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Wstęp

Książka jest próbą historycznego, a zarazem problemowego zestawienia intelektualnej myśli Ernsta Cassirera i Martina Heideggera: filozofów
współzawodniczących o prawo pierwszeństwa w trafnej wykładni myśli
Immanuela Kanta, wyrażonej w niewspółmiernych stylach eksplikacji
wybranych problemów filozoficznych doby XX wieku1. W monografii
próbuję wykazać, że każdy z wymienionych myślicieli w odmienny,
aczkolwiek właściwy sobie sposób zaznacza swoją obecność w historii filozofii. Podjętą w pracy materią tematyczną pragnę przybliżyć zarówno
historyczne, jak i systematyczne zależności filozoficznych programów
obu uczonych.
Historyczno-intelektualne inspiracje Cassirera i Heideggera wskazują na jednostkowo dokonującą się transfigurację myśli. Ewolucyjne
zmiany poglądów filozofów, które staram się ukazać, dotyczą zarówno
autorskich projektów filozofii, jak i indywidualnego stosunku każdego
z myślicieli do wytycznych transcendentalnej filozofii Immanuela Kanta.
Notacje części historycznej pracy pozwalają na porównawczą analizę idei
filozoficznych, które prezentuję w drugiej części pracy (rozdział piąty).
W części tej ukazuję głównie różnice odnoszące się do systematycznej
wykładni krytycyzmu, filozofii człowieka i dylematów ujęcia kultury,
gdyż każdy z filozofów usilnie argumentuje na rzecz własnego systemu
założeń.
Cassirer – uczeń marburskiej szkoły neokantyzmu – ośrodkiem
swej filozofii czyni metodę transcendentalną jako jednolitą podstawę
wszelkiej pracy filozoficznej, dzięki której samodzielnie traktuje każdy
problem filozoficzny. W rozdziale pierwszym skupiam uwagę na wczesnej myśli Cassirera. Uzasadniam między innymi, że transcendentalna
metodologia Kanta współgra z dominującym w szkole postulatem
prymatu intelektualnego poznania naukowego oraz ugruntowania
Zob. A.J. Noras: Postneokantyzm wobec Kanta. „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” T. XVI, 2004, s. 79–81.
1
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wszelkich obiektywizacji, zarówno w nauce, moralności, jak i sztuce.
Wiodąca rola poznawczej władzy intelektu/rozumu sprzyja wzmocnieniu znaczenia Kantowskiej logiki transcendentalnej jako czystego
myślenia; jednocześnie przysposabia do odrzucenia założeń estetyki
transcendentalnej, a zatem ułatwia rezygnację z uznania przeważającej
roli czasu i przestrzeni jako form naoczności procesu poznawczego,
ułatwia także inkryminację zmysłowego pierwiastka w poznaniu przez
uznanie go za element drugorzędny. Poznawczy idealizm intelektu wraz
z dominującym – silnie zaznaczającym się na każdym etapie filozofowania – aprioryzmem odpowiada próbie utożsamienia metody filozofii
z drogą postępowania właściwą matematyce. Wiedza mierzalna, badająca stricte ilościowe stosunki między stanowiącymi ją elementami,
służy manifestacji metodycznej analizy poznania naukowego, preferowaniu tego rodzaju poznania jako wiedzy o najwyższym z możliwych
stopniu obiektywności oraz gruntującym wskazywaniu fundamentów
tak danego poznania naukowego. Metodyczny postulat uprawiania
filozofii jako nauki rozbudza Cassirerowskie krytycznopoznawcze
analizy wyrażające się w formie epistemologicznego ugruntowania
poznania.
Epistemologia jako prima philosophia, w wyniku ewolucji poglądów
i wynikającej z nich zmiany perspektywy badawczej Cassirera, wiąże
się z zaangażowaniem w rozważania jakościowego, indywidualizująco-wartościującego języka nauk humanistycznych. Głęboki namysł
nad tradycją humanizmu oraz własny program symbolizmu jako
filozofii kultury czyni z Cassirera zwolennika antynaturalizmu metodologicznego. Metodologiczny dualizm rozwijany w postaci życia
emocjonalnego, sztuki, historii, mitu, religii i nauki, jako filozofii
form symbolicznych, oraz specyficzna, ontyczno-ontologiczna struktura tworu kultury, któremu uczony nadaje status apriorycznego
bytu myślnego, uzewnętrzniającego się również w materialnym bycie
konieczno-konkretnym i indywidualnym, stanowi – jak przekonuję –
symptom odejścia od ściśle Kantowskiego, krytyczno-poznawczego
rygoryzmu uprawiania filozofii, stającej się teraz antynaturalizmem
ontologicznym2.
2

R. Wollheim: On the Emotions. New Haven–London 1999, s. XI–XIII, 15.
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Dokonujący się na gruncie krytyki kultury zwrot w stronę ontologii
badań nad kulturą uprawomocnia tezę, w myśl której Cassirer – jako
apostata neokantyzmu i tuz humanistyki – wychodzi poza tereny
ścisłego neokantyzmu, wstępując na przygraniczne obszary postneokantyzmu3. Ontologiczną definicją tworu kultury filozof wykracza poza
znamienną dla marburczyków teorię poznania, kierując się w stronę
ontologii i metafizyki; na temat tej ostatniej wypowiada się w czwartym
tomie Philosophie der symbolischen Formen. Podtytuł tej publikacji:
Zur Metaphysik der symbolischen Formen potwierdza tezę o postneokantowskich (ontologicznych) pierwiastkach obecnych w późnej myśli
Cassirera.
Postneokantyzm, zawierający wszystkie ontologiczne wykładnie
filozofii Kanta, stanowi znamienną cechę filozofii Martina Heideggera,
który „jest dobrym przykładem [postneokantysty wówczas, gdy jego
filozofię – A.M.] postrzegamy w ramach neokantyzmu badeńskiego”4.
Tezy o neokantyzmie w filozofii Heideggera dowodzę w rozdziale
trzecim monografii. Przyjmuję w nim, że filozof, kładąc u podstaw
swojej filozoficznej refleksji ontologiczne zagadnienia bytu i bycia
bytu, rozstrzyga je zgodnie z postulatami transcendentalizmu szkoły
południowo-zachodnio-niemieckiej. Jego wczesny namysł nad filozofią,
wyrażony w pracy doktorskiej Die Lehre vom Urteil im Psychologismus.
Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik oraz habilitacji Die Kategorienund Bedeutungslehre des Duns Scotus, jest próbą spełnienia postulatów
neokantyzmu: intelektualnego wysiłku nawiązania do ducha naukowości i radykalnego antypsychologizmu jako alternatywy wobec prób antropologicznego uzasadniania w filozofii. Wyrazem antypsychologizmu
jest również Heideggerowski zwrot ku logice myślenia oraz powzięcie
tematyki teorii sądu, sensu sądu, jego zawartości, a także znaczenia
i kategorii. Swoją niepsychologicznie analizowaną nauką o logice wydawania sądu Heidegger wyodrębnia porządek istoty oraz istnienia,
który ma pomóc w „pracy nad określeniem poszczególnych postaci
obszaru »bycia«”5.
3
4
5

Zob. A.J. Noras: Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice 2000, s. 11.
A.J. Noras: Postneokantyzm wobec Kanta…, s. 80.
B. Baran: Saga Heideggera. Kraków 1990, s. 31.

9

10

Wstęp

Wątki heidelberskiego projektu filozofii pokantowskiej ujawniają się
także w trudzie transcendentalnego uzasadnienia systemu wartości
kulturowych, wyrażającym się w opozycji: byt – wartość; różnicy bytu,
który jest, i bycia, które obowiązuje. System neokantyzmu badeńskiego
zachęca Heideggera do podjęcia próby wyznaczenia podstawy kultury,
która dokonuje się w nawiązaniu do ducha naukowości, odrzucającego
wszelkie antropologiczne wysiłki ugruntowania filozofii. Metodologiczny prymat ontologii utrzymuje się na każdym etapie ewoluującej
refleksji filozoficznej Heideggera, także w dobie zainteresowania hermeneutycznie postrzeganą fenomenologią. Fenomenologiczna ontologia,
biorąc udział w odsłanianiu bycia bytu, służy analityce Dasein: bytu
specyficznie ludzkiego, którego istnienie warunkuje system kategorii
i egzystencjałów. Jednym z ważniejszych sposobów egzystowania jest
bycie-w-świecie, w którym Dasein odkrywa czasowe znaczenie siebie
wobec otoczenia. Jako byt specyficznie ludzki decyduje o prawdzie bycia
oraz istocie samej prawdy, która w późnej myśli Heideggera (to znaczy
po zwrocie), wyraża się w mowie myślenia i poezji6.
W niniejszej monografii weryfikuję tezę, że filozoficzne rozważania
Cassirera i Heideggera są przykładem myśli neokantowskiej, z tendencją wchodzenia w obszar myśli zaliczanej do postneokantyzmu.
W przypadku Cassirera droga do postneokantyzmu wiedzie od epistemologicznych – ściśle naukowych – badań nad warunkami możliwości
doświadczenia oraz warunkami tych warunków, przez projekt krytyki
rozumu jako krytyki kultury, do ontologii jej tworu. Jednocześnie Cassirerowskiej refleksji proculo dubito towarzyszy wyłącznie epistemologiczna, krytycznopoznawcza wykładnia myśli Kanta. Cassirer w sposób
metodyczny i regularny prezentuje przedkrytyczny i krytyczny namysł
Kanta w Kant Lebens und Lehre – obszernej pracy, której treść i postulaty
stanowią podstawę analiz powziętych przeze mnie w rozdziale drugim.
Tę część pracy poświęcam Cassirerowskiej analizie metafizycznej tradycji oświecenia, z której wychodzi Kant, krytyce metodologii właściwej
metafizyce dogmatu oraz rodzącej się krytycznej filozofii transcendentalnej, nazywającej metafizykę nauką o granicach ludzkiego poznania
i wiedzy.
6

Por. ibidem, s. 52–59.
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Heidegger zaprzecza tym postulatom. Transcendentalny ontologizm,
a zatem postneokantyzm w jego filozofii opisuję poprzez przyjęcie
i próbę dowiedzenia tezy o heidelberskich korzeniach jego myśli,
która – przez logicyzm i wyraźny antypsychologizm – ewoluuje w stronę ontologii fundamentalnej: powszechnie znanej filozofii bycia bytu
Dasein. W jej świetle myśl Kanta jest próbą ugruntowania metafizyki.
Wykład Kantowskiej filozofii – rozważany w rozdziale czwartym – Heidegger prezentuje w pracy Kant und das Problem der Metaphysik oraz
Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen
Grundsätzen. Tezy Kantowskiego systemu powzięte zostają również
w pracy Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen
Vernunft i Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Treść tych dzieł pomaga
mi w zrozumieniu i próbie wyjaśnienia istoty Heideggerowskich komentarzy do metafizycznej myśli Kanta, jak i nowożytnych, matematyczno-przyrodniczych analiz uwzględniających przedkantowskie badania
Baumgartena, Leibniza i Wolffa.
W rozdziale piątym tematem rozważań czynię bezpośrednią konfrontację obu filozofii, zapoczątkowując ją prezentacją Heideggerowskiej
krytyki idealizmu szkoły Cohena – Natorpa, związanej z nieakcentowaniem naocznego elementu poznania. W tej części pracy wskazuję także
na podobieństwa oraz różnice ujawniające się w próbie tłumaczenia roli
i znaczenia transcendentalnej wyobraźni, teorii schematyzmu czy filozoficznego dylematu skończoności. Nieobca obu filozofom była refleksja
nad kulturą – techniką i ludzką kondycją, dlatego podejmuję również
namysł nad tą kwestią.
Zainteresowanie tematem wynika z ujawniającego się pleomorfizmu,
czyli różnicy przyjmowanych przez obu filozofów przesłanek, których
źródła refleksji leżą w neokantyzmie, ściślej – w spekulatywnej filozofii
Kanta, tezach zawartych w jego opus magnum, czyli Krytyce czystego
rozumu7. Problematykę relacji Cassirer – Heidegger ukazuję także w perspektywie bezpośredniej konfrontacji ich filozoficznych poglądów, do jakiej doszło podczas spotkania w szwajcarskim Davos wiosną 1929 roku.
W konferencyjnych obradach liberalny głos Cassirera zderza się
z Heideggerowskim autorytaryzmem. Niezgodność zdań dyskutantów
7

Zob. I. Kant: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001.
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– jak ukazuję – nierzadko rodzi zainteresowanie tym samym myślicielem czy ideą przeszłości.
Poprzez zastosowanie deskryptywnej metody analizy źródłowej, której współtowarzyszy historyczny namysł nad wydarzeniami przeszłości,
pozwalający – w konsekwencji prowadzonych badań – na wykorzystanie
metodologii komparatystyczno-porównawczej oraz heurystycznej, pragnę przybliżyć motywy działania i powody takich, a nie innych wyborów każdego z filozofów, próbuję także odpowiedzieć na pytanie: jak
to się dzieje, że wspólny korzeń myśli Kanta rozrasta się w tak różnych
kierunkach filozoficznych i kulturoznawczych nurtów, prądów i szkół
intelektualnej przyszłości?
Historyczny namysł nad całością samodzielnych analiz każdego
z filozofów, także tych dotyczących Kantowskiego transcendentalizmu,
wiążę z porównawczą interpretacją przyjmowanych założeń. Jednocześnie nie kwestionuję pierwszeństwa teorii Kanta, uruchamiającej intelektualne wywody obu myślicieli, lecz potwierdzam to pierwszeństwo.
Prowadząc filozoficzną analizę, zgadzam się z Wilhelmem Windelbandem, który pisze:
My wszyscy, którzy filozofujemy w dziewiętnastym wieku, jesteśmy uczniami Kanta. Jednakże nasz dzisiejszy „powrót” do
niego nie powinien być jedynie przypomnieniem historycznie uwarunkowanej formy, w jakiej przedstawił on ideę filozofii krytycznej. Im głębiej uchwytuje się antagonizm istniejący między różnymi motywami jego myślenia, tym więcej
znajduje się środków do opracowania problemów, które stworzył
on swoimi rozwiązaniami. Zrozumieć Kanta oznacza wykroczyć
poza niego8.
W wykazie stosowanej literatury podmiotowej i przedmiotowej,
obok dzieł przełożonych na język polski, w przypisach uwzględ8
W. Windelband: Vorwort. In: Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und
ihrer Geschichte. Tübingen 1924, Bd. 1, s. IV; cyt. za polskim przekładem: A.J. Noras:
Postneokantyzm wobec Kanta…, s. 81; M. Szulakiewicz: Obecność filozofii transcendentalnej. Toruń 2002, s. 166.
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niam także fragmenty prac w języku niemieckim lub angielskim.
Czynię tak w przypadku rozpraw autorstwa zarówno Ernsta Cassirera, Martina Heideggera, jak i Immanuela Kanta. Treść dzieł tych
autorów cytuję, korzystając w większości z polskich przekładów.
Jednak by podnieść wartość publikacji, w momentach szczególnie
istotnych w przypisach przytaczam cytaty w ojczystym języku danego
filozofa.
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na tle tradycji historii filozofii
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1.1. Kwantytatywna metodologia Ernsta Cassirera

1.1.

Kwantytatywna metodologia Ernsta Cassirera
Żadnego ducha bez nauki. Nauka jest alfą i omegą.
Hermann Cohen1

1.1.1.

Naukowy rygoryzm neokrytycyzmu
i wczesna filozofia Cassirera

Nieuchronny kres myśli Georga Wilhelma Friedricha Hegla – ostatniego filozofa systemu – to doniosły, aczkolwiek trudny, ponieważ
przełomowy moment w historii filozofii. Upadek spekulatywnego
idealizmu staje się przyczyną stworzenia pokantowskiej, krytycznej
alternatywy wobec klasycznej teorii metafizycznej oraz zorientowanego
naturalistycznie materializmu. Z tej przyczyny w 1876 roku niemiecki
prekursor neokantyzmu Otto Liebmann wyznaje, że obowiązkiem
zwolenników filozofii Kanta jest wskrzeszenie podstawowych idei aprioryzmu w nowym, wzbogaconym kształcie2: formule, którą oddaje filo„Kein Geist ohne Wissenschaft. Die Wissenschaft ist das Alpha und das Omega,
wenn anders der Geist sein soll”. H. Cohen: Die Geisteswissenschaften und die Philosophie. In: Idem: Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte. Hrsg. von A. Görland,
E. Cassirer. Bd. 1. Berlin 1928, s. 526. Por. „No spirit without science. Science is the alpha and omega – Hermann Cohen”. E. Skidelsky: Ernst Cassirer. The last philosopher
of culture. Oxford 2008, s. 22.
2
Próba periodyzacji procesu formowania się myśli pokantowskiej powinna
uwzględniać zwłaszcza to, co działo się w filozofii zaraz po wystąpieniu Kanta aż do
momentu wystąpienia filozofów idealizmu niemieckiego. Często jednak okres ten w historii filozofii popada w zapomnienie. Przesądza o tym fakt, że filozofia pokantowska
jest niewyraźna, co wynika z różnic występujących pomiędzy pierwszym (idealistycznym) i drugim (realistycznym) wydaniem Krytyki czystego rozumu. Różnice te zauważa zarówno Arthur Schopenhauer, jak i Friedrich Heinrich Jacobi. Filozofia pokantowska jest nie tylko odpowiedzią na Kantowskie opus magnum, lecz stanowi rezultat
krytyki, z jaką spotkało się dzieło filozofa ze strony Christiana Garvego, myśliciela niemieckiego oświecenia. Redaktor czasopisma, w którym opublikowano krytyczny tekst,
Johann Georg Heinrich Feder, dokonał zniekształcającej jego wymowę ingerencji
w treść. Nadto polemiczna dyskusja z filozofią Kanta ujawnia się w poglądach Johanna Georga Hamanna – zwolennika irracjonalnej filozofii uczuć i wiary, która pozwala
1
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zofia transcendentalna jako krytyka poznania3. Ortodoksyjny kantyzm
w swojej pierwotnej postaci jest zastępowany przez wiele pojawiających
przeżyć prawdę. Wśród zwolenników filozofii Kanta wymienić należy Karla Leonarda
Reinholda. Prowadząc z Jacobim korespondencyjny spór o kształt filozofii Kanta, szuka w niej stałej zasady, zbliżając się tym samym do filozofii Johanna Gottlieba Fichtego. Inną pozytywną reakcją na myśl Kanta jest filozofia Jakoba Sigismunda Becka.
Z czasem głos zabierają przedstawiciele idealizmu niemieckiego (Fichte, Friedrich
Wilhelm Joseph von Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel), jednak wraz ze śmiercią Hegla (1831) sytuacja radykalnie się zmienia. Rok jego śmierci zostaje uznany przez
wielu za koniec filozofii systemowej. Dopiero około 1860 roku zapoczątkowany zostaje
neokrytycyzm. Wyczerpanie się filozofii idealistów niemieckich rodzi nową, korzystną dla zwolenników filozofii Kanta okoliczność. Powstaje neokantyzm – ogromny
ruch filozoficzny szerzący się w większości niemieckich uniwersytetów w myśl hasła:
„Zurück zu Kant”. Rozpoczyna się kształtowanie Professorenphilosophie, niepodważalnie służącej najsilniejszym przykładem, zarówno w swoim wczesnym kształcie filologii
kantowskiej (Kant-Philologie), której przedstawicielami są m.in. Erich Adickes, Johann
Erdmann, Friedrich Paulsen, jak i w późniejszym, reprezentowanym przez badeńską
(krytyczno-aksjologiczną) i marburską (logistyczną) postać neokantyzmu. O ile południowoniemiecką, badeńską wersję neokantyzmu głoszą m.in. Wilhelm Windelband,
Heinrich Rickert, Emil Lask, Richard Kroner, Bruno Bauch, także Martin Heidegger
i Gustav Radbruch, o tyle zwolennikami marburskiego panlogizmu są m.in.: twórca i założyciel szkoły, Hermann Cohen, Paul Natorp, Karl Vorländer, Nicolai Hartmann i Ernst Cassirer. Różnorodność komentarzy wskazuje na pozytywne i negatywne
źródła neokantyzmu. Źródłem negatywnym jest stosunek do Kanta, gdyż każdy odczytuje jego filozofię inaczej. Negatywne źródło inspiracji pozwala wyróżnić siedem kierunków w ramach neokantyzmu. Od wersji fizjologicznej, którą reprezentują Hermann
von Helmholtz, Friedrich A. Lange oraz zwolennik fikcjonalizmu Vaihinger; poprzez
krytycyzm relatywistyczny Georga Simmla; kierunek metafizyczny Ottona Liebmanna,
Friedricha Paulsena, Johannesa Volkelta, Wilhelma Wundta, Ericha Adickesa; po krytyczny realizm Aloisa Riehla; i prezentowaną przez Jacoba E. Friesa, Leonarda Nelsona
i Hansa Corneliusa psychologiczną interpretację myśli Kanta. Myśl Nelsona kształtuje
szkoła neofriesowska i przyjaźń z matematykiem Dawidem Hilbertem. Źródłem pozytywnym jest historyzm. Pojęcie to wiąże neokantystów z Heglem, który wprowadza
koncepcję dziejowości, wyrażającą sposób bycia ludzkiego ducha i jego wytworów.
Odwołują się do niej twórca hermeneutyki Friedrich Schleiermacher, a także Friedrich
Nietzsche i Wilhelm Dilthey. Dziejowość jako świadectwo uwikłania człowieka w historię jest w jego znaczeniu egzystencjalną strukturą człowieka. Zob. A.J. Noras: Kant
a neokantyzm badeński i marburski. Katowice 2005, s. 189–235; M. Kazimierczak:
Wczesny neokantyzm. Poznań 1999, s. 97–190.
3
Zob. O. Liebmann: Zur Analysis der Wirklichkeit. Eine Erörterung der Grundprobleme der Philosophie. Strassburg 1876, s. 13.
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się interpretacji, z których każdą rządzi potrzeba odkrycia wyjątkowego
credo myśli Kanta; żaden z proponowanych sposobów eksplikacji tej
myśli nie może jednak rościć sobie prawa do wyłączności bycia jedynym
słusznym i trudno doszukiwać się w tej kwestii jakiejkolwiek uniformizacji stanowisk4.
Autorstwo jednej z istniejących wykładni myśli Kanta przypisuje
się zwolennikowi skrajnie racjonalistycznej wersji idealizmu Hermannowi Cohenowi5, o którym Jacob Klatzkin pisze, że „jest najbardziej
rygorystycznym idealistą swego czasu”6. Zdaniem Josepha Kleina ta
idealistyczno-krytyczna myśl Cohena współgra z umiłowaniem transcendentalizmu jako apriorycznie rozwijanej filozofii nauki. Naukowy
rygoryzm spowity Kantowską metodologią badań, znaczony idealizmem
oraz elementami nauk szczegółowych rozwijanych w duchu filozofii
Cohena, wzmacnia w swoim systemie filozofii jego najzdolniejszy uczeń
Ernst Arnold Cassirer – myśliciel czyniący intelektualnym sztandarem filozoficzne zdanie, w myśl którego nasilona skłonność umysłu
do „wgłębiania się w swoją własną istotę oraz wzmożona świadomość
jego osobliwej wartości sprawia, że umysł/intelekt jest w stanie głębiej
Podstawy filozofii transcendentalnej kształtują myśliciele akademiccy. W 1862 roku powrotu do myśli Kanta domaga się Eduard Zeller, trzy lata później podobne hasła
głosi Otto Liebmann („Also muss auf Kant zurück gegangen werden”. O. Liebmann:
Kant und Epigonen. Berlin 1912, s. 109, 138, 156, 204). Filozof twierdzi, że całościowy
Kant nie istnieje, każdy bowiem uchwytuje jedynie tę najbardziej inspirującą część jego
myśli. Stąd bierze swój początek odmienność zdań na temat tablicy kategorii, schematyzmu bądź analogii doświadczenia. Por. K.Ch. Köhnke: The Rise of Neo-Kantianism:
German Academic Philosophy between Idealism and Positivism. Transl. R.J. Hollingdale. Cambridge 1991, s. 251; J.E. Erdmann: Grundriss der Geschichte der Philosophie.
Bd. 2. Berlin 1896, s. 728. W 1955 roku Hermann von Helmholtz wygłasza wykład Über
das Sehen des Menschen, w którym chwali ostatnie dokonania nauki. Jego entuzjazm
wzmacnia przekonanie, że nauka święci triumfy dzięki filozoficznej postawie Immanuela Kanta.
5
W liście do przyjaciela Hermanna Lewandowsky’ego Hermann Cohen pisze: „stoję przed obliczem Kanta próbując przeniknąć jego spojrzenie. Wzniosłą sytuacją jest
próba wkroczenia w umysł tak zacnego człowieka i zaobserwowania wszelkich podnoszonych punktów widzenia”. H. Cohen: Briefe. Berlin 1939, s. 24. Jeśli nie podano
inaczej, cytaty tekstów obcojęzycznych w tłumaczeniu autorki publikacji.
6
J. Klatzkin: Hermann Cohen. Berlin 1919, s. 26.
4
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przenikać poznawczo istotę rzeczy”7. Cassirer nie tylko wskazuje więc
na szeroki zakres absorbującej problematyki filozoficznej, ale zwraca
również uwagę na chętnie wykorzystywany metodyczny sposób naukowego postępowania, który rodzi panlogiczną formę krytycznego
idealizmu.
Podejmując rozważania dotyczące wczesnej i niełatwej w analizie,
krytyczno-systematycznej filozofii Cassirera, szczególną uwagę należy
zwrócić na jej wieloznaczność. Świadczy o tym bogactwo materiału
badawczego, który wystawia temu myślicielowi monumentalny pomnik
pamięci, będący świadectwem niebanalnej i odważnej refleksji naukowo-filozoficznej, podjętej w atmosferze powszechnej rehabilitacji znaczenia
transcendentalnego podmiotu – człowieka jako ζον λογος εχον8. Tradycja ludzkiej myśli nazywająca poznającego zwierzęciem racjonalnym
sięga klasycyzmu, zwłaszcza platońskiej, syntetycznej wersji idealizmu.
Tymczasem powzięta przez marburczyków (w tym również przez Cassirera) refleksja nad procesem poznania, uwzględniając wyraźny prymat
podmiotu nad przedmiotem, a jednocześnie eksponując wartość umysłu
w procesie poznania, łączy tradycję starożytnych idealistów z myślą
nowożytną i ponowożytną. Projekt marburski poprzez osiągnięcia
historii filozofii rozwija dawne upodobania, szczególnie te, w których
epistemologia, stając się prima philosophia, sprowadza człowieka do roli
podmiotu logicznego myślenia9.
„Je tiefer die Vernunft sich in ihr eigenes Wesen versenkt und je mehr sie sich
ihres eigentümlichen Wertes bewußt wird, um so tiefer dringt sie damit in das Wesen
der Dinge ein”. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 1. Hamburg–Berlin 2002, s. 1.
8
Grecką definicję człowieka adaptuje w swoim czasie kultura łacińska, nadająca
człowiekowi miano animal rationale.
9
Chcąc nakreślić historyczno-filozoficzną genealogię panlogicznej, aprioryczno-idealistycznej szkoły neokantyzmu, zwanej częściej szkołą marburską, należy wskazać wyraźnie zaznaczającą się linię oddziałujących na jej myśl filozofów: Parmenidesa,
Platona, Mikołaja Kuzańczyka, Galileusza, Kartezjusza, Leibniza, Kanta. Marburczyk
Władysław Tatarkiewicz pisze, że „Cohen i Natorp chcieli iść torem Kanta, ale także
Platona, twierdząc, że to ten sam tor. Kanta interpretowali w duchu Platona, a Platona w duchu Kanta, tak że między poglądami tych dwu prawie żadna nie pozostawała
różnica. I skonstruowali takiego Platona i takiego Kanta, o jakich się dotąd filozofom
nie śniło”. W. Tatarkiewicz: Szkoła marburska i jej idealizm. W setną rocznicę mar7
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Panujący w szkole gnozeologiczny paradygmat wyznaczają – na nowo –
stawiane pytania o granice rozumu, dokonujące się w jego obrębie
syntezy uzyskiwania poznawczej jedności, wykorzystujący jednoczącą
funkcję umysłu system poznania jako synthetische Einheit lub pryncypium źródła (Prinzip des Ursprung). Żywotność wiary w idealistyczną
koncepcję intelektu jako czynnej władzy poznawczej staje się przyczynkiem do adaptacji ducha nauki, wyrażającego się w uznawanym
i rozwijanym postulacie powrotu do myśli Kanta. Jawnym efektem tego
zwrotu, chroniącego przed niebezpieczeństwem popadnięcia w irracjonalizm, jest analiza apriorycznych ekspresji umysłu. Filozoficzny system
Kanta staje się niejako motorem uruchamiającym wśród marburskich
filozofów głęboką naukową refleksję. Twórczą pracę i intelektualne
rozstrzygnięcia Hermanna Cohena, założyciela marburskiej szkoły
neokantyzmu, dopełniają myślowe zabiegi Paula Natorpa, osoby nie
mniej ważnej w szerzeniu marburskich idei neokrytycyzmu10. Szeroki
horyzont podejmowanej w szkole tematyki łączy skupiona na metodzie
transcendentalnej osobliwość marburskiego odczytania logiki jako
postępowania będącego podstawą wszelkiej pracy filozoficznej, intelektualnego wysiłku, w ramach którego przedstawiciele szkoły – między
burskiej dysertacji Profesora Władysława Tatarkiewicza. Red. P. Parszutowicz. Kęty
2010, s. 34.
10
Według zwolenników szkoły marburskiej dopiero Kantowska logika transcendentalna przynależy do krytycznego okresu refleksji. Estetyka transcendentalna, podejmująca kwestię czasu i przestrzeni jako form naoczności, wystąpiła już w przedkrytycznej rozprawie De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis z 1770 roku,
a w związku z tym estetykę tę – z racji podjętej na jej gruncie problematyki zmysłowości – należy odrzucić, przy jednoczesnym zachowaniu ważności czasu i przestrzeni.
Przestrzeń i czas są – zdaniem Hermanna Cohena – formalnymi warunkami doświadczenia, pierwotnymi, źródłowymi formami naoczności. W 1912 roku Cohen odchodzi
na emeryturę i wyjeżdża do Berlina, by poświęcić się pracy na rzecz Gminy Żydowskiej.
W Marburgu pozostaje Paul Natorp. Od tej chwili w jednym dotąd nurcie wspólnego
prądu neokantyzmu marburskiego zaznaczają się różnice między dotychczasową, Cohenowską, a nową, Natorpowską, wersją kantyzmu. Różnice wyjaśnia Helmut Holzhey
w dwutomowej pracy Cohen und Natorp. Ursprung und Enheit oraz Cohen und Natorp.
Der Marburger Neukantianismus in Quellen. Zob. H. Holzhey: Cohen und Natorp.
Bd. 2: Ursprung und Enheit oraz Cohen und Natorp. Der Marburger Neukantianismus
in Quellen. Zeugnisse kritischer Lektüre – Briefe der Marburger – Dokumente zur Philosophiepolitik der Schule. Basel 1986.
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innymi Cassirer – samodzielnie traktują wszelkie filozoficzne problemy,
dokonując ich obiektywizacji.
Teoretycy szkoły, wiążąc procesy obiektywizacji z silnym akcentowaniem prymatu niezmysłowego poznania naukowego, krytycznie
interpretują transcendentalne pojęcie rzeczy samej w sobie, nadając
mu – zamknięte w wymiarze pojęcia granicznego (Grenzbegriff ) – znaczenie wyłącznie metodologiczne. To zanegowane pierwotne znaczenie
Kantowskiej Ding an sich staje się – zgodnie z założeniem Cohena –
całością poznania naukowego, a zarazem znamiennym w systemie
Natorpa, nieskończonym zadaniem poznania11. Konsekwencją takiego
rozstrzygnięcia kwestii krytyczno-poznawczych jest zaufanie wobec
analizy matematycznej i związanej z nią – ujętej w teorię ciągów i relacji – nieskończonej metody postępowania naukowego. Poznanie jako
przejawiające się w horyzoncie umysłu, wieczne fieri jest umiłowaniem
logiki myślenia jako logiki filozofii, a w związku z tym wyraźnie zaznaczającym się antyempiryzmem. Postulat odrzucenia empirycznej
formy poznania sprawia, że marburską epistemologię znamionuje ścisły
aprioryzm; to aprioryzm poznania poddawanego metodycznej analizie,
poznania idealistycznego i teoretycznego, zatem niezmysłowego, ale –
zdaniem wielu krytyków marburskiego projektu – zsubiektywizowanego, gdyż zamkniętego w granicach samego intelektu. Koncepcja nauki
i naukowego poznania, ujęte w proces wiecznego stawania się, ograniczają poznanie do granic działania i dynamicznego ruchu. W takich
warunkach, jak podaje Siegfried Marck, wyobrażeniem nauki staje się
ewolucyjny, samoistny, nieskończony, logiczny proces12. Jego predyspozycje wyznaczają – poprzedzające wszelki byt – logiczne reguły i prawa.
Pierwsza regulująca norma, poprzedzająca wszelki byt, potwierdza pogląd Cohena/Natorpa: „logiczne prawo jest »nad« bytem”13, a w związku
z tym wyłącznie usankcjonowane apriorycznie myślenie może wytworzyć to, co może przyjmować postać bytu.
Zob. H. Noack: Die Philosophie Westeuropas. Darmstadt 1976, s. 130.
Por. S. Marck: Die Lehre vom erkennenden Subjekt in der Marburger Schule.
„Logos” 1913, IV, s. 380.
13
„Das Gesetz des Logischen ist früher als das konkrete Sein, ist, »über« dem Sein”.
P. Natorp: Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. Darmstadt 1975,
s. 421.
11

