo pisze jednak 
do Jacobiego; usprawiedliwiając się brakiem czasu i możliwości należytego skupienia Fichte cytu
je w liście do Jacobiego obszerne fragmenty z własnego listu do Reinholda, z niewielkimi zmiana
mi: „Najserdeczniejsze dzięki... za wspaniały list, który zechciał Pan dla mnie napisać. Czas... nie 
pozwolił mi jeszcze przestudiować go na tyle dokładnie, by stwierdzić, w jaki sposób mógłby on 
być wymierzony przeciwko mnie. Na pierwszy rzut oka podpisuję się pod nim bezwarunkowo 
prawie całkowicie.” (op. cit, s. 224) Do obu listów dołącza Fichte fragment swego niedrukowa- 
nego tekstu (Rückerinnerungen, Antworten, Fragen). Obiecuje też Jacobiemu dokładniej przestu
diować jego list i rozważyć „punkty sporne”, które mimo wszystko dostrzega. Ale „bezpośred
nia” dyskusja między nimi, tzn. w listach, nie miała właściwie dalszego ciągu; Fichte woli jakby 
nie kłódć się z Jacobim. Znajdziemy jednak liczne (mniej lub bardziej polemiczne) odniesienia do 
Jacobiego w późniejszych tekstach i wykładach. Z czasem coraz bardziej był Fichte świadom 
istniejących między nimi różnic (zob. list do Reinholda z 8.01.1800, Briefe, op. cit., ss. 283-286), 
ale zarazem pozostawał wciąż pod pozytywnym wpływem myśli Jacobiego.
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Fichte wychodzi na przeciw Jacobiemu podkreślając znaczenie życia, do
świadczenia i stanowiska wiary: „Przeciwstawne systemy czynią poznanie za
sadą życia:... Dla nich przeto poznanie jest tym, co wyższe, a życie tym, co 
niższe i całkowicie zależne od tamtego... Nasza filozofia, przeciwnie, uznaje 
życie, system uczuć i pragnienia za coś najwyższego, a poznanie jest dla nas 
tylko przyglądaniem się. Ten system uczuć... zawiera poznanie bezpośrednie, 
nie wywodzone za pomocą wnioskowań, nie wytwarzane w wolnym rozumo
waniu, którego można też zaniechać. Tylko to bezpośrednie poznanie ma re
alność i dlatego ono, i tylko ono — jako pochodzące z życia — jest czymś, co 
wprawia w ruch życie. (...) Tylko to, co bezpośrednie, jest tedy prawdziwe, to, 
co zapośredniczone — tylko o tyle, o ile opiera się na tamtym; dalej leży już 
dziedzina chimer i urojeń” 35.

Przyznając nieredukowalne znaczenie życiu, realności, temu, co bezpośred
nie, Fichte przedstawia spekulację jako oderwaną od tego wszystkiego: „Na
sze filozoficzne myślenie nie oznacza niczego i nie ma najmniejszej treści; tylko 
myślenie w tym myśleniu myślane coś znaczy i ma treść” 36. „Właściwe filozo- 
femy teorii transcendentalnej są same w sobie martwe i nie mają żadnego 
wpływu na życie...” 37. „Otóż życie jest celem, bynajmniej nie spekulowanie; to 
ostatnie jest tylko środkiem. I nawet nie środkiem kształtowania życia, gdyż 
leży w całkiem innym świecie, a to, co ma mieć wpływ na życie, musi samo 
wyrastać z życia. Jest tylko środkiem poznawania życia” 38. W Jasnym jak słoń
ce sprawozdaniu bardzo jasno i otwarcie mówi Fichte o tym, jak wielkie zna
czenie przysługuje jego zdaniem doświadczeniu i życiu: „Publicznie oświad
czam więc niniejszym, że najgłębszym duchem, samym sednem mej filozofii 
jest to, że człowiek nie ma w ogóle nic oprócz doświadczenia i do wszyst
kiego, do czego dochodzi, dochodzi przez doświadczenie, przez życie samo. 
Wszelkie jego myślenie, nieskrępowane czy naukowe, potoczne czy transcen
dentalne, wychodzi od doświadczenia i ma na celu znowu doświadczenie. Nic 
nie ma bezwarunkowej wartości i znaczenia oprócz życia; wszelkie pozostałe 
myślenie, poezja, wiedza ma wartość tylko o tyle, o ile odnosi się w jakiś 
sposób do tego, co żywe, wychodzi od tego i zamierza ponownie się z nim 
połączyć” 39.

W krytycznym ujęciu, zawężającym roszczenia teorii wiedzy, na pierwszy 
plan wysuwa się jej teoretyczny tylko charakter, a więc jej oderwanie od życia, 
działania i moralnych rozstrzygnięć, jej, rzec by można, aksjologiczna neutral
ność. Jako naga spekulacja nie jest ona dostatecznym oparciem dla działania

35 Rückerinnerungen, Antworten, Fragen, FA V, s. 351/352.
36 Ibidem, s. 341.
37 Ibidem, s. 350.
38 Ibidem, s. 342.
39 Sonnenklarer Bericht an das grössere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten 

Philosophie. Ein Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen, FA II, s. 403.



Filozofia i życie. Dialog i polemika między J.G. Fichtem a F.H . Jacobim 59

i realnego myślenia — do tego potrzebne jest doświadczenie i bezpośredniość 
życia. Realność ma życie i doświadczenie — nie spekulacja. Fichte przyznaje 
teraz wyraźnie pozytywne znaczenie „zwykłej”, „nieuprzedzonej” świadomo
ści oraz świadomości człowieka kierującego się wiarą: należy ufać własnej 
świadomości, „trzymać się tylko prawdziwego życia” i „nie dać się zwieść żad
nej filozofii” 40. Twierdzi nawet, że zadaniem jego filozofii jest uwolnienie 
„zwykłej świadomości” od zbędnego i szkodliwego balastu teoretycznych 
przeświadczeń (balastu, jakim obciążały człowieka wszelkie filozofie pretendu
jące do „mądrości życiowej”) 41. W Powołaniu człowieka przeprowadza Fichte 
swego bohatera przez wątpienie, wiedzę i wiarę. Wiedza uwalnia bohatera 
od (dominującego w Wątpieniu) poczucia niesamoistności i przekonania
o wszechwładnej konieczności rządzącej człowiekiem — obiecuje mu też zys
kanie mocnej podstawy dla działania i życia w ogóle. Oczekiwania tego jed
nak nie spełnia: „Wszelka realność przemienia się w dziwaczny sen, bez życia,
0 którym by się śniło i bez ducha, który śni; w sen, który wiąże się sennie 
tylko sam ze sobą” 42. Duch towarzyszący bohaterowi na etapie wiedzy powia
da: „Chciałem uwolnić cię od twej fałszywej wiedzy, bynajmniej nie — przy
nieść ci prawdziwą... Co powstaje przez wiedzę i z wiedzy, jest tylko wiedzą. 
Wszelka wiedza jest zaś tylko odbiciem i zawsze domaga się czegoś, co od
powiadałoby temu obrazowi. Tego żądania nie może zaspokoić żadna wiedza; 
system wiedzy jest z konieczności systemem samych tylko obrazów, bez jakiej
kolwiek realności, znaczenia i celu” 43.

Znamienne w kontekście krytyki Jacobiego jest to ujęcie spekulacji jako 
snu, w którym nie ma już niczego, o czym by się śniło, ani nawet podmiotu, 
który śni — jest tylko jakieś nieokreślone, bezosobowe „się”: „Ja sam w ogóle 
nie wiem i nie jestem. Są obrazy, jedynie one istnieją i wiedzą o sobie,...” 44. 
Postępowanie w idealistycznej refleksji, wznoszenie się na kolejne jej etapy
1 poziomy świadomości zaciemnia i czyni wątpliwą bezpośrednią świadomość, 
„a drabina ta nie ma końca” 45. Od owego „się” jako rezultatu spekulacji nie 
ma przejścia do nastawienia koniecznego w życiu, niezbędny jest tu skok
— wiara, czyli „dobrowolne poleganie na naturalnie nasuwającym się nam 
poglądzie, gdyż tylko przy tym poglądzie możemy wypełniać nasze przezna
czenie... Wszelkie moje przekonanie jest tylko wiarą, a zależy ona od mojej 
postawy, nie od rozsądku. Skoro już to wiem, nie będę się wdawał w dysputy, 
gdyż przewiduję, że nic w ten sposób nie można uzyskać....” 46. W działaniu 
jest niezbędna bezpośrednia świadomość — bezpośrednie, nie oparte na wnio

40 Ibidem
41 Ruckerinnerungen..., op. cit. s. 344/345.
42 Die Bestimmung des Menschen, FA II, s. 245.
43 Ibidem, s. 246.
44 op. cit. s. 245.
45 op. cit. s. 252.
44 op. cit. s. 253/254.
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skowaniach, odniesienie jednostki do własnej świadomości i do świata. Jeśli 
działanie nie ma się jawić jako bezsensowne, to człowiek musi kierować się 
„całkiem własnym” przekonaniem o realności otaczającego świata i swoich 
w nim poczynań. Potrzeba do tego bezpośredniego poczucia pewności i konie
czności własnego sposobu myślenia47 — w przeciwnym razie życie „przemie
nia się w grę jedynie, która znikąd wybiega i donikąd biegnie” 48. Chodzi tu
0 „całkiem własne” przekonanie, gdyż jest to postanowienie woli, i odnosi się 
ono zwrotnie do własnej woli i postępowania, do sfery zindywidualizowanej
1 konkretnej, „niewymienialnej” z drugim człowiekiem.

Tak więc przekonanie o realności świata, realistyczne nastawienie, które 
Fichte starał się wcześniej wyjaśnić i umocnić w systemie (jako nastawienie, 
które bez tego wyjaśnienia ma podstawę jedynie w naturze, bo samo się 
człowiekowi narzuca, ale nie ma podstawy zrozumiałej i jasnej)49, tutaj jawi 
się jako takie właśnie nastawienie, które ze spekulacji żadną miarą płynąć 
nie może, bo ona sama musi się jeszcze na nim wspierać. Podkreślając zna
czenie życia i doświadczenia Fichte wyraźnie poświęca więcej uwagi niż przed
tem stanowisku jednostki i w ogóle temu, co szczegółowe. Teoria wiedzy 
otwiera się dzięki temu bardziej na to, co niewywodliwe z apriorycznych 
zasad, odsyła poza racjonalne ramy systemu ku czemuś irracjonalnemu. Sfera 
tego, co a priori, jawi się tu jako abstrakcyjny świat pojęć, bez własnego, 
samoistnego życia.

5. Przeciwieństwo spekulacji i życia.

Ale nie należy sądzić, że Fichte, przejrzawszy ograniczenia wiedzy, porzu
ca spekulatywne nastawienie na rzecz „zwyczajnego” czy religijnego. Chce ra
czej bronić naraz stanowiska spekulatywnego i tego „innego”, które docenił 
dzięki Jacobiemu — ale taka ich równoważność wydaje się czymś absurdal
nym, gdyż każde z nich zwraca się przeciw drugiemu. Spójrzmy, jak stara się 
Fichte uzgodnić te różne punkty widzenia.