12
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Podważenie zmysłowego składnika poznania odzwierciedla Cohenowsko-Cassirerowska rezygnacja z empirycznej realności na rzecz transcendentalnej idealności. Przynależące do sfery idealności formy naoczności – czas i przestrzeń – są zarówno formalnymi, konstytutywnymi,
jak i syntetyzującymi warunkami doświadczenia. Z czasem Cassirer
przerzuca jednak akcent z Kantowskich kategorii i form naoczności na
aprioryczną formę symboliczną. Zanim tak się stanie, filozof eksplikuje
wiodącą rolę pojęcia intelektu jako cennego narzędzia poznania. Aprioryczny charakter pojęcia rozstrzyga o rozumieniu wiedzy metafizycznej,
której początek daje wewnętrzna forma doświadczenia. „Jedynie ta
forma wiedzy jest transcendentalizmem”14. Zadanie transcendentalnego
badania zostaje rozwiązane z chwilą wykazania możliwości apriorycznej
przestrzeni. Tym sposobem – przekazuje Mariano Campo – krytyczny
idealizm szkoły marburskiej przyjmuje kształt nowej teorii doświadczenia, polegającej na badaniu jego apriorycznych momentów15.
Źródłowym składnikiem Kantowskiego a priori jest przestrzeń poprzedzająca wszelkie wrażenia, a zarazem będąca podstawą zewnętrznych zjawisk16. Początkowa źródłowość (Quelle), nadawana przez Cohena
naocznym formom, staje się logiczną w sensie logiki transcendentalnej apriorycznością, charakterystyczną dla metody transcendentalnej,
której rola sprowadza się do wykazywania aksjomatów. Autor Kants
Theorie der Erfahrung twierdzi, że metoda transcendentalna dowodzi
obowiązywalności tych aksjomatów, koncesjonując wgląd w arche.
Kantowskie kategorie w przekonaniu Cohena są natomiast zarówno formalnymi warunkami doświadczenia, jak i formami myślenia. Cassirer,
idąc tropem mistrza, a mianowicie wykorzystując Cohenowską metodę
Por. H. Cohen: Kants Theorie der Erfahrung. Berlin 1925, s. 36. „If a type of
knowledge is called transcendental inasmuch as a priori it must be possible, then the
a priori itself is indicated as possible only inasmuch as it is know in a type of transcendental knowledge. And this is truly how it is. The knowledge that a concept is a priori
called metaphysical by Kant. This metaphysical knowledge can, however, only come
about empirically, by consulting inner experience […]. In what sense, though, this
a priori is possible – only this manner of knowledge is transcendental”. A. Poma: The
Critical Philosophy of Hermann Cohen. Transl. J. Denton. New York 1997, s. 9.
15
Zob. H. Cohen: Kants Theorie der Erfahrung…, s. III–IV; A. Poma: The Critical
Philosophy of Hermann Cohen…, s. 8.
16
Por. H. Cohen: Kants Theorie der Erfahung…, s. 88.
14
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Ursprungslogik, nazywa przestrzeń, czas i kategorie, a także czysty ogląd
i czystą myśl, „różnymi momentami ostatecznego ufundowania funkcji
metody zakładającej wiedzę”17.
Tę warunkowaną funkcją tonację rozwoju wiedzy w granicach marburskiej interpretacji krytycyzmu zauważa Władysław Tatarkiewicz18,
który, podejmując się jej przeanalizowania, ujmuje logiczny charakter
procesu gnozeologicznego w słowach:
fakty poznajemy dopiero, gdyśmy je ujęli myślą, gdyśmy ustalili
ich stosunki do innych faktów. Fakt zaś spostrzeżony nie jest jeszcze faktem poznanym: jest on […] tylko „niewiadomą”, tylko x-em.
Nie jest myśli dany, lecz – zadany (aufgegeben). Zapewne, ustalanie
faktów jest celem dla nauki, ale nie może ich ona bezpośrednio
uchwycić; jedyne, co może zrobić, to tylko budować konstrukcje
myślowe, które by im odpowiadały. Fakty są tylko zagadnieniami,
natomiast konstrukcje myślowe ich rozwiązaniem19.
W. Flach: Einleitung. In: H. Cohen: Das Prinzip der Infinitesimal-Methode und
seine Geschichte. Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntniskritik. Frankfurt 1968,
s. 14.
18
Zdaniem Władysława Tatarkiewicza, który miał okazję osobiście zapoznać się
z nauką szkoły marburskiej, gdyż doktoryzował się na Uniwersytecie w Marburgu,
powstała tam jedna z ciekawszych, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych interpretacji filozofii Immanuela Kanta. Doktryna Cohena, ciesząc się dużym uznaniem,
skupiała uwagę wielu. Wśród wychowanków szkoły znaleźli się m.in. Heinz Heimsoeth,
Nicolai Hartmann, José Ortega y Gasset, Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt,
Karl Vorländer, Rudolf Stammler, Johannes Paulsen, Hans Kelsen, Borys Pasternak.
Szczegółowych informacji na temat życia Tatarkiewicza w tamtym okresie życia dostarcza monografia Czesława Głombika. Zob. C. Głombik: Obecność filozofa. Studia
historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu. Katowice 2005.
19
W. Tatarkiewicz: Szkoła marburska i jej idealizm…, s. 41. „[…] soll der Gegenstand sozusagen das x der Gleichung der Erkenntnis sein, so muss er, obwohl als das
Gesuchte, doch gänzlich aus ihrem eigenen Gesichtspunkt bestimmt sein. So wie das x,
y usw. Der Gleichung nur Sinn hat für die Gleichung und in ihr, auf Grund des Sinnes
der Gleichung selbst, stets in Beziehung zu den bekannten Grössen, d.h. den Konstanten, nämlich den Sinn der Variabeln als der »Wurzeln« der Gleichung. Werte welche sie
»erfüllen«, so und nur so eird das grosse x der Erkenntnis, der Gegenstand, verständlich”. P. Natorp: Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. Leipzig–Berlin
1910, s. 33.
17
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Wyznając i potwierdzając swoją filozofią niniejszą tezę, Cassirer
przyjmuje, że myślenie naukowe, dążąc do uzyskania stałego elementu –
uchwytnego w trwałości i skończoności bytu – napotyka jedynie
wieczną zmienność20.
Projektem bytu jako myśli oraz problemem poznania jako myślenia
marburski neokantyzm, a na jego gruncie również Cassirer, wpisuje się
w filozoficzną tradycję kontynuatorów idealistyczno-racjonalistycznego
wzorca postępowania starożytności, zapoczątkowanego w programie
filozofii Parmenidesa, starożytnego myśliciela, który, rozważając zagadnienie bytu – myślenia, traktuje tę pierwotną relację jako jawny problem
poznania21. Istotę parmenidejskiej tezy niemiecki filozof zawiera pisemnie w formule uzależniającej byt jako sens problemu od myśli zyskującej
sens i wartość zasady. Teraz myśl kreowana siłą pojęć „nie przechodzi
już tylko obok bytu, nie jest jedynie refleksją »nad« nim, lecz jej własna
wewnętrzna forma ze swej strony określa wewnętrzną formę bytu”22.
W podobnym – niearystotelesowskim – tonie analizowana jest przez
marburczyków filozofia Platona, który – wedle poglądu Cassirera –
ujmuje byt zgodnie z logiczną naturą czystych pojęć23. Idea nie jest więc
20
„Alles wissenschaftliche Denken ist beherrscht und durchdrungen von der Forderung unveränderlicher Elemente, während auf der anderen Seite das empirisch Gegebene stets aufs neue dieses Verlangen vereitelt. Wir ergreifen das beharrliche Sein
nur, um es wieder zu verlieren. Was wir Wissenschaft nennen, erscheint unter diesem
Gesichtspunkt nicht als die Annäherung an irgendeine »stehende und bleibende« Wirklichkeit, sondern nur wie eine stets sich erneuernde Illusion, eine Phantasmagorie, in
der jeweilig ein neues Bild alle früheren verdrängt, um selbst alsbald vor einem anderen zu verschwinden und zunichte zu werden”. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik. In: Idem: Gesammelte Werke. Bd. 6. Hamburg–Berlin 2002, s. 287. Por. Idem: Substancja i funkcja.
Badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania. Tłum. P. Parszutowicz.
Kęty 2008, s. 265.
21
„[…] τὸ γὰρ αὐνὸ ἐστίν τε καὶ εἶναι”. Zob. D. Kubok: Prawda i mniemanie. Studium filozofii Parmenidesa z Elei. Katowice 2004, s. 137–155.
22
M. Bal-Nowak: Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta A. Cassirera. Kraków 1996, s. 20. „Das Sein ist hier nirgends anders als im »Tun« erfaßbar”. E. Cassirer:
Philosophie der symbolischen Formen. Die Sprache. Hamburg–Berlin 2002, s. 9.
23
„Auch Platon ist hier erst nach langen gedanklichen Kämpfen, die sich am
deutlichsten in dem nach Parmenides benannten Dialog widerspiegeln, zu einer schärferen Scheidung gelangt. Im Sophistes, der diese Kämpfe abschließt, wird zum erstenmal
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bytem, lecz określającą poznanie kategorią, a ta z kolei jest funkcją
prawa/reguły. W świetle prowadzonej refleksji uzewnętrznia się także
możliwa teoriopoznawcza definicja przedmiotu będącego – jak podaje
Mirosława Czarnawska – nieskończoną niewiadomą poznania ujętego
w dynamiczną formę nieskończonego ruchu naprzód. Przedmiot jest
więc tkaniną powiązanych prawidłem relacji, a ewentualna próba zamknięcia tego przedmiotu w jednoznacznej formule może być „zaledwie
momentem w kontinuum postępu”24, gdyż jest on uchwycony jedynie
w matematyczny ciąg powiązań, ciąg stanowiony przez aprioryczne
pojęcia intelektu.
Cohen i Cassirer – odrzucając Kantowskie sygnowane empirią
zjawisko, a zatem także przedmiot jako trwały byt – wytaczają argumenty, w myśl których tylko myślenie może wytworzyć to, co winno
obowiązywać jako byt; ich filozofia, będąc metodologiczną krytyką
poznania, staje się postacią idealizmu. Poznanie jest odzwierciedlane
w nieanalitycznym i nieempirycznym procesie syntetycznej jedności
apercepcji. Nadto idealizm filozofii Cohena, odrzucając poznawczą
wartość wrażenia, matematyzuje proces poznawczy, co z subtelnością
potwierdzają filozoficzne tezy Cassirera, których ten dowodzi w pierwszej, naukowo-krytycznej fazie epistemologicznych dociekań. Swoje
stanowisko potwierdza częstymi odwołaniami do założeń freiburskiego
odczytu Aloisa Riehla Über wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche
Philosophie z 1883 roku, w którym przedstawiciel neokantowskiego
realizmu rolę filozofii jako nauki budowanej na wzór nauk ścisłych
in der Geschichte der Philosophie die logische Natur der reinen Relationsbegriffe klar
herausgearbeitet und das eigentümliche, das spezifische »Sein«, das ihnen zukommt,
bestimmt. Von dieser neugewonnenen Einsicht aus kann Platon der gesamten früheren Philosophie entgegenhalten, daß sie das Prinzip des Seins gesucht habe, aber statt
des wahren und radikalen Ursprungs des Seins immer nur einzelne seiner Arten, immer nur bestimmte Formen des Seienden aufgewiesen und zur Grundlage gemacht
habe”. E. Cassirer: Die Sprache und der Ausdruck der reinen Beziehungsformen. Die
Utreilspräche und die Relationsbegriffe. In: Idem: Philosophie der symbolischen Formen…, s. 296. Zob. B. Dembiński: Rozumienie pojęcia bytu w filozofii Platona. W: Idem:
Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki. Katowice 2003, s. 23–54.
24
M. Czarnawska: Platońska teoria idei w interpretacji filozofii marburskiej. Białystok 1988, s. 18. Por. E. Cassirer: Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik.
In: Erkenntnis, Begriff, Kultur. Hrsg. von R.A. Bast. Hamburg 1993, s. 1, 263.
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upatruje w możliwości ugruntowania Prinzipienlehre. Jedynie w dowodzeniu gruntowności zasad filozofia odnajduje swój naukowy koloryt,
natomiast uchwycona w zamknięty system bądź światopogląd przestaje
być nauką25.
Ceniąc pryncypium naukowego prawa, Cassirer przekonuje, że
„przedmiot ustanawiany siłą znaczenia czystego pojęcia relacji wskazuje
na matematykę i przedmiot naukowego doświadczenia”26. W jednej
z prac pisze:
Użytek, jaki możemy zrobić w filozofii z matematyki […], polega
albo na naśladowaniu jej metody, albo na rzeczywistym stosowaniu jej twierdzeń do przedmiotów filozofii. Nie widać, by ten
pierwszy przynosił dzisiaj jakieś korzyści, chociaż początkowo
dużo sobie po nim obiecywano. W przeciwieństwie do niego, ten
drugi przynosił większą korzyść tym częściom filozofii, których
dotyczył, a dzięki temu, że stosowały one nauki matematyczne dla
swych celów, wynosił je na poziom, do którego w inny sposób nie
mogłyby aspirować27.
Właściwym przedmiotem filozofii staje się więc obszar idealistycznie
rozumianej nauki. Autor Zur Einsteinschen Relativitätstheorie – poprzez
25
Por. E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin
Heideggers Kant-Interpretation. „Kant-Studien” 1931, Bd. 36, s. 2–3.
26
E. Cassirer: Leibniz’ System in seinen Wissenschaftlichen Grundlagen. In: Idem:
Gesammelte Werke. Bd. 1. Hamburg–Berlin 2002, s. 59.
27
„»Der Gebrauch, den man in der Weltweisheit von der Mathematik machen
kann«, so schrieb Kant im Jahre 1763 in der Vorrede zu dem »Versuch, den Begriff der
negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen«, »bestehet entweder in der Nachahmung ihrer Methode oder in der wirklichen Anwendung ihrer Sätze auf die Gegenstände der Philosophie. Man siehet nicht, daß der erstere bis daher von einigem
Nutzen gewesen sei, so großen Vorteil man sich auch anfänglich davon versprach. Der
zweite Gebrauch ist dagegen vor die Teile der Weltweisheit, die er betroffen hat, desto
vorteilhafter geworden, welche dadurch, daß sie die Lehren der Mathematik in ihren
Nutzen verwandten, sich zu einer Höhe geschwungen haben, darauf sie sonsten keinen
Anspruch hätten machen können«”. E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie.
Erkenntnistheoretische Betrachtungen. In: Idem: Gesammelte Werke. Bd. 10. Hamburg–
Berlin 2002, s. 1. Por. I. Kant: Versuch, den Begriff der negative Großen in die Weltweishelt einzuführen. Bd. 2. Frankfurt am Main 1977.
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postulowaną próbę niesubstancjalnego, a więc niedogmatycznego, odrzucającego byt jako agregat, ujmowania świata i umysłu – przyznaje
nauce znamienną cechę idealności. Podważenie wartości rzeczowego
i metafizycznego znaczenia substancji na gruncie historii nauki i filozofii wiąże się z manifestacją naukowo-poznawczego znaczenia pojęcia
logicznej funkcji i relacji28. Matematyczna funkcja i relacja porządkują
bogactwo różnorodnych danych pozyskanego materiału poznania. Podważając antyczne wytłumaczenie ουσία, odrzucając naiwno-realistyczny
obraz świata, Cassirer nadaje transcendentnej substancji jedynie umożliwiającą doświadczenie postać logicznej podstawy tego, co trwałe, uzależniając żądanie jedności poznania od syntetycznej funkcji sądzenia.
Specyfika idealizmu neokantowskiego, w szczególności teoretycznego
wysiłku podjętego przez Cassirera, wznosi jego filozoficzną analizę do
roli naukowej ewaluacji, gdyż przedmiotem swych dociekań nie czyni
on dowolnej rzeczy, lecz zawsze jakieś naukowe zjawisko: fakt nauki.
Odwołując się do faktu nauki, marburska szkoła neokantyzmu wykorzystuje argument Kanta, wedle którego fundamentalne kategorie analiz
nie pochodzą z doświadczenia, lecz stanowią warunek jego możliwości29.
Przewrót, jakiego dokonują w filozofii Kanta marburscy panmetodyści,
zasadza się na dwóch skonstruowanych według rzymskiego prawa pytaniach: o fakt (quid facti?) oraz o prawomocność (quid iuris?). Kantowska
28
Cassirer zauważa pewne różnice na gruncie teorii matematycznych i matematyczno-logicznych. Różnice te polegają na oddawaniu pierwszeństwa gatunkowym
pojęciom logiki bądź logice pojęcia relacji. Zob. E. Cassirer: Substanzbegriff und
Funktionsbegriff…, s. 54–55. „Die Geschichte der Philosophie und die Geschichte der
Wissenschaft zeigt, wie das Bewußtsein dieser Sonderstellung der reinen Relationsbegriffe, wo es zuerst heraustritt, geradezu eine neue Epoche des wissenschaftlichen
Geistes begründet”. E. Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. Das mythische
Denken. In: Idem: Gesammelte Werke. Bd. 11–13. Hamburg–Berlin 2002, s. 78.
29
„Jede Beziehung, die die Theorie entdeckt und in mathematischer Form ausgeprägt hat, weist jetzt zugleich einen neuen Weg vom Gegebenen zum noch nicht Gegebenen, von den wirklichen zu den »möglichen« Erfahrungen. Es ist somit freilich
zutreffend, daß die Relationsbegriffe der Naturwissenschaft kein unmittelbares Abbild
in den Einzeldingen besitzen”. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriffs…,
s. 250. Różnorodność tych kategorii stawia na swym czele pojęcie substancji i przyczyny. Zob. H. Cohen: Das Prinzip der Infinitesimal-Methode und seine Geschichte. Hildesheim 1984, s. 146.
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dystynkcja: pytanie o fakt i faktyczność twierdzeń oraz rozważenie prawomocności i kwestii transcendentalnego uzasadnienia pozwala odznaczyć konstelacje poznawczych sądów. W przekonaniu Cassirera, na podstawie tej dystynkcji filozof z Królewca nadaje właściwy kształt metodzie
transcendentalnej, pytając o możliwość sądów syntetycznych a priori.
Ponadto, wykorzystując teorematy nauk szczegółowych – zarówno
geometrii Euklidesa, jak i geometrii nieeuklidesowej, arytmetycznych
założeń i wniosków fizyki, zasad przyczynowości, ciągłości i zachowania
substancji – Cassirer uznaje, że wszelki syntetyczny sąd a priori nie może
być wewnętrznie sprzeczny, natomiast jego aprioryczność potwierdzać
ma logiczna i niezależna od wszelkiej empirii myśl. Ideę naukowości filozofii Kanta potwierdzają słowa Gerharda Lehmanna: „filozofia jest nauką
o tyle, o ile jako nauka posiada swój przedmiot. Przedmiotem tym nie jest
jednak refleksja nad nauką, lecz »myśl nauki«”30. W ten sposób logiczno-aprioryczne uprawomocnienie nauki, które funduje transcendentalizm,
staje się – twierdzi Cassirer – antyempirycznym i niepsychologicznym
sposobem rozwiązywania problemów filozoficznych. Ten epistemologiczny wymiar krytycyzmu stanowi wyróżniający i niepodważalny wkład
w dziedzinę filozoficznej metodologii badania naukowego.
Cassirer manifestuje konieczność metodologicznego zbadania obligatoryjnych warunków poznania, wraz z warunkami tych warunków.
Jego zdaniem transcendentalno-logiczna metodologia jako sposób
postępowania powinna tłumaczyć możliwość sądów syntetycznych
a priori. Uczeń Cohena podejmuje wysiłek teoriopoznawczego zbadania i rozwiązania wypowiedzianego przez Kanta w dysjunkcji: a priori
i a posteriori problemu natury w matematycznym porządku pojęć intelektu; relacji wiążącej zasady myślenia z doświadczeniem w schemacie
transcendentalno-logicznym. W tym celu neokantysta odwołuje się do
funkcji reprezentacji i rozpoznawania (Rekognition), w wyniku których
zmysłowe wyrażenie – ściślej, stanowiąca go treść – zyskuje czyste,
logiczne znaczenie31. Kantowski dualizm: zmysłowość – intelekt zostaje
30
G. Lehmann: Geschichte der Philosophie. In: Die Philosophie des neunzehnten
Jahrhunderts II. Bd 9. Berlin 1953, s. 75.
31
Por. E. Cassirer: Das Problem der Repräsentation und der Aufbau der anschaulichen Welt. In: Idem: Gesammelte Werke. Bd. 11–13. Hamburg–Berlin 2002, s. 124–125.
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zastąpiony przez uznanie prymatu drugiego członu relacji. Tym samym
rola apriorycznych pojęć intelektu nie spełnia się przed doświadczeniem
i w doświadczeniu, lecz doświadczenie to – poprzedzająco – umożliwia.
Cassirer chętnie odwołuje się do słów Kanta, który w Krytyce czystego
rozumu pisze: „wiedzę aprioryczną możemy posiadać tylko o tych
cechach rzeczy, które sami w nią wkładamy”32. Lakoniczność przytoczonego stwierdzenia rodzi wiele pytań dotyczących struktury intelektu
jako władzy poznawczej, tablicy wyróżnionych przez Kanta kategorii,
ich symptomatycznych cech, ad extremum również problemu logicznej
dedukcji czy transcendentalnej apercepcji.
Ważną rolę w obszarze naukowo rozpatrywanej filozofii neokantystów odgrywa myśl Gottfrieda Wilhelma Leibniza; rozwijając równanie
rachunku nieskończoności, ustanawia on fundamenty matematyczno-geometrycznej i przyrodniczej metody badań, po którą sięga i z której
czerpie Cassirer33. Zewnętrzna, substancjalna sfera świata w takich warunkach staje się poznawalna jedynie poprzez zwrot ku wnętrzu i teoretycznej, pojęciowo-krytycznej analizie poznania ujętego w formę równania różniczkowego. Proces poznania, wyłożony w silnie podważanym
znaczeniu stałej i niezmiennej substancji, przyjmuje postać pojęciowego
złożenia, ujętego w formę matematycznego ciągu aspektowych momentów. Ten ciąg aspektowych momentów przyjmuje postać rozstrzyganego
na gruncie filozofii problemu.
Sytuacja przekraczania kolejnych granic wiedzy, która uzewnętrznia się w myśli Cassirera, wyrażona w ukierunkowaniu na odkrycia
i osiągnięcia geometrii nieeuklidesowej, teorii względności, a dalej także
mechaniki kwantowej, poszerza horyzonty dotychczas panującej filozo„Was wir als die veränderte Methode der Denkungsart annehmen, daß wir nämlich von den Dinge nur das a priori erkennen was wir selbst in sie legen”. I. Kant:
Kritik der reinen Vernunft. 1. Werkausgabe Bd. 4. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt
am Main 1974, s. 26.
33
U. Sieg: Aufstieg und Niedergang des Marburger Neukantianismus. Die Geschichte
einer philosophischen Schulge meinschaft. Würzburg 1994, s. 328–330. Ulrich Sieg podkreśla, że zdaniem Jonasa Cohna w poglądach Gottfrieda Wilhelma Leibniza mamy do
czynienia z metafizyką, a nie z teoriopoznawczo rozwijaną problematyką świadomości.
Zob. E. Cassirer: Zur Logik und Mathematik. In: G.W. Leibniz: Hauptschriften zur
Grundlegung der Philosophie. Bd. I. Hamburg 1966, s. 5–11.
32
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ficznej ortodoksji Kanta34. Podejmowane w duchu Newtonowskiej fizyki
i arytmetyki próby rozstrzygnięcia problemów filozoficznych przybierają postać naukowej refleksji rozważanej w horyzoncie fizyki matematycznej. Budując system poznawczego krytycyzmu, Cassirer korzysta
z ustaleń fizyka Jamesa Maxwella dokonującego naukowej deskrypcji
procesów fizycznych, a także z dorobku wyznawców aprioryzmu
w dziedzinie matematyki, a jednocześnie przedstawicieli odwołującego
się do estetyki transcendentalnej – zwłaszcza Kantowskiej wykładni
czasu jako formy zmysłu wewnętrznego – matematycznego intuicjonizmu. Jego reprezentantami są: Henri Poincaré35, autor teorii fizycznego
continuum przyjmującego kształt matematycznej ciągłości; Hermann
Weyl, projektodawca miarowego kontinuum (das metrische Kontinuum),
ujęcia liczby i nieskończoności, łączący w jedno kwestie matematyczne,
fizyczne, również filozoficzne36; Luitzen Brouwer, spowadzający matematykę do bliskiej Cassirerowi roli funkcji i wytworu ludzkiego intelektu37.
Tematykę fizyki kwantowej Ernst Cassirer podejmuje szerzej w drugiej części pracy Zur modernen Physik, w której rozważa zależności między determinizmem i indeterminizmem, problemem przyczynowości (Kasualproblem) oraz kwantów w nowożytnej fizyce. Pisze m.in.: „Die Antwort auf das Kasualproblem, die eine
naturwissenschaftliche Erkenntnislehre uns gibt, steht niemals für sich allein, sondern sie beruht stets auf einer bestimmten Annahme über den naturwissenschaftlichen Objektbegriff”. Zob. E. Cassirer: Zur modernen Physik. Darmstadt 1964,
s. 129–394.
35
Zob. H. Poincaré: Wartość nauki. Tłum. L. Silberstein. Warszawa, Lwów 1908,
s. 7–21.
36
„An den Problemen, die hier aufgeworfen werden, haben Philosophie, Mathematik und Physik ihren Anteil. Uns soll aber vor allem die mathematisch-physikalische
Seite der Fragen beschäftigen; auf die philosophische werde ich nur ganz nebenher eingehen, aus dem einfachen Grunde, weil in dieser Richtung etwas irgendwie Endgültiges bisher nicht vorliegt und ich selber auch nich imstande bin, auf die hergehörigen
erkenntnistheoretischen Fragen solche Antworten zu geben, die ich vor meinem Erkenntniswissen voll verantworten könnte”. H. Weil: Raum, Zeit, Materie. Vorlesungen
über Allgemeine Relativitätstheorie. Berlin 1921, s. 1. Zob. Idem: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft. Munchen, Berlin 1927, s. 3–37. Por. E. Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen…, s. 426–434.
37
Luitzen Brouwer, zwolennik francuskiego semiintuicjonizmu, nazywa matematykę działaniem intelektualnym oraz ujętym w relację dynamicznym procesem. Rezygnuje z rozważań nad matematyką w sensie zamkniętego systemu.
34
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W Cassirerowskiej refleksji ujawniają się również wtrącenia zwolennika
dialektyki transcendentalnej Kanta, przedstawiciela matematycznego
formalizmu Davida Hilberta, nazywającego nieskończoność Kantowską
ideą czystego rozumu. Marburczyk skupia się również na dokonaniach
przedstawiciela matematycznego logicyzmu Gottloba Fregego – poznaje
jego koncepcję liczby, której pierwotną wersję czerpie z matematyczno-logicznych badań Richarda Dedekinda, niemieckiego matematyka
indukcji zupełnej. Dedekind dokonuje ugruntowania nauk na podstawie
części logiki, zwanej arytmetyką, natomiast liczbę nazywa „wolną kreacją ludzkiego ducha i środkiem” wszelkiego pojmowania38. Ta Dedekindowska arytmetyczność znajduje swoje odzwierciedlenie we wczesnej
myśli Cassirera, uzewnętrzniając się w pomyśle budowy formalnego,
czysto logicznego rozumienia liczby. Dedukcyjna analiza liczbowych
pojęć Dedekinda, założona w niej logiczność i aprioryczność, dopuszcza
ich legitymizację, która nie wymaga odniesienia do przedmiotów zmysłowych, wyrokując o możliwości niezależnej od doświadczenia, stricte
myślowej interpretacji liczby.
Myślenie – konieczny fundament procesu poznania – i związana
z nim aprioryczność decydują o wykładni teorii liczb39. Wykładnia ta
wyczerpuje się w sile działającego intelektu. Wyrazem jego aktywności
38
„Meine Hauptantwort auf die im Titel dieser Schrift gestellte Frage lautet: die
Zahlen sind freie Schöpfungen des menschen Geistes, sie dienen als ein Mittel […] der
Dinge leichter und schärfer aufzufassen”. R. Dedekind: Was sind und was sollen die
Zahlen. Braunschweig 1911, s. VII. Por. „Indem ich die Arithmetik (Algebra, Analysis)
nur einen Theil der Logik nenne, spreche ich schon aus, daß ich den Zahlbegriff für
gänzlich unabhängig von den Borstellungen oder Anschauungen des Raumes und der
Zeit, daß ich ihn vielmehr für einen unmittelbaren Ausfluß der reinen Denkgesetze
halte”. Ibidem, s. VII–IX. Zob. R. Dedekind: Stetigkeit irrational Zahlen. Braunschweig 1912, s. 1–3. Por. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 36–41.
39
Por. „Durch den rein logischen Aufbau der Zahlen = Wissenschaft und durch das
in ihr gewonnene stetige Zahlen = Reich sind wir erst in den Stand gefest, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit genau zu untersuchen, indem wir dieselben auf dieses
in unserem Geiste geschaffene Zahlen Reich beziehen. […] Auf dieser einzigen, auch
sonst ganz unentbehrlichen Grundlage muß nach meiner Ansicht, wie ich auch schon
bei einer Unsündigung der vorliegenden Schrift ausgesprochen habe, die gesammte
Wissenschaft der Zahlen errichtet werden”. R. Dedekind: Was sind und was sollen…,
s. VIII.
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jest – jak głosi za Dedekindem Cassirer – praca umysłu wykorzystująca
proces cogito i polegająca na bezustannym syntetyzowaniu następujących po sobie momentów. Cechą rzeczy uchwyconych w formie Relationsterme jest ich deprywacja: nieoddzielenie, nieodosobnienie przejawiające się w idealnej wspólnocie wiążących zależności40. Zarówno
liczbę, jak i poznanie modeluje, przyjmująca kształt struktury pojęć
funkcjonalnych, logika relacji układających się w porządek całości.
O porządku tym stanowią stałe prawa. Liczba ujęta w relacje, jako nieskrępowany twór ludzkiego ducha, nie wymaga odniesienia do żadnej
zewnętrznej rzeczywistości. Funkcjonalność, którą zakłada, jest wolna
od wszelkiego treściowego zróżnicowania policzalnych przedmiotów.
Jej „całe »istnienie« opiera się na stosunkach, które wskazując same na
siebie […] nie potrzebują żadnego obcego »substratu«, lecz podtrzymują
i wspierają się wzajemnie, o ile każdemu elementowi jest jednoznacznie
przez inny przypisana pozycja w systemie”41.
Rozpatrując problematykę poznania, Cassirer wykorzystuje zbudowaną na podstawie matematycznie (arytmetycznie) rozumianej teorii liczb cechę relacyjności Richarda Dedekinda. Często i chętnie nawiązują do relacyjności również inni współcześni matematycy. „Die Entstehungszeit des ersten der beiden Fragmente macht es
wahrscheinlich dass Riemann darauf ausging für die Abhandlung über die trigonometrischen Reihen Beispiele bei Functionen zu finden, die unendlich oft in jedem Intervall unstetig werden, und vielleicht sollte die zweite Untersuchung, Welch sich auf
einem kaum leserlichen Blatte Finder, demselben Zwecke dienen. Die hier von Riemann benutzte Methode zur Bestimmung des Verhaltens der in der Theorie der elliptischen Functionen auftretenden Modulfunctionen für den Fall, dass das complexe
Periodenverhaltniss sich einem rationaln Werthe nähert, gestattet aber zugleich eine
sehr interessante Anwendung auf die sogenannte Theorie der unendlich vielen Formen
der ϑ – Functionen, nämlich auf die Bestimmung der bei der Transformation erster
Ordnung auftretenden »Constanten«, welche bekanntlich von Jacobi und Hermite auf
die Gauss’schen Summen, also auf die Theorie quadratischen Reste zurückgeführt ist”.
R. Dedekind: Erläuterungen zu den Fragmenten XXVIII. In: H. Weber: Gesammelte
mathematische Werke und Wissenschaftlicher nachlass. Leipzig 1892, s. 466.
41
„Der ganze »Bestand« der Zahlen beruht nach dieser Ableitung auf den Verhältnissen, die sie in sich selber auf weisen, nicht auf der Beziehung zu einer äußeren gegenständlichen Wirklichkeit: sie bedürfen keines fremden »Substrats«, sondern halten
und stützen sich wechselseitig, sofern jedem Glied durch das andere die Stelle im System eindeutig vorgeschrieben ist”. E. Cassirer: Die Zahlbegriffe. In: Idem: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 49.
40
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Cassirerowskie inspiracje naukami matematyczno-fizycznymi są na
tyle szerokie, że w pełni zrozumiałe staje się stanowisko komentatorów,
którzy przyznają, iż:
niemieckiej filozofii nie da się zrozumieć jedynie na podstawie
pierwotnego krytycyzmu; bez określenia wzajemnych oddziaływań pomiędzy siłą historyczną i życiem duchowym, bez określenia wzajemnych oddziaływań pomiędzy krytyką i roztrząsaniem
problemów, które zajmowały pokantowską filozofię, nie da się
właściwie ująć zawartości systemów następnych generacji42.
Jak się okaże, niniejsze postulaty spełnia nie tylko neokrytycyzm
Cassirera, który za sprawą historycznej asymilacji teorii różnych dziedzin nauk stanie się z czasem interdyscyplinarny, ale również teorie licznych epigonów, mniej lub bardziej krytycznych wobec Cassirerowskiego
spojrzenia na problem poznania.
Idee historyczno-systematycznego namysłu Cassirera podejmuje
oponent Kanta, filozof i przyrodnik Hans Reichenbach. Cassirer zwraca
szczególną uwagę na matematyczno-logicznego ducha rozwijanego
przez niego w filozoficzno-naukowej refleksji. Reichenbach jako uczeń
Davida Hilberta, Maxa Plancka, Maxa Borna i Alberta Einsteina, a także
samego Cassirera, zgłębiając prawa fizyki, zwłaszcza teorię względności
Einsteina, polemizuje z Kantowską teorią czystych form naoczności oraz
sądów syntetycznych a priori. Twierdzi, że wiedzy apriorycznej dostarczyć mogą jedynie zdania analityczne, zaś system kategorii w dziedzinie
przyrodoznawstwa – wbrew poglądom twórcy tego systemu – nie spełnia warunków stawianych tej wiedzy. W podobnym schemacie myślenia
krytycznej interpretacji transcendentalnej dedukcji kategorii dokonuje
również Leonard Nelson, którego myśl jest między innymi przedmiotem oceniających rozważań Cassirera. Krytyczna ocena Kantowskich
kategorii jako czystych pojęć intelektu wykorzystywanych w procesie
poznania wiąże się w jego teorii z krytyczną opinią na temat pojęć
G. Lehmann: Geschichte der nachkantischen Philosophie. Kritizismus und kritisches Motiv in den philosophischen Systemen des 19. und 20. Jahrhunderts. Berlin 1931,
s. 7. Zob. M. Kazimierczak: Wczesny neokantyzm…, s. 7.
42
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arytmetyki i geometrii jako narzędzi stosowanych w badaniach czasu
i przestrzeni43.
Metodyczne przesilenia, ujawniające się w prymacie myślenia funkcjonalnego oraz formułowania znaczenia pojęć intelektu jako funkcji
ugruntowujących myślenie, są znamienną cechą krytycznopoznawczej
wersji neokantyzmu. Apoteoza myślenia, ujęta w naukowym fakcie
nieskończoności procesu poznania i idealizmie, wyróżnia wczesną myśl
autora Kant und die moderne Mathematik. Określając naukę mianem
prawidła działania, staje się on – jak pisze Enno Rudolph – ważnym
rozmówcą w dyskusji nad abstrakcyjno-teoretyczną problematyką
przyrodoznawczą, w szczególności fizyką oraz kopenhaską interpretacją
mechaniki kwantowej44. Zainteresowania rozwijane na wczesnym etapie
filozoficznej pracy naukowej czynią Cassirera adherentem naukowego,
krytycznego rygoryzmu.

1.1.2.

Znaczenie Naturwissenschaft
w naukowo-filozoficznej refleksji Cassirera

Znaczenie nadane nauce w marburskiej szkole neokantyzmu idzie
w parze z harmonizacją relacji między przyrodoznawstwem i filozofią,
zapoczątkowaną przez Kanta analizą logicznych podstaw mechaniki
klasycznej Isaaca Newtona45. Ukute przez neokantystów hasło wyjścia
poza Kanta Cassirer wiąże z wyjściem poza zasadnicze prawa głoszone przez fizyka przełomu XVII i XVIII wieku. Na podstawie praw
Por. S. Körner: Introduction to the English edition. In: E. Cassirer: Kant’s Life
and Thought. Transl. J. Haden. Yale 1981, s. XI. Zob. Die Kritische Methode und das
Verhältnis der Psychologie zur Philosophie. In: Gesammelte Schriften. Hrsg. von P. Bernays. Vol. 1. Hamburg 1904, s. 4–78.
44
Zob. E. Rudolph: Vorwort. In: Idem: Von der Philosophie zur Wissenschaft. Cassirers Dialog mit der Naturwissenschaft. Hamburg 1997, s. V–VII.
45
Teoria Isaaca Newtona (1643–1727) wywarła duży wpływ nie tylko na Kanta, ale
również na innych filozofów i przyrodników XVII i XVIII wieku. „Newton hat bewiesen, daß ein jeder sich frey bewegender Körper diese Gestalt annehmen müsse”. Zob.
D.F.T. Rink: Immanuel Kant’s physische Geographie. Bd. 1. Köningsberg 1802, s. 23.
43
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wyłożonych przez Newtona w dziele Philosophiae naturalis principia
mathematica królewiecki filozof projektuje analogie doświadczenia46.
System Cassirera, rozwijany w duchu refleksji filozoficznej, a zarazem
fizyko-matematycznej, podejmuje zagadnienie Naturwissenschaft będące krytyczną analizą logiczno-apriorycznych podstaw nauk ścisłych
i przyrodoznawstwa. Analiza ta jest sposobem połączenia rozumowej
spekulacji filozoficznej z obróbką materiału empirycznego, której dokonuje angielski fizyk. W takich warunkach gwarantem powodzenia nauk
jest umiejętne współdziałanie obu sfer ludzkiej aktywności.
Specyfika Cassirerowskiego sposobu ujęcia problemu naukowego
poznania będzie ponadto – co zostało już zaznaczone – niepełna, jeśli
odrzucimy historyczną płaszczyznę refleksji nad osobowościami świata
nauki oraz zapoznawczo prezentowanymi teoriami rachunku fizyczno-matematycznego. Postulaty teorii matematyczno-fizycznej, promowane
w pierwszej fazie intelektualnej aktywności Cassirera, wyznaczają jego
naukową pracę. Jak pisze Michał Tempczyk: „spod pióra autora Zur
Logik der Kulturwissenschaften wyszły zadziwiające niezwykłą jak na
humanistę kompetencją, rozprawki poświęcone teoriopoznawczym
aspektom rozwoju nowożytnej chemii i biologii […], logiki, matematyki,
geometrii […] oraz mechaniki kwantowej”47. Marburczyk akcentuje potrzebę zwrotu ku nowej fizyce, gdyż obowiązujące dotąd, Newtonowskie
prawa mechaniki nie są w stanie obronić i utrzymać tezy o jedności
czasowych określeń (Zeitbestimmungen). Stanowisko niemieckiego
neokantysty wypływa z poglądu uzależniającego przyszłość krytycyzmu
od progresu dokonującego się na gruncie nauk ścisłych, nade wszystko
matematyki i fizyki matematycznej, gdyż – jego zdaniem – to właśnie
w tych naukach są historyczne korzenie krytycyzmu48. W fizyce klasy46
Zob. A. Lorenz: Filozofia Kanta i Poppera a fizyka Newtona i Einsteina. „Idea.
Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” T. XVI, 2004, s. 57.
47
M. Tempczyk: Teoria względności w oczach kantysty. W: E. Cassirer: O teorii
względności Einsteina. Studium z teorii poznania. Tłum. P. Parszutowicz. Kęty 2006,
s. 4.
48
„Das Schicksal und die Zukunft der kritischen Philosophie wird durch ihr Verhältnis zur exakten Wissenschaft bedingt. Wenn es gelänge, das Band zwischen ihr
und der Mathematik und mathematischen Physik zu zerschneiden, so wäre sie damit
ihres Wertes und Inhalts beraubt. Wie hier die geschichtlichen Wurzeln ihrer Entste-
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cznej czas i przestrzeń stanowiły niezmienne tło wszelkich fizycznych
zjawisk. W czasach Cassirera takie rozumienie czasu i przestrzeni trąci
brakiem, gdyż wciąż nowe odkrycia w dziedzinie fizyki prowadzą teraz
do niepowszednich, różnych od dominującego paradygmatu wniosków:
czas, przestrzeń i zdarzenie scalone zostają podważającą równoczesność
koncepcją transformacji Lorentza. Prawa ujętego w równanie, „zgodnie
z którym wielkości czasoprzestrzenne jakiegoś zdarzenia zmieniają się
przy przechodzeniu od jednego punktu odniesienia do innego, znajdującego się względem niego w ruchu jednostajnym”49.
Krocząc ścieżką korzystającego z naukowego eksperymentu naukowca
przyrodoznawcy, Cassirer zastanawia się nad możliwością przeniesienia
treści wiedzy eksperymentalnej na grunt umysłu; innymi słowy, ujęcia
różnorodności receptywno-wrażeniowej w syntezę tego, co samorzutne,
idealne i dające się związać obowiązującymi prawami-regułami. Proces
przeniesienia treści empiryczno-zmysłowej na idealny i aprioryczny
grunt poznawczej władzy intelektu angażuje – wyróżnione przez Cassirera – pojęcie reprezentacji oraz wyłożoną idealistycznie teorię symbolu.
W akcie reprezentacji pojedynczy fakt-wrażenie zostaje uchwycony
przez aprioryczny symbol, stając się ujętym w funkcję przedmiotem
hung liegen, so kann auch ihre Fortdauer nur durch diesen lebendigen Zusammenhang gesichert werden. Der Bestand ihrer Sätze bildet somit keinen fertigen und ein
für alle Mal gesicherten Besitz, sondern er muß sich gegenüber den Wandlungen der
wissenschaftlichen Überzeugungen und Begriffe stets von neuem rechtfertigen. Hier
gibt es keine selbstsicheren Dogmen, die auf ihre »unmittelbare. Dauernd ist allein die
Aufgabe der ständig erneuten Prüfung der wissenschaftlichen Grundbegriffe, die für
die Evidenz« hin angenommen und für alle Zeiten festgestellt werden könnten: Kritik
zugleich zu strenger subjektiver Selbstprüfung wird”. E. Cassirer: Kant und die moderne Mathematik. Mit Bezug auf Bertrand Russells und Louis Couturats. Werke über
die Prinzipien der Mathematik. In: Idem: Aufsätze und kleine Schriften. Bd. 9. Hamburg–Berlin 2002, s. 37.
49
„Jetzt entsteht nur noch die rein mathematische Aufgabe, das Verwandlungsgesetz aufzustellen, nach welchem die Raum-Zeit-Größen eines Ereignisses sich beim
Übergang von einem Bezugskörper zu einem andern, der sich dem ersteren gegenüber in gleichförmiger Translationsbewegung befindet, verändern. Diese Aufgabe
wird in bekannter Weise durch die Grundgleichungen der »Lorentz-Transformation«”.
E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Bd. 10. Hamburg–Berlin 2002,
s. 25–26. Cyt. za polskim przekładem: Idem: O teorii względności Einsteina. Studium
z teorii poznania…, s. 39.
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umysłu. Funkcyjny charakter przedmiotu wynika z charakteru pracy
intelektu projektującego relacje i wiążącego pojęcia.
Cassirer postrzega poznanie jako wysiłek intelektu. Bazując na podstawach transcendentalnego idealizmu, badając logiczne fundamenty
teorii nauk ścisłych, uczony przyjmuje rolę „teoretyka metody poznania i systematyzacji ludzkiej wiedzy”50. Podważając i akcentując swój
sprzeciw wobec rzeczy-materii, innymi słowy, wobec substancjalno-rzeczowego obrazu świata, formułuje krytykę fizyki materii Nicolasa
Léonarda Sadi Carnota, zwłaszcza jego materialnie ujętej koncepcji
ciepła. Carnot, zwolennik teorii flogistonu, analizuje zjawiska fizyczne,
głosząc między innymi postulat współrzędności materialnego ciepła
i pracy. Wyznaje wątpliwy i otwarcie kwestionowany przez Cassirera
pogląd dotyczący nadania ciepłu cechy trwałej materii i substancji.
Według marburczyka fizykę materii powinna zastąpić relacyjna fizyka
zasad. Rozszerza on swoje badania nad relacjonizmem, odwołując się
do konieczności, pewności oraz prawdy jako cech właściwych wszelkim
matematycznym rozstrzygnięciom, uznanym przez historię nauki za
możliwie najwyższy – aczkolwiek w przekonaniu Cassirera nieabsolutny – przejaw obiektywizmu. Wychodząc poza historyczny spór obiektywizmu z subiektywizmem, odżegnuje się on od wszelkich ostatecznych
prób rozwiązania problemu poznania, ujętego w różnicy: subiektywizm – obiektywizm. Eliminuje ryzyko ewentualnego popadnięcia
w bezkrytyczną i przebrzmiałą formę metafizycznego dogmatyzmu.
Żądania absolutnej obiektywności badania bądź zarzut subiektywizmu
są – jak głosi neokantysta – zbędne, gdyż stają się postacią niedającego się dowieść twierdzenia, wymagającego uznania istnienia trwałego
i substancjalnie ujętego absolutu badanego przedmiotu. Tymczasem
nauka nie żąda rzeczy absolutnych, lecz obiektywnej metody doświadczenia51. Filozof wyraża pogląd, w myśl którego, pytając o obiektywność
poznania, powinniśmy poszukiwać znaczenia jednostkowego doświadczenia dla całości doświadczenia; nie pytamy więc o to, czym ono jest,
50

s. 9.

P. Parszutowicz: Wstęp tłumacza. W: E. Cassirer: Substancja i funkcja…,

„Wir bedürfen nicht der Objektivität absoluter Dinge, wohl aber der objektiven
Bestimmtheit des Weges der Erfahrung selbst”. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 349. Por. P. Parszutowicz: Wstęp tłumacza…, s. 14.
51
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lecz jaką rolę odgrywa w procesie poznania. Próba określenia pozycji
doświadczenia w strukturze poznawczych relacji ma na celu ukazanie
jego wartości w całości poznania52. Odrzucając dogmat poznawczego
fundamentalizmu, Cassirer nadaje absolutnej obiektywności wartość
idei regulatywnej, a zatem swoiście rozumianego celu, do którego zmierzamy, nigdy go nie osiągając53.
Znikomość osiągnięcia absolutnej obiektywności poznania nie podważa sensu podjęcia wysiłku prowadzenia metodologicznych badań
nad wartością i ważnością utrwalonych tradycją pojęć nauki oraz historycznych i genetycznych analiz faktów z pogranicza nauk ścisłych oraz
nauk im pokrewnych. Dlatego prezentowany pogląd Cassirera spełnia
postulat Richarda Hönigswalda: każdy „krytyczny system filozofii
jest systemem naukowej budowy pojęć”, zaś nauka wyraża się jedynie
w układzie stosunków ważności, łączących funkcję z pojęciem i możliwością54. Zauważając niewystarczalność dotychczasowych analiz wiedzy
teoretycznej oraz siły autorytetu pojęcia, neokantysta podejmuje rozważania nad znaczeniem i ważnością pojęć intelektu. Twierdzi między
52
„Wie das »Ding an sich« in die bloße »Vorstellung« übergeht, wie das absolute
Dasein sich in das absolute Wissen wandelt, bleibt daher freilich ein unergründliches
Problem: Aber mit dieser Frage haben wir es in der kritisch geklärten Fassung des
Gegensatzes des Subjektiven und Objektiven auch nirgends zu tun. Wir messen hier
die Vorstellungen nicht an den absoluten Gegenständen, sondern es sind verschiedene Teilausdrücke ein und derselben Gesamterfahrung, die einander wechselseitig als
Maßstab dienen. Jede Teilerfahrung wird danach befragt, was sie für das Gesamtsystem bedeutet: Und diese Bedeutung ist es, die ihr das Maß der Objektivität bestimmt.
So handelt es sich hier im letzten Grunde nicht darum, was eine bestimmte Erfahrung
»ist«, sondern um das, was sie »wert ist«, d. h. welche Leistung ihr, als besonderem Baustein, im Aufbau des Ganzen zukommt. Auch die Traumerlebnisse sind von den wachen Erlebnissen nicht durch sondern um das, was sie »wert ist«, d. h. welche Leistung
ihr, als besonderem Baustein, im Aufbau des Ganzen zukommt. Auch die Traumerlebnisse sind von den wachen Erlebnissen nicht durch einen ganz spezifischen »Dingcharakter« unterschieden, der ihnen als ein für allemal erkennbares Merkmal anhaftete”.
E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriffs…, s. 298.
53
Pojęcie idei regulatywnej jest pojęciem filozofii Kanta. Łączy się z próbą znalezienia drogi pośredniej między absolutyzmem i relatywizmem poznania.
54
R. Höningswald: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Kritische Betrachtungen
zu Ernst Cassirers gleichnamigen Werk. „Deutsche Literaturzeitung” 1912, nr 45, s. 2822.
Zob. Idem: Die Skepsis und Philosophie und Wissenschaft. Göttingen 1914, s. 47–48, 83.
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innymi, że znamienną i wyróżniającą pojęcia naukowe cechą powinien
być ostry i jednoznaczny sposób ich określania. Proces precyzowania
pojęć wymaga jednak wyszukania i uwzględnienia nowego, logiczno-intelektualnego kryterium.
Z tego powodu przywołując polemiczną dyskusję toczącą się między
Johannem Heinrichem Lambertem i Christianem Wolffem, Cassirer
nawiązuje do nauk, które charakteryzuje szczególna klarowność wykorzystywanych pojęć. Pytając za Lambertem o granice matematyki
i ontologii, odnajduje w tej pierwszej ideał pojęcia naukowego, który
przeciwstawia gatunkowemu schematyzmowi słowa. Ogólne, matematyczne pojęcie rozporządza uniwersalną regułą pozwalającą uchwycić
zarówno matematyczne formuły, jak i szczególne geometryczne twory;
jego – wyrażająca się w matematycznym stosunku – obecność współuczestniczy również w próbie systematycznego ujęcia każdego podjętego
problemu nauki55. Idee Lamberta i Wolffa, zwłaszcza te odnoszące się do
dedukcji struktury pojęć funkcyjnych, Cassirer eksploatuje w procesie
analizy natury/przyrody.
Sięgając po fizyczno-matematyczną metodykę przyrodoznawstwa,
uczony poszukuje jednolitej funkcji wiążącej mnogość teorii. W rozważaniach pomocny okazuje się wszechobecny w krytycznopoznawczych
poglądach marburskich panmetodystów logicyzm, który wskazuje na
znaczenie, sens i rolę teorii kategorii. Ta jednak domaga się krytycznej
przebudowy, polegającej na zawieszeniu dawnych, logiczno-metafizycznych tez Arystotelesa i zastąpieniu ich wyrażającym się w logice
transcendentalnej prymatem funkcyjnie uchwyconego pojęcia. W relacyjnym pojęciu leży środek ciężkości i sposób rozumienia całego systemu. W najprostszym tłumaczeniu Cassirer, przyjmując rolę teoretyka
nauki, nazywa pojęcie narzędziem intelektu konstytuującym fragment
naturalnego obrazu świata, rzeczywistości i tego, co się w niej zawiera.
W ten sposób wskazuje na istotny fakt wiążący ścisłość pojęć intelektu
z porządkującymi i klasyfikującymi pojęciami nauk deskryptywnych.
Dotychczas jedynie formy działania, wyszukując i wyróżniając wspólne
własności badanych – zarówno matematycznych jak i pozamatematycznych – przedmiotów, decydowały o kształcie całej teorii pojęć.
55