Z jednej strony stara się on ująć spekulację i życie jako całkiem odrębne 
sfery, tak by każda z nich zachowała swoje prawa i znaczenie. Dlatego wyraź
nie odróżnia „filozofa” od „indywiduum”, a „spekulatywny punkt widzenia” 
od postawy niezbędnej w życiu50. Wszelako granicą tego ich odróżniania i od-

47 Aus einem Prfoatschreiben, FA V, ss. 356-358, a także ss. 391-394 oraz Ruckerinnerun- 
gen..., FA V, s. 363.

w Die Bestimmung des Menschen, FA II, s. 253.
49 Zweite Enleitung, FA I, s. 455.
50 „Punkt widzenia żyda” to — w odróżnieniu od stanowiska filozofa — punkt widzenia 

indywiduum, „...sprawa przedstawia się inaczej dla indywiduum niż dla filozofa;... gdy idealista 
mówi: poza mną, znaczy to: poza rozumem, u indywiduum znaczy to: poza osobą. Stanowisko 
indywiduum można nazwać zwyczajnym punktem widzenia albo punkiem widzenia doświadczę-
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dzielania jest, jak się wydaje, już ta elementarna okoliczność, iż te różne sta
nowiska jakoś  muszą być powiązane, o ile są stanowiskami jednej osoby. 
A ponadto powinny być one powiązane — w myśl fichteańskiego przekona
nia, że filozofię uprawia „cały człowiek” itd. Można, owszem, odróżnić „fi
lozofa” od „indywiduum”, ale co z tego, skoro również filozofowi narzuca 
się realizm, gdy ma działać51 „i w życiu wszyscy jesteśmy z konieczności nie- 
filozofami...” 52. „Nie było jeszcze i nie może istnieć idealista, który by swe 
wątpliwości albo swą domniemaną pewność rozciągał aż na swoje działanie; 
wówczas bowiem nie mógłby w ogóle działać, a wtedy nie mógłby też żyć” 53. 
„Fichte, Jacobi, Spinoza są czymś innym niż ich filozofia. Filozof nie ma
i nie może mieć żadnego Boga; ma tylko pojęcie pojęcia czy idei Boga. Bóg
i religia istnieją tylko w życiu: ale filozof, jako taki, nie jest pełnym czło
wiekiem, lecz człowiekiem w stanie abstrakcji i jest niemożliwe, by ktoś był 
tylko filozofem” 54.

Fichte broni tu (zwłaszcza przed zarzutem ateizmu) filozofii jako zajęcia 
całkiem wolnego, nieskrępowanego ani bezpośrednim odniesieniem do życia, 
ani religijnymi i moralnymi rozstrzygięciami; oddziela wolne, spekulatywne 
rozważania od praktycznie zobowiązujących i „własnych” przekonań człowie
ka. Oddzielając coraz bardziej „filozofa” od „człowieka” dochodzi do sfor
mułowania „zupełnej antytezy” życia i spekulacji:

„Krótko mówiąc, dwoistość przenikająca cały system rozumu, opierająca 
się na pierwotnej dwoistości podmiotu-przedmiotu, osiąga tu swój najwyższy 
poziom. (...) Jedno nie jest możliwe bez drugiego: życie, jako czynne podda
wanie się mechanizmowi, bez czynności i wolności (a więc spekulacji), która się 
poddaje',... spekulacja — bez życia, od którego abstrahuje. Obydwie te [rzeczy], 
życie i spekulaqa, dają się określić tylko jedna przez drugą. Życie jest dokład
nie niejilozofowaniem, filozofowanie — nie-życiem; i nie znam trafniejszego 
określenia obu pojęć. Zachodzi tutaj całkowita antyteza i ich połączenie jest 
tak samo niemożliwe, jak ujęcie X-a, który leży u podstawy podmiotu-przed
miotu, Ja — poza świadomością rzeczywistego filozofa, dla którego istnieją 
oba stanowiska” 55.

Fichte mówi o całkowitym przeciwieństwie życia i spekulacji, których nic 
nie jest w stanie połączyć i — jednym tchem — że łączą się one w „świadomo

nia; jeśli rozpatrywać je genetycznie a priori..., to okazuje się, że dochodzi się do niego przez 
działanie, dlatego można nazwać je praktycznym. Wszelka filozoficzna spekulacja jest możliwa 
tylko o tyle, o ile się abstrahuje (w działaniu nie ma miejsca abstrakcja) i dlatego stanowisko to 
nazywa się idealnym.” Wl. nova methodo, Kollegnachschrift K. Ch. Krause 1798/99. Hrsg. y. E. 
Fuchs. Hamburg 1982, s. 25.

51 Zweite Einleitung, FA I, s. 455.
52 Aus Einem Privatschreiben, FA V, s. 385.
53 Grundlage des Naturrechts, FA III, s. 27/28.
54 Ruckerinnerungen..., FA V, s. 348.
55 Ibidem, s. 343.
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ści rzeczywistego filozofa”. Cóż, to sprzeczne ujęcie można uznać za wyraz 
tejże antynomii: to, że w „świadomości rzeczywistego filozofa” schodzi się 
życie i spekulacja, oznaczałoby zarazem, że w niej dochodzi też do głosu 
ich nieprzekraczalne przeciwieństwo. Świadomość filozofa, jako związana 
z życiem, znajdowałaby się tedy w opozycji do spekulacji i zarazem starałaby 
się to przeciwieństwo przezwyciężać. Tak więc ujęcie wyostrzające opozycję 
między filozofem a człowiekiem wskazuje jednocześnie na filozofa-człowieka. 
Właśnie z pozycji takiego człowieka mówi Fichte o życiu: „Wyraźnie i z całą 
pewnością przez niefilozofowanie powstaje dla nas realność, tj. albo przez 
to, że nigdy nie wzniósł się człowiek do filozoficznej abstrakcji, albo też 
przez to, że ponownie zstępuje z jej wyżyn w mechanizm życia; i odwrotnie, 
gdy człowiek wznosi się do czystej spekulacji, znika z  konieczności ta real
ność, gdyż uwolnił się od tego, na czym ona się opiera, od mechanizmu 
myślenia” x .

Wypowiedzi Fichtego nasuwają pytanie proste i zasadnicze, a mianowicie: 
jak jest możliwe, że rzeczywisty filozof czasem jest, by tak rzec, tylko rzeczy
wisty, a czasem jest tylko filozofem, czy też: czasem ma tylko świadomość 
rzeczywistości, a czasem świadomość filozoficzną? Pytanie to, a raczej brak 
zadowaljącej odpowiedzi na nie, frapowało też, jak sądzę, Jacobiego — choć 
go tak akurat nie sformułował. Wydaje się nie do pojęcia, jak można przejść 
do porządku nad tą niewiadomą, a stąd, po pierwsze: jak można w ogóle na 
tak podejrzanym gruncie budować filozofię, po drugie i w szczególności — fi
lozofię, która ma rzekomo absolutnie pewne podstawy i wszystkiemu innemu 
służy za źródło pewności? Po trzecie wreszcie, jak pogodzić ów rozdział „filo
zofa” i „człowieka” z tak silnym przeświadczeniem Fichtego, iż jego filozofia 
obejmuje właśnie „całego człowieka”, czy też, mówiąc ostrzej, czemu filozofia 
proklamująca jedność jest tak bogata w sprzeczności?

Filozof, powiada Fichte, znajdując się na stanowisku indywiduum „działa 
jak każda inna istota rozumna i nie przeszkadza mu wątpienie, gdyż wie on, 
jak osiąga ten punkt widzenia. Spekulacja może przeszkadzać tylko temu, kto 
dopiero zaczął spekulować, ale nie doszedł z nią jeszcze do ładu, a krytycz
nemu filozofowi nie zawadza ona, gdyż rezultaty doświadczenia i spekulacji 
zawsze się zgadzają. Ale potrzebna jest wytrwałość, by przestawiać się z jed
nego stanowiska na drugie; na niej zbywa początkującemu, któremu w speku
lacji przeszkadzają realistyczne wątpliwości, a w działaniu — idealistyczne” 51. 
By zaś „nie mieszać obu punktów widzenia, najlepiej stanąć naprawdę mocno 
na praktycznym stanowisku, nauczyć się naprawdę chcieć; jeśli się jest speku- 
latywnym myślicielem, będzie się też odpowiednio mocno stało na stanowisku 
teoretycznym” 58. „Niechaj każde z tych dwojga — wnioskowanie i charakter

56 op. cit. s. 342.
17 Wl. nova methodo, op. cit. s. 25.
“ Ibidem, s. 127.



— idzie własną drogą” 59. Dowiadujemy się tu jedynie, że należy usprawniać 
to przestawianie się, a usprawnienie takie przychodzi z czasem przez trening 
w obu dziedzinach — te „techniczne” wskazówki nie likwidują bynajmniej 
rozziewu między dwoma stanowiskami, ani też go nie tłumaczą. A przecież 
możliwość jednoznacznego rozgraniczenia tych sfer jest problematyczna i nie 
wiadomo też, kiedy mianowicie zajęcie jednego z dwóch stanowisk jest wska
zane i w pełni uzasadnione. Jako wyjaśnienie tego, „jak filozof dochodzi do 
stanowiska indywiduum”, nasuwa się wcześniejsza uwaga Fichtego, a miano
wicie — poprzez czy wskutek „niefilozofowania”; przejście to następuje auto
matycznie, gdy człowiek „opuszcza się z wyżyn spekulaqi w mechanizm ży
cia”, a więc mówiąc w skrócie — wraz z wyjściem z sali wykładowej czy od
łożeniem pióra. Jest to jednak banalne i niezadowalające wyjaśnienie, 
zwłaszcza że z drugiej strony chodzi Fichtemu o całkiem inną drogę do stano
wiska indywiduum — właśnie przez filozofię, a nie przez „niefilozofowanie”. 
Do tego odnoszą się przywołane wcześniej słowa, iż „rezultaty spekulaqi i ży
cia zawsze się zgadzają” — system miał zdaniem Fichtego rzeczywiście poka
zać przejście od ponadosobowęj jedności aktywności teoretycznej i praktycz
nej do stanowiska indywiduum, przejście od najwyższej jedności do doświad
czenia z jego szczegółową określonością; transcendentalny idealista ujmuje 
naraz aktywność teoretyczną i praktyczną i uznając, że w Ja nie ma żadnego 
doznawania, „dochodzi do rezultatu, że cały system przedmiotów dla Ja musi 
być wytworzony przez samo Ja. Ale właśnie dlatego, że ujął obie aktywności, 
może je też w swoim czasie rozdzielić i wskazać stanowisko, na którym ko
niecznie musi stać pospolity rozsądek ludzki” 60. „Wskazanie punktu widzenia, 
na którym musi stać pospolity rozsądek ludzki”, nie jest jednak bynajmniej 
tożsame z rzeczywistym zajęciem tego stanowiska; filozof może „w swoim 
czasie” przechodzić do zwyczajnego stanowiska, a z drugiej strony abstrakcyj
nie rozważać stanowisko „pospolitego rozsądku” — potwierdza to jednak tyl
ko rozdział spekulacji i życia, a wcale nie ukazuje ich wspólnoty. Można by tu 
ewentualnie mówić o jedności w tym sensie, że filozof „z rozumu” zajmuje 
w pewnym momencie „zwykłe stanowisko”, tj. dlatego, że uznaje jego stosow- 
ność, a nie — jak „zwykły człowiek” — z konieczności. To jednak (cokolwiek 
by Fichte myślał na ten temat) wydaje się prawdziwe w bardzo ograniczonym 
zakresie — a i on sam stwierdza później, że nie ma przejścia od bezosobo
wych rezulatów myślenia do jednostki i szczegółowych określeń życia i do
świadczenia61.