Por. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 18–19.
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Cassirer wiąże dawną teorię z pomysłem Moritza Wilhelma Drobischa56 oraz krytycznymi rozważaniami Rudolfa Hermanna Lotzego57.
Inspirowany myślą negującego tradycyjną teorię abstrakcji kantysty
Drobischa Cassirer zakłada, że proces budowy pojęć podąża nieabstrahującą drogą, która nie tylko akcentuje znaczenia pojęcia ogólnego, ale
określa również szczegółowe cechy jego ekwiwalentu i tego, co względem
niego równowartościowe. Cassirer odwołuje się także wtórnie do znamiennych słów Lotzego. Pisze, że wysiłek radykalnego odrzucenia „cech
p1 p2, q1 q2, które różnią się w rozmaitych gatunkach, nie może stanowić
reguły abstrakcji, lecz zawsze w miejsce odrzuconego określenia wymaga
wstawienia ogólnych cech P i Q, które są poszczególnymi rodzajami
p1 p2 i q1 q2”58. Wykorzystując myśl niemieckiego logika i matemaFilozof moralista Moritz Wilhelm Drobisch chętnie przywołuje antymetafizycznie rozpatrywaną problematykę matematyczno-fizyczną. Ścisłą, formalno-logiczną
i matematyczną dynamikę rozważań rozpatruje w charakterze najwyższej instancji,
która powinna objąć wszelkie teorie nauk przyrodniczych. Jak twierdzi: „W nauce
przyrody, nawet w jej najwięcej rozwiniętych gałęziach, należy tylko powiedzieć: zmiana zjawisk następuje tak, jak następować musi, jeżeli przyjmujemy, że są siły, które, stosownie do natury zjawisk, podług tego lub owego działają prawa, [a dalej – A.M.] nauka
o przyrodzie nie zna żadnych bezwzględnych samych przez się koniecznych praw, tylko empiryczne, sprowadzające do ogólnego prawidła dane zjawiska; częścią zaś takie,
które hipotetycznie muszą być stawiane, celem wyprowadzenia owych empirycznych
praw z wyższych jakichś zasad”. M. Drobisch: Wstęp. W: Idem: Statystyka moralności.
Wolność woli ludzkiej. Tłum. Z.L. Sumiński. Warszawa 1874, s. 3.
57
„Der Begriff tritt der sinnlichen Wirklichkeit nicht als ein Fremdartiges gegenüber, sondern er bildet einen Teil ebendieser Wirklichkeit selbst; einen Auszug dessen,
was in ihr unmittelbar enthalten ist. Die Begriffe der exakten mathematischen Wissenschaft stehen in dieser Hinsicht mit den Begriffen der beschreibenden Wissenschaften, die es lediglich mit der übersichtlichen Ordnung und Klassifikation des Gegebenen
zu tun haben, völlig auf gleicher Stufe”. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 3. Rudolf Hermann Lotze przywołuje przykład cechy wspólnej przedmiotów.
Cecha ta musi spełniać pewne warunki konieczne, które filozof określa słowami: czerwień, soczystość, jadalność. Następnie wskazuje, że spełnia je zarówno czerwona, soczysta i jadalna wiśnia, jak i czerwone, soczyste i jadalne mięso. Ten literalny przykład
dowodzi – zdaniem Cassirera – błędności owej teorii, gdyż uzyskane pojęcie nie jest
logiczne, a zatem także poznawczo prawomocne.
58
„Nicht die einfache Weglassung der Merkmale p1 p2, q1 q2, die in den verscheidenen Arten verschieden sind, kann also die Regel bilden, sondern immer müssen an Stelle der weggelassenen besonderen Bestimmungen die allgemeinen Merkmale P und Q
56
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tyka, marburczyk podaje w wątpliwość – polegającą na wyszukiwaniu
w przedmiotach cech wspólnych – interpretację teorii pojęć. Utrzymuje,
że redukcja uwzględniająca wyłącznie powtarzalne i zgodne ze sobą
cechy, przy jednoczesnym ignorowaniu pozostałych, czyni całością to,
co może stanowić jedynie część. Pojęcie wyzute z cech drugorzędnych
jest w stanie zaprezentować jedynie cząstkowe oblicze całości, roszcząc
sobie pretensje do wyjaśniania pars pro toto59. Niestety, „ta część rości sobie pretensje do określania i wyjaśniania owej całości”60, co niweczy
wartość odwołującego się do obiektywizacji procesu poznawczego.
W procesie tworzenia pojęć intelektu na drodze abstrakcji dokonuje
się rozdział poszczególnych składników zmysłowych wrażeń przedmiotowej rzeczywistości. Dlatego proces ten staje się przedmiotem Cassirerowskiej krytyki. Według filozofa, wybierając z wachlarza możliwych
logicznych zasad jedynie zasadę konwergencji, podkreśla się wyłącznie
znaczenie pierwszorzędne własności przedmiotu, zaniedbując i odrzucając – nie mniej istotne – własności drugorzędne. Dzieje się tak, gdyż
teoria abstrakcji nad zasadę szeregu przedkłada cechę powszechności.
Abstrakcja nie wzbogaca poznania o żadne nowe dane. Jej jedyną wartą
uwagi zaletą jest myślowe porządkowanie niezłączonych szczegółów
różnorodności. Wyróżnienie wspólnych cech w przedmiotach staje się
jałową grą przedstawień, które jako takie i niewsparte myślą nadającą
im charakter realnych form, wykluczają możliwość przyczynowo-teleologicznego powiązania rzeczy.
Rozwiązanie, w którym część pragnie stanowić o całości, rodzi – zdaniem Cassirera – płonną nadzieję ustalenia podstaw formy pojęć unieingesetzt werden, deren Einzelarten p1 p2 und q1 q2 sind”. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 21. Por. H. Lotze: Logik. Leipzig 1880, s. 40–41.
59
Por. B. Andrzejewski: Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera. Poznań 1980, s. 26.
60
„Wenn alle Begriffsbildung darin besteht, daß wir von einer Mehrheit von Objekten, die uns vorliegt, nur die übereinstimmenden Merkmale herausheben, während wir
alle übrigen fallenlassen, so ist klar, daß durch eine derartige Reduktion an die Stelle
der ursprünglichen anschaulichen Gesamtheit ein bloßer Teilbestand getreten ist. Dieser Teil aber erhebt den Anspruch, das Ganze zu beherrschen und zu erklären. Der Begriff würde jeglichen Wert verlieren, wenn er lediglich die Aufhebung der besonderen
Fälle, von deren Betrachtung er ausgeht, und gleichsam die Vernichtung ihrer Eigenart
bedeuten wollte”. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 5.
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wersalnych, gdyż żadna wspólna cecha nie daje gwarancji, że ta spośród
nich, „którą wydobywamy z dowolnego kompleksu obiektów, zawiera
w gruncie rzeczy znamienne cechy opanowujące i określające wedle
siebie ogólną strukturę elementów kompleksu”61. Jak przyznaje sam
Cassirer, tak rozumiane pojęcia noszą znamiona arystotelesowskich,
klasyfikująco-opisujących – związanych z koncepcją substancji – pojęć
gatunkowych62. Wskazuje on także na ich antycypujący charakter,
który sprawia, że jako logicznie niewywiedzione, lecz przyjęte ad hoc,
stanowią dogmatyczne świadectwo całego procesu abstrakcji, na czele
którego stoi pojęcie substancji.
Tymczasem właściwy proces abstrakcji powinien fundować intelekt:
porównujący treści i akcentujący logiczną, opartą na racjonalnych prawach stronę poznania. Zadanie, jakie w dawnej teorii pełni trwały element naukowego poznania: substancja-rzecz, przejmuje obiektywizujący
stosunek funkcyjny; na podstawie tej zależności uwzględnia się zarówno
podobieństwa, jak i różnice. „Abstrakcyjna ogólność przysługuje gatunkowi, o ile, pomyślana sama w sobie, neguje wszelkie różnice rodzajów,
natomiast konkretna ogólność przysługuje pojęciu zbiorowemu, które
zawiera w sobie wszelkiego rodzaju szczegóły oraz rozwija je według
określonej reguły”63.
„In der Tat verbürgt uns nichts, daß die gemeinsamen Merkmale, die wir aus
einem beliebigen Komplex von Objekten herausheben, auch die eigentlich charakteristischen Züge enthalten, die die Gesamtstruktur der Glieder des Komplexes beherrschen und nach sich bestimmen”. E. Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…,
s. 5. Por. E. Cassirer: Substancja i funkcja…, s. 30.
62
Dla porównania Cassirer przytacza Arystotelesowską koncepcję logiki uwarunkowanej sposobem rozumienia bytu. Wszelkie możliwe braki w logice starożytny filozof dopełnia metafizyką jako teorią bytu, zaś pojęcie czyni swoistym medium łączącym
sferę logiki ze sferą metafizyki. W jego zamyśle – jak podaje marburczyk – wyraźnie
zaznacza się logiczne pierwszeństwo pojęcia substancji, gdyż każdy logiczno-gramatyczny byt wymaga wcześniej danego, rzeczowego substratu. Metafizyczne znamiona
tej teorii podporządkowały relację pojęciu istoty. W konsekwencji różnowartościowość
pojęcia rzeczy i pojęcia relacji wyodrębnia dwie różne, niesprowadzalne do siebie
logiki. Arystotelesowska logika (analityka) jako sposób kategoryzowania myślenia
według jego formy powoduje, że substancjalny charakter formy penetruje przestrzeń
spostrzeżeń i percepcji. Koncepcja Stagiryty redukuje znaczenie relacji.
63
B. Andrzejewski: Animal symbolicum…, s. 28. Por. E. Cassirer: Substanzbegriff
und Funktionsbegriff…, s. 22.
61
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Symptomatyczną cechę abstrakcji stanowi – w przekonaniu Cassirera – funkcjonalny charakter myśli, polegający na identyfikującym
wiązaniu w ciąg bieżącej treści z treścią przeszłą. Przebieg procesu szeregowania, wyrażający się w ciągłych zależnościach pomiędzy kolejno
następującymi momentami, umożliwia zasada decydująca o rodzaju
relacji. Procesu syntezy dwóch oddzielnych stanów myśli nie łączy jednak żaden stały, substancjalny, zmysłowy korelat64. Temu filozoficznemu
odrzuceniu przez Cassirera substancji w jej dawnym znaczeniu służą
fizyczne odkrycia Alberta Einsteina.
Cassirer porównuje Einsteinowską teorię względności z pierwotną postacią sceptycyzmu, który, kładąc u podstawy swego namysłu substancjalnie pojmowaną rzecz, relatywizuje zjawiska. Czerpiąc z antycznej
wersji sceptycyzmu, pisze, że znamienną cechą zjawisk jest ich niestałość
oraz brak indywidualnych cech. Posługując się sceptyckim tropem πρός
τι, zaświadcza o wadach ludzkiego, zmysłowego poznania65. Marburczyk
zwraca uwagę na niemożliwość uchwycenia poznawanego przedmiotu
w jego istocie, to znaczy w jego bezpośrednim, czystym i wolnym od
wszelkich określeń „w sobie”. Przyjmując naiwnie względność tego, co
jest, po raz kolejny filozof wskazuje na nieobiektywność otaczającej
go rzeczywistości. Fakt, iż element doświadczenia dany jest zawsze
w odniesieniu, a więc w otoczeniu innych faktów doświadczenia, nie
eliminuje możliwości poznania obiektywnego, aczkolwiek warunkiem
owej obiektywności czyni prawa, które wiążą fakty nauki.
Przysługująca prawom konieczność i niezmienność decydują o charakterze poznania, które, spełniając owe warunki, pyta o absolutne
własności rzeczy. Świadomość, że poznanie rzeczy jest poznaniem praw,
„Damit aber ist zunächst als Grundlage aller »Abstraktion« ein Akt der Identifikation anerkannt. Dem Denken wird eine eigentümliche Funktion zugestanden, einen gegenwärtigen Inhalt auf einen vergangenen zu beziehen und beide in irgendeiner
Hinsicht als identisch zu erfassen. Diese Synthese, die die beiden zeitlich getrennten
Zustände miteinander verknüpft und in eins setzt, besitzt in den verglichenen Inhalten
selbst kein unmittelbares sinnliches Korrelat”. Por. E. Cassirer: Substanzbegriff und
Funktionsbegriff…, s. 14.
65
Tropy jako argumenty sceptyków przemawiające za równosilnością sądów (izostenia) odmawiają prawa do wyrokowania wszelkim sądom dogmatycznym. Zgodnie
z przekonaniem Pirrona „każda rzecz jest i nie jest, [lub inaczej, każda rzecz – A.M.]
ani jest, ani nie jest”. Arystokles, fr. 8 Heiland (= Decleva Caizzi, test. 53.).
64
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rodzi pytania o możliwość i gwarancję obiektywności, a co za tym idzie,
o uniwersalność poznania, prawdę i niepodważalność użytych praw. Filozof pyta: „czy w ogóle możemy poznać prawa w sensie ścisłym, czy też
wszystko, co możemy uzyskać, sprowadza się w najlepszym wypadku
do wiedzy o poszczególnych przypadkach?”66. Stąd sceptycyzm w swej
nowożytnej formie czyni obiektywną prawdę wszechobejmującym i koniecznym prawem każdego możliwego procesu, a rzeczywistość zamyka
w ujmowanych tu i teraz określeniach jako „punktowych własnościach”,
które nie dają żadnej podpowiedzi, w jaki sposób temu, co szczegółowe,
nadać postać obiektywnej formy67.
Sceptycyzm antyczny, rozwijany pod wpływem paradygmatu ontologicznego, opiera się na dezyderacie absolutnych rzeczy, natomiast postulat
nowożytny zakłada istnienie absolutnych wrażeń. O ile starożytny sceptyk – twierdzi Cassirer – nie potrafi dosięgnąć istoty absolutnej substancji,
o tyle sceptyk nowożytny nie jest w stanie odkryć powszechnie obowiązujących praw relacji. Wyłącznie kierowanemu myślą, a wspartemu prawem
formy, siłą aksjomatu i relacji, procesowi poznania towarzyszy pewność,
„kiedy jednak [myśl – A.M.] dopuszcza absolut, czy to w zewnętrznym
czy wewnętrznym doświadczeniu, musi wobec tego absolutu sceptycznie
zaprzeczyć sama sobie. Wciąż bije ona w tę absolutność rzeczy bądź wrażeń, jak gdyby w ścianę celi, w której jest uwięziona”68.
Problem obiektywności i subiektywności w procesie poznawania
rzeczy jest strategią kojarzenia tego, co materialne, z tym, co idealne.
Rozdzielenie obu momentów jest niemożliwe, jak bowiem przyznaje
Cassirer: „to, co jest tam faktycznie dane tylko pod pewnymi określonymi warunkami, nigdy nie może być opracowane logicznie jako coś
w sobie i w oderwaniu od tych właśnie warunków”69. Tym sposobem
66
„Haben wir überhaupt im strengen Sinne Erkenntnis von Gesetzen – oder geht
nicht vielmehr alles, was wir im günstigsten Falle gewinnen können, in der Erkenntnis
einzelner Fälle auf?”. E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 46. Cyt.
za polskim przekładem: Idem: O teorii względności Einsteina…, s. 57.
67
Por. E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 45–47.
68
E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 47. Cyt. za polskim przekładem: Idem: O teorii względności Einsteina…, s. 59.
69
E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 43. Cyt. za polskim przekładem: Idem: O teorii względności Einsteina…, s. 55.
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Cassirer wiąże to, co jest obiektywne w rzeczy, z tym, co jest subiektywną cechą wynikającą z jej zmysłowej – mającej zmienny charakter –
percepcji. Obiektywność nowożytnego przyrodoznawstwa ukrywa się
w prawach. Potwierdzają to dokonania ówczesnej nauki, zamieniającej
teraz to, co zwykle dotychczasowa, potoczna postać wiedzy o świecie
traktowała jako stałą cechę rzeczy, w „system czystych relacji”70. O ile
zatem o zmysłowym doświadczeniu rozstrzyga mnogość wrażeń, o tyle
pełne określenie przedmiotu poznania zależy od treści ułożonych w ciąg
wzajemnych relacji. Owo bycie-w-relacji poszczególnych elementów
doświadczenia pozwala uchwycić absolutne jakości rzeczy.
Pytając o uniwersalność prawdy, Cassirer odrzuca nieaktualną
już teorię odbicia – w oparciu o którą kształtuje się dotychczasowa
koncepcja rozumienia prawdy – przyjmuje natomiast jej funkcjonalną
postać, zależną od wewnętrznych, korespondujących ze sobą relacji71.
Funkcjonalne rozumienie prawdy poznania eliminuje możliwość
epistemologicznego procesu jako prostego odwzorowania. Cassirer
przyznaje, iż „prawda poznania zmienia wyraz z czysto obrazowego na
czysto funkcjonalny”72. Takie pojmowanie prawdy kantysta porównuje
z Leibnizjańską koncepcją nieodwzorowującej i nieodbijającej świata
zjawiskowego, zamkniętej monady. Jej funkcjonowanie umożliwiają
jedynie prawa, które porządkują różnorodną treść przedstawień. Zabiegając o funkcjonalną idealność naukowego postępowania, marburczyk
podważa analityczne założenia teorii odbicia. O ile bowiem epistemologiczne nastawienie w niej wyrażone poszukuje identyczności, o tyle
70
Por. E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 43–44. Cyt. za polskim przekładem: Idem: O teorii względności Einsteina…, s. 55–56.
71
Cassirer pisze: „Ta powszechność jednakże nie wydarza się dzięki temu, że wszystkie te rozmaite obrazy świata nie mają się do siebie tak, jak kopie do »oryginału«, lecz
dzięki temu, że funkcjonalnie korespondują jeden z drugim w swych wewnętrznych
relacjach i w ogólnej formie swej struktury”. E. Cassirer: O teorii względności Einsteina.., s. 60. „Diese Gemeinsamkeit aber kommt nicht dadurch zustande, daß alle diese
verschiedenen Weltbilder sich zueinander wie die Kopien eines gemeinsamen »Originals« verhalten, sondern daß sie in ihren inneren Beziehungen und in der allgemeinen
Form ihres Aufbaus einander funktional entsprechen”. Idem: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 48.
72
„Die »Wahrheit« der Erkenntnis wandelt sich aus einem bloßen Bildausdruck zum
reinen Funktionsausdruck”. E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 48.
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postawa funkcjonalna wiąże różnorodność w korelację poszczególnych
form73.
Zgodnie z ujęciem krytycznym, przedmiot nie jest absolutnym
prawzorem (Urbild), któremu mniej lub bardziej odpowiadają nasze zmysłowe przedstawienia jako odwzorowania, lecz jest „pojęciem, w odniesieniu do którego nasze przedstawienia posiadają
syntetyczną jedność”. Teoria względności nie przedstawia już tego
pojęcia w formie obrazu, lecz jako teorię fizyczną, w formie równania bądź układu równań, które są kowariantne w odniesieniu
do dowolnych przedstawień74.
Poznawczy prymat relacji uwidacznia się w Cassirerowskiej krytyce
poglądów fizyka, matematyka, a zarazem humanisty Gustawa Mie.
W pomyśle odkrywcy zjawiska indukcji elektromagnetycznej koncepcja
ta przybiera postać linii sił (Kraftlinien)75, stąd materia nie jest podstawą,
lecz punktem pola siłowego. Wskazując na fizyczny projekt autorstwa
Mie, zgodnie z którym materia powstaje z pola, Cassirer potwierdza
wcześniej przyjętą zbędność stałej i niezmiennej substancji76.
„Wo die Abbildtheorie der Erkenntnis eine einfache Identität sucht und fordert –
da erblickt die Funktionstheorie der Erkenntnis durchgängige Verschiedenheit, aber
zugleich freilich durchgängige Korrelation der Einzelformen”. Ibidem, s. 117.
74
„Mehr wird von dem kritischen Wahrheits- und Gegenstandsbegriff nicht gefordert.
Nach der kritischen Grundansicht ist der Gegenstand kein absolutes Urbild, dem unsere
sinnlichen Vorstellungen, als seine Abbilder, mehr oder weniger entsprechen und gleichen,
sondern er ist ein – »Begriff, worauf in Bezug Vorstellungen synthetische Einheit haben«.
Diesen Begriff stellt die Relativitätstheorie nicht mehr in irgendeiner Bildform, sondern,
als physikalische Theorie, in der Form von Gleichungen und Gleichungssystemen auf, die
beliebigen Substitutionen gegenüber kovariant sind. Die Relativierung, die damit geleistet
wird, ist selbst rein logischer und mathematischer Art. Durch sie wird freilich der Gegenstand der Physik als »Gegenstand in der Erscheinung« bestimmt; aber dieser Erscheinung
haftet nichts mehr von subjektiver Willkür und subjektiver Zufälligkeit an”. Ibidem, s. 50.
75
„Schon bei Faraday, der die Materie aus den »Kraftlinien« aufbaut, findet sich
die Grundansicht ausgesprochen, daß sich das Kraftfeld nicht auf die Materie stützen
müsse, sondern daß umgekehrt das, was wir Materie nennen, nichts anderes als Stellen
ebendieses Feldes von besonderem, ausgezeichneten Charakter seien”. Ibidem, s. 55.
76
„So wird z. B. von Mie eine allgemeinere Form der Elektrodynamik aufgestellt,
auf Grund deren es möglich scheint, die Materie aus dem Felde zu konstruieren. Der
73
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Problem niesubstancjalnej koncepcji materii podejmują także inni
przedstawiciele świata fizyki XIX wieku. Warto dodać, że pojęcie to jest
niejednoznaczne, sami fizycy prezentują jego różne, czasem wzajemnie
sobie przeczące wersje. Cassirer, interpretując pojęcie niesubstancjalnej koncepcji materii, odwołuje się do wyróżnionych przez Michaela
Faradaya własności diamagnetycznych znaczenia ciał i oddziałującego na te ciała medium pola77. Fizyka pola jest – jak twierdzi –
konsekwencją Einsteinowskich analiz teorii względności i jako taka
„nie wymaga już dla swego istnienia materii jako nośnika, ale przeciwnie, [w tej fizycznej teorii – A.M.] materia jest traktowana jako
Begriff einer neben dem elektromagnetischen Felde bestehenden und sich bewegenden Substanz erscheint in diesem Ansatz als entbehrlich”. Ibidem, s. 56. Gustaw Mie,
twierdząc, że warunkiem fizyki jest matematyka, i powtarzając za Kantem, iż w każdej
z nauk fizycznych jest tyle nauki, ile jest w niej matematyki, oddziałuje na Cassirera
uwzględnieniem przez uczonego problemu: znaczenia epoki renesansu i oświecenia
dla rozwoju ludzkiej świadomości oraz określenia poznawczego znaczenia rozumu
i rozsądku. Jako fizyk wskazuje także na znaczenie pojęcia substancji-materii, której
problematyczność sygnalizuje wcześniej – zastępujący substancję dualizmem aktywnej
i pasywnej siły – filozoficzny projekt Leibniza. Por. G. Mie: Die Denkweise der Physik und ihr Einfluß auf die geistige Einstellung des heutigen Menschen. Stuttgart 1937,
s. 5–11.
77
Zob. M. von Laue: Historia fizyki. Tłum. A. Teske. Warszawa 1960, s. 13, 54,
84–85. Historyczny moment w rozwoju nauki poręcza, zdaniem Maxa von Lauego,
astronomia, pomagając w badaniach nad stricte fizyczną teorią grawitacji, wyciągając wnioski wynikające z teorii względności czy potwierdzając zasadę Dopplera. Nie
mniej ważną rolę odgrywa matematyka. Za przykład służą logarytmiczne obliczenia
Josta Bürgiego lub Johna Napiera i Henry’ego Briggsa, wykorzystane na polu astronomii przez Johannesa Keplera. Zagadnienia natury fizycznej rozwijają – twierdzi
Laue – matematykę, która jest narzędziem w ręku fizyka. Laue wskazuje również na
szczególny związek fizyki z filozofią. Stanowisko to potwierdzają przyrodniczo-filozoficznie zorientowane badania Galileusza, Descartesa, Leibniza, Kanta. Kosmologiczne idee myśliciela z Królewca wzbudzają zainteresowanie różnych – nie tylko filozoficznych – umysłów, dowodząc tym samym wpływu idei filozoficznych na fizykę.
Z czasem kierunek wpływów się zmienia, coraz częściej przedstawiciele nauk szczegółowych przejmują rolę filozofów. Poświadczają to spekulatywnie wytłumaczone zasady zachowania energii Juliusa Roberta von Meyera. Laue pisze: „Fizycy i chemicy
występują z publikacjami filozoficznymi, np. Helmholtz, Mach, Poincaré. Najczęściej
chodzi o problemy z teorii poznania; dziedzina ta jest im z natury rzeczy najbliższa”.
Ibidem, s. 16.
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»wytwór pola«”78; w gruncie rzeczy stanowi ogół oddziałujących relacji.
Fakt oddziaływania pozwala założyć, że materia jest wyłącznie czystą
interakcją oddziałujących na siebie sił.
Zdaniem neokantysty również materialny atom, stanowiąc pewną
sekwencję elektronów, nie jest elektromagnetyczną, statyczną masą
i jako taki nie posiada elementu substancjalnego w postaci masy materialnej. Atom jako związek elektronów implikuje relację. Znaczenie
materii przekształca także pierwotna koncepcja elektrodynamiki
wspomnianego już Faradaya. Poglądy tego fizyka interpretuje niemiecki
filozof, matematyk i chemik Otto Buek79. Będąc zwolennikiem naukowej
filozofii Hermanna Cohena, jest on zaliczany do kręgu neokantystów.
Buek prezentowaną przez siebie postawą rozbudza zainteresowanie
Cassirera, który, zachęcony jego osiągnięciami, odwołuje się również do
koncepcji Hermanna Weyla. Matematyk ten kojarzy współczesne mu
badania nauk ścisłych z osiągnięciami językoznawstwa i nauk o człowieku. Włączając filozoficzną kontemplację w studiowany obszar matematyczno-fizykalnego kontinuum, Weyl dokonuje próby wyznaczenia
granic pomiędzy pojęciem filozoficznym a analizą matematyczną.
Cassirer docenia i aktywnie eksploruje ideę matematycznego kontinuum Weyla. Badając stosunek rzeczywistości do prawdy i zagadnienie
matematycznego symbolizmu80, definiuje matematyczne kontinuum
jako sprecyzowaną możliwość (unendlich präzisierbare Möglichkeit).
Możliwość ta stanowi medium wolnego stawania się (Medium des
„Das Feld bedarf gemäß der neuen Auffassung zu seiner Existenz nicht mehr der
Materie als seines Trägers, sondern die Materie wird umgekehrt als eine »Ausgeburt
des Feldes« betrachtet und behandelt”. E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 56. Cyt. za polskim przekładem: Idem: O teorii względności Einsteina…, s. 66.
79
Myśl Michaela Faradaya w doskonały sposób oddaje w swoich tekstach Otto
Buek. Autor napisanej pod okiem Kurta Wildhagena pracy Die Atomistic und Faradays
Begriff der Materie oraz Faradays system der Natur und seine begrifflichen Grundlagen
(będącej podstawą uzyskania stopnia doktora) prezentuje się jako zwolennik marburskiej postaci neokantyzmu. Warto dodać, że sam Wildhagen czerpie inspirację z nauki
Hermanna Cohena.
80
Jeden z twórców teorii równań różniczkowych Elvin Bruno Christoffel podjął
próbę zastosowania krzywizn w teorii Euklidesa, co zaowocowało koncepcją pojęciowego symbolu. Jego wykorzystanie na polu teorii grawitacji otwiera horyzonty badań
czystej matematyki.
78
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freien Werdens)81. Pomysł matematyka Hermanna Weyla, traktującego
kontinuum liczb rzeczywistych jako medium wolnego stawania się,
zapoczątkowuje Cassirerowską zadumę nad wszelkimi epistemicznymi
przejściami od tego, co substancjalne, do tego, co funkcjonalne; od tego,
co rzeczywiste, do tego, co możliwe82. Matematyczność ujawniająca się
w rozważaniach nad modelem eteru, prawem przyczynowości i rzeczywistością fizyczną, prowadzona w świetle procesów elektrodynamicznych, których ważność potwierdza ciąg równań różniczkowych oraz
fizyczne prawa zachowania energii, staje się w przekonaniu Cassirera
heurystyczną funkcją praw fizycznych. Prawa te łączy – wyrażone w stosunkach i zależnościach – pojęcie zmienności. Taką zmienność oddaje
między innymi relacja masy i energii. Prawo zależności masy i energii
jest prawem fizycznym, w myśl którego przyrost masy poruszającego
się ruchem jednostajnym prostoliniowym ciała spowodowany jest przyrostem energii. Masa ciała staje się miarą energii, dlatego jakakolwiek
akcentowana zmiana wartości energii wywołuje współmierną zmianę
wartości masy. Przykładem służy także pierwsze i drugie fizyczne prawo
Maxwella, wiążące zależnością oddziaływania pole elektryczne i magnetyczne. Fizykalna rzeczywistość maxwellowskiego pola elektromagnetycznego przyjmuje kształt związanych prawem, niesubstancjalnych
stosunków83, których sposób ujęcia potwierdza filozoficzne tezy marburczyka.
Por. N. Röeller: Einleitung. In: Idem: Medientheorie im epistemischen Übergang:
Hermann Weyls Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft und Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen im Wechselverhältnis. Köln 2000, s. 5–6.
82
Por. ibidem, s. 4.
83
„Maxwells elektromagnetische Lichttheorie nichts anderes sei als das System der
Maxwellschen Differentialgleichung und daß nach einem anderen objektiven Gehalt
derselben als dem, der in diesen Gleichungen ausgesprochen ist, nicht gesucht zu werden brauche”. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie…, s. V120. Zob.
Idem: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. X66. James Clerk Maxwell to szkocki
fizyk i matematyk, który, nazywając światło falą elektromagnetyczną, wprowadził jednocześnie równania przedstawiające pola elektryczne i magnetyczne jako wędrujące
w próżni z prędkością światła. Wraz z Heinrichem Hertzem jest autorem równań elektrodynamicznych, w myśl których właściwością światła w próżni jest określona stała
prędkość. Uniwersalność właściwa prędkości światła stoi w sprzeczności z mechaniczną
teorią Galileusza – Newtona. Hertz analizował teorię względności na gruncie elektro81
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W świetle trudnych – wiążących empirię z idealizmem – badań
kwestią, która szczególnie zajmuje Cassirera, jest analiza sposobu rozumienia doświadczenia. Może ono przyjmować kształt experimentorum
multorum coacervatio bądź – przeciwnie – być formą samego myślenia.
Marburczykowi zależy jednak na pojednaniu dwóch krańcowo różnych
dróg działania poznawczego, dlatego wyklucza możliwość – odrzucającego proces myślenia – skrajnego empiryzmu, zaprzecza również
czysto logicznej, odrzucającej znaczenie i rolę naukowego faktu, postaci
idealizmu84. Biorąc przykład z antyempirycznej i antypsychologicznej
myśli Cohena, filozof przekonuje o jedności doznań i aktywnej myśli.
Budująca doświadczenie sfera wrażeń, nie wychodząc poza to, co dane,
pozwala zastanowić się nad idealistycznym przekonaniem, które, wiążąc
w ciąg teoretyczne zasady, stawia je jako warunki sine qua non prowadzonego badania. Pierwotne, będące wynikiem fizycznej obserwacji
fakty doświadczenia podlegają krytyczno-pojęciowej interpretacji85.
dynamiki. Maxwell, którego naukowa aktywność wzbudza zainteresowanie Cassirera, podejmuje zagadnienia ciała fizycznego, masy, materii, energii, ruchu i zmiany. Zob. J.C. Maxwell: Materya i ruch. Tłum. S. Dickstein. Warszawa, Lwów 1920,
s. 73–102.
84
„Kein noch so weit getriebener »Empirismus« kann jemals versuchen, die Rolle
des Denkens in der Aufstellung und Begründung der physikalischen Theorien zu verleugnen – sowenig es auf der andern Seite einen logischen Idealismus gibt, der versuchen könnte, das »reine Denken« von der Beziehung auf die Welt des »Faktischen« und
von der Bindung an sie loszulösen. Die Frage, die zwischen beiden Betrachtungsweisen
entscheidet, kann nur dahin gehen, ob das Denken im einfachen Registrieren der Tatsachen aufgeht oder ob es bereits in der Feststellung, in der Gewinnung und Deutung
der »Einzeltatsache« seine eigentümliche Kraft und Funktion bewährt. Erschöpft sich
Seine Leistung darin, die Einzeldaten, die unmittelbar aus der sinnlichen Beobachtung
zu entnehmen sind, wie Perlen an einer Schnur aufzureihen – oder tritt es ihnen mit eigenen Leistung darin, die Einzeldaten, die unmittelbar aus der sinnlichen Beobachtung
zu entnehmen sind, wie Perlen an einer Schnur aufzureihen – oder tritt es ihnen mit
eigenen”. E. Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 20. Zob. Idem: O teorii względności Einsteina…, s. 35.
85
Cassirer pisze: „Wyobraźmy sobie siebie na pozycji obserwatora, który eksperymentując w zamkniętej skrzyni ustala, że wszystkie pozostawione same sobie ciała poruszają się zawsze ze stałym przyśpieszeniem w stronę podłogi owej skrzyni. Fakt ten
może pojęciowo przedstawiać się obserwatorowi dwojako: po pierwsze, przy założeniu,
że znajduje się w czasowo stałym polu grawitacyjnym, w którym skrzynia jest zawieszona nieruchomo, albo, po drugie, przy założeniu, że skrzynia porusza się w górę ze
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Cassirer staje się orędownikiem poglądu Platona: ού δυνατόυ έννοειν
ἢ ἓκ τιυος αισθήσεωϚ i w koegzystencji z jego wersją idealizmu wiąże inteligibilną myśl ze spostrzeżeniem zmysłowym. Tym samym eliminuje
stanowisko naiwnego empiryzmu reprezentowane przez Johna Stuarta
Milla.
Millowską cechą zespołu zjawisk przyrody jest – by przywołać słowa
Adolfa Dygasińskiego – chaos, który przechodzi w inny chaos, ten zaś
stanowią pojedyncze fakty86. Cassirer podaje, że w tym kontekście –
traktując pojęcia matematyczne jako nieabstrakcyjne stany faktyczne –
Mill tłumaczy między innymi także prawdy matematyczne. Zdaniem
autora Systemu logiki dedukcyjnej i indukcyjnej sfera czystej matematyki
nadaje nowy kształt rzeczom sensualnym, „w naszym umyśle bowiem
nigdy nie znajdziemy przedstawienia punktu matematycznego, ale zawsze tylko najmniejszą możliwą zmysłową rozciągłość; tutaj także nigdy
nie »pojmiemy« linii bez szerokości, ponieważ każdy psychiczny obraz,
jaki możemy sobie utworzyć, ukazuje nam tylko linię o określonej
szerokości”87. Przysługującą matematyce policzalność Mill traktuje więc
stałym przyspieszeniem, dzięki czemu spadanie ciał w jej wnętrzu przedstawia się jako
ruch inercyjny. Oba: ruch inercyjny i oddziaływanie grawitacji, są zatem jednym fenomenem widzianym i rozpatrywanym z różnych stron. Wynika z tego, że podstawowe
prawa, które ustalamy dla ruchu ciał, muszą obejmować zarówno fenomen bezwładności, jak i grawitacji. Jak widać, nie jest to twierdzenie doświadczalne oderwane od konkretnej obserwacji, lecz przepis budowania pojęć fizycznych: żądanie, które stawiamy
nie tyle bezpośrednio doświadczeniu, co raczej naszemu sposobowi, w jaki je myślowo
przedstawiamy”. E. Cassirer: O teorii względności Einsteina…, s. 97. Zob. Idem: Zur
Einsteinschen Relativitätstheorie…, s. 91.
86
Por. A. Dygasiński: Logika podług Johna Stuarta Milla. Warszawa 1879, s. 127,
157.
87
J.S. Mill: A System of Logic, Ratiotinative and Inductive. Being a Connected View
of the Principles of Evidence and the Metods of Scientific Investigation. Vol. I, II. Book II.
Chapter 5, 24. London 1868, s. 251–281, 139–160. W tym kontekście John Stuart Mill
traktuje również matematyczną formułę: 2 + 1 = 3. Jego zdaniem równaniu temu odpowiada pewien empiryczny stan faktyczny. Cassirerowski stricte aprioryczny punkt
widzenia podważa empiryczną metodę wyjaśniania wiedzy. Logiczna funkcja przysługująca naukom, w tym teorii liczb, powinna – jak twierdzi marburczyk – zostać wyraźnie oddzielona od zaproponowanej przez brytyjskiego zwolennika utylitaryzmu
„arytmetyki »kamyków i ziarenek pieprzu«”. E. Cassirer: Die Zahlbegriffe. In: Idem:
Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 29.
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jako fizyczną własność rzeczy. Jego stanowisko nadaje twierdzeniom
jedynie aposterioryczną pewność, dlatego Cassirer przeciwstawia angielskiemu empiryście zapatrywanie, zgodnie z którym matematyka nie
opiera się wyłącznie na hipotetycznych zależnościach, których bieguny
stanowią policzalno-fizyczne rzeczy bądź zmysłowe fakty88.
W swoim epistemologicznym systemie filozofii Cassirer nadaje relacji
status elementu zachowującego pierwszeństwo i niezależność względem
rzeczy; także status poznania wiążącego tworzące tę relację momenty
i niejako – dodaje Hans Wagner – warunkującego jedność tego poznania89. Austriacki filozof Alexius Meinong przyznaje, że tak rozumiane
nierelatywne człony relacji poświadczają o pewności poznania90. Zbliżone zapatrywania ujawnia również Bruno Bauch, dla którego łączące
się człony relacji decydują o jedności procesu poznawczego. Stąd –
jak głosi niemiecki filozof i matematyk Wolfgang Cramer – wielość
staje się momentem jedności91. Również teoretyk form kwadratowych,
twórca pojęcia czasoprzestrzeni oraz czasu jako czwartego wymiaru
Hermann Minkowski wskazuje na matematyczno-fizyczną jedność,
o którą – projektując system krytyki poznania – zabiegają marburczycy.
88
„So sucht etwa Mill, um die Einheit des obersten Erklärungsprinzips zu wahren,
auch die mathematischen Begriffe und Wahrheiten lediglich als den Ausdruck konkreter physischer Tatbestände zu deuten […]. Das gleiche gilt von den Axiomen über
räumliche Verhältnisse: Ein »rundes Viereck« heißt uns nur darum ein widersprechender Begriff, weil es sich uns in ausnahmsloser Erfahrung gezeigt hat, daß ein Ding in
dem Augenblick, in welchem es die Eigenschaft der Rundheit annimmt, die Eigenschaft
der Viereckigkeit verliert, so daß der Beginn der einen »Impression« mit dem Aufhören
der anderen unlöslich verbunden ist”. E. Cassirer: Dingbegriffe und Relationsbegriffe.
In: Idem: Substanzbegriff und Funktionsbegriff…, s. 11–12.
89
„Die konstitutive Relation leistet für ihre Glieder zweifellos alles, was sie zu leisten hat. Sie bezieht sie zufeinander zur Einheit der Relationsglieder […]”. Por. H. Wagner: Philosophie und Reflexion. München 1980, s. 124.
90
„Relationen ohne nichtrelative, in diesem Sinne absolute Glieder kann es […]
nicht geben: ein sazusagen absoluter Relativismus ist ausgeschlossen”. A. Meinong:
Selbstdarstellung. In: Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. von
R. Schmidt. Leipzig 1923, s. 115.
91
Por. P. Natorp: Bruno Bauchs „Immanuel Kant” und die Forbildung des System
des kritischen Idealismus. „Kantstudien” 1918, 22, s. 426–459. „Es ist also »Alles« Moment jener Einheit, »Alles« mit ihr, in ihr, wie sie notwendig”. W. Cramer: Das Absolute und das Kontingente. Frankfurt 1976, s. 70.
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Jedność ta jako „harmonia jest dla fizyka niekwestionowaną przesłanką,
z której usiłuje on wyciągnąć szczególne konsekwencje i zastosowania,
podczas gdy dla krytyka poznania »możliwość« takiej harmonii stanowi
właściwy i podstawowy problem”92.
Specyficznie Cassirerowska cecha filozofowania, przejawiająca się
w bezustannym angażowaniu teorii fizycznych w rozwój filozoficznej
myśli intelektualnej, ujawnia zainteresowanie zagadnieniem funkcjonalnie ujętej Naturwissenschaft. Jednocześnie zamiłowanie do przeprowadzania analiz historycznych obejmujących szeroką perspektywę ludzkiej
myśli łączy się z potrzebą dookreślenia poznawczych możliwości
podmiotu poznającego. Przywołując teorię niemieckiego fizyka Maxa
von Lauego, marburczyk zaświadcza o doniosłości zwrotu w poglądach
nowożytnych fizyków. Laue utwierdza Cassirera w przekonaniu, iż
ewolucja istotnych dla fizyki intelektualnych zamysłów jest uzależniona
od kontekstu historycznego w rozwoju nauki w ogóle. Wkład pracy
umysłowej dawnych i współczesnych fizyków zaważa o stanie wiedzy
współczesnego człowieka. Poglądom Cassirera i Lauego wtóruje Karl
Jaspers, twierdząc, że wiedza jest „rysem istotnym człowieka od tysięcy
lat, jest znakiem jego wyższego pochodzenia”93. Czerpiąc z historii
nauk ścisłych, przyrodniczych, z matematyką i fizyką na czele, Cassirer
ukazuje wpływ tych nauk na rozwój wiedzy. Doniosłość neokantowskiej
refleksji skrywa się w sprawnym łączeniu wiedzy przyrodoznawczych
nauk szczegółowych z refleksją humanistyczną decydującą o ludzkiej
kondycji i jakości życia w świecie94.
92
E. Cassirer: Pojęcie przestrzeni i czasu w idealizmie krytycznym a teoria względności. W: Idem: O teorii względności Einsteina…, s. 89. H. Minkowski: Raum und Zeit.
Vortrag. Cöln 1908, s. 62.
93
Zob. K. Jaspers: Die Idee der Universität. Berlin 1946. Inspiracją dla Cassirera
są rozważania Maxa von Lauego wiążące problematykę fizyki klasycznej z mechaniką
kwantową. Laue podejmuje zagadnienia fizyki Galileusza oraz Newtona. Jak pisze Armin Teske, „w późniejszym okresie życia coraz bardziej interesowały go zagadnienia
ogólne i historyczne”. A. Teske: Posłowie. W: M. Laue: Historia fizyki…, s. 223–224.
94
„Wie alle Angehörigen der »Marburger Schule« betont Cassirer den engen Zusamenhang zwischen der Geschichte der exakten Naturwissenschaft bzw. der Mathematik und der Entwicklung der Philosophie”. U. Sieg: Aufstieg und Niedergang des Marburger Neukantianismus. Die Geschichte einer philosophischen Schulgemeinschaft…,
s. 336.
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Kwalitatywna metodologia Ernsta Cassirera
O, badaczu, nie przechwalaj się znawstwem rzeczy,
które natura […] wedle swoich praw przeprowadza,
lecz ciesz się, jeśli znasz kres rzeczy, które twój duch
planuje.
Leonardo da Vinci95

1.2.1.

Kulturowy symbolizm jako antynaturalizm

Intensywnie zaznaczający się intelektualizm, wsparty siłą apriorycznych założeń filozofii Immanuela Kanta, wraz z towarzyszącym mu
idealistycznym pojmowaniem bytu matematyczno-przyrodniczego
oraz logiczną funkcją sądzenia, nie oddają w pełni tego, co mieści się
w pojęciu rzeczywistości i ludzkich zdolności poznawczych. Cassirer na pewnym etapie pracy twórczej orientuje się, że uwydatnienie
jedynie aktywnej pracy umysłu narzuca pasywność pozostałych,
właściwych człowiekowi władz poznawczych, a przez to niedostępność
ważnych obszarów ludzkiego poznania. Idealizm czystego poznania czyni ludzkie poznanie niewystarczającym. Uczony dokonuje
transpozycji naukowego aprioryzmu Kanta w obszar przedmiotów
kultury. Krytyka rozumu ustępuje miejsca krytyce kultury. Działając w jej obszarze, marburczyk pragnie zrozumieć wszelkie – założone
w pryncypium formy – kulturowe treści96. Chce w ten sposób ograniczyć dotychczasowe akcentowanie jedynie mierzalnej, ilościowej
metodologii poznania, która jawi mu się jako aspektowa, i wzbogacić ją
metodologią jakości, uzależnioną od wolicjonalno-emocjonalnej sfery
poznania.
L. da Vinci: Wiedza prawdziwa. W: Idem: Pisma wybrane. Tłum. L. Staff. Warszawa 2002, s. 39.
96
„Die Kritik der Vernunft wird damit zur Kritik der Kultur. Sie sucht zu verstehen
und zu erweisen, wie aller Inhalt der Kultur, sofern er mehr als bloßer Einzelinhalt
ist, sofern er in einem allgemeinen Formprinzip gegründet ist, eine zur Voraussetzung
hat”. E. Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen…, s. 11.
95
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Nieodzownym momentem krytyki poznania staje się teraz zaangażowanie w proces poznawczy samorzutnie działającego twórczego ducha97.
Ten dotąd nieobecny, niefizyczny czynnik, pełniąc funkcję poznawczego
remedium, uzupełnia braki wynikające z niewystarczalności dotychczasowej, ściśle naukowej formy poznania. Odtąd obok naukowych funkcji
poznania filozof wyróżnia także znaczenie i wartość spontanicznej
formy ludzkiego ducha: funkcji myślenia wzorca językowego, myślenia
religijno-mitycznego oraz funkcji artystycznej98. Marburczyk odchodzi od ścisłego, Kantowsko-Cohenowskiego, zamkniętego wyłącznie
w koncepcji logicznych pojęć i praw, ideału epistemologii. Kieruje
się w stronę idei świata przeżywanego99. Idea Lebenswelt pozwala mu
podjąć zagadnienie duchowej funkcji poznania, wyrażającej się w postaci samodzielnej i niezależnie działającej energii ducha. Panującą
dotychczas – bazującą na matematycznym przyrodoznawstwie oraz
związaną z matematyką formułą analizy geometrycznej – policzalną
metodologię kwantytatywną Cassirer zastępuje siłą twórczej wyobraźni.
Marburczyk w kształtującej się pod wpływem twórczej wyobraźni,
kulturowo-humanistycznej myśli odkrywa ważność niematerialnego,
obecnego wcześniej w ideach Schellingiańskich100 – odwołującego się
„Das mathematisch-naturwissenschaftliche Sein erschöpft in seiner idealistischen
Fassung und Deutung nicht alle Wirklichkeit, weil in ihm bei weitem nicht alle Wirksamkeit des Geistes und seiner Spontaneität befaßt ist”. E. Cassirer: Einleitung und
Problemstellung. In: Philosophie der symbolischen Formen…, s. 8. Zob. H. Kuhn: Ernst
Cassirer Kulturphilosophie. In: The Philosophy of Ernst Cassirer. Ed. P.A. Schlipp. The
Library of Living Philosophers. Vol. VI. Stuttgart–Berlin–Köln–Meinz 1966, s. 413–415.
98
E. Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen…, s. 10. „Analyse aller Formen, in denen sich eine Spontaneität des menschlichen Geistes bekundet”. Por.
H. Paetzold: Ernst Cassirer zur Einführung. Hamburg 2000, s. 38–41.
99
Lebenswelt jest terminem kojarzonym z filozofią Husserla. Jednak, wbrew
temu przekonaniu, na gruncie dociekań filozoficznych – jak pisze Ferdinand Fellmann w pracy Gelebte Philosophie in Deutschland. Denkformen der Lebensphilosophie
und der kritischen Theorie – uobecnia się już w dziełach Ernsta Troeltscha, Rudolfa
Euckena, Georga Simmla, Friedricha Gundolfa, Hugona von Hofmannsthala i Hansa
Freyera. Por. Świat przeżywany. Red. Z. Krasnodębski, K. Nellen. Warszawa 1993,
s. 7–8.
100
Zob. E. Cassirer: Das Erkentnisproblem in der Philosophie…, s. 217–253. Zob.
T. Bach: Dem Geist der Zeit eine neue Richtung geben. Die Naturphilosophie und die
naturphilosophischen Professoren an der Universität Jena. In: Die Universität Jena. Tra97
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do swobodnej kreacji, intuicji i romantyzmu, alternatywnego wobec
przyrody – świata ducha i estetycznego wyczucia101. Duch przejawia
systematyczną aktywność w kulturze i zostaje ujęty w niecielesny pierwiastek ludzkiego wnętrza. Aktywność ta jest z kolei złączeniem tego
spontanicznego, żywiołowego ducha z twórczym umysłem, narzucającym prawa i reguły. Cassirerowski projekt Kulturphilosophie, zakładający ważność rozumu jako ugruntowania nauk o kulturze, jest obszarem
ludzkiego działania bezustannie się do tego rozumu odnoszącym102. To
humanistyczny szkic, niebędący wyrazem zwątpienia w siłę apriorycznego i aktywnie działającego umysłu i wartości rozumowego poznania,
lecz głęboko humanistyczny projekt filozofii, tworzący całościowy
i jednolity system kulturowego symbolizmu, ujętego w aprioryczne –
związane regułami syntezy – formy intelektu.
Marburczyk, nie rezygnując z aprioryzmu, pragnie jedynie wskazać
na inne, pozapojęciowe ścieżki poznawczych możliwości człowieka,
a zarazem w zaprojektowanym przez siebie systemie symbolizmu zawrzeć wszelkie zjawiska kultury ducha. Uświadamiając sobie swoistą
jednostronność prowadzonych w stylu filozofii Cohena – Natorpa dociekań, rozszerza poznawczy horyzont człowieka o pierwiastek afektywny.
Trwającą unilateralność poznawczego postępowania zastępuje indywidualnymi motywacjami człowieka. Teraz – jak pisze Maria Bal-Nowak –
nową „drogę poznania rzeczywistości wprawdzie otwiera ludzki intelekt, ale brać pod uwagę należy całość ludzkiego ducha z wszelkimi
jego motywacjami i funkcjami, uczuciami, fantazjami, dążeniami”103.
Cassirerowski zwrot ku wnętrzu jest nośnikiem jednoczącego
fundamentum divisionis: złączenia różnych podstaw rozróżnienia.
Fundamentu ortodoksji i rygoryzmu myślenia „ubezduchawiającej medition und Innovation um 1800. Hrsg. von G. Müller, K. Ries, P. Zieche. Stuttgart
2001, s. 155–174.
101
„From theoretical philosophy, which teaches us the laws of space and time, matter and force, the path of philosophy leads past the world of practical consciousness to
the highest stage – to the stage of aesthetic intuition”. E. Cassirer: Introduction. Naturalistic and Humanistic Philosophies of Culture. In: Idem: The Logic of the Humanities.
Transl. C. Smith Howe. New Haven–London 1967, s. 6.
102
Por. B. Andrzejewski: Animal symbolicum…, s. 53.
103
M. Bal-Nowak: Mit jako forma symboliczna…, s. 39.
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todologii nauk ścisłych”104 z drogą postępowania wytyczaną ideą humanitas. Drogą, którą kroczą literaci, poeci, ludzie sztuki, a więc kreatorzy
życia wewnętrznego. Ich praca jest złączeniem emocji z postępowaniem
logiczno-rozumnym, obdarzonym sensem oraz znaczonym symbolem;
jest wysiłkiem, który czyni bezpodstawnym zarzut disiecti membra
poetae, gdyż – jak pisze Cassirer – zarówno klasyczna Beethovenowska
sonata, wiersz romantyka, poety jezior Williama Wordswortha, jak i powieść Fiodora Dostojewskiego przyjmują formę wyrażających jedność
dzieł symbolicznych105.
Proces symbolizowania w znaczeniu nadanym mu przez neokantystę jest procesem przyznawania ponadcielesnego sensu elementowi
zmysłowo-materialnemu. Koncepcję tego przeobrażenia relatywnego
materiału zmysłów w ogólną, uniwersalną i powszechnie ważną – jak
uznaje John Michael Krois – transcendentalną teorię znaczenia kantysta
określa mianem symbolicznej Prägnanz. Tak rozumiane symbolizowanie jest podjętą przez Cassirera próbą zwalczenia antynomii biernej
zmysłowości i czynnego ducha106. Jak głosi filozof, symbolizowanie to
próba logicznej analizy wszelkich form świadomości: apriorycznych
składników poznania, będących jednocześnie określonymi formami
kultury, które spaja – wspierana działaniem mediującego emblematu –
funkcjonalna jedność. Obiektywizująca rola świadomości wynika z jej
pracy: relacyjnej asocjacji momentów aktywnego procesu poznania,
a nie – jak przekazuje tradycja – z jej istoty bądź jej wyobrażenia jako
absolutnej postaci bytu. Ten ujawnia się jedynie w czynie.
Kulturowa rzeczywistość, jak i kultura sama w sobie, jest strukturą
porządkującego formułowania ludzkich treści myślowych. Jej dzieła
są świadectwem złączenia dwóch koniecznych warunków: analizy
pojęciowej i rzeczywistości empirycznej. Tę dwuwarunkowość potwierB. Andrzejewski: Animal symbolicum…, s. 54.
E. Cassirer: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Tłum. A. Staniewska.
Warszawa 1971, s. 244.
106
„Unter »symbolischer Prägnanz« soll […] die Art verstanden werden, in der ein
Wahrnehmungserlebnis, als »sinnliches Erlebnis« zugleich einen bestimmten nichtanschaulichen »Sinn« in sich befaßt und ihn zur unmittelbaren konkreten Darstellung
bringt”. E. Cassirer: Symbolische Prägnanz. In: Idem: Philosophie der symbolischen
Formen…, s. 231.
104

105
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dzają słowa Cassirera: „dzieła kultury ludzkiej są jedynymi łączącymi
w sobie oba warunki, na których wspiera się pełne poznanie; mają
one nie tylko byt myślny, lecz także byt konieczno-konkretny, indywidualny i historyczny. Wewnętrzna struktura tego bytu jest dostępna
i otwarta dla umysłu ludzkiego, ponieważ on sam jest jego twórcą”107.
Uwidaczniającą się dwoistość apriorycznej sfery intelektu i dokładnie
określonego, uchwytnego bytu filozof wiąże – pośredniczącym między
sferami – symbolicznym medium. Ten denotujący, emblematyczny
pośrednik: znak-symbol jednocząc, formułuje reguły kształtujące treści
poznawcze108.
Zakładając pierwotnie, że pojęcie naukowe nie odzwierciedla
pasywnego odbicia bytu (Sein), lecz przyjmuje kształt samodzielnie
tworzącego się intelektualnego symbolu109, Cassirer odwołuje się do
stricte naukowej wykładni tego pojęcia, zaproponowanej przez fizyka
Heinricha Hertza; z czasem stwierdza, że symbol, inkarnując sensy Sein
i So-sein, odzwierciedla także pewien niekoniecznie naukowy, ale zawsze
niebezpośredni punkt widzenia. Pośredniość tego sztucznie powstałego
znaku i środka poznania, odnoszącego się również do zmysłowego
substratum przedmiotu poznania, warunkuje krytyczno-poznawczy
proces, dookreślając jednocześnie uniwersalną sferę naznaczonej symbolizmem rzeczywistości kulturowej. Rzeczywistości kreowanej równoprawnym działaniem apriorycznego intelektu oraz czystej symboliki
czucia.
Funkcjonalny symbol, nieuchwytny w kategoriach bytu, przynależy
do ludzkiego świata treści110. Jako desygnator obejmujący wszelkie
107
M. Bal-Nowak: Mit jako forma symboliczna…, s. 42. E. Cassirer: Zur Logik der
Kulturwissenschaften. Fünf Studien. Darmstadt 1961, s. 1–20.
108
E. von der Luft: Cassirer’s Dialectic of the Mythical Consciousness. „Reports on
Philosophy”. Kraków 1984, nr 8, s. 6.
109
„Die Grundbegriffe jeder Wissenschaft, die Mittel, mit denen sie ihre Fragen
stellt und ihre Lösungen formuliert, erscheinen nicht mehr als passive Abbilder eines
gegebenen Seins, sondern als selbstgeschaffene intellektuelle Symbole”. E. Cassirer:
Einleitung und Problemstellung. In: Idem: Philosophie der symbolischen Formen…,
s. 3.
110
„Die Erkenntnis der identischen Bedeutung des Namens und die Erkenntnis von
Dingidentitäten und Eigenschaftsidentitäten entwickeln und entfalten sich miteinander: Denn beide sind nur verschiedene Momente der Wendung, die das Bewußtsein
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wytwory sztuki, mityczne idee, religijny obraz i naukową hipotezę, zapoczątkowuje systematyczną pracę intelektu nad całością oddziałującej
na poznającego rzeczywistości fenomenów; jego rolą jest usensownianie,
a więc nadawanie logicznego znaczenia temu, co zmysłowo-sensualne.
Zmysłowe przedstawienie, uchwycone i przekształcone w formę racjonalnej zawartości poznania, zostaje naznaczone piętnem Cassirerowskiego faktorującego medium; pośrednika będącego nośnikiem duchowego znaczenia111. Tym samym pojęciowy, logiczny język intelektu
wiąże się z emocjonalnym językiem uczucia. Schematyzm postępowania
stricte naukowego kojarzy się teraz z językiem poetyckiej imaginacji,
wprowadzającym w poznawczy proces swoiste poczucie jedności obu
sfer ludzkiej aktywności. Symbol jako środek, za pomocą którego człowiek przedstawia sobie świat, staje się początkiem antropologicznego
przesilenia112. Swoiście rozumianego działania, które odbiera wyrażenie
na podstawie przeżycia, następnie przedstawia naoczną treść oraz artykułuje znaczenia, niebezpośrednio obiektywizując wytwory ludzkiej
świadomości. Symbol sprawia więc, że „duchowa trójca czystego wyrażania, przedstawiania i znaczenia czyni możliwym ogląd rozczłonkowanej rzeczywistości”113.
Prolegomena do przyszłej, antynaturalistycznie rozumianej filozofii
kultury stanowi nie tyle teoria symbolu, ile – wprowadzająca funkcjonalną jedność całego obszaru kulturowego universum – forma symboliczna. Ta, zgodnie z definicją Cassirera, jest energią ducha, wiążącą
erfährt, indem es unter die Herrschaft der reinen »Darstellungsfunktion« gelangt. Jetzt
erst, nachdem der Sinn des Namens gewonnen ist, hält auch das Sein dem Blicke stand,
so daß er in ruhender Betrachtung auf ihm verweilen kann. Und in diesem Standhalten erst ist der »Gegenstand« gewonnen und gesichert”. E. Cassirer: Ding und Eigenschaft. In: Idem: Philosophie der symbolischen Formen…, s. 135.
111
Zob. E. Cassirer: Der Einfluß der Religionsgeschichte auf das historische Erkenntnisideal David Friedrich Strauß – Renan – Fustel de Coulanges. In: Idem: Das
Erkenntnisproblem in der Philosophie…, s. 355. Zob. E. Cassirer: Zur Phänomenologie der sprachlichem Form. In: Idem: Philosophie der symbolischen Formen.., s. 69. Por.
E. Wolicka: Implikacje filozoficzne symbolicznej interpretacji zjawisk kulturowych.
„Roczniki Filozoficzne”. T. XX. Z. 1.
112
Por. H. Paetzold: Ernst Cassirer zur Einführung…, s. 88.
113
E. Cassirer: Die Ausdrucksfunktion und das Lieb-Seelen-Problem. In: Idem: Philosophie der symbolischen Formen…, s. 114.
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ponadmaterialną zawartość znaczeniową ze zmysłowym znakiem114.
Przynależąc do sfery ludzkich działań, rozszerza i dookreśla antyczną
definicję człowieka115. Kulturowa wykładnia tej definicji – na wzór
starożytnego tłumaczenia animal rationale – tytułuje teraz Człowieka
mianem zwierzęcia symbolicznego. Określające byt ludzki symboliczne
zapośredniczenie w procesie poznania sprawia, że człowiek nie potrafi
stanąć wobec rzeczywistości t w a r z ą w t w a r z. Staje się animal symbolicum, gdyż jego poznanie implikuje teraz sztuczny środek. Odtąd życie
jednostki determinuje splątana sieć doświadczeń świata zmysłowo-symbolicznego, a wszelka ludzka aktywność w obszarze rzeczywistości
fizycznej i universum symbolicum zmienia również znaczenie ogólnej
idei człowieczeństwa; z czasem wyrażająca się w artystycznych formach
sztuki tudzież tradycji religijnego obrzędu, kulturowa forma symboliczna coraz bardziej warunkuje ludzkie życie. Potwierdza gatunkową
odrębność człowieka jako istoty niedającej się zredukować wyłącznie do
wymiaru Kantowskiego podmiotu transcendentalnego oraz zaświadcza
o jego odmienności pozwalającej zrozumieć i otworzyć przed jednostką
„nową drogę do [kultury i – A.M.] cywilizacji”116, budowaną w niezgodzie z pozytywistyczno-naturalistyczną wizją rzeczywistości i formą
ujętego w niej problemu ludzkiego bytu.
Dziewiętnastowieczna – niemetafizyczna i nieteologiczna – struktura
wiedzy akcentuje znaczenie naturalistycznych wykładni człowieka,
uzależniających go od metodologii nauk szczegółowych; rezygnując
z mówienia o sferze niejawnej, redukuje rzeczywistość do wymiaru
faktyczności. Wątpiącym szermierzem takiego stanowiska jest – jak
podaje Cassirer – pytający o naturalizm w badaniach ludzkiej psychiki
„Unter einer »symbolischen Form« soll jede Energie des Geistes verstanden werden, durch welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen
geknüpft und diesem Zeichen innerlich zugeeignet wird”. Por. E. Cassirer: Wesen und
Wirkung des Symbolbegriffs. Darmstad, Oxford 1956, s. 175.
115
Interpretujący kulturowe założenia Cassirera Carl H. Hamburg wskazuje na niejednoznaczność ujęcia symbolu i możliwości różnego ujęcia formy symbolicznej. O ile
symbol może pełnić funkcję nadającą znaczenie, przedstawiającą bądź wyrazową,
o tyle forma symboliczna może dotyczyć kwestii symbolicznego rozumienia terminów
nauk matematycznych i przyrodniczych, np. liczby i czasu, może oznaczać mit, religię,
sztukę lub naukę czy też odnosić się bezpośrednio do symbolu i jego funkcji.
116
Por. E. Cassirer: Esej o człowieku…, s. 70.
114
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Charles-Augustin de Sainte-Beuve. Autor psychologicznego studium
Port-Royal, nazywając twórczość literacką odbiciem człowieka, wczesne
zamiłowanie do ścisłości badań i fizjologicznego konkretu przekształca
w krytykę naturalistycznej orientacji filozofii eksperymentalnej oraz
ściśle fizjologicznych badań117. Cassirer zaznacza, że ten żyjący w intelektualnym niepokoju poeta, łączący analizę estetyczną z historyczną
erudycją, nie będąc pełnym reprezentantem żadnego obszaru wiedzy,
inspiruje francuskie kręgi intelektualne subtelną ekspozycją naukowych
szczegółów i szeroko pojętej wiedzy. Doctor universalis XIX wieku – jak
rzekł o nim Anatole France – jest jednym z prekursorów badań nad
historią kultury, oddziałujących krytycznie także na Cassirera.
Cassirer łączy jego niejednoznaczne, bo inspirowane wielością postaw
stanowisko z poglądami darwinisty, ideologa nawołującego do postępowania według zasad ewolucji, a zarazem zwolennika pozytywizmu –
Hyppolyte’a Taine’a, który przekonuje, że proste dołączanie faktów
obserwacji tworzy poznanie, aczkolwiek nie musi uzasadniać programu
naukowego. Taine, wierny zasadom stanowiącym szkielet pozytywizmu
i wskazujący na omnipotencję środowiska, ogranicza się – zdaniem
Cassirera niesłusznie – do empirycznego faktu118. Marburczyk kwestionuje Tainowską definicję kultury, nazwaną grą sił zmechanizowanej
natury119. Podważając teorię pozytywistyczno-empiryczną, neokantysta
suponuje, że jednostkowe faktum nie wyjaśnia i nie dowodzi źródłowych
Jak pisze Hyppolyte Taine, w twórczości Charles’a-Augustina Sainte-Beuve’a
przejawia się dziedzina psychologii ludzkiej. Psychologia ta „wyłania się w swej wyrazistości i odmienności, jak poza rozprawami teologicznymi i nudnymi kazaniami
wyczuć można bicie serca, przypływy i odpływy życia wewnętrznego, nagłe zwroty
i płynną zmienność natury”. Por. H. Taine: Histoire de la litérature anglaise. T. 1. Paris
1863. Cyt. za polskim przekładem: A. Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa: Wstęp.
W: K.A. Sainte-Beuve: Wybór pism krytycznych. Tłum. A. Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa. Wrocław–Kraków 1957, s. VIII, LXIII.
118
Zob. E. Cassirer: Introduction…, s. 13–14, 27. Por. M. Allem: Les Grands Écrivains Français par Sainte-Beuve. Études des Lundis et des Portraits Classées Selon un
Ordre Nouveau et Annotées. XIX Sièncle Philosophes et Essayistes III. Lacordaire – Montalembert – Louis Veuillot – Renan – Taine. Paris 1930, s. 199–165.
119
„Die Kultur erscheint so als ein Kräftespiel verschiedener Faktoren, das man
ebenso neutral studieren kann wie das der mechanischen Natur”. Por. H. Paetzold:
Ernst Cassirer zur Einführung…, s. 87.
117
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cech procesu poznania, gdyż nie posiada ono cech ogólności, konieczności i niezmienności. Walcząc z naturalizmem, Cassirer podważa także
poglądy Jakoba Johannesa von Uexkülla, przedstawiciela nauk przyrodniczych, autora badań z anatomii porównawczej, a zarazem gorącego
zwolennika empiryzmu, fenomenalisty i witalisty, który, umieszczając
człowieka w nurcie zmysłowej realności życia, czyni tę rzeczywistość
ostateczną i samowystarczalną.
Wykorzystując zaproponowany przez Uexkülla schemat funkcjonalnego kręgu: Merknetz – Wirknetz, Cassirer pyta o możliwość jego zastosowania w obszarach funkcjonowania człowieka. Sam sugeruje krytyczną, negatywno-polemiczną odpowiedź na tak postawione pytanie,
co łączy się z manifestacją ilościowo-jakościowych zmian dokonujących
się w funkcjonalnym kręgu działań człowieka, wynikających z obecności w jego życiu trzeciego ogniwa i metodologicznych przemian
związanych z przystosowaniem do otoczenia. Pośrednim, trzecim ogniwem aktywności człowieka, działającym pomiędzy sferą receptorów
i efektorów, jest wspomniany już wcześniej system symboliczny – jako
nowy wymiar rzeczywistości, „nowa zdobycz przekształcająca całe
ludzkie życie”120. Dywagacje nad możliwością mniej lub bardziej naturalistycznej filozofii kultury Cassirer finalizuje więc, formułując program absolutnego sprzeciwu wobec koncepcji Uexkülla odnoszącej się
zarówno do kultury, jak i człowieka. Wierny ideałom Geisteswissenschaften, włącza się w walkę przeciwko postulatom tych, którzy redukują
człowieka do wymiaru nauk przyrodniczych, zatapiając go w bezmiarze
zewnętrznych, materialistyczno-pozytywistycznych wrażeń Comte’a,
Taine’a czy Buckle’a121.
Uwydatniając pogląd o twórczej roli myślenia, czucia i woli, uczony
przyjmuje tezy o ludzkiej zdolności nadawania sensu i formy oddziałującym i silnie zróżnicowanym bodźcom otoczenia. Zwrot ku humanistyce
myślenia ujawnia się w próbie ujęcia stanowiących tę humanistykę wartości duchowych „w kategorie wolności i formy, a nie [w system – A.M.]
przyczynowości i uwarunkowań”122. Wiążąc ducha i życie, Cassirer roz120
121
122

E. Cassirer: Esej o człowieku…, s. 67–68.
Zob. E. Skidelsky: Ernst Cassirer. The last philosopher of culture…, s. 22.
B. Suchodolski: Przedmowa. W: E. Cassirer: Esej o człowieku…, s. 12.
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waża humanistyczne podstawy badań nad kulturą, gdyż ta jest przecież
rzeczywistością ściśle ludzką, pozwalającą się zrealizować ideałowi homo
universale. Symbolizm filozofii kultury staje się antrolopogizmem123,
analiza problemu kultury dokonuje się bowiem na tle równolegle prowadzonych rozważań o człowieku oraz jego duchowo-fizycznej tężyźnie.
Na naukowy zwrot w myśleniu Cassirera ma wpływ intelektualna atmosfera przełomu wieków oraz poglądy inauguratora przełomu antypozytywistycznego Wilhelma Diltheya, który – uznając nieskuteczność metod
nauk przyrodniczych wynikającą z ich aspektowości i fragmentaryczności – naukami we właściwym sensie nazywa nauki humanistyczne124.
Ich przedmiotem jest ludzkie wnętrze i stanowiące to wnętrze przeżycia,
przyjmujące postać wewnętrznych odczuć, impresji i obrazów125. Podejmując badania nad strukturą Kulturwissenschaften – w głębokim nawiązaniu
do filozofii życia – Dilthey kieruje się postulatem, wedle którego przyrodę
wyjaśniamy, natomiast ducha rozumiemy. Innymi słowy, w procesie rozumienia kształtuje się – obecny w późnej filozofii Cassirera – wytwór ludzkiego ducha, wyjaśniające poznanie tworzy natomiast przedmiot fizyczny.
Życie duchowe zatem i wytwory tego życia są przedmiotem rozumienia,
natomiast człowiek jako świadomy byt pierwotnie przeżywa i wtórnie poznaje. W podejściu Diltheya pada wyraźny akcent na znaczenie ludzkiego
bytu: człowieka, zwłaszcza jego sfery niefizycznej126.
Analogia w sposobie myślenia obu filozofów ujawnia się wraz
z antropologicznym zwrotem dokonującym się w późnych poglądach
marburczyka, który powtarza za Diltheyem, że wyłącznie w twórczym
i suwerennym świecie ducha człowiek wydobywa swoją wartość, stawia
sobie cele, buduje znaczenia oraz tworzy sensy. Chociaż ostatecznie
„Das »einzige Universum«, so Cassirer, das Sokrates kenne und das der Untersuchung für würdig befunden werde, sei das »Universum des Menschen«. Seine
Philosophie – wenn er denn eine solche besitzt – ist strikt anthropologisch”. Zob.
H. Paetzold: Ernst Cassirer zur Einführung…, s. 84.
124
Zob. M. Bal-Nowak: Mit jako forma symboliczna…, s. 44–45.
125
Zob. W. Dilthey: Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych.
Tłum. E. Paczkowska-Łagowska. Gdańsk 2004, s. 21.
126
Zob. G. Misch: Vorwort. In: W. Dilthey: Weltanschauung und Analyse des
Menschen seit Renaissance und Reformation. Leipzig–Berlin 1929, s. VIII. Zob. W. Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften. Bd. 1. Leipzig–Berlin 1933, s. 29–62.
123
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Cassirer polemizuje z tezami Lebensphilosophie – teorii, której wiernym
obrońcą jest Dilthey, obaj bronią krytycznego stanowiska w filozofii.
„Krytycyzm [bowiem – A.M.] jako ocena samego rozumu, swoiście
ludzkiej umiejętności, otwiera […] perspektywę rozważań nad człowiekiem i jego rozumną naturą”127. Ujawniające się w poglądach filozofów
różnice – wynikające z podkreślania pośredniości bądź bezpośredniości
poznania – nie stoją na przeszkodzie, by łączył je metodologiczny antynaturalizm. Metodologiczny dualizm ujawnia się w Diltheyowskim kulcie Geistesgeschichte, jednocześnie warunkując i dookreślając całokształt
humanistycznych studiów niemieckiego neokantysty.
Cassirer reprezentuje antypozytywizm naukowy oraz antynaturalizm w zakresie nauk o kulturze. Jego znaczone symbolizmem badania
nad filozofią kultury jako filozofią ducha stają się również przyczyną
polemicznej dyskusji z Georgem Simmlem – przedstawicielem relatywistycznego kierunku w neokantyzmie i filozofem kultury. Marburczyk
podważa kulturowe tezy Simmla, który buduje swój projekt teorii
kultury na przesłankach filozofii życia. Jednocześnie przyznaje nauce,
zwłaszcza naukom humanistycznym, zasługę kulturowego zwrotu
w filozofii128. I Cassirer, i Simmel, są – jak pisze Oswald Schwemmer –
wyrazicielami systematu europejskiej moderny129. Potwierdza to filozof
i socjolog figuracji Norbert Elias. Niemiecki twórca filozofii procesu
dzięki koncepcji intelektualno-etycznych znaczeń ludzkich wytworów
kultury, wyrażających się w malarstwie, poezji lub teorii naukowej,
świadomy przemian dokonujących się w obrębie cywilizacji, zbliża się
do neokantystów. Potwierdza to również swoim epistemologicznym
127
Z. Kuderowicz: Klasyczna filozofia niemiecka jako źródło współczesnej antropologii filozoficznej. „Humanitas”, 1978. T. 1, s. 13. Por. Z. Kuderowicz: Dilthey i Cassirer jako twórcy filozofii kultury. „Humanitas” 1981. T. 6, s. 25–50. Dyskusja z tezami
filozofii życia dotyczy w głównej mierze problemu możliwości niezapośredniczonego
w symbolu poznania. Cassirer sprzeciwia się tej bezpośredniej formie poznania, odrzucając również możliwość określania przedmiotów kultury jako „ekspresji życia”.
Por. E. Paczkowska-Łagowska: Posłowie tłumaczki. W: E. Cassirer: Rousseau, Kant,
Goethe. Tłum. E. Paczkowska-Łagowska. Gdańsk 2008, s. 121.
128
Zob. G. Simmel: Philosophische Kultur. Gesammelte Essais. Potsdam 1923, s. 270–
272. Por. W. Jung: Georg Simmel zur Einführung. Hamburg 2000, s. 119–135.
129
Zob. O. Schwemmer: Ernst Cassirer. Ein Philosoph der europäischen Moderne.
Berlin 1997, s. 56–59.
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stanowiskiem, według którego znamienną cechą naszego poznania
jest właściwa mu relacyjność; swoista zależność wiążąca poszczególne
człony procesu poznania. Dokonywane przez Eliasa analizy, zbieżne
z filozofią Cassirera, prowadzą ostatecznie do przekonania, że prawdę
o człowieku poznajemy, przyglądając się jego walce z przeciwnościami,
niejako chłonąc jego zmagania podejmowane w związku z właściwym
ludzkiej istocie dążeniem do rozwiązania problemu poznania130.
Ostatecznie filozof zachowuje aprioryzm, a różnicę absorbującej go
tematyki, w stosunku do pierwowzoru filozofii Kanta, ujawnia w formule stawianego pytania. Dotychczasowe dociekanie warunków możliwości doświadczenia zastępuje rozważaniem warunków możliwości
kultury. Pisze, że „rewolucja w sposobie myślenia, którą przeprowadza
wewnątrz swojej spekulatywnej filozofii Kant, [odstępuje od prób wskazania – A.M.] w sensie ontologicznej metafizyki, najpowszechniejszych
właściwości bytu i przez analizę rozumu wskazuje także warunki możliwości przedmiotowości”131. Rolę przedmiotu badań przejmuje myślny,
a zarazem materialno-konkretny wytwór kultury.
Cassirerowska ekspozycja myśli Kanta sprawia, że warunki przedmiotowości, odnosząc się bezpośrednio do pojęcia bytu, stają się podstawą
wiedzy o bycie, co na gruncie jego – ufundowanej na abstrakcji symbolu –
filozofii kultury staje się sposobnością przyjęcia stanowiska antynaturalizmu ontologicznego. Na gruncie tego stanowiska byt-przedmiot jako
kształtowany za pomocą apriorycznego symbolu twór kultury określa
ludzka świadomość. Natomiast człowiek jako kreator przedmiotu/tworu
kultury świadomie nadaje mu określone cechy i własności. Ontologiczne
znamiona tworu kultury jako zespołu scedowanych w nim cech i własności pozwalają mówić o bytowej strukturze Cassirerowskiego tworu
kultury i jednocześnie nadać temu filozofowi miano postneokantysty.
130
„Wyraźniejszemu ukazaniu naszego obrazu nas samych i człowieka w ogóle może
dopomóc retrospektywne spojrzenie nań, zobaczenie w lustrze obrazu siebie i człowieka, który w ciągu stuleci wielokrotnie stawał się fundamentalny w walce o rozwiązanie
procesu poznania”. N. Elias: Społeczeństwo jednostek. Tłum. J. Stawiński. Warszawa
2008, s. 111. Zob. E. Skidelsky: Ernst Cassirer. The last philosopher of culture…, s. 126;
R. Baumgart: Norbert Elias zur Einführung. Hamburg 2000, s. 7–30.
131
E. Cassirer: Einleitung und Problemstellung. In: Idem: Philosophie der symbolischen Formen…, s. 7.
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1.2.2.

Humanizm w myśli Cassirera
Inspiracje tradycją i wpływ na współczesność

Zadanie kulturotwórczej roli człowieka zbiega się z szeroko rozwijaną
przez Cassirera kwestią humanizmu, którego pierwotną postać określa
Kantowski krytycyzm. Forma krytycznej filozofii Kanta – jak suponuje
Cassirer – odwołuje do określonej duchowej formy istnienia. Forma
ta manifestuje się w estetyzacji życia, wyrażonej w koncepcji piękna
i wzniosłości, religii bądź rozwoju nauki. Świadectwo tej duchowej
formy istnienia dookreśla sens życia człowieka, który dokonuje wyborów, kierując się siłą wolnej woli. „W czystej woli ujawniają się formy
czystej duchowości”132, pisze Cassirer. Zrozumienie tej, budowanej na
podstawie wolności, duchowości jako sfery nadmaterialnych wartości
jest zadaniem, jakie stawia sobie moralna filozofia Kanta.
Poszczególne, uzewnętrzniające się wyrazy działania wolnej woli,
tego niecielesnego i personalnego elementu w człowieku, angażują jego
etyczną stronę, którą w filozofii Kanta oddaje formuła imperatywu.
Sformułowanie, w myśl którego człowiek powinien być traktowany jako
cel sam w sobie, nigdy natomiast jako będąca jedynie środkiem do celu
rzecz, jest zakazem instrumentalnego traktowania człowieka. Dokonane w założonej formule rozróżnienie klas: osoba – rzecz determinuje
sposób kształtowania się rozłożonych między autonomią i heteronomią
relacji międzyludzkich, a jednocześnie samą formułę imperatywu czyni
najbardziej radykalnym wyrazem humanizmu133.
Cassirer, zainspirowany etyczną myślą Kanta zawartą w Uzasadnieniu
metafizyki moralności oraz w Krytyce praktycznego rozumu, łączy ideę
humanizmu z urzeczywistniającym się w jego filozofii przeobrażeniem
132
„In der Form des »reinen Willens« hingegen erschließt sich uns die grundlegende Form jeder reinen Geistigkeit überhaupt. Aus der Gebundenheit in den Sachen treten wir hier in das ursprüngliche Prinzip der Person und jeglicher Art persönlichen
Lebens ein”. E. Cassirer: Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte.
In: Idem: Gesammelte Werke. Bd. 7. Berlin–Hamburg 2002, s. VII155.
133
„»Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person
eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest«”.
E. Cassirer: Freiheit und Form…, s. 156.
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w charakterze „transcendencji pojęć natury”134. Proces transcendencji
potwierdza, że człowiek jest aktywnym, duchowym Cogito w kulturowym systemie wartości. W przekonaniu Cassirera Kantowska filozofia
pozwala zobaczyć w człowieku kreatora systemu aksjologicznego,
sprzyja także ziszczeniu lub realizacji przyjętych wartości, i w ten
sposób dokonuje apoteozy tradycji odradzającego się człowieczeństwa.
Na poparcie swej tezy marburski neokantysta jako znakomity historyk
filozofii zgłębia teorie klasyków epoki renesansu, oświecenia i romantyzmu. Wykazując niebanalną umiejętność portretowania osobowości,
przenika do świata poezji, prozy, myślowej abstrakcji oraz wyrażającego
się w sztuce, artystycznego kunsztu minionych epok.
Zainteresowanie bliską problemowi ludzkiego ducha twórczością
Leonarda da Vinci otwiera przed Cassirerem szeroki, naukowy horyzont
wiedzy humanistycznej. Włoski mędrzec, uczeń wiedzy, przenikając
tajemnice wszechświata oraz wszelakich sztuk, głosi niezwykle cenny
i wykorzystany przez marburczyka pogląd, iż nauka powinna uczyć
człowieka granic jego poznania. Jednocześnie utwierdza niemieckiego
filozofa w przekonaniu o niezwykłej sile antropomorfizmu i konieczności historycznego przebadania kultury jako tworu stricte ludzkiego135.
Podążając śladami Jacoba Burckhardta, szwajcarskiego historyka
sztuki, teoretyka odrodzenia i zwolennika barokowej ogłady, marburczyk podejmuje historyczną refleksję nad epokami życia umysłowego.
Naśladując swego mistrza, w swych pracach „wszechstronnie wykazuje
i dowodzi, w jaki sposób wewnątrz włoskiego renesansu poznawani
E. Cassirer: The Logic of the Humanities…, s. 22.
Cassirerowską interpretację postawy Leonarda da Vinci odzwierciedlają słowa
Leopolda Staffa: „życie jego jest miłością ogromną stworzenia, od małego kamyka do
życiodajnego słońca, od najlichszego zdarzenia do wszechogarniającego prawa. Umysł
analityczny i krytyczny i nie wykluczająca niczego miłość pełnego dobroci serca pod
pieczą pięknej woli, która rzekła sobie: »nie ma większego władztwa niż władztwo nad
sobą samym«, stworzyły […] cudowną miarę, afirmatywną harmonię tego człowieka,
który zdaje się spełniać nieśmiertelne słowa Pico della Mirandoli […]: »Bóg w ostatnim dniu stworzenia powołał do życia człowieka, by poznał prawa wszechświata, aby
ukochał jego piękność i podziwiał jego wielkość«”. Zob. L. Staff: Wstęp. W: L. da Vinci: O niebie, gwiazdach i czterech żywiołach. Tłum. L. Staff. Wrocław 1998, s. 7–27;
Zob. L. da Vinci: Przyroda i jej prawa. W: Idem: Pisma wybrane…, s. 77. Por. B. Andrzejewski: Animal symbolicum……, s. 58.
134
135
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byli »ludzie i ludzka natura«”136. Wzorem Burckhardta Cassirer nazywa
kulturę zbiorem wyróżnionych zachowań człowieka oraz wytworów
tych zachowań. Uważa, że renesans – prąd umysłowy XVI wieku, nazywany zamiennie okresem odrodzenia – jest epoką reorientacji; czasem
nadawania poznawczej wartości niezawisłemu rozumowi i uczuciom;
okresem, w którym odradza się universum starożytnej kultury. Oto
bowiem wszechobecny w odrodzeniu neogrecyzm proponuje różne od
dotychczasowego znaczenie sensu historii, wiedzy, prawdy i człowieka.
Cassirer zauważa, że znaczenie to zmienia się pod wpływem historycznej narracji.
Renesans jest w przekonaniu Cassirera epoką odradzania się człowieka wszechstronnego; to czas intelektualnego ożywienia, nierzadko
poprzez przywracanie wartości dorobku starożytnych mędrców;
także czas wszechstronnych artystycznych poszukiwań oraz rozwoju
sztuki. Estyma wobec starożytnych greckich myślicieli i ich helleńskiej
spuścizny intelektualnej idzie w parze z mocno zaakcentowanym indywidualizmem, kreacją człowieka w świetle wartości harmonii oraz
głęboką wiarą w jego przymioty duchowe. Degradacji ulega dawne,
mediewistyczne skrępowanie jednostki. Wszystkie dziedziny ludzkiej
aktywności centralną istotą w strukturze całego kosmosu czynią jednostkę, która, świadomie wykorzystując ponadmaterialną siłę ducha,
zmienia dawne, sztywno wyznaczone formy i schematy życia. Człowiek
zdolny do autokreacji staje się wolnym wobec autorytetów, świadomym
siebie i świata, szlachetnym wirtuozem rzeczywistości i z właściwą sobie
autoświadomością tworzy świat kultury. Przestrzeń kultury buduje autonomiczna wobec najwyższego dobra suwerenna wartość Piękna.
Humanizm doby odrodzenia zawiesza zapominająco dotychczas
panujący teocentryzm, który ustępuje miejsca nowym ideom, krzewionym w ramach antropocentryzmu. Jak pisze Eugenio Garin, w epoce
humanae litterae miarą oceny człowieka stają się pozaetyczne wartości
estetyki. Człowiek refleksyjnie zagłębia się w tajniki własnego wnętrza.
Poszukiwanie wartości piękna zbiega się z poszukiwaniem wartości
szczęścia. „Ideałem staje się dążenie do rozwoju siły rozumu, zespolone
E. Cassirer: Die Erneuerung der Natur- und Geschichtsansicht. In: Idem: Das
Erkenntnisproblem in der Philosophie. Bd. 1…, s. 142.
136
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z doświadczeniem piękna istnienia”137. Człowiek ogarnięty poczuciem
wolności wobec sytuacji nieakceptacji żadnej auctoritas realizuje własną
indywidualność, napawając się radością swojej niepowtarzalności138.
Akcent na poszukiwaną przez Cassirera wyjątkowość człowieka kładzie Francesco Petrarka, który, walcząc z barbarzyństwem scholastycznej dialektyki, inauguruje – w duchu włoskiego humanistycznego odnowienia nauk – erę europejskiej cywilizacji, naznaczonej grecko-rzymską
filozofią i literaturą139. Życie duchowe, życie pustelnicze, niełatwa problematyka średniowiecza, zwłaszcza średniowiecznego arystotelizmu –
oto tematy chętnie podejmowane przez ojca humanizmu, po które sięga
marburczyk. Petrarka, czytając pisma łacińskich filozofów moralności,
zderza – zdaniem Cassirera – swoją literacko-artystyczną intuicję oraz
liryczny temperament z silną umysłowością. Jak pisze Hans Nachod,
włoski filozof, rozwijając sztukę analizy psychologicznej, zmierza do
uchwycenia rzeczywistości, jednocześnie żywi niechęć wobec wszelkich
późnoscholastycznych szkół, szczególnie tych, które były arabską próbą
wyłożenia arystotelizmu140.
Dzięki prezentowanej postawie Petrarka zyskał grono kontynuatorów
swej myśli. Jednym z nich jest Pietro Pomponazzi, filozof pochodzący
z Mantui, otwarcie sprzeciwiający się tezom panującego awerroizmu141.
Ten spadkobierca tradycji włoskich uniwersytetów, uznając autorytet
Arystotelesa, podejmuje rozważania o duszy rozumianej nierozdzielnie
„Epoka Renesansu głosząc wartość człowieka zarazem wskazała na znaczenie
wolności. Wolność ceniona przez myślicieli renesansu wiązała się z przekonaniem, że
w człowieku tkwią możliwości rozwojowe. Nie ma innego prawodawcy niż człowiek,
decydujący o swoim istnieniu w sposób wolny od nacisku wskazywanych mu autorytetów”. Zob. M. Szyszkowska: Hierarchia wartości w czasach Renesansu a w Polsce
współczesnej. W: Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej. Konferencja
naukowa Radom, czerwiec 2002. Red. H. Bednarczyk. Radom 2002, s. 46–50.
138
Por. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft
der neueren Zeit. Bd. I. Berlin 1906, s. 88–90. Por. A. Musioł: Ernst Cassirer jako historyk myśli i filozof afirmacji nauki. „Diametros” 2011, 29, s. 71–79.
139
Por. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie…, s. 122.
140
Zob. H. Nachod: Francesco Petrarca. In: The Renaissance Philosophy of Man.
Ed. by E. Cassirer, P.O. Kristeller, J.H. Randall. Chicago 1948, s. 23–33. Por.
A. Musioł: Ernst Cassirer jako historyk myśli…, s. 71–79.
141
Por. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie. Bd. 1…, s. 114–118.
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z ciałem oraz interpretowanej wbrew koncepcjom spirytualistycznej
psychologii w porządku natury. Skupia się na kwestii bytu i źródeł
intelektu. Cassirer docenia głoszoną przez niego apoteozę godności
i wartości człowieka/jednostki, obalającą wszelkie dogmatyczne dowody
nieśmiertelności142.
Pojęcie godności i wartości życia w wymiarze personalnego ideału
kształcenia oraz rzeczywistości ducha podkreśla również Lorenzo
Valla, autor Dysput dialektycznych. Marburczyk wiąże jego program
z problematyką, jaką podejmuje wykorzystujący idee godności i świadomości moralnego panowania nad sobą Pico della Mirandola. Ten włoski
polihistor głosi tezy o uniwersalności i nieokreśloności człowieka jako
równoprawnego złożenia ciała i ducha143. Według Cassirera Mirandola
jest obeznanym z tradycją grecko-łacińską, wiodącym humanistą swego
czasu. To czas, w którym wzorowany na klasycyzmie ideał wiedzy
poprzedza wszelką teoretyczną spekulację. Właściwy Mirandoli synkretyzm myśli wiąże tę myśl „z eklektyzmem wczesnych humanistów”144.
Wpływ na poglądy neokantysty ma także wierzący w potęgę ludzkiej tajemnicy-nieskończoności filozof człowieka Juan Luis Vives. Ten
hiszpański myśliciel sprzeciwia się wiązaniu logiki z ontologią, które
sygnuje tradycja średniowiecza. Należąc do grona humanistów, jako
autor Fabula de homine, wielbi pracę człowieka. Twierdzi, że właściwa
człowiekowi aktywność określa jego byt, który kształtuje racjonalnie
budowane pojęcie wolności145. Znaczącą postacią epoki renesansu, której
poglądy uobecniają się w Cassirerowskiej filozofii, jest również Giacomo
Zabarella, ziszczający ideał humanisty arystotelika. Jego odrodzeniowa
142
Por. J.H. Randall: Introduction. In: The Renaissance Philosophy of Man…,
s. 257–279.
143
Zob. N. Lenkeith: Juan Luis Vives. In: The Renaissance Philosophy of Man…,
s. 385.
144
„Pico’s syncretism is likewise related to the eclecticism of the early Humanists”.
E. Livermore Forbes: Giovanni Pico della Mirandola. In: The Renaissance Philosophy
of Man…, s. 221.
145
Zob. E. Cassirer: Die Reform der Aristotelischen Psychologie. In: Idem: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie. Bd. 1…, s. 88; E. Cassirer: The Individual and the
Cosmos in Renaissance Philosophy. Transl. M. Domandi. New York–Evanston 1964,
s. 136–137; E. Cassirer: Leonardo da Vinci. In: Idem: Das Erkenntnisproblem in der
Philosophie…, s. 270.
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logika to – jak podaje Cassirer – wynik pracy nad logiką Arystotelesa.
Zabarella przekształca arystotelesowskie pojęcie doświadczenia w pojęcie indukcji analitycznej146. W osobie tego renesansowego filozofa
marburczyk dostrzega jednego z najznamienitszych krzewicieli włoskiej
umysłowości.
Większość myślicieli renesansu postępuje drogą głębokiego humanizmu, znaczoną kręgami cywilizacyjno-kulturowymi decydującymi
o wewnętrznym rozwoju ludzkości. Cassirer dodaje, że „w centralnym
punkcie humanistycznego sposobu myślenia mnożą się znaki przejścia
od humanizmu filologicznego do matematyczno-przyrodniczego”147.
Nierzadko rozwijana filologia renesansu wiąże się z próbą asymilacji ufundowanych na bazie nowej logiki poglądów scholastyczno-arystotelesowskich148. Rozważania nad prawem i wolną grą poetyckiej
wyobraźni zastępuje bliska Cassirerowi, koncepcja racjonalizmu. Matematyczną logikę porównuje on z myślą włoskiego myśliciela i humanisty
Giambatisty Vica, który historyczną doskonałość wiedzy przeciwstawia
postępowaniu drogą pewności matematyczno-przyrodniczej. Podważając hegemoniczną pozycję przyrodoznawstwa i jego formułowanej
przez matematykę metodologii, uwydatnia znaczenie twórczej natury
człowieka. Podejmuje rozważania nad problemem metafizyki ludzkiego
ducha, nauki i języka149. Nauka, opisując idealną i wieczną historię,
„powinna [zdaniem historiozofa – A.M.] odsłaniać powszechne i trwałe
Por. E. Cassirer: Auflösung der scholastischen Logik. In: Idem: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie…, s. 115–116.
147
„Die Schriften von Valla, Vives und Ramus stellen drei verschiedene Stufen dar,
in denen die allmähliche Rezeption des Humanismus durch drei große Kulturvölker
sich vollzieht: Zugleich aber gehören sie ein und derselben inneren und sachlichen
Entwicklung an. Selbst hier, im Mittelpunkte der humanistischen Denkweise, mehren
sich die Anzeichen für den Übergang von der philologischen zur mathematisch- naturwissenschaftlichen Renaissance”. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie…, s. 102–103, 112.
148
Por. E. Cassirer: Zur Phänomenologie der sprachlichen Form…, s. 63; Idem:
Auflösung der scholastischen Logik…, s. 101–102.
149
„Vicos Scientia nova trägt ihren Namen mit Recht. In ihr war ein wahrhaft Neues
gefunden; aber dieses Neue bekundet sich freilich weniger in den Lösungen, die das
Werk darbietet, als in den Problemen, die es gestellt hat”. E. Cassirer: Zur Logik der
Kulturwissenschaft…, s. 10.
146
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porządki rozwoju ludzkości”150. Autor Nauki nowej, zamykając proces
poznawczy w ramy wiedzy pojęciowo-empirycznej, wykorzystuje literacko-mityczną formę pisemnej wypowiedzi w walce w imię rozumnej
idei postępu dziejowego.
Według Cassirera atmosferę odrodzeniowego humanizmu poznajemy
również w przekładach myśli Platona autorstwa Leonarda Bruniego151.
Neokantysta koncentruje się ponadto na ideach platonizmu w Akademii
Florenckiej, a w szczególności na humanistycznym wychowaniu bizantyjskich platoników: Georgiosa Gemistosa Plethona i jego intelektualnego sojusznika – Basiliasa Bessariona152.
Filozofię Platona jako Logos-Lehre oraz koncepcje neoplatonizmu
zgłębia florentyńczyk Marsilio Ficino153. Ten interpretator rozwijanej na
Półwyspie Apenińskim doktryny Platona, zastanawiając się nad możliwością osiągnięcia summum bonum, przyjmuje nową, nieznaną dotąd
postawę wobec Platońskich Dialogów. To klasyczna myśl greckiego
filozofa, wzbogacona mediewistyczną refleksją XV wieku, uświetniona
intencjami świętego Augustyna. Ficino, wiążąc filozofię Ateńczyka
z myślą chrześcijańską, ożywia znaczenie tej drugiej. Wyznaje, że „tylko
czysta duchowa natura człowieka czyni go niezależnym istnieniem
„Die Grundwissenschaft enthüllt die allgemeinen und dauernden Ordnungen,
die der Entwicklung der menschlichen Gattung zugrunde liegen. Sie beschreibt die
»ideale und ewige Geschichte«, auf die wir hinblicken müssen, um die empirische und
politische Wirklichkeit der Völker in ihren Wandlungen zu begreifen”. E. Cassirer:
Das Subjekt der Ethik und der Begriff der Geschichte. In: Idem: Leibniz’ System in seinen
Wissenschaftlichen Grundlagen…, s. 402.
151
Leonardo Bruni dokonuje tłumaczenia nie tylko dzieł Platona, ale także Demostenesa czy Homera. Jedną z jego najważniejszych prac jest przekład Etyki nikomachejskiej Arystotelesa.
152
Zob. E. Cassirer: Erneuerung der Platonischen Philosophie. In: Idem: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie. Bd. 1…, s. 67–68; E. Cassirer: Einleitung. Das
Problem einer „Philosophie der Mythologie”. In: Idem: Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 1…, s. 3. Por. A. Musioł: Ernst Cassirer jako historyk myśli…, s. 71–79.
153
Ruch humanistyczny doby renesansu, którego idee odnaleźć można w filozofii
Cassirera, oddziałuje również na grono florentyńskich kanclerzy (tworzących szczególną unię personalną), spośród których warto wymienić Coluccia Salutatiego. Jego
działalność społeczno-polityczna zdradza nowy styl dyplomacji. Por. E. Cassirer: Einleitung. In: Idem: Freiheit und Form. Bd. 7…, s. 2. Zob. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie. Bd. 1…, s. 93–108.
150
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w ścisłym znaczeniu i wznosi go powyżej sfery zwykłych rzeczy”154.
Tym postulatom, gloryfikującym ludzką duszę, współtowarzyszą rozważania nad systemem wszechświata155. Ficino pragnie „znaleźć w naturze
człowieka podstawę identyfikacji najwyższego dobra z wiedzą i przyjemnością”156.
Zainteresowanie historią myśli sprawia, że Cassirer podejmuje rozważania nad renesansową, ale i postrenesansową, inspirowaną ideałami
wolnomularskimi, filozofią humanizmu, stworzoną przez klasycznych
niemieckich literatów XVIII wieku. Przykładem są tu Cassirerowskie odwołania do oświeceniowej twórczości poetyckiej teoretyka literatury Johanna Christopha Gottscheda, który, wykorzystując matematyczną metodę logiki, angażuje się w pracę nad sztuką rymotwórczą, malarstwem
czy rzeźbą. Marburczyk, czerpiąc z szeroko pojętej idei humanizmu,
analizuje także możliwość samodzielnej pracy wyobraźni nad kształtowaniem się zasad działania rozumu. Przywołuje racjonalno-scholastyczny system estetyki logicznej Alexandra Gottlieba Baumgartena,
ucznia szkoły Leibniza – Wolffa i artysty rozumu. Założenia Baumgartenowskiej filozofii wykorzystuje zwłaszcza w pracach nad humanizmem fundowanym przez pamięć i wyobraźnię: poznawcze zdolności
człowieka, których działanie reguluje system zasad i reguł określonych
wedle logicznych przesłanek. Baumgartenowska estetyka służy zarówno
filozofii, jak i filozoficznej antropologii157. W przekonaniu Cassirera
Baumgarten wraz Georgiem Friedrichem Meierem charakteryzują
poznanie, wskazując na dwie nierównoważne i nierównoprawne sfery
poznawcze: zmysłową oraz logiczną158. Obie sfery stanowią istotę Cassirerowskich rozważań epistemologicznych.
154
155