59 Vorlesungen über Platners Aphorismen, AA II/4, s. 49.
“  Grundlage des Naturrechts, FA III, s. 27.
M Fichte stara się niekiedy powiązać sferę abstrakcji i życia, a więc „idealną płaszczyznę” 

z koniecznym w życiu nastawieniem realistycznym, mówiąc, iż w życiu należy postępować tak, 
ja k  gdyby” realność i Nie-Ja były wytworem Ja i były w pełni zależne od wolności, (zob. Son
nenklarer Bericht..., FA II, 398). To ,jak gdyby” uznaje zaś skądinąd za wyróżnik „poglądu 
estetycznego” (zob. Wl. nova methodo, op. cit. ss. 243-244, Das System der Sittenlehre, FA IV,
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Mówiąc o konieczności przestawiania się między różnymi stanowiskami 
Fichte poświadcza ich nieuchronny rozdział, ale mówi o tym rozdziale i prze
stawianiu się jako o czymś oczywistym, bezproblemowym, tak jakby nie było 
tu ani teoretycznie, ani praktycznie żadnych niejasności i napięć. Traktowanie 
tego przejścia jako oczywistości bierze się chyba stąd, że jest on najmocniej 
przekonany o jedności człowieka w ogóle, w tym także spekulacji i życia
— a więc nawet ich „pełna antyteza” nie może niejako nadwerężyć tej jedno
ści (co trudne do pojęcia). Ale również ich rozdział jest dla Fichtego czymś 
oczywistym, gdyż jest on raq'ą istnienia każdej z tych sfer, a każda z nich ma 
swoje własne „prawa”. I właśnie do tego, by w każdej z nich z osobna dążyć 
do jedności i pełni, potrzebne jest ich należyte oddzielanie — życie i spekula
cja nie powinny sobie nawzajem wchodzić w drogę, nie należy ich ze sobą 
„mieszać” ani „mylić”. A do tego, by ich nie mieszać, trzeba być równie moc
no osadzonym w obu62.

Ale choć Fichte mówi o niezbędnym każdorazowo zaangażowaniu jako 
warunku stabilności każdego ze stanowisk, to z drugiej strony uznaje za ko
nieczny dystans do każdego z nich: nie należy popadać ani w „entuzjazm lo
giczny”, ani w „entuzjazm rzeczywistego życia”, zachowując należytą „apa
tię”. Tę „apatię” uznaje Fichte za absolutnie konieczną do zrozumienia jego 
filozofii, a Jacobiemu zarzuca właśnie nadmiar życiowego entuzjazmu; entuz
jazm ten utrudnia Jacobiemu „abstrahowanie choćby na próbę od rzeczywi
stego życia” 63. Powiedziałabym jednak, że to właśnie Fichte (a nie Jacobi) 
zdradza na przemian te różne rodzaje entuzjazmu — podkreślając raz decydu
jące znaczenie życia, tego, co konkretne i bezpośrednie, raz wielką rolę speku- 
laqi. Utożsamiając się każdorazowo z jednym ze stanowisk (co może ozna-
ss. 353-354). Nie możemy tu analizować tego pomysłu zjednoczenia stanowiska transcendental
nego i „zwykłego” poprzez „estetykę”; w skrócie trzeba powiedzieć, że jest to idea wiele obiecują
ca, ale, po pierwsze, nie rozwinięta przez Fichte go, lecz tylko „rzucona” (głównie pod wpływem 
Schillera), po drugie, sprzeczna z innymi jego poglądami i przynosząca nowe problemy.

0  Podobnie — jak można sądzić z relacji współczesnych — podchodził Fichte do tej sprawy 
w żydu; Schleiermacher pisze do Brinkmana (list z 4.01.1800, w: / .  G. Fichte. Berichte der Zeit
genossen, op. eit. t. II, s. 281): „Poznałem właśnie... Fichtego; nie poruszył mnie jednak zanadto. 
Filozofia i życie są u niego — tak jak to skądinąd przedstawia w swej filozofii — całkowicie 
oddzielone, jego naturalny sposób myślenia nie ma w sobie nic szczególnego, a więc jak długo 
znajduje się on na zwyczajnym stanowisku, zbywa mu na wszystkim, co mogłoby być dla mnie 
przedmiotem zainteresowania. Nim przyszedł, miałem zamiar poroz mawiać z nim o jego filozofii
i odsłonić przed nim moje zdanie, iż jego separowanie potocznego stanowiska od filozoficznego 
wydaje mi się niesłuszne. Zwinąłem jednak szybko żagle, albowiem ujrzałem, jak bardzo zatwar
działy jest on w naturalnym sposobie myślenia,... tak więc nie zbliżyliśmy się za bardzo do sie
bie.”

63 List do Reinholda z 22.04.99, Briefe, op. cit.> s. 229. Jak już mówiłam, ten swój list cytuje
Fichte w liście do Jacobiego z tego samego dnia, gdzie brzmi to tak: „Entuzjazm ten [„życiowy 
entuzjazm” Jacobiego] jest zapewne związany z pewnym psychologicznym fenomenem, (...) Tak 
źle czuł się on we wczesnej młodości w dziedzinie spekulacji, że całkiem prawdobodobne, iż pozo
stała w nim stąd jakaś drażliwość.” (op. cit.y s. 225)



czać bądź utożsamienie w myśli tylko, bądź też i w życiu) przyznaje jemu 
bezwzględne znaczenie, tak iż przejście do drugiego z nich okazuje się bardzo 
trudne (czy wręcz niemożliwe), ale jakby i niepotrzebne: każda z tych sfer jawi 
się mu bowiem jako samowystarczalna i pełna — choć przecież gdyby tak 
było, to nic by nie popychało do wykraczania poza każdą z nich.

Właśnie dlatego, że obu sferom przyznaje Fichte „decydujące” znaczenie, 
pojawia się ich „pełna antyteza”. „Uznając wiedzę” jednostka uznaje za właś
ciwe pośrednie odnoszenie się do rzeczywistości, poprzez pojęciowe konstruk
cje i systemy; potrzebny jest tu akt wiary jako akt „uznania ważności wie
dzy” 64; „uznając życie” — uznajemy za ważniejsze „poleganie na naturalnie 
nasuwajacym się nam poglądzie” 65. („We wszelkiej pewności jest element wia
ry” 66.) Tak więc każdorazowo wierzy się w słuszność jednej z tych dwóch 
opcji, „uznaje się” jedno stanowisko podważając zarazem drugie (już przez to 
choćby, że się go w danym momencie nie zajmuje). W obu sferach potrzeba 
siły woli, wytrwałości i wiary (ta wolincjonalna strona łączy je tedy), ale ina
czej przecież spożytkowuje się te władze, ku czemu innemu zwracają się one. 
Nie da się tedy zharmonizować spekulacji i życia (jakby chciał Fichte) przez 
ich należyty rozdział, a więc mówiąc, że „uznanie wiedzy” ma się odnosić 
wyłącznie do spekulacji, a „uzanie życia” — tylko do życia: po pierwsze bo
wiem (jak już mówiliśmy) problematyczna jest możliwość wyraźnego rozdzie
lenia tych sfer, po drugie zaś, każda z nich chce zdominować drugą.

Można też antynomię tę sformułować tak: albo „instynkt rozumowy”, al
bo świadome kierowanie się rozumem. Fichte powiada, że praktycznym celem 
jest „doprowadzenie człowieka do zgodności z samym sobą, tak by wierzył 
swej świadomości na podstawie przekonania i racji, tak jak wcześniej czynił to 
na podstawie instynktu rozumowego. (W ogóle celem kształcenia człowieka 
jest to, by uczynić go poprzez pracę tym, czym był wcześniej bez pracy.) Ten 
cel osiągnęła w pełni filozofia Kanta... Ale nie jest też przeznaczeniem czło
wieka, by się tym zadowolił, jest on powołany do pełnej i systematycznej wie
dzy. To za mało, że rozwiązane są nasze wątpliwości i że zyskaliśmy spokój, 
chcemy także nauki. W człowieku jest potrzeba nauki i teoria wiedzy zobo
wiązuje się zaspokoić tę potrzebę;...” 67. Instynkt rozumowy nie powinien zo
stać całkowicie wyparty przez przekonania oparte na racjach; chodzi raczej
o wzbudzenie na nowo tego samego instynktu — człowiek ma tak samo za
wierzyć swej świadomości, jak to czynił wcześniej, a gdyby wierzył tylko na 
podstawie racji, to nie wierzyłby należycie. Czysto teoretyczne przeświadcze
nia „nie działają” w życiu, niezbędne są tu „przekonania instynktowne”. Ra
cje rozumowe powinny zatem służyć restytuq'i „dawniejszych” przekonań.

M Die Bestimmung des Menschen, FA II, ss. 253-254.
45 Ibidem.
“  Über den Grund unseres Glaubens an die göttliche Weltregierung, FA V, s. 351.
67 Wl. nova methodo, op. cit., s. 6/7.
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„Spekulacja musi zostać uśmiercona przez spekulację. Dzięki wolności i z wie
dzą musimy ponownie znaleźć się na tym stanowisku, na którym wcześniej 
staliśmy mocą samego instynktu naturalnego” Ale z drugiej strony przeko
nania oparte wyłącznie na racjach mają mieć nie tylko służebne znaczenie, 
ale autonomiczną wartość i człowiek ma zdaniem Fichtego „potrzebę” nauki 
(i, jak już mówliliśmy, „system” ma dlań znaczenie autonomiczne, a nie tylko 
instrumentalne).