187.

E. Cassirer: The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy…, s. 140.
Zob. J.L. Burroughs: Marsilio Ficino. In: The Renaissance Philosophy…, s. 185–

156
„Therefore Ficino must find in the nature of man himself a basis for the identification of the highest good with the knowledge and enjoyment”. Ibidem, s. 188. E. Cassirer: The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy…, s. 131–132.
157
E. Cassirer: Fundamental Problems of Aesthetics. In: Idem: The Philosophy of the
Enlightenment. Transl. F.C.A. Koelln, J.P. Pettegrove. Boston 1960, s. 339–352.
158
E. Cassirer: Das Problem deß Bewußtseins – subjektive und objektive Begründung der Erkenntnis. In: Idem: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie. Bd. 2…,
s. 475.
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Zdaniem Cassirera autonomizacja jednostki dokonuje się także
w oświeceniowym neohumanizmie. Oświecenie to epoka uprzywilejowania rozumu i działania, którą historia myśli uznaje za idealną postać
etycznej koncepcji człowieka. Reprezentantem dominujących wówczas
poglądów jest teoretyk polityki, esteta i pionier badań nad językiem
Wilhelm von Humboldt oraz kontynuator idei Baumgartena Johann
Gottfried Herder159. Filozof ten, podejmując rozważania nad historią
dziejów, przeciwstawia władzy rozumu poetyckość będącą odzwierciedleniem psychicznej strony człowieka. Jako zwolennik historyzmu
Herder ujmuje dzieje ludzkości w kategoriach ewolucji natury. Kultura
w jego przekonaniu służy doskonaleniu jednostki, a zarazem stanowi
sposób przystosowania do świata; to drugie, pozabiologiczne i wiecznie
trwające narodziny człowieka. Ich początkiem jest pojęciowy język,
który Herder utożsamia ze świadomością. W ten sposób dowodzi, że
istnienie w kulturze wymaga języka – jakże ważnego elementu filozofii
neokantysty. Swoją refleksją Herder rozbudza także nie mniej ważne
w Cassirerowskiej wizji humanistyki idee epoki romantyzmu.
Marburczyk odwołuje się do twórczości Karla Lamprechta, która ma
chronić przed ciasnotą i jednostronnością interpretacji. Podejmując kwestie odnowienia metodologii nauk historycznych, Cassirer porównuje polityczną historiografię z metodą kulturowo-historyczną Lamprechta oraz
rozstrzyga o zagadnieniach procesu kultury ducha. Historia, obejmując
swym zakresem zagadnienia nauki, poezji, religii i muzyki, zawiera
się w znaczeniu greckiej ἱστορίη160. Dostrzegając jej głęboko humanistyczne znaczenie, marburczyk przejmuje również oświeceniowe ideały
Gottholda Ephraima Lessinga. Ten, kierując się prawem poetyckiego
uczucia i artystyczną manierą pisarza, podejmuje pracę krytyczno-literacką, poruszając problem wolności, formy oraz życia duchowego161.
159
Por. E. Cassirer: Geist und Leben. Schriften zu den Lebensordnungen von Natur
und Kunst, Geschichte und Sprache. Leipzig 2003, s. 236–271.
160
Zob. E. Cassirer: Die psychologische Typisierung der Geschichte – Karl Lamprecht.
In: Idem: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie. Bd. 4…, s. 326–340; E. Cassirer:
Der Einfluß Religionsgeschichteauf das historische Erkenntnisideal David Friedrich Strauß
– Renan – Fustel de Coulange. In: Idem: Erkenntnisproblem in der Philosophie…, s. 341.
161
„Lessing’s »principal and fundamental concepts« from the »region of servile observation to the open spaces of thought«. Lessing not only possessed this magic power
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Ten estetyk, dramatopisarz i teoretyk literatury, reprezentując niemiecką umysłowość, jest według Cassirera pierwszym mówcą swego czasu.
Duże poczucie wrażliwości umożliwia Lessingowi właściwy osąd człowieka oraz pogłębioną humanistyczną refleksję nad budową struktur
ludzkiej obyczajowości162. W swoich analizach historycznych Cassirer
prezentuje zagadnienie estetycznego wychowania człowieka w ujęciu
Lessinga, ale także Friedricha Schillera. Marburczyka inspiruje jego
idealne poczucie piękna. Odwołując się do zamkniętych w literackiej
formie, romantycznych rozważań nad problemem idealizmu, uzależniając poznanie od indywidualnego, duchowego procesu, Cassirer
zastanawia się nad sytuacją przejścia indywidualnej treści poznania do
poziomu poznania powszechnego; zgłębia także zmiany dokonujące
się w systemie funkcji duchowych. Poprzez stosowaną metodologię
Cassirer wpisuje Schillera w tradycję filozofii krytycznej, która wiąże
sferę Ideellen z obiektywnością163. Wykorzystując potęgę poetyckiej
fantazji i sentymentalizmu, zamienia to, co materialne, w symbol
ponadmaterialnego. Intelektualnie sadowi się pomiędzy wyobraźnią
i rozsądkiem. Według Cassirera zwłaszcza wczesny okres twórczości
weimarskiego poety klasyka sytuuje jego twórczość pomiędzy absolutną postacią naturalizmu, materializmu a metafizyczno-estetyczną
transcendencją.
Cassirer przywołuje nie tylko liryczną twórczość Schillera, ale
także poetycką wizję Friedricha Hölderlina. Zaznaczająca się między
poetami epoki burzy i naporu różnica artystycznej formy pisarstwa
narzuca się z chwilą podjęcia problematyki absolutnej wartości pierwiastka nadprzyrodzonego. O ile nadprzyrodzona sfera bogów pozwala
in the sphere of poetry, but in the whole realm of eighteenth century philosophy”.
E. Cassirer: Fundamental Problems of Aesthetics…, s. 360.
162
Zob. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie…, s. IV–IX; Idem:
Die Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 1…, s. 81; E. Cassirer: Aufsätze und kleine Schriften. In: Idem: Gesammelte Werke. Bd. 9. Hamburg, Berlin 2002, s. IX, 599.
163
„Die kritische Philosophie erst schien hier eine neue Lösung darzubieten. Sie wies
eine neue Art der Verknüpfung des Ideellen und Objektiven auf, eine Verknüpfung, die
dem Ideellen seine objektivierende Kraft und Bedeutung erst wahrhaft sichert, ohne es
darum irgendwie ins Dasein, ins Sinnlich-Natürliche aufgehen zu lassen”. Por. E. Cassirer: Die Methodik des Idealismus in Schillers philosophischen Schriften. In: Idem: Aufsätze und kleine Schriften…, s. 338–339.
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Hölderlinowi podjąć namysł nad rzeczywistością egzystencjalną, o tyle
dla Schillera jest ona jedynie sferą „istot z kraju baśni”164. Zdaniem
Hölderlina wiodące wśród szerzonych przekonań było to dotyczące
wszechstronnego i wieloaspektowego rozwoju człowieczeństwa, który
wyraża w swym świecie abstrakcyjnych symboli przyrodnik i poeta
Johann Wolfgang Goethe165. Rozpoznanie dorobku Goethego – pierwszego twórcy okresu Geniezeit – jest dla Cassirera przeżyciem, które
pozostawia trwałe piętno zarówno w jego wczesnej, jak i późnej myśli.
Potwierdzają to przywołane przez Cassirera słowa Goethego, w których
ten odmawia sztuce roli współzawodniczki natury. Duchowa sztuka –
powtarza za twórcą Fausta Cassirer – „trzyma się powierzchni zjawisk
przyrody, ale ma swą własną głębię i moc”166. Głębię tę wyraża żądanie
doskonałych proporcji, współbrzmienie, jedność, godność i wzniosłość167. Goethe – poeta oswobodziciel – nadaje światu „nową twarz”168,
a jego filozofia wciąż dowodzi swej żywotności.
Towarzysząca Goethemu siła duchowego poruszenia oraz transcendentalny idealizm napełniają Cassirera twórczym zapałem pracy
intelektualnej. Nie mniejszą rolę odgrywa w tej pracy twórczość Heinricha von Kleista. Zdaniem marburczyka żaden liryczny humanista nie
doświadcza Kantowskiej nauki tak głęboko, namiętnie i wewnętrznie,
164
Por. K. Gerlach: Heinrich von Kleist. Sein Leben und Schaffen in neuer Sicht.
Bd. 3. Dortmund 1977, s. 28.
165
Por. E. Cassirer: Geist und Leben. Schriften zu den Lebensordnungen…, s. 94–
160. Symbolizm w twórczości Johanna Wolfganga Goethego jest wyrazem zwrotu
poety ku podstawowym kategoriom Leibnizjańskiej monadologii oraz wyrazem potrzeby uwzględnienia znaczenia konieczności historycznej w myśleniu.
166
J.W. Goethe: Werke XLV. Böhlau, Weimar 1877–1919, s. 260. Zob. E. Cassirer:
Esej o człowieku…, s. 244–245.
167
W pracy Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie der menschlichen Kultur
Cassirer zaznacza, że począwszy od filozofii Platona po literackie dzieła Lwa Tołstoja
sztuka bezustannie pobudzała ludzkie uczucia, burząc istniejący porządek moralny.
Negatywną ocenę wszelkim formom artyzmu wydaje Platon, którego zdaniem intensyfikują one ludzkie żądze. „Potęgują doznania, które powinny by wygasnąć”. Tołstoj
natomiast określa sztukę mianem zarazy. Por. E. Cassirer: Esej o człowieku…, s. 245.
Zob. Platon: Państwo. Kęty 1999, s. 606D, 322.
168
Por. E. Cassirer: Goethe und geschichtliche Welt. Berlin 1932, s. 33. Zob. B. Andrzejewski: Animal symbolicum…, s. 55.

77

78

Rozdział 1. Myśl Ernsta Cassirera na tle tradycji historii filozofii

jak wrażliwy Kleist169. Poeta, pytając o życie religijne, wzywając do
wypełniania osobistych obowiązków (erfülle Deine Pflicht), żądając doświadczenia absolutu i metafizycznej prawdy, pyta o jedyną i najwyższą
możliwość jej poznania. Indagacja ta na gruncie filozofii Kanta zostaje
sformułowana w postulacie idei regulatywnej, zaś w neokantowskiej
koncepcji Paula Natorpa pozostaje zamknięta w krytyczno-poznawczej
interpretacji poznania jako wiecznego procesu stawania się prawdy.
Prawda jako idea regulatywna przyjmuje procesualną formę wiecznego fieri.
Humanistyczna wykładnia filozofii kultury, którą zaproponował
Cassirer, jest źródłem licznych współczesnych – mniej lub bardziej
krytycznych – koncepcji kultury. Także cywilizacji związanej z nią
postępem i transformacją ludzkości na wyróżnionych fundamentach
definiującej człowieka kultury humanistycznej. Bliską Cassirerowi
problematykę kulturowej progresji ludzkości podejmuje Alfred Louis
Kroeber, amerykański antropolog i lingwista. Jego idealistyczne przekonania usuwają w cień wszelkie myślowe tabu. Nauka o człowieku
(antropologia) jako postawa myślowa odrzuca skrajne przekonania
i usuwa jednostronność rozstrzygnięć. Usystematyzowane ujęcie
poszczególnych ponadpsychicznych zjawisk społeczno-kulturowych
czyni kulturę elementem wyższego rzędu-poziomu. Ta specyficznie
ludzka sfera życia jest spójnie powiązaną i funkcyjną siatką historycznie
trwałych składników, będących nośnikami znaczeń kultury. Wyższy
poziom, o którym pisze Kroeber, jest wzorem eposu bądź ducha
epoki170.
Inną bliską Cassirerowskiej wykładnię kultury daje amerykański
teoretyk kultury Clyde Kluckhohn. Wyróżnia on jawne (materialno169
„Keiner hat diese Bedeutung der Kantischen Lehre tiefer und innerlicher erfahren als Heinrich von Kleist – und sie tritt gerade deshalb bei ihm um so eindringlicher
hervor, als er sich ihr mit der ganzen Kraft und Leidenschaft, mit der ganzen persönlichen Energie seines Wesens widersetzt hat”. E. Cassirer: Heinrich von Kleist und die
kantische Philosophie. In: Aufsätze und kleine Schriften…, s. 390; E. Cassirer: Heinrich
von Kleist und die kantische Philosophie. In: Idem: Idee und Gestalt. Darmstadt 1971,
s. 160. Szerzej tematykę Cassirerowskich inspiracji myślą renesansową podejmuję w artykule: A. Musioł: Ernst Cassirer jako historyk myśli…, s. 71–79.
170
Zob. A.L. Kroeber: Istota kultury. Warszawa 1973.
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-kinetyczne) i ukryte (psychologiczne) aspekty kultury171. Według niego
kulturę jawną postrzegamy zmysłowo/sensualnie, natomiast kultura
ukryta jest naszą abstrakcją drugiego stopnia, to znaczy dotyczy tych
aspektów kultury, które przyswaja sobie świadomość. Elementy Cassirerowskiej filozofii kultury ujawniają się również w definicji kultury
zaproponowanej przez niemieckiego socjologa Alfreda Webera. Określa
on kulturę mianem zespołu duchowych wartości realizowanych w indywidualnych przeżyciach jednostki. Przeżycia te wiążą się z dziedzinami
nauk humanistycznych: sztuką, religią, literaturą, teatrem i filozofią.
Wymienione dziedziny wiedzy o człowieku, wiążąc ciało i umysł, a więc
to, co materialne, z tym, co intelektualne, rozciągają się na różne sfery
życia. Tym samym antropologia i cywilizacja łączą rozproszone przedmioty ludzkiego ducha172.
Przedstawiona pokrótce charakterystyka pozwala zauważyć, że zgodnie z filozofią humanistyczną Cassirera kultura w sposób spontaniczny
może rozwijać się w różnych kierunkach, w opozycji do zdeterminowanej czynnikiem techniczno-informacyjnym cywilizacji. W ten sposób
kulturoznawcy przeciwstawiają techniczną jednokierunkowość kulturowej wielokierunkowości173.
Intelektualna myśl antypozytywistycznego przełomu wieków czyni
zagadnienie techniki i człowieka źródłowym momentem polemicznych
dyskusji. Z tego powodu Cassirer krytykuje determinizm właściwy
filozofii kultury w ujęciu Oswalda Spenglera, jednocześnie zdając sobie
sprawę, że uczony ten niesłusznie wynosi historyczno-psychologiczną
koncepcję fatalizmu ponad naturalizm właściwy pozytywizmowi174.
171
Przyjęty podział został stworzony przez Ralpha Lintona. Definiuje on kulturę
jako „konfigurację wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy składowe
są podzielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa”. Por. R. Linton:
Kulturowe podstawy osobowości. Tłum. A. Jasińska-Kania. Warszawa 2000, s. 47.
172
Zob. A. Weber: Kulturgeschichte als Kultursociologie. Leiden 1935, s. 5–12.
173
„Hence, for Spengler, the true logic of the philosophy of culture is not natural
science but poetry”. Zob. E. Cassirer: Introduction…, s. 17.
174
Zob. R. Konersmann: Filozofia kultury. Wprowadzenie. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa 2009, s. 31; H. Paetzold: Die Religion in der Kultur. Ernst Cassirer und
die Idee einer Kritischen Kulturphilosophie. In: H. Deuser, M. Moxter: Rationalität
der Religion und Kritik der Kultur: Hermann Cohen und Ernst Cassirer. Würzburg
2002, s. 155.
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Dyskutując z wszelkimi katastroficznymi wizjami przyszłości, neokantysta sprzeciwia się pesymistycznemu jarzmu przeznaczenia, rzuconemu
przez Spenglera na kulturę i cywilizację. Kultura – twierdzi Cassirer –
pozostając w permanentnym stanie kryzysu, staje się wyzwaniem stawianym ludzkości zmuszonej do utrzymywania jej w nurcie ciągłych
przeobrażeń. Zmiany dokonujące się w jej obrębie potwierdzają zwycięstwa lub klęski człowieka i świata wiodących wartości175. Marburczyk
sprzeciwia się Spenglerowskiemu przekonaniu, jakoby źródła związanej
z kulturą i cywilizacją techniki leżały w ludzkiej naturze, natomiast
ona sama uczyła jedynie taktyki życia. Wbrew twierdzeniom Spenglera
technika nie jest – w przekonaniu Cassirera – narzędziem, przy użyciu
którego człowiek uzewnętrznia właściwe sobie cechy istoty drapieżnej176.
Swoistą manifestacją tego stanowiska stają się dla Cassirera rozważania Ernsta Kappa podjęte w pracy Grundlinien einer Philosophie der
Technik. Współczesność, zadając pytania o kulturę/cywilizację i związany z nią problem rozwoju techniki, postrzega je w kategoriach czynnika zagrażającego wartościom. Często pojawiające w historii ludzkiej
myśli głosy diagnozujące zastaną sytuację koncentrują się na analizie relacji technika – kultura, poprzez wskazanie zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych konsekwencji tej zależności. Nierzadko technikę obarcza
się odpowiedzialnością za dokonujący się w kulturze dramat wartości.
Świat techniki jawi się więc jako „zrutynizowany, zestandaryzowany,
w konsekwencji niszczący twórcze moce i możliwości człowieka”177.
Podważając genetyczno-redukcjonistyczne ujęcia kultury, a jednocześnie wiążąc stricte humanistyczne zagadnienia kultury z władzą
intelektu i płaszczyzną socjologiczno-językową, Cassirer dokonuje
fraternizacji z koncepcjami strukturalistycznymi. Jednym z przedstawicieli kulturowego strukturalizmu jest uzależniający struktury umysłu
od uniwersalnych zjawisk językowych Claude Lévi-Strauss. Antonina
Kłoskowska pisze o nim, iż: „dostrzega [on – A.M.] w zjawiskach
Por. A. Kiepas: Człowiek a technika w tradycyjnej i najnowszej filozofii techniki. W: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi
Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej. Red. J. Bańka. Katowice
1998, s. 91.
176
Ibidem, s. 90–91.
177
A. Kłoskowska: Socjologia kultury. Warszawa 1981, s. 47.
175
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językowych uniwersalne cechy, które uważa za odwzorowanie ogólnej
struktury ludzkiego umysłu”178. I dalej: „niezbędnym »uczestnikiem«
debat lingwistycznych powinien być [zdaniem Lévi-Straussa – A.M.]
umysł ludzki”. Przedstawione poglądy pozwalają postawić tezę o pokrewieństwie aprioryczno-logicznej refleksji Cassirera z myślą francuskiego
lingwisty.
Cassirerowska filozofia kultury jako filozofia form symbolicznych jest
owocem wielopłaszczyznowych i wielokierunkowych badań, wynikających z głębokich zainteresowań historią ludzkiej, naukowej i znaczonej
głęboką humanistyką myśli oraz autorskiego programu symbolizmu.
Angażowanie tradycji kształtującej i decydującej o kondycji jednostki,
wraz z wplecioną w rozważania próbą historycznego opisu, pozwalają
nadać neokantyście miano wszechstronnego uczonego – humanisty
podejmującego trud kształcenia człowieka poprzez reorientację jego
świadomości. Towarzysząca Cassirerowi naukowo-twórcza intuicja,
wtórująca jej taktyka prowadzonych analiz oraz intelektualna omnipotencja, inspirując myśl przyszłości, decydują o silnie zaznaczającym
się indywidualizmie pracy intelektualnej, która znacznie wykracza
poza podejmowany w pierwszym okresie trud projektowania systemu
ścisłego, naukowego neokantyzmu.
178

Ibidem, s. 48.
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Oświeceniowy obraz świata
jako podstawa refleksji Kanta

Cassirerowskim rozważaniom obejmującym przedkrytyczną myśl
Immanuela Kanta towarzyszy historyczna i systematyczna analiza
spektrum filozoficznych teorii XVII i XVIII wieku. To czas, kiedy toczą
się zacięte spory dotyczące pewności podstaw poznania, zwłaszcza
dwuznaczności metodologicznych w sferze nauk metafizycznych1. Kantowskie trwanie w wielości i różnorodności koncepcji intelektualnych
i kosmologiczno-przyrodniczych oświecenia przełamuje starsze formy
wiedzy filozoficznej; in primo loco, formy panującego wówczas ducha
systemów metafizycznych2; in secundo loco, niezastąpiona pozycja Kanta
uwidacznia się w jego sposobie prowadzenia intelektualnych i empirycznych dociekań w obszarze filozofii, która nie traktuje już o izolowanej
substancji czystego intelektu, lecz – jak pisze Cassirer – przedstawia jego
kompletność w funkcji i specyficznym teoriopoznawczym charakterze
badań3. Mottem Kanta staje się przysposobione przez oświecenie hasło
Horacego: Sapere aude. Wezwaniem tym filozof z Królewca zachęca do
śmiałości i odwagi poznawania, czyniąc z procesu epistemologicznego
szczególną dyspozycję, ukazującą poznawcze możliwości podmiotu
transcendentalnego.
Według biograficznego przekazu Ludwiga Ernsta Borowskiego, na
który chętnie i często powołuje się Cassirer, młody Kant, prowadząc wykłady w domu profesora Johanna Kypkego, wprawia w zachwyt szerokie
grono słuchaczy. Jako skromny myśliciel o dużej wyobraźni i intuicji –
jak pisze Reinhold Bernhard Jachmann – poraża słuchaczy erudycją,
wszechstronnym oczytaniem, szczerością i gruntownością wywodów,
1
Zob. R. Kuliniak: Spór o oczywistość w naukach metafizycznych. Konkurs Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku. Wrocław 2003, s. 19.
2
„In the Enlightenment begins by breaking down the older form of philosophic
knowledge, the metaphysical systems”. Zob. E. Cassirer: Preface. In: Idem: The Philosophy of the Enlightenment. Transl. F.C.A. Koelln, J.P. Pettegrove. Boston 1960,
s. VII.
3
Por. E. Cassirer: Kant Leben und Lehre. In: Idem: Gesammelte Werke. Bd. 8.
Hamburg–Berlin 2002, s. 48–49.
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których tematyka obejmuje zagadnienia logiki, matematyki, arytmetyki,
trygonometrii, metafizyki, geografii fizycznej oraz ogólnych podstaw
nauk przyrodniczych4. O wyjątkowości tych wystąpień oraz manifestującej się w nich niebanalności i oryginalności decyduje – znamienna dla
Kanta – postawa niezależnego myśliciela5.
Cassirer ma na myśli podejmowane wówczas studia nad zagadnieniami zjawisk
wulkanicznych oraz bezpośrednimi przyczynami trzęsień Ziemi. Rozważania dotyczące praw i wielkości w naukach przyrodniczych prowadzą Kanta do wniosku uzależniającego je od jasności definicji i założeń matematycznych – głosi Cassirer. Na gruncie
nauk ścisłych, dokładnie matematyki, toczą się spory pomiędzy adherentami logiki
szkolnej a stronnikami logiki arytmetyczno-geometrycznej. Matematyka, geografia fizyczna oraz sztuka fortyfikacji były tymi dziedzinami wiedzy, których Kant nauczał
generała von Meyera oraz oficerów i żołnierzy garnizonu stacjonującego w Königsbergu (Królewiec). Wchodził też w relacje z przedstawicielami tamtejszego środowiska
naukowo-artystyczno-biznesowego: kupcami Josephem Greenem i Robertem Motherbym oraz Theodorem Gottliebem von Hippelem. Por. R.B. Jachmann: Immanuel Kant
geschildert in Briefen an einen Freud. Königsberg 1804, s. 18; E. Cassirer: Kant Leben
und Lehre…, s. 49.
5
Cassirer przywołuje biograficzną książkę Ludwiga Ernsta Borowskiego Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants o początkach naukowego życia Immanuela Kanta. Inny biograf, Reinhold Bernhard Jachmann, opisuje olbrzymi wpływ
profesora teologii, duchowego inspiratora, a zarazem nauczyciela starołacińskiej Collegium Fridericianum, Franza Alberta Schultza na akademicką karierę Kanta. Jak
twierdzi holenderski filolog David Ruhnken, w szkole tej panowała surowa dyscyplina.
Z prac biografów dowiadujemy się ponadto, że jeden z pierwszych wykładów Kant wygłosił w 1755 roku w domu profesora Johanna Kypkego, zaś pierwsze filozoficzne eseje, datowane na 1754 rok, publikował w piśmie „Wöchentliche Königsbergische Fragund Anzeigungs-Nachrichten”; 12 czerwca 1755 roku uzyskał stopień magistra. Por.
L.E. Borowski: Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants. Königsberg
1804, s. 185. „Nicht diese wenigen Bogen in denen Einzelfragen der physikalischen Geographie behandelt werden, konnten es sein, durch welche die Erwartung der Zuhörerschaft auf den jungen Dozenten der Logik und Metaphysik gespannt wurde. […] Aber
nicht die äußeren Entbehrungen, die Kant längst zu tragen gewohnt war, waren hier
das eigentlich Drückende, sondern die ungeheuere akademische Arbeitslast, die er jetzt
unter dem Zwange seiner Lage auf sich nahm und der jede andere Natur als die seine
von Anfang an erlegen wäre. Sogleich im ersten Semester – im Winter 1755/56 – hat er
Logik, Mathematik und Metaphysik gelesen; und schon das nächste Halbjahr bringt,
neben der Wiederholung der früheren Vorlesungen, ein Kolleg über die physische Geographie und über Grundzüge der allgemeinen Naturwissenschaft hinzu. Und fort und
fort wächst von hier ab der Umfang seiner Vorlesungstätigkeit: Der Winter des Jahres
4
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Jego znaczącą pozycję w gronie ówczesnych ludzi nauki potwierdza
również tematyczna różnorodność prac, wśród których Cassirer wyróżnia Physica Monadologia z 1756 roku. To tekst, w którym Kant próbuje
pogodzić metafizykę z geometrią, podejmuje też zagadnienia monady –
substancji prostej, aktywnych sił fizyki naturalnej i atomistyki formy,
zwłaszcza teorii atomu prostego. W późniejszej pracy, Neuer Lehrbegriff
der Bewegung und Ruhe, Kant fundamentem fizyki czyni – co ważne dla
wczesnej naukowej działalności Cassirera – pojęcie mechaniki. Osiemnastowieczna refleksja nad zdobyczami nauk przyrodniczych staje się
więc próbą pojednania projektu metafizyki z osiągnięciami badań empirycznych.
Marburczyk, przedstawiając filozoficzny zarys nauk przyrodniczych,
wskazuje na zaznaczającą się w pismach Kanta obecność myśli chorwackiego polihistora Rogera Josepha Boscovicha oraz współtwórcy
Francuskiej Akademii Nauk Edme Mariotte’a, których teorie naukowe
łączą w jedno myślenie przyrodniczo-geograficzne z rozumowaniem
matematycznym i matematyczno-logicznym. Zdaniem Cassirera Kant
przyswaja fizyczny punkt widzenia, pragnąc wznieść dyskusję naukową
na wyższy poziom intelektualny:
Ostatnie i najwyższe stadium [w dyskusji naukowej – A.M.] zostaje osiągnięte, kiedy posuwamy się naprzód od orientacji geograficznej i matematycznej do orientacji logicznej w największym,
ogólnym sensie słowa, w którym to nie jest już sprawa umiejscowienia rzeczy w przestrzeni, lecz ustalenia miejsca sądu, bądź poznania w uniwersalnym systemie rozumu6.
1756/57, der die Ethik in den Kreis der Vorlesungen aufgenommen hat, weist bereits 20
Wochenstunden gegen 12 und 16 der vorangegangenen Halbjahre auf. Geht man einige Jahre weiter, so findet man z. B. für das Sommersemester 1761 neben Logik und
Metaphysik auch die Mechanik und theoretische Physik, neben der physischen Geographie die Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie angekündigt, wozu noch an jedem Mittwoch und Sonnabend morgens ein »Disputatorium« kommt und die übrigen
Lektionsstunden an beiden Tagen »teils Repetitionen, teils der Lösung von Zweifeln
bestimmt« werden”. Por. E. Cassirer: Kant Leben und Lehre…, s. 35–36.
6
„Die letzte und höchste Stufe wird erst erreicht, wenn wir von der »geographischen« und »mathematischen« Orientierung zur logischen Orientierung im allgemeinsten Sinne des Wortes übergehen, nach welcher es sich nicht mehr darum handelt, den
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Geografia fizyczna jako zbiór obserwacji – pisze Cassirer – wymaga teraz logiczno-intelektualnej obróbki. Ta logika i właściwa jej intelektualna/logiczna preparacja określonych treści przejmuje postać
krytyki. Jest wstępem do wiedzy prawdziwej jako uczoności.
Wedle założeń marburczyka namysł logiczny jest „w ogóle ideałem
wszechstronnej, praktycznej ludzkiej wiedzy, na którą Kant kieruje
własny rozwój i naukę. Do wyznaczonego celu zmierza zarówno poprzez
początkowe wykłady z geografii fizycznej, jak i późniejsze wykłady
z antropologii”7. W mniemaniu Cassirera królewiecki transcendentalista uważa, że potwierdzenie uniwersalnej roli zjawisk natury wymaga
zarówno empirycznego, jak i teoretycznego potwierdzenia, poprzez ich
rozumowe ugruntowanie. Przejawem tego ugruntowania jest zmiana
sposobu patrzenia na naukowe problemy, która uzewnętrznia się w zastąpieniu przestrzennego kosmosu (räumlichen Kosmos) kosmosem
intelektualnym („intellektuellen” Kosmos), a zagadnień empirycznych –
kierowaną apriorycznymi zasadami geografią rozumu („Geographen der
Vernunft”)8. Kant potwierdza to także w Krytyce czystego rozumu, pisząc, że pojęcia rozumu nie dadzą się wywieść na drodze empirycznej9.
W pierwszej metafizycznej pracy Principiorum primorum cognitionis
nova dilucidatio10 z 1755 roku Kant poszukuje możliwości dokonania
Ort eines Dinges im Raume, sondern die Stelle eines Urteils oder einer Erkenntnis im
universellen System der Vernunft festzusetzen. Die Unterscheidung und Stufenfolge,
die Kant hier angibt, läßt sich auf seine eigene gedankliche Entwicklung anwenden”.
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 38.
7
Ibidem, s. 47. Naznaczone piętnem logiki teorie Kanta nie zamykają się w żadnym
z pojedynczych obszarów myślenia, lecz – zgodnie z epoką – zawierają się w relacjach
pomiędzy doświadczeniem a myśleniem oraz pomiędzy wiedzą a życiem.
8
Por. ibidem, s. 40.
9
„Der Inbegriff aller möglichen Gegenstände für unsere Erkenntnis scheint uns
eine ebene Fläche zu sein, die ihren scheinbaren Horizont hat, nämlich das, was den
ganzen Umfang derselben befasset und uns der Vernunftbegriff der unbedingten Totalität genannt worden. Empirisch denselben zu erreichen, ist unmöglich, und nach
einem gewissen Prinzip ihn a priori zu bestimmen, dazu sind alle Versuchevergeblich
gewesen”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft. 2. Bd. IV. Hrsg. von W. Weischedel.
Frankfurt am Main 1974, s. 645. Zob. I. Kant: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001, s. 565, A759–A760, B187–B788.
10
„Postremo pedem aliquanto ulterius promoturus, duo nova statuam non contemnendi, ut mihi quidem videtur, moment cognitionis methaphisicae principia […]”.
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formalnych zmian w tradycyjnym schemacie ontologii. Wykorzystuje
w tym celu filozofię przyrody11, natomiast w 1763 roku podejmuje trud
określenia granicy pomiędzy matematyką a metafizyką.
Relacja, której człony stanowią matematyka i metafizyka, zapoczątkowuje – w przekonaniu Cassirera – filozoficzną, zogniskowaną
na procesie poznawczym refleksję Kanta. W tym samym 1763 roku
Królewska Akademia Nauk w Berlinie – pytając o pewność rachunku
matematycznego oraz zasadność metafizycznych nauk przyrodniczych –
narzuca temat rozprawy konkursowej, który skupia uwagę świata intelektualnego12. W dyskusję angażują się – jak pisze Cassirer – ówcześni
niemieccy filozofowie, głównie z kręgu Popularphilosophie. Jest wśród
nich Johann Heinrich Lambert, szwajcarski matematyk, astronom, fizyk
i filozof, polihistor i encyklopedysta, uważny obserwator świata nauki,
który, wykorzystując w analizach ścisłości nauk matematycznych i opisową metodę badań, staje się oponentem zracjonalizowanej, leibnizjańsko-wolffiańskiej teorii metafizyki. Lambert uchodzi za bezpośredniego
poprzednika Kanta i jest współautorem systematycznej, sukcesywnie
prowadzonej także przez transcendentalistę reformy filozofii.
Cassirer zwraca uwagę na jego analizy metodologiczne, umożliwiające ocenę prawdziwości poznania nauk przyrodniczych na drodze
teoretycznej. W sporne ustalenia w zakresie metafizyki angażują się
także: podejmujący filozoficzne rozważania nad ludzką naturą Johannes
N. Tetens, nazwany niemieckim Hume’em; językoznawca, także filozof
Moses Mendelssohn oraz Kant, dla którego powzięte zadanie stało
się zapowiedzią późniejszych, niezwykle zaawansowanych sposobów
poszukiwania drogi odkrywania możliwego postępu w badaniach nad
I. Kant: Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio. In: Idem:
Kants Werke. Akademie Textausgabe. Vorkritische Schriften I 1747–1756. Berlin, New
York 1902–1910, s. 387, 385–416.
11
Zob. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der
neueren Zeit. Bd. 2. Hamburg–Berlin 2002, s. 491.
12
Kant dwukrotnie brał udział w konkursach rozpisywanych przez Królewską
Akademię Nauk. Jedno z pytań konkursowych brzmiało: „Czy prawdy metafizyczne
w ogólności, a szczególnie pierwsze zasady teologii naturalnej i moralności są zdolne do takiej samej oczywistości co prawdy matematyczne, a jeżeli nie są do tego zdolne, to na czym polega natura ich pewności, jaki stopień oczywistości mogą osiągnąć”.
R. Kuliniak: Spór o oczywistość w naukach metafizycznych…, s. 24.
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metafizyką13. Cassirer zwraca uwagę na intelektualną i personalną
zależność między myślicielami, o ile bowiem Mendelssohn, nazywając
Kanta „niszczycielem wszystkiego”14, dostrzega w nim niezależnego,
wybitnego myśliciela, o tyle Kant umieszcza Mendelssohna i Lamberta
w gronie czołowych niemieckich umysłów metafizycznych.
W pismach zarówno Mendelssohna, jak i Tetensa Cassirer odnajduje
pewną paralelność rozważań matematyczno-metafizycznych. Jednocześnie zauważa jedynie ilościową, wyrażoną w quantitatum, różnicę
pomiędzy przywołanymi dyscyplinami. Stawiając za Mendelssohnem
standardowe pytania o granice między matematyką a metafizyką, wydobywa ich nieznaną dotąd zawartość, której systematyczną wykładnię
oddaje Kant w naznaczonej ideą krytycyzmu pracy De mundi sensibilis
atque intelligibilis forma et principii z 1770 roku15. Dokonuje w niej
genetycznych analiz nad strukturą przyrody w ujęciu kosmologicznym.
Po raz pierwszy podejmuje także zagadnienie czasu i przestrzeni jako
czystych form naoczności. Rozważania Mendelssohna i Kanta ukazują –
według Cassirera – wzajemną zależność między filozofią jako metafizyką a matematyką, gdyż, jak pisze Mendelssohn, „ta pierwsza jest nauką
o jakościach, a druga o ilościach; jest rzeczą niemożliwą, aby w jednej
z tych nauk czuć się obco, a w drugiej rozumieć dokładnie pojęcia,
Por. Immanuel Kant an Moses Mendelssohn. III.: In: Briefe von und an Kant. 1749–
1789. Immanuel Kants Werke. Bd. 9. Hrsg. E. Cassirer. Berlin 1918, s. 233; Immanuel
Kant an Carl Leonhard Reinhold. In: Briefe von und an Kant…, s. 400.
14
„Mendelssohn spricht eine allgemein verbreitete Stimmung aus, wenn er über
Kant als »Aleszermalmer« klagt”. E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik.
Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation. „Kant-Studien” 1931, Bd. 36,
s. 1.
15
„Die alte Frage nach den „Grenzen” zwischen Mathematik und Metaphysik hat
damit einen neuen gewonnen. Alle Arbeiten der nächsten Jahren beziehen sich, mittelbar oder unmittelbar auf dieses Zentralproblem, das endlich in der Schrift »De mundi sensibibilis atque intelligibilis forma et principia«”. E. Cassirer: Kants Leben und
Lehre…, s. 39. „Et haec quidem de Methodo, potissimum circa discrimen sensitivae
atque intellectualis cognitionis, quae si aliquando curatiori indagatione ad amussim
redacta fuerit, scientiae propaedeuticae loco erit, omnibus in ipsos Metaphysicae recessus penetraturis immensum quantum profuturae”. I. Kant: De mundi sensibilis atque
intelligibilis forma et principiis. Von der Form der sinnen- und Verstandeswelt und ihren
Gründen. In: Idem: Schriften zur Metaphysik und Logik. 1. Bd. V. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main 1977, s. 17, 81–83, 104–106.
13
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jako że jakości i ilości są ze sobą nierozerwalnie związane”16. Różnica
dyscyplin wyraża się w poglądzie akcentującym większe możliwości
naoczności matematycznej, aniżeli naoczności, która odpowiada sferze
Weltweisheit17. Cassirer, wzorując się na Kancie, uznaje, że matematyka
nie odbija materialnych kształtów rzeczywistości fizycznej, lecz w klarowny i niesystematyczny sposób ujmuje problemy czystej geometrii.
Zmagając się z ciągłym, wynikającym z aspektowości i fragmentaryczności prowadzonych analiz, brakiem możliwości przyjęcia
rozwiązań ostatecznych, Kant czyni krytyczne odwołania do filozofii
Christiana Wolffa, pod której znakiem stoi cała ówczesna problematyka
metafizyczna. Kwestionując zasadność Wolffiańskich tez, podejmuje
analizę nad „jednością metody i stałości praw przyrody”18, które mogłyby stać się przesłanką uzasadniającą rodzący się projekt metafizyki.
Wyróżniający się w filozofii Wolffa system ontologii jako nauki o bycie
jako bycie, o ile jest on bytem (seu Philosophia prima est scientia entis
in genere, seu quatenus ens est)19, naznaczony jest piętnem apriorycznych zasad. Cassirer zauważa, że Wolff, uzależniając metafizykę od
odpowiedzialnej zarówno za rozumowe, jak i faktyczne prawdy zasady
niesprzeczności, nadaje jej kształt apriorycznego systemu dedukcyjnego,
który z racji swego zintelektualizowania przyjmuje postać racjonalizmu absolutnego20. Wykazuje także konieczność zaistnienia racji
dostatecznej dla każdej rzeczy. Zasady principium contradictionis oraz
principium rationis sufficientis sprzyjają matematyzacji filozofii jako
metafizyki i służą pełnemu określeniu metody jako porządku stosowanego w przedstawianiu twierdzeń poprawnych. Myśl Wolffa jest więc
w przekonaniu Cassirera próbą wykorzystania potęgi metody matematycznej, dokładnie matematycznej metody filozoficznego wykładu, na
16
M. Mendelssohn: O oczywistości w naukach metafizycznych. Tłum. R. Kuliniak, T. Małyszek. Red. T. Namowicz. Wrocław 1999, s. 58.
17
Zob. E. Cassirer: Achtes Buch. Die kritische Philosophie. In: Idem: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 2…, s. 494.
18
R. Kuliniak: Spór o oczywistość w naukach metafizycznych…, s. 18–19.
19
Zob. J.H. Lambert: Rozprawa o Criterium veritatis. Tłum. R. Kuliniak, T. Małyszek. Wrocław 2001, s. 34.
20
Por. P. Łaciak: Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla. Katowice 2003, s. 21–23, 34, 35.
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którą składa się pojęciowa jasność i wyraźność jako poznawczy miernik.
Poznawcze kryterium jest także celem przedsystemowej, filozoficzno-metodologicznej refleksji wspomnianego wcześniej Lamberta. Jak pisze
Cassirer, filozof ten, powracając do źródeł dziedzictwa Leibnizjańskiej
filozofii, a jednocześnie nie akceptując osiągnięć szkoły Wolffa, rozważa
ogólną doktrynę metody i przyznaje pierwszeństwo mathesis universalis
traktującej o ujętej w relację idei oraz budowanej na jej podstawie semiologii21.
Czasom, w których Lambert i Wolff prezentują swe poglądy, towarzyszy swoisty eklektyzm myśli. Jak podaje Cassirer, z tym ujawniającym
się wówczas skomplikowaniem poglądów walczy Kant, wykorzystując
metodyczną ostrość i trzeźwość umysłu. Nowożytny filozof podejmuje
rozważania w atmosferze, w której tezy nauk przyrodniczych uzasadnia
scholastyczna doktryna Wolffa. Poza nią wpływ na rozumienie nauk
przyrodniczych wywierają także teorie Mendelssohna, Johanna Georga
Sulzera oraz antymetafizyczna, preferująca naukowo-matematyczne
nastawienie filozofia francuskiego oświecenia, szerząca tezy myśliciela,
matematyka i fizyka Jeana le Ronda d’Alemberta. Na poglądy zarówno
Kanta, jak i Cassirera niemały wpływ ma również adwersarz Wolffa,
a zarazem newtończyk Pierre Louis Moreau de Maupertuis. Formuła
filozofii Wolffa służy Mendelssohnowi do przedstawienia swojej koncepcji ontologii jako metafizyki. Mendelssohn postępuje wedle reguł
metody rekonstrukcji, wyciągając wnioski ze zróżnicowanych obrazów
w niezależnym umyśle jako Billigungsvermögen22.
Leibnizjańsko-wolffiańskiej postaci metafizyki z czasem przeciwstawia się największy oponent Wolffa – Christian August Crusius. Jego
rozważania podjęte w ramach określenia zasad poznania sprawiają, że
Kant dostrzega potrzebę ponownego ugruntowania podstaw metafizyki,
wskazania fundamentu wynikającego bezpośrednio z władzy zwierzch„Just as Tetens approaches this problem as a psychological analyst, Lambert makes it a focal point of his logic and general doctrine of method”. E. Cassirer: The Philosophy of the Enlightenment…, s. 131. Zob. J.H. Lambert: Rozprawa o Criterium veritatis…, s. 44. Autorzy tłumaczenia zaznaczają, że próbę stworzenia programu badań
epistemologicznych filozof niemieckiego oświecenia wyłożył w Fragmente über die
Vernunftlehre.
22
Zob. E. Cassirer: The Philosophy of the Enlightenment…, s. 127.
21
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niej zasad pewności. Królewiecki filozof przejmuje od Crusiusa zarzut
absolutnego zintelektualizowania poznania, jaki ten wystosowuje wobec
Wolffa, zwłaszcza jego Satzes vom Grunde23. W rozprawie O wyraźności
zasad naczelnych teologii naturalnej i filozofii moralnej Kant przyznaje,
że Crusius dąży do nadania metafizyce i jej poznaniu nowego kształtu,
poprzez zaprzeczenie dotychczasowemu przekonaniu o niepodważalnej
wadze zasady sprzeczności. Ten niemiecki filozof i teolog „nie przyznaje
zasadzie sprzeczności przywileju bycia ogólną i najwyższą naczelną
zasadą wszelkiego poznania”24. Jego teoria pod wieloma względami
określa – przekonuje za Kantem Cassirer – stopień metafizycznej
pewności. Za wyjątkowe, aczkolwiek podważalne, uznać należy nie
tylko filozoficzne tezy Wolffa, ale i Leibniza, który, wtórując Wolffowi,
odgrywa niemałą rolę w kształtowaniu przedkrytycznych i krytycznych tez Kanta, w tym założeń jego dzieła życia – Krytyki czystego
rozumu. Historyczny wpływ Leibnizjańskiej nauki ujawnia się – pisze
Cassirer – także w intelektualnej postawie Lamberta i Mendelssohna,
która staje się źródłem refleksji Kanta, rozbudzającej jego sceptyczny
umysł. Sceptycyzm ten ujawnia się zwłaszcza wobec zsubiektywizowanej interpretacji czasu i przestrzeni jako struktur rządzących światem
fenomenów25.
Por. R. Theis: Ut & scias & credas, quar simul sciri & credi possunt. Aspekte
der Wolffschen Theologie. In: Aufklärung. Interdisciplinäres Jahrbuch zur Erforschung
des 18. Jahrhunderds und seiner Wirkungsgeschichte. Hrsg. M. Willens. Hamburg
2011, s. 21.
24
I. Kant: Rozprawa o wyraźności zasad naczelnych teologii naturalnej i filozofii
moralnej. Tłum. K. Rak. W: I. Kant: Pisma przedkrytyczne. Red. M. Żelazny. Toruń
1999, s. 74–75.
25
„Die geschichtliche Wirkung, die Crusius Lehre hier geübt hat, tritt nicht nur bei
Lambert und Mendelssohn, sondern vor allem auch in Kants vorkritischen Schriften
deutlich hervor. Kant selbst gedenkt, in der Kontrastierung des mathematischen und
metaphysischen Verfahrens, der »Methode dieser neuen Weltweisheit«, die »in kurzem
so berühmt geworden« sei und »in Ansehung der besseren Aufklärung mancher Einsichten ein so zugestandenes Verdienst« besitze”. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem
in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 2…, s. 447. Opisując przedkrytyczne stanowisko Kanta, marburczyk przytacza słowa Mendelssohna, który w odniesieniu do filozofii Leibniza pisze: „Czas jest według Leibniza fenomenem i ma, jak
wszystkie zjawiska, coś obiektywnego i coś subiektywnego”. Por. E. Cassirer: Kants
Leben und Lehre…, s. 120.
23
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Prowadzący nowe studia w dziedzinie metafizyki ogłaszają rychły
upadek dotychczas stanowiących ją hipotez, a tym samym starożytnej
logiki, utożsamianej z Arystotelesowską sylogistyką. Stanowi ona pierwszą, wywiedzioną przez Stagirytę, metafizyczną metodologię w dziejach
filozofii Zachodu, wymaga jednak rozszerzenia w postaci ustaleń poczynionych w czasach współczesnych Kantowi. Działając na polu dociekań
metafizycznych, Kant próbuje dowieść naukowej zgodności wśród wielości panujących przekonań i tez głoszonych przez ówczesnych myślicieli. Filozof z Królewca „rozpoczyna benedyktyńską pracę wycelowaną
w opanowanie materiału naoczności” oraz wypracowanie nowej koncepcji świata jako podstawy26. Z tego powodu wczesne prace królewieckiego filozofa są ukierunkowane na proces ponownego ugruntowania
metafizyki. Kantowska kosmogonia, odwołując się do materii świata,
pragnie złączyć jego bogactwo w systematyczną całość. W przekonaniu
Cassirera ta całość jest uzależniona od wagi praw ustanawiających świat.
Bezpośredniość zmysłowego spostrzeżenia kojarzy Cassirer z formą
ścisłej, zmysłowej fantazji (exakten sinnlichen Phantasie)27. Dodaje, że
Kant, poszukując natury, by odnaleźć w niej człowieka wraz ze stanowiącymi go biegunami etyki i intelektualizmu, spełnia ideały oświecenia. Filozof odżegnuje się od dualizmu etyki i fizyki, realnego świata
bytu (Welt des Seins) i świata powinności (Welt des Sollens). Twierdzi,
że składniki światów wzajemnie się przenikają28. Tym samym, zdaniem
Cassirera, bada ludzkie życie w całej jego pełni. Autor pisanej w duchu fizyki Isaaca Newtona, kosmogonicznej pracy Allgemeine Naturgeschichte
26
„Jetzt setzt eine gewaltige Arbeit ein, die namentlich darauf gerichtet ist, das
Anschauungsmaterial zu gewinnen und zu sichten, das der neuen Gesamtkonzeption der Welt als Grundlage dienen soll”. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…,
s. 40.
27
„Die Welt ist voll von Wundern, aber von »Wundern der Vernunft«: Denn nicht
in der Ausnahme von den Regeln der Natur, sondern in der Allgemeinheit und der
unverbrüchlichen Geltung ebendieser Regeln selber liegt das wahre Wunder, liegt der
Beweis und das Siegel für die Göttlichkeit des Seins”. Ibidem, s. 40.
28
„Von einem Dualismus zwischen der Welt des Seins und der Welt des Sollens, zwischen Physik und Ethik ist hier noch nirgends die Rede sonder überall geht
die Betrachtung zwischen beiden Gebieten hin und her, ohne daß hierbei für Kant
selbst irgendein Wandel oder rein Sprung in der Methodik fühlbat würde”. Ibidem,
s. 46.

2.1. Oświeceniowy obraz świata jako podstawa refleksji Kanta

und Theorie des Himmels29, wykorzystując krytyczną metodologię, dokonuje bezkompromisowej próby połączenia w jedność elementów nauk
empirycznych z refleksją teoretyczną, racjonalizmem, oraz dokonuje
aktu połączenia doświadczenia z teoretyczną spekulacją. Opisywane
przejścia współtowarzyszą naukom przyrodniczym (w szczególności
powszechnym prawom stanowiącym naturę)30, rozwojowi mechaniki,
antropologii i psychologii, a wyrażają się w przekroczeniu doświadczenia zewnętrznego i wejściu w doświadczenie wewnętrzne. W swych
rozważaniach Kant posiłkuje się analizą Newtonowską, zależną od
ówczesnego stanu wiedzy i utożsamiającą przyczynowość empiryczną
z przyczynowością metafizyczną. Pragnienie przeprowadzenia dogłębnej analizy prowadzi go od zagadnień stricte fizycznych do zagadnień
matematycznych. Dlatego Cassirer, powołując się na słowa Kanta, twierdzi, że nauki przyrodnicze wymagają potwierdzenia w postaci matematycznej definicji oraz oczywistości i jasności matematycznego pomiaru.
Dodatkowo oświeceniowy dyskurs na temat przyrody wymaga ujęcia
filozoficznego. Kant, podejmując tematykę filozofii naturalnej, wpisuje
się w naukową hipotezę Pierre’a Simona de Laplace’a. Jednocześnie
wykorzystuje postulat Kartezjańskiej jedności metody. W analizach
tez Kanta pomaga Cassirerowi naukowa postawa właściwa fizykowi.
Marburski filozof skupia się na tym, co ilościowe; bada, wykorzystując
siłę naukowego pomiaru, i oczekuje jednoznacznego wyniku. Dokonując próby ukazania oświeceniowego obrazu świata w perspektywie
refleksji Kanta, czyni liczne odniesienia do fizyczno-chemicznych i geofizycznych zjawisk przyrody. Poszukując metody metafizycznej, pyta
o możliwość odniesienia kompleksu faktów do złożonej z pojęć relacji
matematyczno-analitycznej31.

I. Kant: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von
der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzes Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt. In: Idem: Kants Werke. Akademie Textausgabe.
Vorkritische Schriften I 1747–1756. Berlin–New York 1902/1910, s. 215–368.
30
Zob. ibidem, s. 334.
31
Por. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 62.
29
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2.2.

O możliwości metody metafizycznej

Podejmując rozważania nad możliwością metafizyki i metody
metafizycznej, Cassirer pyta: czy prawda metafizyczna jest tożsama
z pryncypium theologia naturalis?; jak postawić pytanie dotyczące
metody metafizycznej?; czy metafizyka może postępować syntetyczno-konstruktywnie, czy również matematycznie? Marburski neokantysta
zadaje te pytania, postępując drogą Kantowskiego racjonalizmu. Śledząc
analizy pierwszego transcendentalisty, zauważa, że w filozofii krytycznej ujawniają się dwie różne orientacje funkcji rozumu i rozwoju myśli.
Z jednej strony rozum podejmuje zagadnienia danych doświadczenia,
aż do momentu „odkrycia ostatecznie prostych i zasadniczych relacji,
z których to doświadczenie jest złożone i może być dalej dedukowane”32.
Z drugiej strony ten sam rozum jest podwaliną absolutnego bytu
i jako taki staje się również fundamentem czystych, idealnych możliwości, które „są jedyną możliwą podstawą dowodu na istnienie istoty
najwyższej”33.
Próba rozważenia metodologii metafizycznej wiedzie Kanta ku teologii. Filozof rozpoczyna swoje analizy, podejmując wątek przyczyny celowej, która w wyznaczony z góry sposób aranżuje świat, uwzględniając
wady i zalety ludzkiego poznania i rozumienia. Poznania, które, wychodząc od danych doświadczenia, dociera do bezwarunkowej pewności
bytu nieskończonego, leżącego poza możliwością doświadczenia. Wzorując się na Newtonowskiej metodzie badań, myśli Leibniza oraz filozofii spekulatywnej, Kant odżegnuje się od wszelkich form, bazującego na
prostym złączeniu wrażeń, skrajnego empiryzmu. W porządku teleologicznym – systematycznie i wyczerpująco, zarówno w pozytywnym, jak
i negatywnym sensie – stawia pytania o możliwą podstawę dowodu na
istnienie Boga. Problem ten ma wyraźnie historyczne konotacje. Badając go, należy „sprawdzić, czy pewne określone doświadczenie, a więc
doświadczenie rzeczy obecnego świata, jego własności i uporządkowanie, nie dostarczy nam podstawy dowodu, która by nam dopomogła
32
33

Ibidem, s. 72.
Ibidem.
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w sposób pewny uzyskać przekonanie o istnieniu istoty najwyższej”34.
Okazuje się – zaznacza Cassirer – że również na polu metafizyki można
analizować zdarzenia, uchwytując je w relacje czystej faktyczności,
a więc zgodnie z postępowaniem właściwym naukom przyrodniczym;
wówczas jednak niemożliwe staje się, by relacje te były złożeniami pojęć
czystego rozumu35. Próba wyjścia poza skrajną postać czystych pojęć
intelektu i radykalną formę empiryzmu, a więc intelektu i zmysłów, jest
zaproponowaną przez Leibniza alternatywą, wyrażającą się w teorii idei
i specyficznie interpretowanej harmonii wprzód ustanowionej.
Kant zastanawia się nad możliwością metody metafizycznej, wierząc
w formułę Leibnizjańskiej harmonii jako formy odzwierciedlającej
fizyczną koncepcję mechaniki newtonowskiej36. Leibniz – filozof natury, a także zwolennik filozofii spekulatywnej – ma wpływ na Kanta
poprzez analizę pojęcia substancji i pryncypium; tego, co składa się
na Leibnizjańską monadologię, badającą relacje między metodologią
wiedzy naukowej a metafizyką. W konsekwencji – jak podaje Cassirer –
analityczno-intelektualna ocena jego wywodów, pojęć i wniosków pozwala Kantowi zobaczyć w Leibnizu, jako przedstawicielu nowożytnej
wersji racjonalizmu, krytycznego epistemologa.
Inspiracja filozofią Leibniza zaowocowała projektem metafizyki zawierającej się w pojęciu intellectus puri; ta „ma się do zastanej filozofii,
jak mathesis pura do mathesis applicata”37. „Właściwa i surowa »prawda«
przynależy w tym systemie jedynie dynamicznym relacjom między
substancjami, stosunkami prostej monady, podczas gdy wszystko to,
co wypowiadamy w języku czasu i przestrzeni, nie oddaje nigdy samej
34
„Wenn denn weder der Begriff von Dingen überhaupt, noch die Erfahrung von
irgend einem Dasein überhaupt, das, was gefodert wird, leisten kann, so bleibt noch ein
Mittel übrig, zu versuchen, ob nicht eine bestimmte Erfahrung, mithin die der Dinge
der gegenwärtigen Welt, ihre Beschaffenheit und Anordnung, einen Beweisgrund abgebe, der uns sicher zur Überzeugung von dem Dasein eines höchsten Wesens verhelfen
könne”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 548, A620, B648. Zob. Idem: Krytyka
czystego rozumu…, s. 488, A620, B648.
35
Por. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 70.
36
„Es ist das Leibnizische System der »Harmonie«, das Kant auch in der Form der
Newtonischen Physik und Mechanik noch wiederzuerkennen glaubt”. Ibidem, s. 52.
37
E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 2…, s. 522.
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prawdy, lecz zawsze tylko nagi i zmącony jej obraz”38. Stąd pytanie,
jakie Kant kieruje do Leibniza, brzmi: jak rzecz i cała zmysłowa sfera
rzeczywistości dostosowują się do czystego pojęcia? Połowicznej odpowiedzi udziela poniekąd francuski pisarz, wydawca dzieł Leibniza, Louis
Dutens, który przedstawia nieznane Kantowi, odkryte w XVIII wieku,
filozoficzno-matematyczne rozważania filozofa. W filozofii Leibniza
uzależniona od empirycznej czasoprzestrzeni matematyka i ludzkie
poznanie decydują o względności i niekompletności poznania. Poznania, które hołduje rzeczywistości rzeczy oraz pierwotnej wobec czasu
i przestrzeni substancji.
Niezależność matematycznych analiz i wniosków, o co – jak podaje
Cassirer – usilnie zabiega Kant, stanowi próbę podważenia stanowiska
Leibniza przy wykorzystaniu argumentu nadającego matematycznym
wnioskom powszechnie ważny charakter. Cassirer podkreśla suwerenność matematyki względem czynnika empirycznego. Poznanie matematyczne dokonuje się w obszarze czystych form intelektu, będących
w relacji z elementem empiryczno-zmysłowym39. Ostatecznie Cassirer
zauważa, że terminologia Leibnizjańskiej metafizyki, obejmując boski
wymiar rozumienia możliwego świata i duchowych substancji, które
przewyższają ludzki wymiar wiedzy i poznania, odżegnuje się od
prawdy empirycznego faktu, czyniąc jednocześnie martwym punktem
swej myśli empiryczną interpretację czasu i przestrzeni. Czas i przestrzeń dopiero w filozofii Kanta zostają zdefiniowane jako czyste formy
naoczności, stając się czystymi formami poznania.
38
„Die eigentliche und strenge »Wahrheit« kommt in diesem System nur den dynamischen Beziehungen zwischen den Substanzen, den Verhältnissen der einfachen
Monaden, zu, während all das, was wir in der Sprache des Raumes und der Zeit aussprechen, uns niemals diese Wahrheit selbst, sondern immer nur ein mittelbares und
getrübtes Bild von ihr gibt. Gilt diese Ansicht aber, dann hat die Leibniz-Wolffische
Lehre an diesem Punkte sich selbst aufgehoben”. E. Cassirer: Kants Leben und
Lehre…, s. 102–103.
39
„Sie müßte dem Gebiete der reinen geistigen Formen zugehörig bleiben und sich
doch in eigentümlicher und spezifischer Weise, wie sie sonst keinem bloßen »Verstandesbegriff« zukommt, auf das Gebiet des Sinnlichen beziehen; sie müßte auf einem Erkenntnisprinzip beruhen, das zugleich »rational« und »sinnlich«, zugleich »allgemein« und »individuell«, zugleich »universell« und »konkret« wäre”. Por. ibidem,
s. 103.
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Wątki systemu filozofii Leibnizjańskiej spowitej ideą monady jako
atomu natury, wraz z metafizyczną, wyróżnioną przez filozofa przedustanowioną harmonią, znajdują swój odpowiednik w fizyczno-mechanistycznych, geometrycznych poglądach Newtona. W okresie przedkrytycznym40, w którym Kant, nawiązując do teorii angielskiego fizyka,
podejmuje problematykę nauk przyrodniczych, światem natury kierują
fizyczne ciała i siły, pomagające w jego określaniu i analizowaniu41.
Newton, podobnie jak Samuel Clarke, odwołuje się do pierwotnej, metafizycznej koncepcji niematerialnego medium przepełniającego kosmos.
Jednocześnie Newtonowska metodologia badań rezygnuje z Arystotelesowskich i średniowiecznych spekulacji, by złączyć fizyczne hipotezy
w niezawodny tryb naukowego badania, kierowanego nową formą
doświadczenia i geometrii. Nacisk na matematyczne reguły postępowania folguje zasadzie identyfikowania praw geometrycznych z ideami
czystego rozumu. Idee te koncentrują się wokół spekulatywnej natury
absolutu. Zatem, zdaniem marburczyka, także matematyk i fizyk pytają
o metafizykę jako refleksję nad metafizyczną prazasadą świata.
Świadomość sfery metafizyki nie jest im obca. Jednak przedmiot
matematyki, którego uzasadnienie matematyk wydobywa w intuicyjno-pojęciowym, abstrakcyjnym kontekście, jest, jak pisze Kant: „łatwy
i prosty”42, tymczasem przedmiot metafizyki: „trudny i zagmatwany”.
Czy zatem – pyta za Kantem Cassirer – podobna zależność może
dotyczyć metafizyki? Kant odrzuca subiektywizm wyobraźni i reguły
psychologii i zamiast tego, wzorem Newtona, stosuje analizę matematyczną. Nie uznaje subiektywnego dowodu psychologii, uzależniając poznanie – w tym doświadczenie – od apriorycznie rozumianego pojęcia
oraz logiki; odrzuca psychologiczno-empiryczny czynnik zakorzeniony
w uczuciu43. Czasoprzestrzenna niezależność prawd matematyczno40
Koniec okresu przedkrytycznego, zdaniem niektórych interpretatorów myśli królewieckiego filozofa, przypada na lata 1769–1771. Następnie dziesięcioletni okres filozoficznego milczenia Kanta daje początek refleksji krytyczno-transcendentalnej.
41
Z tego okresu pracy twórczej Kanta pochodzi rozprawa Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.
42
I. Kant: Rozprawa o wyraźności zasad naczelnych…, s. 62.
43
„[…] der Erfahrung zu halten, um so deutlicher wird ihm zugleich, daß diese Tiefe der Erfahrung selbst in einem Moment gegründet ist, das nicht in der sinnlichen
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-logicznych, arytmetycznych, geometrycznych i kinetycznych sprawia,
że są one ważne nawet w sytuacji nieistnienia świata i rzeczywistości
faktu. Ich prawomocność tłumaczą ponadzmysłowe zależności między
stanowiącą je treściową zawartością44. Dlatego Kantowskie – wsparte
koncepcją czystej logiki – rozumienie poznania włącza w metafizyczną
dyskusję zagadnienia matematyczne.
Czysta matematyka i czysta mechanika to formy obiektywności
pozwalające wyprowadzić zasadę czystej i powszechnie ważnej wiedzy.
Zgodnie z założeniami tej teoretycznej wiedzy spełnia się Kantowski
postulat: a priori o rzeczy wiemy tylko to, co sami w nią wkładamy. Obszar „obejmujący wszelkie wnioski logiki i matematyki jest niezależny
od stanu przejściowego istniejących bytów (bestande), ponieważ nie
wyrażają one jednostkowo istniejącego, zdarzającego się tutaj i teraz,
w specyficznym miejscu przestrzeni i w sprecyzowanym momencie
czasu [stałego punktu – A.M.], ale raczej oznaczają relacje, które obowiązują zupełnie powszechnie i wiążą się z określoną obowiązującą
zawartością”45.
Empfindung als solcher, sondern im mathematischen Begriff wurzelt. So führt gerade die schärfere Erfassung des Erfahrungsbegriffs selbst dazu hin, die verschiedenen
Bedingungen, auf denen er beruht, genauer zu unterscheiden und sie ihrer spezifischen Geltung nach gegeneinander abzugrenzen”. Por. E. Cassirer: Kants Leben und
Lehre…, s. 87–88.
44
„In der Logik, in der reinen Geometrie und Zahlenwissenschaft, weiterhin aber
in den Grundsätzen der reinen Bewegungslehre handelt es sich demnach um Erkenntnisse, die eine rein ideale Abhängigkeit zwischen Inhalten überhaupt, nicht aber
eine Verknüpfung zwischen bestimmten empirisch-wirklichen Gegenständen oder
Ereignissen aussagen”. Ibidem, s. 57.
45
„Die letzteren, zu denen alle Sätze der Logik und Mathematik gehören, sind von
dem Bestande des jeweilig Existierenden unabhängig, denn sie drücken nicht das einmalige, hier und jetzt, an einem bestimmten Orte des Raumes und in einem bestimmten Zeitpunkt Daseiende aus, sondern bezeichnen Verhältnisse, die schlechthin allgemeingültig und für jeden besonderen Inhalt verbindlich sind”. E. Cassirer: Kants
Leben und Lehre…, s. 56. „The latter, to which belong all propositions of logic and
mathematics, are independent of the state of transient existing things, for they do not
express the particular existent, occurring once, here and now, in a specific locus in
space and at determinate point of time, but rather they signify relations that are valid
completely universally and are binding on any given content”. Idem: Kant’s Life and
Thought. Transl. J. Haden. New Haven–London 1981, s. 61. Kant ma na myśli wiedzę
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Wedle Cassirerowskiej wykładni Kant twierdzi, że pytanie o metafizykę należy postawić, ponawiając dyskusję nad dotychczas panującą,
lecz wadliwą metodologią fizyko-teleologiczną. Intelektualna aktywność
powinna skupić się teraz na wykazaniu braków respektowanych dotychczas hipotez. Marburczyk opisuje Kantowski postulat niemożliwości
fizyko-teologicznego sposobu dowiedzenia niezależnie istniejącej istoty
sprawczej. Istnienie związane jest ze sferą idealnych i uniwersalnych
możliwości, a nie ze światem rzeczy empirycznych, stąd styl dowodzenia
istnienia istoty sprawczej powinien zostać ujęty w charakterystyczną
zależność relacji pojęciowej. Zależność ta determinuje absolutne istnienie, jest związkiem systematycznie złączonych pojęć rozumu, które jako
pewne i niezmienne posiadają cechy arytmetyczno-geometryczne oraz
aprioryczny, nieprzypadkowy i niezmienny charakter46. Myślą Kanta
kierują – pisze Cassirer – podstawowe i przekazywane wraz z tradycją
intuicje przyrodniczo-kosmologiczne. Królewiecki filozof przypomina
jednak, iż porządek świata powstał z chaosu, w wyniku działania pierwotnej i nieskończonej myśli: formy specyficznie boskiej kreacji świata.
Źródła tej kreacji leżą w obszarze niezależnym od sfery akcydentalnych
obiektów doświadczenia, wolnym od wszelkiej empirii i przypadkowości. Właściwym miejscem jej uobecniania się jest królestwo możliwości,
rządzone zespołem koniecznych praw.
Rozważając kwestie teleologiczne, Kant – zdaniem Cassirera – nie postępuje utartą drogą filozofii, lecz wykracza poza granice tradycyjnego
trybu objaśniania pojęć filozoficznych. Wykorzystuje związany z odróżnieniem zmysłowości od intelligibiliów proces abstrahowania. Proces
ten dostarcza czystych i relacyjnych kategorii intelektu. Abstrahowanie
matematyczną, której niezbywalną cechą jest jej pewność i niepodważalność. Wtórując
słowom Kanta, podaje przykłady rachunku arytmetycznego: 7 + 5 = 12 oraz geometryczny przykład kąta wpisanego w okrąg.
46
„Insofern trägt der Beweisgrund, den Kant versucht, durchaus »apriorischen«
Charakter: Denn er folgert nicht aus der »zufälligen«, bloß tatsächlichen Existenz eines
Einzeldinges oder auch aus der ganzen Reihe empirischer Einzeldinge, die wir mit dem
Namen »Welt« zu bezeichnen pflegen, sondern aus einem Zusammenhang von Begriffen, die, gleich den Begriffen der Geometrie und Arithmetik, ein unveränderliches, von
jeder Willkür unabhängiges, systematisches Gefüge bilden”. E. Cassirer: Kants Leben
und Lehre…, s. 57.
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jest w takich warunkach procesem odkrywania czystego pojęcia bytu
(Dasein) oraz pojęcia logicznej możliwości poprzez ignorowanie tego,
co, jako empiryczne, stanowi przypadkową cechę. Tym samym Cassirer
wskazuje na ważne, metodologiczne rozróżnienie między przypadkowością i koniecznością, akcydentalnością i obligatoryjnością, prawdą
empirycznego faktu i prawdą rozumu47.
Chociaż metafizyka współzależy od doświadczenia, to jest ograniczona do określonego tworzywa. Stanowi dziedzinę wypowiadającą
„jedynie czyste, podstawowe stosunki doświadczenia”48. Wszelako
jej przedmiotu nie tworzy „zewnętrzne, lecz »wewnętrzne doświadczenie«; nie ciało i jego ruchy, lecz poznanie, akty woli, czucia
i skłonności stanowią jej podstawę”49. Przedmiot metafizyki, ujmowany w doświadczeniu wewnętrznym, odnosi się do innego obszaru
faktów aniżeli fakty fizyki matematycznej; niemniej jednak wsparta
analizą zjawisk powaga dociekań jest niezwykle istotna w poszerzaniu treści naszego poznania. Stanowiąc metafizyczne doświadczenie
wewnętrzne, metafizyczna forma poznania towarzyszy świadomości
tymczasowości i względności uzewnętrzniającej się przekraczaniem
granicy między tym, co już znane, a tym, co jeszcze nieznane, ale
poszukiwane.
Jak suponuje Cassirer, rozważania nad metafizyczną metodologią
oraz samą definicją metafizyki – jej pojęciami, prawidłami, kategoriami
i dokonującymi się w niej rozróżnieniami – nie mogą być prowadzone
na drodze ad finem spekulatywnej. Wyłącznie teoretyczne rozważania
nad zagadnieniem metafizyki stają się bezpośrednią przyczyną jej tragedii. Metafizyka w ujęciu Kanta jest doktryną realnego gruntowania;
wiąże się z postulatem realnego uzasadnienia50. „»Autentyczna metoda
metafizyki« tak chwyta więc razem całość zwięzłych oraz znamiennych refleksji, iż jest w gruncie rzeczy jednakowa z tą, którą Newton
„Die Abstraktion darf hier nicht haltmachen ehe sie nicht zu dem andererseits
vorgedrungen ist”. Ibidem, s. 56.
48
„Die Metaphysik kann nichts »erfinden«, sondern sie vermag nur die reinen
Grundverhältnisse der Erfahrung selbst auszusprechen”. Ibidem, s. 65.
49
Ibidem, s. 63.
50
Por. ibidem, s. 67–70.
47
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wprowadził w naukach przyrodniczych”51. Kant przyjmuje – zdaniem
Cassirera – zaproponowane przez Baumgartena filozoficzne uzasadnienie pojęć metafizycznych, wśród których wymienić można znamienne,
bo stanowiące jej szkielet, pojęcie substancji, bytu oraz przyczyny. Pozytywnie ocenia również Wolffiańską próbę wprowadzenia metafizyki
na niezawodną ścieżkę naukową. Wyrazem tego działania jest próba
systematyzacji stanowiących ją zasad, żądanie ważności jej logicznego
prawidła oraz poszukiwanie jasności w definiowaniu pojęć jako kategorii intelektu.
W przekonaniu Cassirera Baumgartenowsko-Wolffiańskie teorie
metafizyczne nie przeczą intelektualnej niezależności Kanta, dla którego
myślenie metafizyczne nie jest myśleniem matematycznym ani geometrycznym. Metafizyka w ogóle jest jedną z najtrudniejszych i wątpliwych
dziedzin ludzkich dociekań. Dlatego Kant kwestionuje możliwość
bezpośredniego przenoszenia metod matematyczno-geometrycznych
na grunt metafizyki w jej dawnej, dogmatycznej postaci. Rozważania
nad nowym rozumieniem metafizyki wymagają nowego spojrzenia na
problem.

2.3.

Odrzucenie dogmatycznego stadium metafizyki

Metafizyka w swym tradycyjnym sensie, traktując o duszy, Bogu
i relacji Bóg – świat, pozwala analizować źródłowe problemy kosmologii i teologii. Prym wiodą tu dylematy związane z wysiłkiem intelektu
oraz zrozumieniem tajemnicy życia. W celu wyjaśnienia ludzkich, zawierających się w wyróżnionych problemach, wątpliwości przyjmujących formę pytań czystego rozumu Kant rozpatruje zagadnienia natury
religijno-duchowej. Pyta zarówno o sposób i możliwość uobecniania się
duszy w świecie natur materialnych, jak i o nieśmiertelność i trwałość
ludzkiego Ja. Jak zauważa Cassirer, dowodzi tego utrzymane w literac51
„»Die echte Methode der Metaphysik«, so faßt daher die Preisschrift das Ganze
dieser Betrachtungen knapp und bezeichnend zusammen, ist mit derjenigen im Grunde einerlei, die Newton in der Naturwissenschaft einführte und die daselbst von so
nutzbaren Folgen war”. Ibidem, s. 65.
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kim tonie dzieło Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia
metafizyki, wydane w Królewcu 1766 roku, traktujące o relacji Boga
i świata oraz ducha i ciała52. Jako wiodący nowożytny filozof Kant dokonuje próby wyznaczenia granicy pomiędzy światem prawdy naukowej
a duchowym światem niematerialnym.
Zainteresowanie myślą metafizyczną rodzi się wraz z przyjęciem
pokorno-naiwnej postawy filozofa i fascynacją mistyką badawczą, wyrażoną w poczytnych Arcana coelestia Emanuela Swedenborga53. Treść
tego dzieła uświadamia królewieckiemu myślicielowi, że teorie sylogistyczne są niewystarczalne oraz że istnieje niebezpieczeństwo sprowadzenia systematycznych analiz naukowych do absurdu. Klucz do problematyki metafizycznej w jej tradycyjnym ujęciu leży, wedle Swedenborga,
w nadzmysłowym świecie ducha. Świecie, w którym „»sen rozumu« nie
jest pod żadnym względem lepszy od »snu czucia«”54, a problemy, jakie
zwykliśmy spotykać na drodze badawczej, są niezrozumiałe, gdyż niezrozumiała jest ich forma budowana na dwuznaczności pojęć. Początku
metafizyki nie powinny zatem stanowić żadne scholastyczno-logiczne
pojęcia, ponieważ ponadmaterialna duchowość nie jest ujmowana wedle
rygoru ścisłości naukowej. O ile nauka wyznacza granice aranżowane
przez naturę rozumu55, o tyle zewnętrzna wobec sfery humanitas metafizyka jako dyscyplina wiedzy jest bezsilna i nieskuteczna. Wykładnia
metafizyki zaproponowana przez teozofa Swedenborga, uzależniona
wyłącznie od spekulatywnej nauki o świecie ducha, nie spełnia metafizycznych oczekiwań Kanta. Ta klasyczna, dogmatyczna metafizyka trąci
spekulatywną formą wywodu. Filozof, doceniając rolę i wkład Swedenborga w pełne odniesień do historii, wręcz znaczone historią rozważania
E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 2…, s. 516, 525.
53
Zob. ibidem, s. 516. Marzycielska myśl Emanuela Swedenborga staje się tematem listu Kanta do Charlotte von Knobloch. Cassirer, pisząc o jego fascynacji myślą
Swedenborga, przytacza historię niezwykle kosztownego zakupu zbioru dzieł Swedenborga oraz kłopotliwej próby ich analizy. Wynikiem tych analiz jest praca Marzenia
jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki. Zob. I. Kant: Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki. Tłum. W.M. Kozłowski. W: I. Kant:
Pisma przedkrytyczne…, s. 126–131.
54
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 76.
55
Ibidem, s. 78.
52
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dotyczące problemu metafizyki, wskazuje liczne braki przeprowadzonej
przez niego analizy56. W systemie Kanta specyfika postawy metafizycznej wyraża się w sprawnym łączeniu duchowo-substancjalnych tendencji epoki oświecenia z nowym pomysłem ufundowania problemu. Jak
pisze Cassirer, Kant włącza w metafizykę etyczno-moralną sferę działań
człowieka57. Nowe rozumienie metafizyki czyni z niej dziedzinę bliższą
nauki, aczkolwiek nie dotyczy ona obszarów świata ducha, lecz granic
ludzkiego rozumu58. Odrzucenie dawnej metafizyki, z jej koncepcją
świata nadzmysłowego oraz Boga, w filozofii Kanta wiąże się z walką
o nową podstawę moralności59. Mając na względzie nowe ujęcie metafizyki, Cassirer odwołuje się do słów Gottholda Ephraima Lessinga,
oczekującego nadejścia czasu spełnienia (Zeit der Vollendung), oraz
Woltera, który ustami Kandyda wypowiada kwestię: „baczmy na szczęście, trzeba uprawiać swój ogródek”60. Te metaforyczno-metafizyczne
56
„Sie löst sich ihm in ein Gewebe von Meinungen auf, die man wohl, gleich den
Berichten, die Swedenborg von der Geisterwelt gibt, historisch erlernen, aber nicht, von
den ersten Gründen an, verstehen und sich zu wahrhafter Überzeugung bringen kann.
Hier bleibt für ihn somit nur ein einziger Standpunkt: nur das ehrliche und unumwundene Geständnis des Nichtwissens übrig. Das ganze Problem der Geisterwelt, damit aber auch alle anderen Aufgaben, die sich auf Gegenstände jenseits aller Erfahrung
beziehen, kommen nunmehr als Inhalte theoretischer Spekulation für ihn nicht mehr
in Frage. Was die Philosophie an diesem Punkte leisten kann, scheint, sachlich genommen, freilich geringfügig; aber es ist im methodischen Sinne für die gesamte Haltung
des Wissens und Lebens entscheidend”. Ibidem, s. 77.
57
„Sie weist den Menschen auf seinen eigentümlichen, ihm zugemessenen Kreis
zurück, weil er der einzige ist, den er für seine sittliche Bestimmung, für die Bestimmung zum Handeln braucht”. Ibidem, s. 78.
58
„So ist die Metaphysik auch für ihn noch Wissenschaft: aber Wissenschaft nicht
mehr von Dingen einer übersinnlichen Welt, sondern von den Grenzen der menschlichen Vernunft. Sie weist den Menschen auf seinen eigentümlichen, ihm zugemessenen Kreis zurück, weil er der einzige ist, den er für seine sittliche Bestimmung, für
die Bestimmung zum Handeln braucht”. Ibidem, s. 78. „W tym znaczeniu metafizyka
jest nauką o granicach rozumu ludzkiego”. I. Kant: Marzenia jasnowidzącego…, s. 132.
59
„Der Kampf gegen die Metaphysik und gegen ihre Fassung des Gottesbegriffs
und des Begriffs einer übersinnlichen Welt bedeutet ihm zugleich den Kampf für eine
neue positive Grundlegung der autonomen Sittlichkeit”. E. Cassirer: Kants Leben und
Lehre…, s. 87.
60
Wolter: Kandyd, czyli optymizm. Dzieło przełożone z niemieckiego rękopisu doktora Ralfa z przyczynkami znalezionymi w kieszeni tegoż dokto-
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słowa stają się źródłem wewnętrznej motywacji i wewnętrznej przemiany Kanta.
Kant, który był tak niechętny wszelkiemu marzycielstwu i drwił
ze współczesnych metafizyków, nazywając ich „architektami światów wymyślonych”, podejmujących trud wznoszenia się i bezzasadnego przekraczania doświadczenia; wznoszenia się ponad doświadczenie, by zasadniczo je przekroczyć61,
odwołuje się teraz do kultury rozumu, a zarazem – pod wpływem myśli
Jeana-Jacques’a Rousseau – wzywa do zaakcentowania wartości życia
i natury. Francuski uczony, badając wielorakie formy rzeczywistości
ożywionej, wskazuje etyczne normy ludzkich skłonności i zachowań.
Jego filozofia pozwala Kantowi wyzbyć się oświeceniowych uprzedzeń,
jakoby tylko umysłowe dyspozycje i wiedza człowieka mogły stanowić
o jego – także moralnej – wartości. Zatem, chociaż „źródło, normę
i pobudkę moralną widzi Kant w rozumie, to etyka nie jest, jak przekonuje, intelektualistyczna, gdyż rozum etyki nie jest teoretyczny, lecz
praktyczny, to znaczy jest wolą i do postępowania moralnego nie jest
mu potrzebna żadna wiedza teoretyczna”62. Moralnej wartości człowieka
nie wyznaczają surowe dyrektywy umysłu, lecz dążenia wolnej woli. Jak
głosi za Kantem marburczyk, nie kto inny, jak sam Rousseau, pragnie
odkryć wolne i niezafałszowane oblicze człowieka.
W próbę właściwej wykładni i oceny filozofii Rousseau Cassirer
angażuje moralną filozofię Kanta, ale także zwolennika irracjonalizmu
uczuć i wiary Johanna Georga Hamanna i niemieckiego teoretyka
literatury oraz zwolennika oświeceniowej idei emancypacji Lessinga,
który czerpie inspirację z Kantowskiej wykładni uczucia piękna
i wzniosłości, naznaczonej stylem myślenia i francuską wrażliwością
Rousseau.
ra zmarłego w Minden, roku pańskiego 1759. Tłum. T. Żeleński-Boy. Kraków
2009, s. 74.
61
E. Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe. Tłum. E. Paczkowska-Łagowska. Gdańsk
2008, s. 29.
62
B. Bornstein: Kilka słów o „Krytyce praktycznego rozumu”. W: I. Kant: Krytyka
praktycznego rozumu. Tłum. B. Bornstein. Kęty 2002, s. 11.
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Wiara w moralną wartość ludzkości, której wyrazem są literackie
prace Rousseau jako geniusza natury, a także legitymizacja metafizyki
filozofią Wolffa i Baumgartena oraz myślą Leibniza i Hume’a, zostają
wsparte przyrodniczymi tezami fizyków: Johannesa Keplera i Isaaca
Newtona. Zdaniem Cassirera Kant
nie przeszedł obojętnie obok Nouvelle Héloise. „Z równą bystrością, z jaką roztrząsał Leibniza, Wolffa, Baumgartena, Crusiusa,
Hume’a, przyswoił sobie również pisma Rousseau, jego Emila
i jego Heloizę… doceniał je i wciąż powracał do bezstronnego
poznania natury oraz moralnej wartości człowieka”. Kant czyta
Nouvelle Héloise z pewnością inaczej niż większość jemu współczesnych i potomnych. Jej środkiem ciężkości nie była dla niego
romantyczna historia miłosna, lecz druga, „moralna” część [tej
epistolograficznej powieści – A.M.]63.
Refleksję nad moralnym ideałem życia myśliciel z Królewca dowartościowuje poprzez znaczenie obowiązku, a jednocześnie jest świadomy
granic ludzkiej wiedzy. Jego talent filozoficzny polega na umiejętności
ścisłego rozróżniania oraz wyznaczania granicznego pasa wiedzy. Jak
podaje Cassirer, ma on odwagę porównywać ze sobą tak różne dziedziny
wiedzy, a zarazem odmienne – dokonywane na ich gruncie – osiągnięcia
naukowe, wśród których zarówno fizyczne teorie Newtona, jak i pojęcie
stanu natury Rousseau zyskują rangę odkrycia naukowego. Na filozofię
Kanta wywierają wpływ obaj uczeni, a także wielu innych. O ile fizyk
Newton rozjaśnia pojęcie świata, o tyle wielcy humaniści, Rousseau czy
E. Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe…, s. 23, 28–29. „Kant thought and felt
exactly the same way. He too did not pass over the Nouvelle Héloise without sympathy.
»In the very same spirit in which he examined Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius and Hume, Herder reports of Kant during the sixties he took up the writings of
Rousseau, than just appearing, his Émile and his Héloise… appraised them and returned again and again to an unaffected insight into nature and the moral worth of man«.
But Kant certainly read the Nouvelle Héloise in different fashion from most of his contemporaries and from most reads of later times”. E. Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe. Two Essays. Transl. J. Gutmann, P.O. Kristeller, J.H. Randall. Princeton 1970,
s. 36, 40–41.
63
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Schiller, wskazują drogę głębszego zrozumienia etyczno-moralnego,
ale i umysłowego noumenu wolności. Kant, inspirowany ideami Newtona i Rousseau, powtarza, że „prawdziwej mądrości towarzyszy prostota, ponieważ w niej serce rozumowi przepis daje i wszelkie huczne,
naukowe rozporządzenia czyni zbędnymi”64. Podejmując problem wiedzy, poznania i człowieka – zwłaszcza określenia jego kondycji wyrażającej się w prostocie myśli i spontaniczności życia, a także jednoczesnej
świadomości stale zmieniających się granic ludzkiej wiedzy – dzięki
projektowi filozofii transcendentalnej pokonuje zastany, systemowy
sposób myślenia, by zapoczątkować historyczną przemianę europejskiej
umysłowości.
Cassirer zauważa, że po dzieła Kanta sięgają nie tylko twórcy literatury stricte naukowej i filozoficznej. Jego myśl wykorzystują chętnie
również autorzy prac literackich, między innymi czołowy dramaturg,
przedstawiciel epoki Sturm und Drang Jacob Michael Reinhold Lenz.
Ten prekursor romantyzmu, wykorzystując transcendentalną metodologię Kanta, poszerza duchowe horyzonty myśli literackiej, wyzwalając
ją spod jarzma dotychczas panującej ciasnoty intelektualnej65. Teoriopoznawczy wątek umysłowej refleksji królewieckiego filozofa na tyle zmienia myślenie romantyka, iż staje się powodem sekularyzacji jego myśli.
W przekonaniu neokantysty, podejmując kwestię wiedzy teoretycznej
a priori, której wyraz stanowią subtelne, intelektualne i idealne pojęciowe stosunki praw i reguł, Kant rezygnuje z orzekania o dogmatycznej
i niedającej się udowodnić metafizyce jako nauce o stałym bycie i jego
własnościach.
Zdaniem Hanny Buczyńskiej-Garewicz marburczycy odrzucają
„wszelką problematykę ontologiczną jako metafizykę, odmawiają filozofii prawa orzekania czegokolwiek o bycie, o rzeczywistości, o świecie”66.
64
„[…] die wahre Weisheit die Begleiterin der Einfalt sei und daß sie, da bei ihr
das Herz dem Verstande die Vorschrift gibt, gemeiniglich die großen Zurüstungen der
Gelehrsamkeit und alle lärmenden Lehrverfassungen entbehrlich mache”. E. Cassirer:
Kants Leben und Lehre…, s. 81.
65
Ibidem, s. 80. Por. B. Kasties: J.M.R. Lenz unter dem Einfluß des frühkritischen
Kant. Ein Beitrag zur Neubestimmung des Sturm und Drang. Berlin 2003, s. 24–26. Zob.
J.M.R. Lenz: Erzählungen. Leipzig 1966, s. 119–130.
66
H. Buczyńska: Cassirer. Warszawa 1963, s. 20.