Można by powiedzieć, że sam Fichte znajduje się „już” poza całą tą anty
nomią, że „zwyczajny punkt widzenia” jest dlań „ponownie”, tak jak trzeba, 
oczywisty, a spekulacją zajmuje się on już tylko gwoli zaspokojenia owej czy
sto naukowej potrzeby (i dlatego traktuje przejście od jednego stanowiska do 
drugiego jako kwestię tylko „techniczną”). Ale jeśli nawet nie Fichte osobiście 
(a i tu można mieć wątpliwości), to na pewno Fichte-filozof i jego filozofia 
pozostaje jeszcze w pętach tej antynomii. Jego wahanie pomiędzy tymi dwo
ma ujęciami (z jednej strony chodzi tylko o naukę, z drugiej zaś — wciąż 
jeszcze o odtwarzanie owego instynktu) wyraża się m.in. w tym, że raz zwraca 
on uwagę na przeciwieństwo między spekulacją a życiem (obecne tak długo, 
jak długo zmierza się do owego praktycznego celu), a kiedy indziej zaznacza, 
że są to tak odrębne światy, iż nie mogą sobie wzajemnie przeszkadzać 69.

Tak więc na przełomie wieków wyraźnie występują u Fichtego napięcia 
i sprzeczności między „teorią” a „praktyką”; napięcia te były obecne i wcześ
niej, teraz jednak dochodzą one swobodniej do głosu i to nie tyle jako napię
cia w obrębie opisywanej przez filozofa rzeczywistości, lecz przede wszystkim 
jako sprzeczności, w które uwikłany jest sam filozof. To dopuszczenie do gło
su sprzeczności stanowi przeciwwagę dla wcześniejszego, „odgórnego” ujęcia 
(takiego jak w Grundlage), w którym chce się konsekwentnie „zstępować” od 
najwyższych zasad w dół70. Inny jest obraz świata i człowieka, gdy mówi się
o „zupełnej antynomii” życia i spekulacji, niż wtedy, gdy górę bierze horyzont 
idealnej jedności. Mniej oczywiste i mniej pewne jest miejsce człowieka 
w świecie, w którym nie z jednego źródła tryska pewność, więcej zaś jest 
miejsca na to, co nieznane i na niewiedzę.

M Vorlesungen über Platners Aphorismen, AA II/4, s. 46.
“  Zob. Rückerinnerungen..., FA V, s. 347.
70 Już w Grundlage starał się Fichte osadzić dążenie człowieka do jedności w jego praktycznej 

naturze, „praktycznej” w dwojakim sensie: po pierwsze — naturze instynktowno-popędowej, po 
drugie — w moralnej. Wprawdzie życie i bezpośrednia realność widziana później przez Fichtego 
oczami Jacobiego mają nieco inny sens niż popędowo-instynktowna praktyczność Ja, różny też 
niewątpliwie od praktyczności moralnej Ja dążącego zawsze do determinowania Nie-Ja. Fichte 
podkreśla teraz, że świadomość jest czynna, „żyje” wtedy właśnie, gdy „zapomina się” w przed
miocie i nie dokonuje refleksji nad tą czynnością (Sonnenklarer Bericht..., FA II, ss. 337-339, 400) 
— a więc nie w świadomym samoustanowianiu się Ja „od góry” i wstrzemięźliwym trzymaniu się 
z dala od Nie-Ja. Ale w każdym przypadku istnieje napięcie między praktycznością a dążeniem 
do maksymalnego teoretycznego ugruntowania działania i myślenia ludzkiego w całościowym 
systemie.
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Atoli tak rysujący się obraz Fichtego nie zadowala. Przeciwieństwo życia 
i spekulacji opierało się zrazu na uznaniu ubogiego i niesamoistnego charak
teru spekulacji w stosunku do żyda jako bogatej sfery realności, działania, 
tego, co bezpośrednie, woli, wiary. Według tego ujęcia wartość m a tylko to, 
co związane z życiem, a spekulacja nie jest z nim związana. Ale z drugiej 
strony Fichte znowu idealizuje i „substancjalizuje” spekulację i wcale nie 
uznaje, że jego filozofia jest bezwartościowa. Chce on właściwie iść naraz 
w tych dwóch odmiennych kierunkach — odebrać, ale i przyznać swej filozo
fii łączność z życiem. Idealizuje spekulację utożsamiając ją  z czynnością i wol
nością, a życie — z czymś mechanicznym71; „życie nie jest żadnym wytwarza
niem, lecz odnajdywaniem” 72. „Niefilozofowanie”, jak słyszeliśmy, uznaje za 
„najstosowniejsze określenie życia”. I filozofia m a jednak częściowo zastępo
wać życie, gdyż „nie musi się przecież do wszystkiego dochodzić w życiu 
i przeżywać dokładnie wszystkiego, tak samo jak w oparciu o naukową geo
metrię nie trzeba rzeczywiście mierzyć wszystkich Unii, lecz wiele z nich można 
też znaleźć za pomocą samego obliczenia” — i tak samo w systemie ma się 
wywodzić rzeczywistą świadomość, to, co „niedane”, z tego, co dane73. Nie
mal wszystko, czego odmawia Fichte spekulacji z jej bladymi i martwymi re
zultatami, z drugiej strony znowu jej przyznaje, tak jakby nie istniało nic poza 
filozofią i jakby samo wskazanie na życie czyniło automatycznie to życie jej 
własnym określeniem, jej własnością: „W obręb tego, co ja nazywam filozofią, 
nie może wcale wchodzić to, co nieruchome, znajdujące się w spoczynku i ma
rtwe. Wszystko jest w niej czynem, ruchem i życiem;... owemu obcowaniu 
z martwymi pojęciami odmawiam całkowicie miana filozofowania” 74. Fichte
go nie zadowala ujęcie filozofii jako opisu czegoś, co „skądinąd” jest realne 
i istotne — filozofia ma to też urzeczywistniać, ma zarazem być tym, co opi
suje; jako skupisko jedności i wolności przyciąga ona jakby do siebie wszelką 
rzeczywistość.

W późniejszych wersjach systemu Fichte będzie widział takie ognisko jed
ności w wiedzy absolutnej będącej zarazem życiem — ale życiem wyższym, 
duchowym, boskim. Będzie je też nazywał „byciem” — a to słowo i sama ta 
wyższa rzeczywistość, której nie jest w stanie ogarnąć spekulacja, zyskuje so
bie rację bytu w myśli Fichtego m. in. za sprawą Jacobiego: „wyższy realizm” 
jest później określeniem charakteryzującym na równi z „idealizmem” stanowi
sko teorii wiedzy75. To nowe widzenie dojrzewa w teorii wiedzy z roku 1801

71 zob. Ruckerinnerungen.. FA V, ss. 342-343.
72 Sormenklarer Bericht..., FA II, s. 388.
75 zob. Ibidem ss. 398, 349-350, 354.
w Aus Einem Privatschreiben, FA V, s. 381/382.
75 Wcześniej w stosunku Fichtego do realizmu dominowała myśl o realizmie empirycznym, 

dla którego ostateczną rzeczywistością jest dana na bieżąco zmysłowa realność przedmiotów. D o
piero z czasem w jego myśli uzyskuje rację bytu „wyższy realizm” —  realizm nie nie jako przy
wiązanie do świata rzeczy, lecz jako otwarcie na bardziej źródłową realność, będącą też oparciem
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(a pełny wyraz znajdzie w wykładach z 1804). W 1801 roku, a więc w pierw
szej prezentacji systemu po wymianie poglądów z Jacobim z końca wieku, 
Fichte waha się pomiędzy dwoma rozumieniami życia, życiem z jego konkret
nością i tym „wyższym”, „czyściejszym” (przy czym napięcie to określa z jed
nej strony historyczną fazę w jego poglądach, a z drugiej — fazę w sensie 
rytmicznego wahania jego myśli): „Tak więc teoria wiedzy różni się od życia. 
Schematycznie wytwarza ona w myśleniu życie, które jest rzeczywiste [tylko] 
w naoczności. Zachowuje charakter myślenia, schematyczną bladość i pustkę, 
a życie swój charakter — konkretną pełnię naoczności. Poza tym są obie te 
[sfery] całkowicie Jednym, ponieważ tylko jedność myślenia i oglądania jest 
prawdziwą wiedzą — faktycznie wprawdzie niedostępną, a tu rozszczepiającą 
się na dwa wykluczające się człony — środkiem i szczytem inteligencji” 16. Tej
— nieosiągalnej dla człowieka — jedności będzie Fichte później, mimo 
wszystko, poszukiwał i ujmie ją  jako wiedzę absolutną tożsamą z Życiem. 
Jak jednak pokazuje przywołana uwaga i całe nasze rozważania, „faktycznie” 
filozof m a do czynienia z rozdziałem spekulacji i życia, a jedność jest gdzieś 
indziej.

dla filozofa, a więc taką, której nie da się zawłaszczyć żadnym systemem. O zmieniającym się pod 
wpływem Jacobiego ujędu „realności” i „realizmu” por. M. Wundt, Fichte-Forschungen, Stutt
gart 1929, ss. 148-153. Znacząca w przekształceniach, którym ulega stosunek Fichtego do reali
zmu, jest też myśl F. W. J. Schellinga (zwłaszcza Philosophische Briefe über Dogmatismus und 
Kriticismus z 1795), F. D. E. Schleiermachera Über die Religion (1799), jak również rozprawy 
filozoficzne F. Schillera. Por. też W. Ritzel, Fichtes Religionsphilosophie, Stuttgart 1956, ss. 113— 
-139.

76 Darstellung der Wissenschaftslehre aus d. J. 1801, FA II, s. 161. Por. też o różnych „poten
cjach życia” w Sonnenklarer Bericht..., FA II, ss. 344-346.
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Philosophie und Leben.
Der Dialog und die Polemik zwischen J. G. Fichte und F. H. Jacobi

Zusammenfassung

Im Aufsatz verfolgt die Verfasserin einige Punkte der Kontroverse, zu der es zwi
schen Fichte und Jacobi in den letzten Jahren des 18 Jahrhunderts kam. Jacobis Fich
tekritik zufolge kommen bei Fichte die schon in der frühen W issenschaftslehre leben
dingen Spannungen recht ausdrücklich zum W ort und erweisen sich als lebensläng
liche Bestandteile seiner Philosophie. Jacobis Kritik der totalen Ansprüchen der philo
sophischen Begriffssysteme und seine Verteidigung der unmittelbaren, mit keinen Be
griffen erschliessbaren, geistigen wie realen, Wirklichkeit, hatten Fichtes Denken von 
Anfang an beeinflußt und sind bis zum Ende ein lebendiger Antrieb seines Philoso- 
phierens geblieben.

In den Vordergrund der Analysen treten die extremen, ja  in Augen Jacobis absur
den Ansprüche der Wissenschaftslehre und dam it die Widersprüche der fichteschen 
Auffassung der Philosophie. Ein prägnantes Beispiel davon liefert die, wie sie Fichte 
selbst in seiner Replik nennt, „vollkom m ene Antithesis vom Leben und Spekulation”; 
sie bestimmt zwar eine un übersteigbare Grenze der Philosophie, zugleich aber treibt sie 
den „energisch denkenden” Philosophen zu immer neuen systematischen Versuchen 
ihrer spekulativen Überwindung.