2.4. Różnica światów: mundus physicus i mundi intelligibilis

Zainteresowanie okazują jedynie kwestiom poznawczym, dokładnie
krytyce poznania próbującej określić poznawcze możliwości podmiotu
transcendentalnego. Rezygnacja z dawnej, dogmatycznej metafizyki
idzie w parze z przekonaniem, że filozofia powinna skupiać się na
analizie władz poznawczych; wykazaniu zależności pomiędzy intelligibilnym a sensualnym pierwiastkiem poznania; ewaluacji pracy intelektu
oraz syntezach teoretycznego rozumu. Ten, dążąc do rozstrzygającego
uzasadnienia stawianych pytań, popada w antynomie. Dlatego kwestie
metafizyczne wymagają zaangażowania rozumu praktycznego i moralno-etycznej sfery aktywności człowieka. Tym samym dawną postać
metafizyki należy odrzucić jako dogmatyczną i z tej racji niemożliwą do
udowodnienia. W obszarze rozumu teoretycznego zagadnienia metafizyczne rozpływają się w logiczno-relacyjnej sferze intellectus puri.

2.4.

Różnica światów:
mundus physicus i mundi intelligibilis

O ile dawna metafizyka, pytając o cechy oraz jakość badanej rzeczy,
stanowi o co przedmiotu, o tyle metafizyka Kantowska w logicznym
sądzie i za jego pomocą wyraża wiedzę na temat jak przedmiotu.
W ten sposób metafizyka staje się filozofią transcendentalną w ścisłym
znaczeniu, w którym o całości decyduje nie istniejąca rzecz, lecz – ujęty
w logiczną relację – sposób jej poznawania67. W takich warunkach
przedmiotem metafizyki nie jest byt jako zbiór stałych cech i własności,
Zob. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 126–127. W korespondencji do
Marcusa Herza z 21 lutego 1772 roku Kant pisze: „Poszukując […] źródeł poznania intelektualnego, bez [znajomości – A.M.] których nie da się określić natury i granic metafizyki, wyróżniłem w tej nauce kilka istotnie różniących się od siebie działów i poszukiwałem filozofii transcendentalnej, mianowicie sposobu podzielenia wszystkich pojęć
całkowicie czystego rozumu na pewną ilość kategorii, ale nie w ten sposób, jak uczynił to Arystoteles, który umieścił je obok siebie w swoich dziesięciu predykamentach
tak, jak je znalazł, tj. całkowicie przypadkowo, lecz tak, jak one same z siebie dzielą się
na klasy za sprawą kilku zaledwie fundamentalnych praw intelektu”. I. Kant: List 70.
W: Idem: Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat
1769–1781. Tłum. A. Banaszkiewicz. Kraków 2003, s. 145.
67
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lecz proces intelektualny. W przekonaniu Cassirera Kant podejmuje się
krytycznego badania procesu poznawczego, nie próbując ostatecznie
rozstrzygać o jego końcowym wyniku68. W ten sposób metafizyka staje
się nauką o stanie wiedzy i granicach ludzkiego poznania69. Pytając
o możliwość doświadczenia, Kant wprowadza metafizykę w obszar
refleksji krytycznej. W tym obszarze problem możliwości poznania
tego, co nadzmysłowe, pozwala określić granice poznania70. Metafizyka
w przekonaniu filozofa z Królewca nie jest – według argumentacji
Cassirera – nauką dotyczącą pozazmysłowej sfery spekulacji, lecz nauką
wskazującą próg ludzkiej wiedzy. Metafizyka w takim ujęciu pozwala
zaspokoić roszczenia umysłu racjonalnego naukowca, gdy ten „sięga po
ukryte własności rzeczy”. Pozwala również połączyć w jedno sieć empirycznych pojęć oraz wypowiadany sąd71.
Rozumienie metafizyki w tym sensie kontrastuje z osiemnastowieczną
polemiczną dyskusją uczonych. Angażuje się w nią zarówno Leibniz
z Samuelem Clarke’iem, jak i fizyk Leonhard Euler. Tego ostatniego Kant,
przeciwny wszelkim próbom wikłania metafizyki w zagadnienia teorii
naukowych, nazywa arbitrem w dziedzinie nauk empirycznych. Swoje
zdanie argumentuje, powołując się na Eulerowską procedurę uzależniania
prawdziwości bądź fałszywości filozoficznych wniosków od czystej i stoso„Wenn Kant, nachdem er zur Durchbildung der kritischen Lehre gelangt ist, jeden ihrer wesentlichen Hauptsätze mit unbedingter Kraft der Überzeugung festhält
und verteidigt, so ist für ihn in dieser Epoche der Vorbereitung vielmehr eine gewisse
Indifferenz gegen alles, was bloß »Resultat« ist, bezeichnend: Er fürchtet den zu frühen
Abschluß eines Gedankenprozesses mehr, als daß er ihn sucht”. E. Cassirer: Kants
Leben und Lehre…, s. 89.
69
Por. „Die Metaphysik handelt nicht mehr von den absoluten Dingen, sondern sie
ist die Lehre von der Beschaffenheit und von den Grenzen der menschlichen Vernunft”.
E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren
Zeit. Bd. 2…, s. 516.
70
Por. K. Stachowiak: Posłowie. W: I. Kant: O postępach metafizyki. Tłum. A. Banaszkiewicz. Gdańsk 2007, s, 183.
71
„Insofern ist die Metaphysik eine Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft […] Ich habe diese Grenze hier zwar nicht genau bestimmt, aber doch
insoweit angezeigt, daß der Leser bei weiterem Nachdenken finden wird, er könne sich
aller vergeblichen Nachforschung überheben in Ansehung einer Frage, wozu die Data
in einer andern Welt, als in welcher er empfindet, anzutreffen sind. Ich habe also meine
Zeit verloren, damit ich sie gewönne”. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 91.
68
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wanej wiedzy matematycznej. Cassirer zaświadcza, że prezentowane w pismach poglądy tego fizyka oraz jego zaangażowanie w dyskusję Leibniza
z Clarke’iem stanowią jedną z przyczyn dokonanego przez Kanta rozdzielenia elementarnego pojęcia zmysłowości (Elementarbegriffe der Sinnlichkeit) od czystych pojęć naoczności (reinen Begriffe der Anschauungen)72.
Czyste pojęcia intelektu (Intellektualbegriffe) stawia Kant w sąsiedztwie
czystych pojęć rozumu (Vernunftbegriffen), nazywanych ideami.
Kantowska doktryna różni się od wczesnej koncepcji metafizyki.
Dawna metafizyka określa zbiór znamiennych i charakteryzujących
całość zjawiska cech substancji, natomiast czysty czas i czystą przestrzeń
zamyka w wymiarze jakości przypadkowych – akcydensów. O negatywnej ocenie tradycyjnej metafizyki, jaką wydaje Kant, decyduje nieumiejętne rozróżnienie pojęć intelektu i idei rozumu oraz błędna próba
stosowania tej samej metody w procesie poznania zarówno tego, co zmysłowe, jak i tego, co nadzmysłowe – intelligibilne. Dystynkcja pomiędzy
powszechnie ważnym i koniecznym a indywidualnym i przypadkowym
rozumieniem i postrzeganiem prawdy ujawnia istnienie granicy oddzielającej sensualną, zmysłową sferę świata od sfery pozazmysłowej73. Krytykę postępowania metafizycznego Cassirer przeciwstawia drodze analiz
matematycznych, które uświadamiają badającemu nieskończoną, a zatem
niepozwalającą się w pełni poznać podzielność przestrzennej materii74.
Źródłem pojęć logiki bądź matematyki nie są zmysłowe prezentacje, lecz
czyste pojęcia intelektu, stanowiące mathesis pura filozofii. Niezmysłowe,
conceptus intellectus puri, są pojęciami logiczno-matematycznymi wchodzącymi w uniwersalne, powszechnie ważne relacje. „Pojęcie Dasein, możliwości, konieczności, podstawy, jedności i wielości, części, wszystkiego,
niczego, złożonego i prostego, przestrzeni, czasu, zmiany, biegu, substancji
Ibidem, s. 110.
„Der Unterschied zwischen allgemeingültigen und partikulären, zwischen notwendigen und zufälligen Wahrheiten ist »gegeben«, ist unzweifelhaft gewiß: Man versuche, ob es möglich ist, die Grenzen der sinnlichen und intelligiblen Welt zu bestimmen, ohne etwas anderes als diesen Unterschied vorauszusetzen”. Ibidem, 97.
74
„Wenn der Metaphysiker – so war hier dargelegt – die Welt, um sie zu verstehen,
in letzte einfache Teile zerlegt, so muß der Mathematiker umgekehrt darauf dringen,
daß die Teilbarkeit der Materie wie des Raumes ins Unendliche geht und daß man daher hier niemals zu einem unzerlegbar Einfachen gelangt”. Ibidem, s. 100.
72
73
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i akcydensu, siły i działania i wszystkiego, co do właściwej ontologii należy,
jest w stosunku do metafizyki jako powszechnej arytmetyki w mathesis
pura”75. Temu formalnemu analizowaniu problematyki nieempirycznej
ordynacji trwania przedmiotu współtowarzyszy pytanie o ontologiczny
status tego przedmiotu. Dla Cassirera jest ono pytaniem logicznym
(w sensie logiki transcendentalnej), w mniejszym stopniu metafizycznym.
O ile bowiem pojęcia intelektu są warunkami możliwości doświadczenia,
o tyle idee to – jak pisze Krzysztof Stachowiak – „pojęcia samego rozumu,
których przedmioty sytuują się poza doświadczeniem i jako przedmioty nadzmysłowe powinny stać się właściwymi obiektami dociekań
metafizycznych”76. Tymczasem rozważane przez Cassirera konstrukcje nie
nadzmysłowych, lecz niezmysłowych pojęć przyczyny, substancji i przedmiotu matematyki kształtują się za sprawą wiązania pojęć w czystych
formach naoczności – czasie i przestrzeni. Kantowskie rozumienie pojęcia
przestrzeni jest pojęciem czystego intelektu. Czas i przestrzeń jako czyste
formy naoczności decydują o charakterze poznania wiążącego pierwiastek
zmysłowy i ponadzmysłowy. Wedle Cassirera to poznanie, którego metafizyczność ujawnia się w krytycznym uświadomieniu sobie stanu i granic
wiedzy. Przyjmuje on, że Kant – podobnie jak inni nowożytni myśliciele – rozważa problem praw zgodności rozumienia z porządkiem przyrody.
Jednak wbrew postępowaniu polegającemu na przyjmowaniu tez bez możliwości ich dowiedzenia, czemu hołdują dawni przedkrytyczni myśliciele
ontologiczno-metafizyczni, filozof z Królewca czyni tę sferę ludzkich dociekań pograniczem wiedzy i niewiedzy, linią demarkacyjną oddzielającą
to, co wiemy, od tego, czego jeszcze nie wiemy. To silnie zaznaczające się
Kantowskie skoncentrowanie się na poznaniu i horyzontach wiedzy/nauki
pozwala Cassirerowi dostrzec w królewieckim myślicielu epistemologa
jako dociekliwego, wciąż poszukującego krytyka poznania.
75
„»Die Begriffe des Daseins (Realität), der Möglichkeit, der Notwendigkeit, des
Grundes, der Einheit und Vielheit, der Teile, Alles, Keines, des Zusammengesetzten
und Einfachen, des Raumes, der Zeit, der Veränderung, der Bewegung, der Substanz
und des Accidens, der Kraft und der Handlung und alles, was zur eigentlichen Ontologie gehört, ist im Verhältnis auf die übrige Metaphysik, wie die allgemeine Arithmetik
in der mathesi pura«”. Ibidem, s. 99.
76
K. Stachowiak: Posłowie. Jakie rzeczywiste postępy poczyniła metafizyka
w Niemczech w czasach Kanta? W: I. Kant: O postępach metafizyki…, s. 181.
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Metafizyka jako krytyka

Kant dokonuje krytyki czystego rozumu, by wykazać możliwość metafizyki jako nauki. W pojęciach i problemach czystego rozumu zawiera
zagadnienia matematyki, metafizyki, nauk przyrodniczych, a także
etyki i estetyki. Przyjmując krytyczny punkt widzenia, odwraca porządek wyrażający się w ruchu postępującym od transcendentalnej logiki
pojęcia możliwości, mającego charakter powszechny i uwarunkowany,
do pojęcia możliwości doświadczenia, które charakteryzuje poznawcza
wartość i któremu przysługuje obiektywność77.
Krytyka czystego rozumu jest klasycznym dziełem „wielkiego, niezwykle uzdolnionego myśliciela, odzwierciedlającym wewnętrzny niepokój
myśli”78. Kant, podejmując fundamentalne problemy filozofii poznania,
rozpatruje zagadnienia jego granic, architektoniki rozumu czy istoty
substancji, której wykładnia nie posiada już znaczenia ściśle arystotelesowskiego. Pragnąc dowieść istnienia Boga, transcendentalista szuka
dowodów istnienia absolutnej podstawy „możliwego istnienia pojęciowej
prawdy i idealnej relacji”79. Próba utrzymania ontologicznej wykładni
racjonalnej teologii jest niemożliwa, dlatego myślenie transcendentalne
musi dotyczyć problemu postępującej wiedzy, ujętej za pomocą środków
epistemologicznych. Wybierając analityczno-dialektyczną drogę teorii
poznania, Kant zabiera głos w sprawie rozumienia pojęcia przedmiotu,
którego wykładnia powinna zadecydować o mętnym i niezrozumiałym
dotychczas pojęciu metafizyki. Jak podaje Cassirer, zarys krytycznego
systemu nowożytnego filozofa, przedłożony w Krytyce czystego rozumu,
zawiera idee, których początek stanowią rozważania z przedkrytycznego
Por. ibidem, s. 201.
„Aber auch hierin ist die »Kritik der reinen Vernunft« ein klassisches Buch: Denn
die Werke der großen Denker erscheinen in ihrer wahrsten Gestalt, wenn ihnen nicht,
wie den großen Kunstwerken, das Siegel der Vollendung aufgeprägt ist, sondern wenn
sie noch das unablässige Werden und die innere Unruhe des Gedankens selbst widerspiegeln”. Ibidem, s. 132. Publikowaniem materiałów autorstwa Immanuela Kanta, często w postaci zapisanych, luźno złożonych prywatnych notatek, zajmował się – jak pisze
Cassirer – Rudolf Reicke (Lose Blätter aus Kants Nachlaß) oraz Benno Erdmann.
79
Ibidem, s. 201.
77
78
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okresu filozofowania80. Jednocześnie Kantowskie dzieło, poprzedzone
dwunastoletnimi studiami analiz, jest nośnikiem niezależnych wartości.
Prowadzonej przez filozofa refleksji towarzyszy swoista nieskończoność
rozwiązań, gdyż z każdą ostateczną próbą odpowiedzi na postawiony
problem rodzi się nowe pytanie; także każdy bezwarunkowy odzew czy
próba odpowiedzi na postawiony problem stają się początkiem nowych
poszukiwań.
Nieugięty w swoich postanowieniach filozof porzuca popularne założenia filozoficzne, nie daje się zwieść sławie akceptowanych wykładni
problemów. Podążając ciernistą i wymagającą wielu wyrzeczeń drogą,
poświęca się problematyce metafizycznej, którą – w ramach systemu
czystego rozumu – rozwija dwubiegunowo, z wykorzystaniem założeń
autorskiego projektu filozofii transcendentalnej81. Tę biegunowość
wyraża metafizyka w węższym rozumieniu, nazywana przez Kanta
metafizyką natury, oraz metafizyka moralności82. Z tego powodu pisze
on o realizacji programu krytycznej filozofii transcendentalnej, na którą
składa się refleksja teoretyczna i praktyczna.
Pytając o możliwość doświadczenia, Kant pyta zarazem o możliwość – niezależnej od spostrzeżenia oraz zmysłowości i warunkowanej
analizą pojęciową – wiedzy apriorycznej. Jak sugeruje marburczyk,
autor O formie i zasadach świata zmysłowego i intelligibilnego pragnie
Zob. ibidem, s. 202–204.
W jedynym z listów do Marcusa Herza Kant pisze o projekcie filozofii transcendentalnej, którą sprowadza do podstawowych praw rozumu i pewnej, określonej liczby
kategorii.
82
Kantowska metafizyka natury może dotyczyć metafizyki ogólnej, której przedmiotem jest sam rozum oraz stanowiące go pojęcia i zasady, bądź metafizyki szczegółowej, która, podejmując problematykę przyrody, zostaje nazwana fizjologią racjonalną.
Ta ostatnia – jako racjonalna fizyka i psychologia – rozpatruje kwestię doświadczalnego poznawania przyrody bądź – jako racjonalna kosmologia i teologia – jest fizjologią
transcendentną, tj. przekraczającą doświadczenie. Por. A. Banaszkiewicz: Kanon czy
organon. Miejsce i pojęcie logiki w filozofii Kanta. W: I. Kant: Logika. Podręcznik do
wykładów. Tłum. A. Banaszkiewicz. Gdańsk 2005, s. 228; I. Kant: Kritik der reiner
Vernunft…, s. 701–708, A840–A851. Zob. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 613–618,
A840–A851, B868–B878. Por. Idem: Uwagi o metafizyce (1769–1781). W: Immanuel Kant.
Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769–1781.
Tłum. A. Banaszkiewicz. Red. J. Rabus. Kraków 2003, s. 114.
80
81
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przybliżyć charakter intelektualnych reprezentacji: problemu określenia
wspartych apriorycznymi zasadami warunków zmysłowości i doświadczenia badanych na gruncie transcendentalnej estetyki i analityki.
Cassirer, mając na uwadze dualizm zmysłów i rozumu filozofii Kanta,
rozważa problem obiektywnej ważności pojęć matematyczno-geometrycznych oraz możliwości ich zastosowania w wymiarze zmysłowej
przyrody. Jego zdaniem Kant zarówno w przedkrytycznej, jak i transcendentalno-apriorycznej refleksji analizuje zagadnienia możliwości
zastosowania pojęć intelektu do tworów natury.

2.6.

Krytyka czystego rozumu jako projekt nowej metafizyki

Decyzje Kanta, jego dokonany w filozofii, a ukazany w transcendentalnej formule intelektualny zwrot w postrzeganiu problemu poznania,
sprawiają, że powrót do tradycyjnych rozwiązań metodologicznych
proponowanych przez filozofię oświecenia jest niemożliwy83. Przewrót
kopernikański to zwrot ku ideom filozoficznym oraz problemowi
wiedzy, związanym z poznawczymi funkcjami człowieka. Odrzucenie
dotychczasowej metodologii oświecenia i jednoczesne wydobywanie
rozpatrywanych wciąż na nowo problemów naukowych, których źródło
stanowi rozległa historia ludzkiej myśli, rodzi wiele trudności. Kant
próbuje sprostać tym trudnościom w napisanej w nieznanym dotąd
tonie rozprawie Krytyka czystego rozumu, nierzadko podnoszonej przez
jego następców do rangi arcydzieła filozoficznego. To jego pisemna
wypowiedź, której celem – jak pisze Cassirer – nie jest odkrycie fundamentalnej zasady (Grundprinzip) filozofii, lecz wskazanie wzniesionej na
nowy poziom całości problemu poznania.
Krytyka czystego rozumu jest ekspresyjnym odbiciem wysublimowanej i niezwykle pedantycznej metody pracy, polegającej na formułowa83
„Needless to say, following Kant’s achievement and the intellectual revolution
accomplished by Kant’s Critique of Pure Reason, it is no longer possible to return to
the question and answers of the philosophy of the Enlightenment”. Zob. E. Cassirer:
Preface…, s. XI. Por. Idem: Kants Leben und Lehre…, s. 137.
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niu pytań i wątpliwości składających się na system filozofii krytycznej.
Filozofia Kanta jest żywym procesem, dokonującym się w postępie
myślenia, procesem naukowej refleksji, której wyrazem jest doniosła
zmiana stylu filozofowania, manifestująca się w projekcie filozofii transcendentalnej, kształtującym się począwszy od 1770 roku przez dziesięć
lat pracy filozofa. Cassirer klasyfikuje i systematyzuje powszechne
zasady Kantowskiego krytycyzmu, które jako clou dzieła „zachwycają
wszechstronnością, architektoniczną strukturą, paralelizmem artystycznej formy i schematyzmem pojęć”84. Zaproponowany przez Kanta
zwrot ku myśli krytycznej i transcendentalnej metodologii sprawia, że
materia poruszanych problemów stanowi naukowo-filozoficzną pracę
dla pokoleń85.
Pierwszą krytykę (1781) Kant pisze w celu poznawczego wyjaśnienia,
sprecyzowania, potwierdzenia i udokumentowania problemu metafizyki –
zagadnienia, z którym borykają się dawni i współcześni Kantowi filozofowie. Dotąd w temacie metafizyki dominuje bezowocny dogmatyzm oraz
sceptycyzm. Dotychczasowym wynikiem badań są jedynie mizerne, nieudane, a nawet zgubne próby rozwiązania zagadki metafizyki. Skrajność
dogmatyczno-metafizycznych stanowisk, zwłaszcza charakter proponowanych rozstrzygnięć, skazuje je na niepowodzenie. O ile w przekonaniu
dogmatyków metafizyka tłumaczy przypadkowość jako szczególną formę
powołania (przypadkowość jest utrwalonym w rzeczy przeznaczeniem,
neutralną, obiektywnie obowiązującą siłą), o tyle metoda sceptyczno-psychologiczna wykorzystuje mechanizmy wiązania przedstawień.
Krytycyzm psychologiczny, który swoim sceptycznym wobec metafizyki
nastawieniem burzy schematy dogmatyków, kładzie jedynie akcent
na przedstawienia oraz proces ich unifikacji. Tymczasem Kantowska
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 166.
„Die Originalität der Vernunftkritik besteht nicht darin, daß sie ein vereinzeltes
neues Grundprinzip »entdeckt«, sondern darin, daß sie die Gesamtheit der Erkenntnisprobleme auf eine andere Stufe der Betrachtung erhebt. Ihr Wert und ihre Eigenart
wird somit nicht verringert, wenn man erkennt, daß die Materie der besonderen Fragen, die sie zugrunde gelegt, bis ins einzelne durch die philosophische und wissenschaftliche Arbeit des achtzehnten Jahrhunderts vorbereitet ist”. Zob. E. Cassirer: Siebentes Buch. Von Newton zu Kant. In: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und
Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 1…, s. 329.
84
85
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metodologia krytyczna wymaga konieczności przyczynowo-skutkowej
dokonującej się w syntezach rozumu86. Ta konieczność jest koniecznością
myśli, która – co podkreśla Kant – wykluczając wszelką przypadkowość
i dowolność poznania, nadaje mu aprioryczną wartość i pewność87.
Podjęcie utartej tematyki metafizycznej ma na celu dokonanie jej
powtórnej charakterystyki, próby ponownego określenia, by „zrozumieć
ją bardziej dogłębnie niż przedtem i uzyskać wgląd w badanie źródeł
naszego rozumienia”88. O ile więc metafizyka jako ontologia – nauka
o bycie – w jej dawnym rozumieniu dotyczy kwestii substancji, o tyle
w nowym znaczeniu nie pyta o rzeczy znajdujące się poza naszym światem sensu, lecz o granice naszego rozumienia. Kantowska metafizyka –
jak stwierdza Cassirer – dotyczy nie istniejącego bytu-przedmiotu, lecz
postępującego procesu poznania. O ile jednak jest ona „nauką o pryncypiach wszelkiego poznania a priori i wszelkiego poznania, które z tych
pryncypiów wynika”89, o tyle pierwsza wśród nauk – matematyka,
chociaż zawiera takie pryncypium, nie jest nauką o jego możliwości.
Fiaskiem kończą się więc wszelkie próby sprowadzenia spekulatywnej
metafizyki na drogę badania naukowego. Cassirer pisze, że ujawnia
się wręcz niemożliwość metafizyki jako nauki, gdyż pozostaje ona
z konieczności dialektyczna i zwodnicza. Zgodnie z zamysłem Kanta
pozostaje „naturalnym uzdolnieniem rozumu”90; zwyczajną, aczkolwiek
86
„Die skeptisch-psychologische Kritik hob diese Ansicht auf: Aber sie setzte, näher
betrachtet, an die Stelle des Zwanges der Dinge nur den Zwang, der im Mechanismus
der Vorstellungen und Vorstellungsverknüpfungen liegt. Die kritische Methodik dagegen gründet die Notwendigkeit, die wir im Verhältnis von Ursache und Wirkung
denken, in nichts anderem als in einer notwendigen Synthesis des Verstandes, vermöge
derer zuerst die disparaten und isolierten Eindrücke sich zu »Erfahrungen« gestalten”.
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 181.
87
I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 165–166, A104–A105. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 137–138, A104–A105.
88
„Nicht der Gegenstand der Metaphysik ist es also, der durch die »Kritik der reinen
Vernunft« eine neue Betrachtung und Aufhellung erfahren soll; wohl aber ist es ihre
Frage, die wir tiefer als zuvor begreifen und aus den ersten Ursprüngen, die sie in unserm »Verstand« hat, einsehen sollen”. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 140–141.
89
Ibidem, s. 149.
90
„Metaphysik, als Naturanlage der Vernunft, ist wirklich, aber sie ist auch vor
sich allein dialektisch und trüglich”. I. Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen
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fałszywą, pozorną skłonnością człowieka, mogącą co najwyżej rościć
pretensje do bycia sofistyczną pseudonauką (sophistischen Scheinwissenschaft). Tę bezpłodną, wyrażającą się do tej pory w spekulatywnej
formule czystego rozumu, czczą dialektyczną sztukę ratuje krytyka.
Dlatego Kant stwierdza: „Jedno jest pewne: kto raz skosztował krytyki,
temu obrzydła na zawsze wszelka dogmatyczna paplanina, którą wcześniej zadowalał się z konieczności, gdyż rozum jego potrzebował czegoś,
czym mógłby się bawić, a niczego lepszego znaleźć nie potrafił”91.
Alternatywną dla metody metafizycznej jest metoda krytyczna,
wyrażająca się w syntezie rozumu, a pomyślana w relacji przyczynowo-skutkowej. Metodę tę tworzą konieczne – dokonujące się w syntezach
rozumu – zależności racji i następstwa, których początkiem są niewspółmierne, zasadniczo się różniące i izolowane, podporządkowane
doświadczeniu wrażenia92. To one biorą udział w określaniu przedmiotu
badań. Przedmiotu, który kreujemy, ujmując dane naoczne w uwarunkowaną apriorycznym prawidłem funkcję syntezy. Synteza ta „czyni
a priori koniecznym odtworzenie tego, co różnorodne, i umożliwia
pojęcie, w którym jest ono zebrane”93. U podstaw wszelkiej konieczności
Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können. Riga 1783, s. 242. Zob. „Aber
wenngleich Metaphysik, nach den Erfahrungen ihrer Geschichte zu urteilen, als Wissenschaft unmöglich scheint, so bleibt sie doch nichtsdestoweniger als »Naturanlage«
notwendig”. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. VIII140. „daß wir nämlich von
den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen”. I. Kant: Vorrede zur
zweiten Auflage. In: Idem: Kritik der reinen Vernunft…, s. 26, BXVIII. „[…] mianowicie
tylko to z rzeczy poznajemy a priori, co sami w nie wkładamy”. I. Kant: Przedmowa do
drugiego wydania. W: Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. BXVIII.
91
„So viel ist gewiß: wer einmal Kritik gekostet hat, den ekelt auf immer alles dogmatische Gewäsche, womit er vorher aus Not vorlieb nahm, weil seine Vernunft etwas
bedurfte, und nichts Besseres zu ihrer Unterhaltung finden konnte”. I. Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik… Idem: Schriften zur Metaphysik…, s. 243.
Cyt. za polskim przekładem: I. Kant: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki,
która będzie mogła wystąpić jako nauka. Tłum. A. Banaszkiewicz. Kraków 2005, s. 120.
92
„Die kritische Methodik dagegen gründet die Notwendigkeit, die wir im Verhältnis von Ursache und Wirkung denken, in nichts anderem als in einer notwendigen
Synthesis des Verstandes, vermöge derer zuerst die disparaten und isolierten Eindrücke
sich zu »Erfahrungen« gestalten”. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 181.
93
„Wir finden aber, daß unser Gedanke von der Beziehung aller Erkenntnis auf
ihren Gegenstand etwas von Notwendigkeit bei sich führe, da nämlich dieser als dasje-
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leży transcendentalny warunek jako podstawa jedności świadomości,
zachodząca w syntezie różnorodności danych naocznych, a więc również możliwych przedmiotów doświadczenia. Podstawa ta determinuje
przedmiot naoczności, czyniąc go możliwym przedmiotem pomyślenia94. Traktując doświadczenie i jego możliwość jako źródłowy moment
rozważań, Kant pyta o podmiot, którym jest niesubstancjalne, poznające, myślące ja, odpowiedzialne za powstającą na wzór matematycznej
funkcji syntezę myśli. Cassirer po raz kolejny dowodzi, że prowadzone
przez Kanta deliberacje dotyczące metody badań metafizycznych
opierają się na założeniach filozoficzno-naukowych, wykorzystujących
jednocześnie zarówno dedukcję, jak i analizę pojęciową.
Wszelkie poznanie wymaga pojęć przyjmujących rolę naukowych
prawideł. Także pojęcie ciała, a więc jedności tego, co różnorodne
i myślane w pojęciu, jest prawidłem poznania zjawisk95. Prawidło,
o którym pisze Kant, nadając jedność temu, co różnorodne, dookreślają
warunki jedności apercepcji. Kantowskie sformułowanie transcendentalnej jedności apercepcji – którego centralnym momentem jest, będące
źródłem różnorodności przedstawień, Ja myślę – bierze swój początek
z monadologicznej wizji świata. Przedstawienie to decyduje o jedności
i formalnych prawach poznania, gdyż „to umysł i jego jedność staje się
nige angesehen wird, wasdawider ist, daß unsere Erkenntnisse nicht aufs Geratewohl,
oder beliebig, sondern a priori auf gewisse Weise bestimmt sein, weil, indem sie sich
auf einen Gegenstand beziehen sollen, sie auch notwendiger Weise in Beziehung auf
diesen unter einander über einstimmen, d.i. diejenige Einheit haben müssen welche
den Begriff von einen Gegenstande ausmacht”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…,
s. 166, A105. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 139,
A105.
94
„Aller Notwendigkeit liegt jederzeit eine transzendentale Bedingung zum Grunde. Also muß ein transzendentaler Grund der Einheit des Bewußtseins, in der Synthesis des Mannigfaltigen aller unserer Anschauungen, mithin auch der Begriffe der Objekte überhaupt, folglich auch aller Gegenstände der Erfahrung, angetroffen werden,
ohne welchen es unmöglich ware, zu unsern Anschauungen irgend einen Gegenstand
zu denken: den dieser ist nichts mehr, als das Etwas, davon der Begriff eine solche
Notwendigkeit der Synthesis ausdruckt”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 167,
A106. Zob. M. Kilijanek: Kant. Samoświadomość i poznanie dyskursywne. Poznań
2000, s. 133–134.
95
Por. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 167, A106. Zob. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 139, A106.
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początkiem jedności w obiekcie”96. Ta transcendentalna jedność apercepcji może przyjmować formę czystego warunku myślenia bądź dialektycznego stopniowego i postępującego wnioskowania. Transcendentalna
apercepcja nie jest zatem trwałym substratem, lecz przyjmuje postać
niezmiennej relacji pomiędzy treściami świadomości, które pochodzą
z Kantowskiego Ja myślę jako jedności świadomości.
W toku transcendentalnych rozważań podmiot przyjmuje formę
myślącego Ja bądź Ja, które samo siebie ogląda. Jak pisze Kant:
Ja jako inteligencja i podmiot myślący poznaję siebie samego jako
przedmiot pomyślany, o ile jestem sobie dany jako coś, co wykracza jeszcze poza to, co występuje w naoczności, tylko że – podobnie do innych fenomenów – jestem sobie dany nie takim, jakim
jestem dla intelektu, lecz jakim się sam sobie przedstawiam […]97.
Wiązanie przedstawień w jedności pojęcia umożliwia poznanie
tego, co naoczne. Jedność, o której traktuje Kant, dotyczy również
przedmiotu poznania X jako przedmiotu reprezentacji. Cassirer przywołuje przykład jedności przedmiotu matematyczno-geometrycznego,
jedności, którą w przypadku matematycznej figury – trójkąta – stanowi
kombinacja linii złożonych wedle reguły. Jej zastosowanie w intelektualnym procesie tworzenia figury umożliwia transcendentalna jedność
apercepcji98. Jest ona prawidłem ufundowanym przez intelekt, jest także transcendentalną podstawą99. Transcendentalną jedność apercepcji
96
E. Cassirer: Aristoteles und Kant. In: Idem: Aufsätze und kleine Schriften. Hamburg–Berlin 2002, s. 477.
97
I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 169, B155.
98
„So denken wir uns einen Triangel als Gegenstand, indem wir uns der Zusammensetzung von drei geraden Linien nach einer Regel bewußt sind, nach welcher eine
solche Anschauung jederzeit dargestellt werden kann. Diese Einheit der Regel bestimmt
nun alles Mannigfaltige und schränkt es auf Bedingungen ein, welche die Einheit der
Apperzeption möglich machen; und der Begriff dieser Einheit ist die Vorstellung vom
Gegenstande = X, den ich durch die gedachten Prädikate eines Triangels denke”. Zob.
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 143.
99
„Diese aber, als Gegenstand der Erkenntnis in einer Erfahrung, mit allem, was
sie enthalten mag, ist nur in der Einheit der Apperzeption möglich. Die Einheit der
Apperzeption aber ist der transzendentale Grund der notwendigen Gesetzmäßigkeit
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stanowią wszelkie spostrzeżenia podporządkowane regułom świadomości. Swoje stanowisko Cassirer potwierdza argumentacją wywiedzioną
z filozofii Kanta. Odwołując się do słów królewieckiego filozofa, rezygnuje z poglądu, jakoby wszelką własność można było wywieść z czystej
kategorii substancji. O trwałości przedmiotu nie decyduje substancja
ani doświadczenie, lecz myślenie odniesione do podmiotowego Ja.
Nierozdzielne Ja jest założone we wszelkim myśleniu100. Podmiot myślenia jest podmiotem logicznym, natomiast przedmiot transcendentalny X – pozbawiony substancjalności – nie jest żadnym przedmiotem,
a jedynie transcendentalnym założeniem, „koniecznym po to, byśmy
w ogóle mieli przedmiot poznania”101. Jego niesubstancjalność dowodzi
przewagi epistemologicznego charakteru myśli Kanta. Pytająca o jak
poznania krytyka poznania kroczy przed pytającą o co ontologią.
Dominację rozważań teoriopoznawczych nad ontologicznymi potwierdza – zdaniem Cassirera – Kantowska, krytyczna ocena starożytnej postaci teorii bytu. Dawna metafizyka jest ontologią zdefiniowaną
przez Arystotelesa jako nauka o bycie jako takim. Byt jest źródłowym
punktem ontologii. „Ontologia pyta, czym jest byt, aby pokazać, jak jest
rozumiany, jak jest prezentowany i wyrażony w pojęciach i poznaniu:
w kontekście tego, pierwszą rzeczą jest dowieść, co w ogóle znaczy pytanie dotyczące bytu”102. Asymilację bytu umożliwia zarówno empiryzm,
jak i racjonalizm. Natomiast w filozofii Kanta – twierdzi marburczyk –
byt sprowadzony jest do roli problemu. Krytyka bytu idzie w parze
z krytyką rzeczy, ponieważ również traktująca o rzeczy metafizyka
przypomina jeden z dawnych, lecz wciąż obecnych w filozofii systemów
dogmatycznych. Powszechnie ważne, a zarazem konieczne poznanie
aller Erscheinungen in einer Erfahrung”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 180,
A126–A127. Por. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 151, A127.
100
I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 363, 365, A350, A354; Idem: Krytyka
czystego rozumu…, s. 323.
101
M. Kilijanek: Kant. Samoświadomość i poznanie dyskursywne…, s. 144.
102
„Wenn in jener zunächst gefragt wurde, was das Sein ist, um sodann zu zeigen,
wie es »zu Verstande kommt«, d. h., wie es sich in Begriffen und Erkenntnissen darstellt und ausdrückt, so soll hier umgekehrt mit der Feststellung begonnen werden,
was die Frage nach dem Sein überhaupt bedeutet – wenn dort das Sein als der Ausgangspunkt galt, so steht es hier als Problem oder als Postulat”. E. Cassirer: Kants
Leben und Lehre…, s. 141. Por. Idem: Kant’s Life and Thought…, s. 146.
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rzeczy, którego miała dotyczyć ontologia, zastępuje w filozofii Kanta
analityka czystego rozumienia. Podążając za myślicielem, Cassirer pisze:
„Przeciwieństwo między »warunkami« i »rzeczami« musi zostać utrzymane w swojej ostrości”103. Potwierdza to niejednoznaczność pierwszej
Krytyki, w której filozof toczy spór między pojęciem logicznym a mającą
empiryczny charakter rzeczą; rozróżnienie między tym, co formalne,
a tym, co materialne, między transcendentalną logiką, która wypełnia
sens tego, co formalne, a odnoszącą się do rzeczy transcendentalną
estetyką. Różnicę między doświadczeniem i spostrzeżeniem, apriorycznością i aposteriorycznością, formą i materią oraz bytem i sądem Kant
rozważa w będącym jednością pojęcia i naoczności, transcendentalnym
schematyzmie czystych pojęć intelektu. O ile Arystoteles stawia u podstaw swoich rozważań byt, o tyle Kant wyróżnia obiektywnie ważny sąd
będący jednością logicznego aktu104. Zdolność sądzenia jest zdolnością
myślenia. Myśleniu z kolei – twierdzi Kant – przysługuje konieczność,
która „zapobiega temu, aby nasze poznania nie były przypadkowe lub
dowolne”105. Stagiryta wskazuje i określa elementy wiedzy, natomiast
Kant podejmuje wysiłek odkrycia zasad, które są źródłem tych wskazanych przez starożytnego filozofa elementów.
Niełatwy język prezentowanych w Krytyce czystego rozumu analiz,
wywodów prowadzonych niemal na wzór metody scholastycznej, czyni
103
„Der Gegensatz zwischen den »Bedingungen« und den »Dingen« – dies steht hier
als Grundforderung fest – muß in aller Schärfe aufrechterhalten bleiben”. E. Cassirer:
Die Grundprobleme der Kantischen Methodik und ihr Verhältnis zur nachkantischen
Spekulation. In: Idem: Aufsätze und kleine Schriften…, s. 205.
104
„Wenn Aristoteles »Elemente« der Erkenntnis bestimmt hatte, so will er zu
diesen Elementen das »Prinzip« entdecken; wenn dieser von ursprünglichen Eigenschaften des Seins ausgegangen war, so geht er auf das Urteil als auf die Einheit der
logischen Handlung zurück, in der für uns der Vorstellungsinhalt erst Konstanz und
Notwendigkeit und somit objektive Gültigkeit gewinnt”. Por. E. Cassirer: Kants Leben
und Lehre…, s. 169.
105
„Dieses Bewußtsein kann oft nur schwach sein, so daß wir es nur in der Wirkung, nicht aber in dem Actus selbst, d.i. unmittelbar mit der Erzeugung der Vorstellung verknüpfen: aber, unerachtet dieser Unterschiede, muß doch immer ein Bewußtsein angetroffen werden, wenn ihm gleich die hervorstechende Klarheit mangelt, und
ohne dasselbe sind Begriffe, und mit ihnen Erkenntnis von Gegenständen ganz unmöglich”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 165, A103–A104.
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to wiekopomne dzieło źródłem nieporozumień. Mimo to Cassirer
zaznacza, że pozorna trudność metody i języka jest niczym wobec powagi angażującego umysły badaczy, filozoficznego problemu poznania
i metafizyki. Jest on przez filozofa z Królewca oceniany znacznie wyżej
aniżeli jakakolwiek dotychczas swobodnie rozgrywana gra wolnego
umysłu. W odniesieniu do stanowiska Kanta Cassirer pisze: „Zaadaptowałem metodę scholastyczną i wolałem ją od wolnej gry umysłu, chociaż
naprawdę chciałem, by każdy głęboki umysł uczestniczył w badaniach,
pomimo iż oschłość tej metody rzekomo straszy czytelnika, który szuka
bezpośredniego połączenia z praktyką”106. Wykorzystując językową
siatkę scholastycznych pojęć minionej epoki, którymi nasycona jest
dawna ontologia, Kant stawia przed sobą nowy cel ponownego wyłożenia
odwiecznych problemów historii filozofii, podporządkowując mu swoje
analizy. Oto „sens wczesnego dogmatyczno-obiektywnego szlaku starej
ontologii zostaje porzucony, podczas gdy utrzymane pojęcie metafizyki
jest pogłębiane w kierunku [podmiotowym – A.M.], subiektywnym”107.
Ontologia przyjmuje formę „analityki czystego intelektu”108, realizującej
się w pojęciowym, dyskursywnym tonie myślenia jako władzy poznawczej. Myślenie to praca umysłu będąca procesem dokonującym się
w logicznym podmiocie. Zatem problem metafizyki i związanego z nią
bytu – w mniemaniu marburczyka – ustępuje miejsca logice transcendentalnej, logicznej aktywności intelektu i jakości stanowiącego ją sądu.
Na gruncie logiki transcendentalnej Kant podejmuje rozważania nad
źródłowym zagadnieniem Krytyki czystego rozumu, dotyczącym możliwości sądów syntetycznych a priori, czyniąc z problemu wykazania ich
ważności fundamentalne zadanie swojej filozoficznej refleksji. W celu
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 136.
„Und damit erst ist endgültig bezeichnet, in welchem Sinne der frühere, dogmatisch-objektive Weg der alten Ontologie verlassen und dennoch der Begriff der Metaphysik festgehalten und in der Richtung auf das »Subjektive« vertieft wird”. Ibidem,
s. 148–149.
108
„Seine Grundsätze sind bloß Principien der Eksposition der Erscheinungen, und
der stolze Name einer Ontologie, welche sich anmaßt, von Dingen Selberhaupt synthetische Erkenntnisse a priori in einer systematischen Doktrin zu geben (z.B. den Grundsatz der Kausalität), muß dem bescheidenen einer bloßen Analytik des reinen Berstander machen”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 206, 207.
106
107
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głębszego przeanalizowania problemu Cassirer przywołuje następujące
słowa Kanta: „Sądy syntetyczne a priori są możliwe […], gdy zapewnimy,
że warunki możliwości doświadczenia w ogóle są również warunkami
możliwości przedmiotów doświadczenia i że z tego powodu mają one
obiektywną ważność w sądzie syntetycznym a priori”109. Wykazanie
możliwości doświadczenia jest priorytetem, gdyż zapewnia wszelkim
poznaniom a priori przedmiotową ważność. Poznanie przedmiotu
umożliwia z kolei świadomość, która funduje pojęcia, odtwarza w szeregu przedstawień i jednoczy. Sam przedmiot jest natomiast przedmiotem w ogóle X jako przedmiotem intelektu/rozumu, gdyż – jak pisze
Kant – „poza naszym poznaniem nie mamy przecież niczego, co byśmy
mogli temu poznaniu przeciwstawić jako coś, co by mu odpowiadało”110.
W logice „rozum ma do czynienia tylko z sobą samym”111. Zgodna z logicznym prawem forma poznania nie zapewnia mu przedmiotowej ważności, aczkolwiek zmysłowo-materialna ważność nie jest także hipostazowaniem przy udziale metafizycznej psychologii. Jej przedmiotem jest
fenomen. To – jak chce będący dla Kanta źródłem inspiracji Newton –
wyrażający się w zmysłach, materialny przedmiot empiryczny. Materia
jako rzeczywistość empiryczna jest zjawiskiem. Zjawisko natomiast jest
przedmiotem doświadczenia i nie może być dane w żaden inny sposób,
jak tylko pod określonymi warunkami doświadczenia. Z tego powodu
Kant, dokonując próby odparcia idealizmu, zakłada, że zjawisko „jest
tym, co w przestrzeni i czasie jasno i otwarcie przed nami leży”112.
Aby ograniczyć znaczenie wymiaru zmysłowego, w szczególności
jego roszczeń, Cassirer odnosi się do niepoznawalnej sfery Ding an sich.
109
„»Auf solche Weise sind synthetische Urteile a priori möglich, wenn wir […] sagen: die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung und haben darum objektive
Gültigkeit in einem synthetischen Urteile a priori«”. E. Cassirer: Kants Leben und
Lehre…, s. 164.
110
I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 165, A104. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 138, A104.
111
„Allein man darf nicht denken, daß es ihr so leicht geworden, wie der Logik, wo
die Vernunft es nur mit sich selbst zu tun hat, jenen königlichen Weg zu treffen, oder
vielmehr sich selbst zu bahnen”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 22, BXI.
112
E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der
neueren Zeit. Bd. 2…, s. 615–616.
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Rzecz samą w sobie – noumen – określa mianem pojęcia granicznego
(Grenzbegriff )113. „Pojęcie noumenu nie stanowi więc odrębnego przedmiotu, lecz wydzielenie pewnej [logiczno-transcendentalnej – A.M.]
funkcji poznania”114. W ten sposób logika transcendentalna Kanta
uchwytuje różnorodność danych przedłożonych w materiale wypracowanym przez narzędzia estetyki transcendentalnej. Dane te mają charakter aprioryczny, natomiast logika odsłania czyste pojęcia rozumienia.
Analizuje kompleksy pojęć. Pojęcia jako empiryczne lub nieempiryczne
stanowią materię sądów analitycznych a priori115. Synteza a priori jest
z kolei połączeniem niezależnych składników poznania. Wiążąc się
z czystą naocznością, podlega również logicznym sądom. Liczba funkcji
logicznych w sądach odpowiada liczbie czystych pojęć intelektu, które
w aprioryczny sposób odnoszą się do przedmiotów naoczności. Jak pisze
Kant, logiczna funkcja sądzenia/myślenia podpada pod kategorie: ilości,
jakości, stosunku i modalności. Cassirer, postępując intelektualną drogą
Kanta, eksponuje kompletną tabelę czystych funkcji rozumu. Kategorie
ujęte w prawa/reguły biorą udział w procesie poznania stającego się
przedmiotu, nadając mu aprioryczną postać i warunkując proces przyporządkowania zmysłom oraz podlegania apriorycznym warunkom intelektu116. Innymi słowy, abstrakcyjne kategorie jako pojęcia czystego rozumu przyjmują kształt form logicznego sądu, także praw czystego
rozumu.
„Der Begriff eines Noumenon ist also bloß ein Grenzbegriff, um die Anmaßung
der Sinnlichkeit einzuschränken, und also nur von negativem Gebrauche”. Ibidem,
s. 625.
114
Zob. ibidem.
115
„Alle analytische Urteile beruhen gänzlich auf dem Satze des Wiederspruchs,
und sind ihrer Natur nach Erkenntnisse a priori, die Begriffe, die ihnen zur Materie
dienen, mögen empirisch sein, oder nicht”. Por. I. Kant: Prolegomena zu einer jeden
künftige Metaphysik…, s. 125, A25–A26. Por. Idem: Prolegomena do wszelkiej przyszłej
metafizyki…, s. 21.
116
„Jetzt soll die Möglichkeit, durch Kategorien die Gegenstände, die nur immer unseren Sinnen vorkommen mögen, und zwar nicht der Form ihrer Anschauung, sondern
den Gesetzen ihrer Verbindung nach, a priori zu erkennen, also der Natur gleichsam
das Gesetz vorzuschreiben und sie so gar möglich zu machen erklärt werden”. I. Kant:
Kritik der reinen Vernunft…, s. 153, 204, B159, B202. Idem: Krytyka czystego rozumu…,
s. 171, 198, B160, B202.
113
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Kantowsko-Cohenowskie ujęcie problemu czystych pojęć intelektu
jako systemu syntetycznych zasad decyduje o ważności i prawdziwości
systemu kategorii. System syntetycznych zasad czystego intelektu jest kamieniem probierczym całego systemu kategorii117. Cassirer przypomina,
że kwestię formy logicznego sądzenia, abstrakcyjnych kategorii, a także
przekształceń, w ramach których pojęcia czystego rozumienia stają się
zasadami czystego rozumienia, podejmuje Hermann Cohen w Kants
Theorie der Erfahrung. To jemu – twierdzi neokantysta – filozofia zawdzięcza rzetelny wykład poglądów Kanta, zwłaszcza zaś problematyki
relacjonizmu. Funkcji/relacji przysługuje szczególna logiczna ważność,
wyrażająca się w przejściach ustalonych nie dowolnym, lecz koniecznym
prawem. Funkcja ta łączy różnorodne reprezentacje w sądzie, natomiast
wszelki zmysłowy element zyskuje dzięki niej obiektywną ważność. Dodatkowo jednoczy ona w sądzie różnorodne przedstawienia, tym samym
nadaje im jedność. Ta sama funkcja jednoczy w syntezie różnorodne
przedstawienia naoczności. Jedność tę stanowi czyste pojęcie intelektu.
Intelekt jako władza poznawcza, posługując się pojęciami, tworzy za pośrednictwem analitycznej jedności logiczną formę sądu. Wykorzystując
syntetyczną jedność
tego, co różnorodne w naoczności w ogóle, [intelekt wprowadza – A.M] pewną logiczną treść transcendentalną, dzięki której
[pojęcia jako kategorie – A.M.] nazywają się czystymi pojęciami
intelektu, odnoszącymi się a priori do przedmiotów – [to – A.M.]
coś, czego nie może sprawić logika ogólna118.
„Diese Leistung eignet indes nicht der abstrakten Kategorie als solcher, sondern
sie tritt erst in jener konkreten Fassung hervor, die die Begriffe des reinen Verstandes
dadurch erhalten, daß sie sich zu Grundsätzen des reinen Verstandes umformen. Es ist
eines der fundamentalen Verdienste von Cohens Kant-Werken, daß sie dieses Verhältnis zum erstenmal in voller Klarheit bestimmt haben. Das System der synthetischen
Grundsätze – dies wird hier immer von neuem eingeschärft – bildet den eigentlichen
Prüfstein für die Gültigkeit und Wahrheit des Kategoriensystems”. E. Cassirer: Kants
Leben und Lehre…, s. 169. Por. H. Cohen: Kants Theorie der Erfahrung. Berlin 1885,
s. 242.
118
„[…] sondern die reine Synthesis der Vorstellungen, auf Begriffe zu bringen, lehrt
die transz. Logik. Das erste, was uns zum Behuf der Erkenntnis aller Gegenstände
117
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Logika ta zajmuje się analizą podpadających pod przedmioty pojęć
i sądów, które wynikają z przyjmowania takich przedmiotów jako substratów (Substrate). Przedmioty te są dane w faktycznych, możliwych lub
koniecznych relacjach. Te funkcje/relacje są postaciami doświadczenia
określającymi warunki definiujące przedmiot w odniesieniu do czystych
form naoczności – czasu i przestrzeni – oraz czystych pojęć intelektu,
czyli kategorii. Funkcja, wiążąca formy czystej naoczności, a zarazem
określająca kategorie, staje się źródłem systematycznej jedności. Czas
i przestrzeń są dane w uniwersalnych zasadach.
Badania nad syntetycznym poznaniem a priori, którego możliwość stanowi podstawę pracy filozoficznej Kanta, obejmują kwestie
niesubstancjalnego czasu i niesubstancjalnej przestrzeni, czyniąc je
archetypami centralnych relacji pomiędzy skończonością i nieskończonością lub uniwersalnością/powszechnością i indywidualnością/
szczegółem. Niesubstancjalność czystych form naoczności, na którą
wskazuje Kant, przejawia się w niepunktowym, niezłożonym z elementów charakterze przestrzeni oraz w podobnie przedstawionej
koncepcji czasu, rozumianego także jako bezsubstancjalny. Sfera czasu
i przestrzeni powstaje w syntezie koegzystencji i następstw119. Czas i przestrzeń to pojęcia czyste, wolne od wszelkiej empirii, apriorycznie
przedstawiane w umyśle. Kant określa je mianem wielkości ciągłych.
Jako quanta continua nie posiadają części, a „punkty i chwile są jedynie granicami”120. Przestrzeń jest formalnym warunkiem a priori,
umożliwiającym wszelkie zewnętrzne doświadczenie. W odróżnieniu
od przestrzeni fizycznej Kantowska przestrzeń formalna jest idealną
przestrzenią umysłu, którą stanowią pojęcia czyste, natomiast właściwe
a priori gegeben sein muß, ist das Mannigfaltige der reinen Anschauung […]”. I. Kant:
Kritik der reinen Vernunft…, s. 116, B105, A77.
119
„Der Raum entsteht uns nicht, indem wir ihn aus Punkten, die Zeit nicht, indem
wir sie aus Augenblicken, gleich als wären es dingliche Bestandteile, zusammensetzen;
vielmehr sind Punkte und Augenblicke (und damit mittelbar überhaupt alle Gebilde
in Raum und Zeit) nur durch eine Synthesis setzbar, in der uns die Form des Beisammen überhaupt oder des Nacheinander überhaupt ursprünglich entsteht”. E. Cassirer:
Kants Leben und Lehre…, s. 155–156.
120
„Punkte und Augenblicke sind nur Grenzen, d.i. bloße Stellen ihrer Einschränkung”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 211, s. B212, A170.

127

128

Rozdział 2. Cassirerowska wykładnia myśli Immanuela Kanta

jej – powstające w syntezie czasu i przestrzeni – przedmioty rozważamy
jako quanta121.
Tylko w tym, co trwa, możliwe są stosunki czasowe, albowiem
równoczesność i następstwo są jedynymi stosunkami w czasie,
czyli to, co trwa, stanowi podłoże empirycznego przedstawienia
samego czasu, w którym jedynie jest możliwe wszelkie określenie
czasowe. Trwałość wyraża w ogóle czas jako stały odpowiednik
wszelkiego istnienia zjawisk, wszelkiej wymiany i wszelkiego towarzyszenia. Albowiem wymiana nie dotyczy samego czasu, lecz
tylko zjawiska w czasie […]. Jedynie dzięki temu, co trwa, wszelki byt w różnych częściach szeregu czasowego uzyskuje po kolei
pewną wielkość, którą nazywamy trwaniem (Dauer)122.
Cassirer, postępując drogą Kanta, wskazuje na istnienie trzech czasowych modi, których zewnętrznym wyrazem jest trwanie (Beharrlichkeit), następstwo (Folge) oraz możliwość równoczesnego istnienia
(Zugleichsein). Te czasowe momenty są tworzone wciąż na nowo. Są
sposobami czasowego określenia. Sposoby czasowego określenia wymagają jednak idealnej syntezy rozumu jako „powszechnego założenia dla
transcendentalnej formy doświadczenia”123.
Transcendentalny idealizm Kanta, wyrażający się w apriorycznych
syntezach rozumu, nie ma na celu zupełnego wyeliminowania osobliwej natury wiedzy empirycznej; jego zasadnicza wartość przejawia się
w twierdzeniach natury empirycznej124. W końcu w powziętych przez
Kanta analizach ujawnia się przecież swoisty dualizm zmysłowości
i intelektu. Dzieje się tak, ponieważ o ile o przedmiocie rzeczywistości
fizycznej przesądzają określone typy postrzegania zmysłowego, o tyle
„Raume und der Zeit die Gegenstände selbst durch gleichförmige Synthesis
schaffen, indem wir sie bloß als Quanta betrachren”. Ibidem, s. 620, A723, B751.
122
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre?…, s. 214.
123
Por. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 178. Zob. I. Kant: Krytyka czystego
rozumu…, s. B219, s. 209.
124
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 157. Por. Idem: Kant’s Life and
Thought…, s. 162.
121
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o przedmiocie intelektu, na przykład obiekcie matematycznym, decyduje czysta, idealna postać myśli, wyrażona logicznym wnioskiem.
Dlatego oczywistym błędem jest uzależnianie czystych, matematycznych określeń od danych doświadczenia. Doświadczenie zmysłowe
z racji nieścisłości empirycznego pomiaru jest nośnikiem wiedzy
niepewnej. Aby poznanie miało swą przedmiotową realność, a więc
czerpało z przedmiotu swoje znaczenie i sens, sam przedmiot powinien
być – jak pisze Kant – dany, to znaczy przedstawiony w strukturach
danych naocznych125. Przedstawienie tego przedmiotu powinno zostać
odniesione do rzeczywistego bądź możliwego doświadczenia. Faktyczny
przedmiot jest dany w określonej formie rzeczywistości. Warunkuje go
eksperyment, doświadczenie oraz wiedza fizyczna. Naturę, będącą zbiorem rzeczy materialno-fizycznych, podporządkowanych uniwersalnym
prawom, stanowi bowiem całość przedmiotów możliwego doświadczenia. Poznanie natury wymaga wcześniejszego uchwycenia jej w system.
Potwierdzają to Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki Kanta,
w których uznaje on, że „natura jest istnieniem rzeczy, o ile istnienie
to określone jest prawem ogólnym”126. Cassirer dodaje, że warunki
możliwości doświadczenia fundują wszelkie możliwe powszechne
prawa natury. System natury oczekuje systemu praw. Istnieje jednak
„Wenn eine Erkenntnis objektive Realität haben, d.i. sich auf einen Gegenstand beziehen, und in demselben Bedeutung und Sinn haben soll, so muß der Gegenstand auf irgend eine Art gegeben werden können”. Zob. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 199, A156, B195. Zob. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. A156,
B195.
126
„Natur ist das Dasein der Dinge, so fern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist. Sollte Natur das Dasein der Dinge an sich selbst bedeuten, so würden wir sie
niemals, werden a priori noch a posteriori, erkennen können”. I. Kant: Prolegomena
zu einer jeden künftigen Metaphysik…, s. 159, A72, A73. Idem: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki…, s. 49. „»Natur«, so definiert Kant daher, »ist das Dasein der
Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist«”. Zob. E. Cassirer: Kants
Leben und Lehre…, s. 160. W Prolegomenach do wszelkiej przyszłej metafizyki Kant
pyta o materialne i formalne znaczenie natury. W pierwszym znaczeniu rozpatruje ją
także w Estetyce transcendentalnej. Natura przyjmuje tutaj rolę naoczności jako ogółu
zjawisk. W znaczeniu drugim natura to ogół prawideł, którym podlegają wszelkie zjawiska. Taką wykładnię natury prezentuje filozof w Logice transcendentalnej. I. Kant:
Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik…, s. 186–189, A109–A113. Zob. Idem:
Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki…, s. 73–74.
125
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„wiele praw natury, o których wiedzieć możemy wyłącznie dzięki doświadczeniu, wszelako prawidłowości w powiązaniu zjawisk, tj. natury
w ogóle, nie możemy poznać dzięki żadnemu doświadczeniu, gdyż
samo doświadczenie wymaga takich praw, które a priori leżą u podstaw
jego możliwości”127. Doświadczenie – o które według Cassirera pyta
Kant – będąc złożeniem naoczności i rozumienia, nie jest rodzajem
rzeczy, lecz trybem wiedzy128. Jest procesem stopniowo kształtującym
się pod wpływem zespołu określonych, uniwersalnych metod i warunków; z racji bycia procesem jest możliwością. Dlatego Cassirer pisze:
„możemy określić warunki kształtowania się tego procesu, ale nie
jego wynik”129.
W konsekwencji prowadzonych analiz Kant twierdzi, że wyłącznie
świadomość, w której skupiają się zmysłowe przedstawienia, zapoczątkowuje intelektualny, wspomagany prawidłem proces myślenia; ten
umożliwia doświadczenie. Każde zdarzenie powinien zatem poprzedzać
aprioryczno-intelektualny warunek ustalający prawidło, „wedle którego
zdarzenie to następuje, zawsze i z koniecznością, po czymś innym”130,
z zaznaczeniem, że odwrotny kierunek ruchu jest niemożliwy. W procesie myślenia rozum sięga w swym asertorycznym użyciu poza obszar
oddziaływania zjawisk i wchodzi w sferę noumenorum. Asertoryczne
użycie rozumu wiąże się w filozofii Kanta z sądem, w którym wszelkie
stwierdzenia i przeczenia są odbierane jako rzeczywiste/prawdziwe.
Kant pisze: „Zdanie asertoryczne orzeka o logicznej rzeczywistości,
127
„Und da wir die allgemeinen Gesetze, derselben nicht von der Natur vermittelst der Erfahrung, sondern umgekehrt die Natur, ihrer allgemeinen Gesetzmäßigkeit
nach, bloß aus den in unserer Sinnlichkeit und dem Verstande liegenden Bedingungen
der Möglichkeit der Erfahrung suchen müssen”. I. Kant: Prolegomena zu einer jeden
künftigen Metaphysik…, s. 188, A112.
128
Por. „Die »Ehrfahrung«, nach deren Möglichkeit wir fragten, war uns nicht
eine besondere Art von Ding, sondern eine spezifische »Erkenntnisart«”. E. Cassirer:
Kants Leben und Lehre…, s. 195.
129
„Aber, von diesem Standpunkt aus betrachtet ist sie für uns kein abgeschlossenes
Produkt, sondern ein Prozeß, der sich fortschreitend gestaltet. Die Bedingungen dieses
Prozesses, nicht sein Ende ist es, was wir bestimmen können”. Ibidem, s. 195.
130
Zob. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 217, A178, B221. Idem: Krytyka czystego rozumu…, A194, B239, s. 221.
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czyli o prawdziwości”131. Logika wymaga włączenia procesu poznawania
w intelekt, „tak, że najpierw sądzi się coś w sposób problematyczny,
potem zaś asertorycznie, wreszcie [uznaje się za – A.M.] konieczne
i apodyktyczne, przeto te trzy funkcje modalności można nazwać także
tyloma momentami myślenia w ogóle”132.
Założenie warunku możliwości obiektywnego następstwa elementów
doświadczenia nie jest jednak właściwą treścią pojęcia przyczynowości.
Wysnucie pojęć z doświadczenia jest możliwe, gdy wcześniej pojęcia te
zostaną niejako podłożone pod doświadczenie lub, jak twierdzi Kant,
gdy „włożyliśmy je w doświadczenie i dopiero przez tamte pojęcia
urzeczywistniliśmy to doświadczenie”133. Stanowisko to świadczy
o racjonalizmie uczonego. Intelekt jako władza poznawcza dyktuje
aprioryczne prawa zmysłowej naturze, sam jednak pozostaje wobec niej
niezależnym134. Ta poznawcza władza jest zdolnością formułowania prawideł. Intelekt prawodawczo kieruje naturą, a jednocześnie syntetycznie
i jednocząco porządkuje różnorodność zjawisk; z kolei doświadczenie
jest – jak za Kantem powtarza Cassirer – rodzajem poznania jako logicznego sądzenia, którego domaga się rozum. Podnosząc kwestię poznania,
Kant odżegnuje się od prób wskazywania cech badanego przedmiotu,
określając go wyłącznie pojęciowo. Jedynie przedmiot uchwycony w po„Das assertorische sagt von logischer Wirklichkeit oder Wahrheit […]”. Zob.
I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 115, A76, B101. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 114, A76.
132
„[…] das Antecedens im Obersatze problematisch, im Untersatzeassertorisch
vorkommt, und zeigt an, daß der Satz mit dem Verstande nach dessen Gesetzen schon
verbunden sei, der apodiktische Satz denkt sich den assertorischen durch diese Gesetze
des Verstandes selbst bestimmt, und daher a priori behaupted, und drückt auf solche
Weise logische Notwendigkeit aus”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 115, A76,
B101.
133
„Auf solchen Fuß würde eben, daß alles, empirisch sein, und die Regel, die er
verschafft, daß alles, was geschieht, eine Ursache habe, würde eben so zufällig sein,
als die Erfahrung selbst […]”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 231, A196. Idem:
Krytyka czystego rozumu…, s. A196, s. 224.
134
„Wir müssen aber empirische Gesetze der Natur, die jederzeit besondere Wahrnehmungen voraussetzen, von den reinen, oder allgemeinen Naturgesetzen, welche,
ohne daß besondere Wahrnehmungen zum Grunde liegen […]”. I. Kant: Prolegomena
zu einer jeden künftigen Metaphysik…, s. 189. Idem: Prolegomena do wszelkiej przyszłej
metafizyki…, s. 75.
131
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jęciach, jako związek wzajemnych zależności, zaświadcza o obiektywności poznania135. Warto dodać, że w procesie obiektywizowania dokonuje
się rozdział całości doświadczenia na to, co dotyczy sfery wnętrza, oraz
na to, co zewnętrzne, a zatem dokonuje się dychotomiczny podział podmiotowego Ja i przedmiotowego świata136.
Przedmiot zmysłowy nie może być poznawany zupełnie a priori,
więc dowodząc możliwości wewnętrznego doświadczenia, Kant uzależnia go od doświadczenia zewnętrznego. „Czy zaś to lub owo rzekome
doświadczenie nie jest tylko urojeniem, trzeba wywnioskować z jego
szczegółowych właściwości i przez zestawienia z kryteriami wszelkiego
rzeczywistego doświadczenia”137. Doświadczenie jest możliwe dzięki
spostrzeżeniu. Złączoną w koniecznym związku czasowym wielość spostrzeżeń wiążą aprioryczne zasady. Cassirer zauważa, że Kant, pytając
o możliwość apriorycznego poznawania przedmiotów uchwytywanych
zmysłami, zwraca szczególną uwagę na reguły i prawa ich powiązań138,
albowiem u podstaw każdego doświadczenia zawsze leży reguła. Relację
tych spostrzeżeń wraz ze stanowiącymi je zasadami Kant określa mianem analogii, które – wywodząc się z matematyki – na gruncie filozofii
135
„Wird indes der Einzelgegenstand nur in seiner Besonderung genommen, so erfüllt er damit noch nicht den eigentlichen Begriff der »Natur«: Denn das System der
Natur will ein System von Gesetzen sein, geht somit nicht auf das isolierte Objekt als
solches, sondern auf die durchgängige Verknüpfung der Erscheinungen und auf die
Form wechselseitiger Abhängigkeit, in welcher sie zueinander stehen. Mit diesem Gedanken sind wir zu einer neuen Gruppe von Grundsätzen hingeführt, die die prinzipiell Voraussetzung nicht sowohl für die Setzung von Einzeldingen, als vielmehr für
die Setzung von Verhältnissen aussprechen sollen”. Por. E. Cassirer: Kants Leben und
Lehre…, s. 176.
136
„Das empirische Selbstbewußtsein geht dem empirischen Gegenstandsbewußtsein nicht zeitlich und sachlich voran; sondern in ein und demselben Prozeß der Objektivierung und Bestimmung scheidet sich für uns das Ganze der Erfahrung in die
Sphäre des »Inneren« und »Äußeren«, des »Ich« und der »Welt«”. E. Cassirer: Kants
Leben und Lehre…, s. 189. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 254. B274. Idem:
Krytyka czystego rozumu…, s. 243, B274.
137
Ibidem, B279.
138
„[…] ohne diese (Gesetz) ihre Tauglichkeit würde nicht erhellen, wie alles, was
unseren Sinnen nur vorkommen mag, unter den Gesetzen stehen müsse, die a priori
aus dem Verstande allein entspringen”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 154.
Por. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. B160.
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przedstawiają „równość dwu stosunków jakościowych”139. Autor Krytyki
czystego rozumu wymienia trzy analogie doświadczenia: zasadę trwałości substancji, w myśl której substancje, koegzystując w przestrzeni, są
spostrzeżeniami; zasadę następstwa czasowego wedle prawa przyczynowości oraz zasadę równoczesnego istnienia wedle prawa wzajemnego
działania lub wspólnoty. W pierwszej z wyróżnionych analogii Kant
sugeruje, że zmiany doświadczamy wyłącznie w relacji do substancji,
która decyduje o jedności doświadczenia140. Drugą analogią suponuje, że
czasowe zmiany stanu substancji dokonują się w wyniku działania prawa
zależności przyczynowo-skutkowej, zwanego także zasadą przyczynowości. Zasada ta jest warunkiem możliwości wszelkiego doświadczenia,
którego formalnymi warunkami są – jak pisze Cassirer – czysty ogląd
i czyste pojęcia rozumu141. Trzecią analogię, którą stanowi Kantowska
zasada równoczesnego istnienia, Cassirer nazywa zasadą koegzystencji:
współistnienia – jego podstawę określa prawo wspólnoty.
W przekonaniu Cassirera Kantowskie analogie doświadczenia są
zasadami powstającymi w odniesieniu do matematyki, na gruncie której
analogia „jest uniwersalnym wyrażeniem dla jakiegokolwiek rodzaju
proporcji”142. Analogie doświadczenia pozwalają – jak twierdzi Cassirer –
określić trzy reguły czasowe decydujące o relacjach czasowych. Analogie doświadczenia to także zasady regulatywne, pozwalające złączyć
O. Höffe: Immanuel Kant. Tłum. A.M. Kaniowski. Warszawa 2003, s. 114.
I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 219, B223, 224.
141
Otfried Höffe sugeruje, że aby poświadczyć aktualność Kantowskiej myśli, niemiecki fizyk Carl Friedrich von Weizsäcker dąży do połączenia pierwszej analogii z fizyczną teorią prawa zachowania energii. Zob. O. Höffe: Immanuel Kant…, s. 115–121.
I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 225, B232.
142
„Wenn Kant diese Grundsätze als die »Analogien der Erfahrung« bezeichnet, so
folgt er hierin dem mathematischen Sprachgebrauch der Zeit, in welchem die »Analogie« als der allgemeine Ausdruck für jede Art der Proportion gebraucht wurde. Die
grundlegende Proportion aber, die es hier festzustellen gilt, ist die gegenseitige Stellung, die die einzelnen Erscheinungen in Raum und Zeit besitzen: also das objektive Verhältnis ihres Beisammen und Nacheinander”. E. Cassirer: Kant Leben und
Lehre…, s. 176. „When Kant calls these principles the »Analogies of Experience«, he is
following the way of speaking of the mathematics of his time, in which the term
»analogy« was used as the universal expression for any kind of proportion”. Idem:
Kant’s Life and Thought…, s. 182.
139

140
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przedmiot z faktami spostrzeżenia. Zgodnie z postulatem Kanta proces
poznawania rzeczywistości rzeczy wymaga bowiem spostrzeżenia
przedmiotu, którego Dasein „ma być poznane, pozostającego jednak
w związku z jakimkolwiek rzeczywistym spostrzeżeniem, w związku
określonym przez analogie doświadczenia, które ukazują wszelkie realne powiązanie w jednym doświadczeniu w ogóle”143. W syntetycznej
jedności doświadczenia jako syntetycznej jedności naoczności rozpoznajemy przedmiot. Doświadczenie nie jest sumą rzeczy, lecz stanowi
podstawę syntetycznej jedności zjawisk, o której decyduje pojęciowa
synteza przedmiotu zjawisk. Nieobecność syntezy w procesie poznania
czyni doświadczenie zwykłą, niepodpadającą pod transcendentalną
jedność apercepcji, rapsodią spostrzeżeń144. O ile jedność analityczna
jest logiczną formą myślenia, o tyle przedmiot jest postrzegany w syntetycznej jedności naoczności. Formy syntetycznej jedności są formami
sądzenia. W spostrzeganiu zaznacza się aktywny udział empirycznej
świadomości. Spostrzeżenie kształtowane przez wrażenia jest świadomością empiryczną, której antycypacje (prolepsis) należą do drugiej
wyróżnionej przez Kanta zasady.
Kantowska zasada antycypacji spostrzeżenia (Antizipationen der
Wahrnehmung) akcentuje rolę wielkości intensywnej, czyli fizyczno-matematycznego stopnia, który bierze udział w określaniu zmysłowego
przedmiotu. Z tego powodu zasada antycypacji spostrzeżenia uznawana
jest za rozszerzającą znaczenie matematyki determinującej sposób
konstytucji przedmiotu. Zasada ta „określa warunek, pod którym
intelekt uzyskuje na podstawie subiektywnych wrażeń subiektywnie
ważny sąd spostrzeżeniowy”145. Kant twierdzi że to, co realne i będące
przedmiotem wrażenia w zjawisku, posiada pewien stopień, a zatem
143
„[…] fordert Wahrnehmung, mithin Empfindung, deren man sich bewusst ist,
zwar nicht eben unmittelbar, von dem Gegenstande selbst, dessen Dasein erkannt werden soll […]”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 254, 280, A255, B275. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 242, A225, B275.
144
„[…] auf einer Synthesis nach Begriffen vom Gegenstande der Erkenntnis, sondern eine Rhapsodie von Wahrnehmungen sein würde […]”. Por. I. Kant: Kritik der
reinen Vernunft…, s. 200, A155–A157, B196. Por. Idem: Krytyka czystego rozumu…,
s. 193, A155–A157, B195–196.
145
O. Höffe: Immanuel Kant…, s. 113.
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wielkość intensywną. Spostrzeżenie związane z empirią i świadomością empiryczną może więc – pisze Kant – stopniowo przekształcić się
w pozbawioną realności, czystą, formalną świadomość a priori wszelkiej różnorodności danej w czasie i przestrzeni. Tym samym poznanie
pozwalające poznać w aprioryczny sposób to, co przynależy do świata
poznania empirycznego, jest antycypacją146. Innymi słowy, antycypacją
są wszelkie aprioryczne składniki wrażenia, gdyż wszelkie stosunki
spostrzeżeń budowane na bazie prawa żądają poznawczej konieczności.
Synteza spostrzeżeń stanowi początek myślenia fizyczno-zmysłowej
rzeczy, co zgadza się z poznawczym ujmowaniem zjawisk w procesie
aprehensji.
Proces ujmowania jest czynnością syntezy zjawisk, jest regułą leżącą
u podstaw porządku spostrzeżeń. Czynność ta polega na wiązaniu
następujących po sobie treści. Właściwe ujmowanie/aprehensja jest
stopniowym, płynnym przepływem treści i jako takie ma subiektywny
charakter147. Ta znamienna dla ujmowania/aprehensji subiektywność
sprawia, że kwestia jej obiektywnej pewności staje się wątpliwa. Subiektywność nie może więc w żaden sposób determinować przedmiotu.
Proces ujmowania jako subiektywny pozwala podjąć zagadnienie niepodzielnego teraz, któremu odpowiada wyłącznie zmysłowa zawartość,
myślana jako zmieniające się momenty. Synteza zjawisk działa zatem
w tym samym akcie co synteza reprodukcji, innymi słowy, podobnie
jak synteza reprodukcji jest ona niepodzielnym, podstawowym aktem.
Dokonując tych rozróżnień, Cassirer powtarza za Kantem, że forma
poznania pozwalająca apriorycznie poznać i określić materię poznania
empirycznego jest jego antycypacją. Ponieważ jednak w zjawiskach
zawsze jest coś (wrażenie), czego się nigdy nie poznaje a priori i co stanowi właściwą różnicę między poznaniem empirycznym a poznaniem
a priori, wynika stąd, że wrażenie to „jest właściwie tym, czego się
w ogóle nie da antycypować”148.
E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 172–173. Zob. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 208–215, B208–B218, A266–A276; Idem: Krytyka czystego rozumu…,
s. 202–208.
147
Por. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 182.
148
„Man kann alle Erkenntnis, wodurch ich dasjenige, was zur empirischen Erkenntnis gehört, a priori erkennen und bestimmen kann […]”. I. Kant: Kritik der
146
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Czytając Kanta, człowiek staje w obliczu transcendentalności oraz
problemu aprioryczności, doświadczenia i sądów. Filozofia transcendentalna zapowiada rewolucję intelektualną, której wyrazem jest skupiony
na podmiocie krytyczny idealizm. Postać krytycznego idealizmu oddziela Kant od jego wszelkich wcześniejszych form, począwszy od sceptycznej i problematycznej wersji idealizmu Kartezjusza – który wszelki
empiryczny brak wątpliwości upatruje w fakcie: Istnieję – kończąc na
dogmatycznym idealizmie George’a Berkeleya postulującego niemożliwość przestrzeni i stanowiących ją rzeczy. Krytyczna filozofia Kanta
zawiera postulat złączenia sfery doświadczenia rzeczy z wewnętrznym
doświadczeniem samego siebie, co manifestuje myśl kartezjańska. Zaproponowany przez Kanta projekt filozofii krytycznej Cassirer nazywa
systemem idealizmu, kształtowanym przy udziale najwyższej racjonalnej zasady, określającej wszystko w sposób a priori. Jak twierdzi marburczyk, w tej idealistycznej refleksji transcendentalny podmiot „jest
rozumem samym w jego uniwersalnych i szczególnych funkcjach”149.
Dokonany za sprawą Kanta przewrót inspiruje jego następców.
Jednym z nich jest Karl Leonhard Reinhold. Dokonując próby ujęcia
filozofii Kanta w system, poszukuje on naczelnej, stałej zasady, która
mogłaby stanowić jego podstawę. Zakłada, że przedstawienie odróżnia
się w świadomości od tego, co przedstawia i przedstawiającego, a zarazem odnosi się do obydwu. Sformułowane przez Reinholda zdanie
funkcjonuje pod ogólną nazwą zasady świadomości. Kantowska krytyka
jest nauką o świadomości i nową teorią przedmiotu, co uzewnętrznia się
w jego znanym złączeniu warunków możliwości doświadczenia z warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia. Według Reinholda
reinen Vernunft…, s. 209, A169, B209. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. A167,
B209, 203.
149
„Das »Subjekt«, von dem hier überall die Rede ist, ist daher kein anderes als die
»Vernunft« selbst in ihren allgemeinen und ihren besonderen Grundfunktionen. Und
lediglich in diesem Sinne können wir Kants System als ein System des »Idealismus«
bezeichnen: Die Idealität, auf die es sich bezieht und stützt, ist die der obersten Vernunftgrundsätze, in der alle speziellen und abgeleiteten Ergebnisse schon in irgendeiner Weise vorgebildet und durch die sie »a priori bestimmt« sein müssen”. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 187. Por. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…,
s. B275.
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teoria świadomości jest teorią spostrzeżenia, w myśl której poznanie jest
świadomością przedstawionego przedmiotu, z kolei samoświadomość
jest przedstawiającym podmiotem. Jego zdaniem filozofia pyta o nieredukowalną podstawę przedstawienia, jego nieredukowalny fakt, którym
ustanawia świadomość150. Ponadto o wyjątkowości procesu świadczą
konieczne w przekonaniu Reinholda warunki przedmiotowości i uświadomienia, które poznanie to musi spełnić. Zdaniem Cassirera w filozofii
Reinholda dokonuje się oddzielenie logicznej funkcji poznania od pytania o substancję151. Tworzy on system, do którego Krytyka czystego
rozumu jest jedynie propedeutyką. Podobnie postępują niemieccy
filozofowie: Friedrich Heinrich Jacobi oraz Christoph Gottfried
Bardili152. Ten pierwszy, zwalczając Spinozjańską logiczno-matematyczną
i dogmatyczną myśl metafizyczną oraz wskazując na trudności nauki
Kanta, analizuje system jego transcendentalnej filozofii, w szczególności
problematykę idealizmu.
Różnica analitycznych i syntetycznych sądów Kanta oraz pogląd, że
tylko to w rzeczy a priori poznajemy, co sami w nią wkładamy, w przełożeniu na przekonanie, iż przedmiot poznajemy jedynie w granicach,
które wyznacza poznającemu jego myśl, rozumienie oraz intelekt,
ukierunkowuje refleksję na logikę, matematykę i matematyczną teorię
ciągów. Dlatego „teraz nie możemy w żaden sposób w rzeczywistości
150
Świadomość, o której pisze Reinhold, jest rozdwojona na podmiot i przedmiot.
Podstawą tego rozdwojenia jest ona sama. Rozdwojenie to zawiera się w niej samej.
Świadomość jest zatem podstawą wszelkiego poznania. Swoistej modyfikacji teorii
Reinholda dokonuje Salomon Maimon, nazywając zasadę świadomości zasadą możliwego określenia.
151
E. Cassirer: Reinholds Elementarphilosophie. In: Idem: Das Erkenntnisproblem
in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 3…, s. 36.
152
„Wechselnd wie der eigene philosophische Standpunkt Reinholds und wie das
Schicksal seiner Lehre ist auch das Urteil der Geschichte über Reinhold gewesen. Das
Bild dieses Denkers, der nacheinander und mit immer gleicher subjektiver Aufrichtigkeit und Überzeugung von Kant zu Fichte, von Fichte zu Jacobi, von Jacobi zu Bardili
überging, scheint jeder Fixierung zu widerstreben. In den Kreisen der ersten Schüler
und Anhänger gilt Reinhold nicht nur als der berufenste Interpret Kantischer Lehren,
sondern auch als derjenige, der die Aufgabe, die Kant nur gestellt, erst wahrhaft erfüllt
habe, indem er das System schuf, zu dem die »Kritik der reinen Vernunft« nur die »Propädeutik« bildet”. Ibidem, s. 32.
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myśli tworzyć substancji, a jedynie poprzez ruch i zestawienia ruchów
wiązać pojęcia i zestawienia pojęć”153.
Zainteresowanie myślą Kanta wykazuje także Jakob Sigismund Beck,
który docenia i akcentuje między innymi znaczenie metody transcendentalnej, zwłaszcza rozwijanej na jej gruncie analityki. Analityczno-dyskursywne dzielenie pojęć określa sens krytycznego sposobu myślenia. Jak podaje Cassirer, zdaniem Becka Kant sprowadza „analityczną
jedność »conceptus communis« do syntetycznej jedności apercepcji, ta
ostatnia jest oznaczana jako »punkt kulminacyjny«, z którym człowiek
łączy wszelkie użycie rozumu, nawet całą logikę i transcendentalną
filozofię”154.
Transcendentalność, wiążąc subiektywność z obiektywnością, dotyczy procesu poznania: poznania przedmiotu oraz koniecznej, apriorycznej możliwości tego poznania. Subiektywność, o której pisze Cassirer,
powołując się na filozofię Kanta, nazywana jest – w przeciwieństwie
do subiektywności psychologicznej – subiektywnością rozumu. Stanowisko to dotyczy zasad oraz powszechnych i ogólnie obowiązujących
aksjomatów budowy poznawanego przedmiotu. Proces poznania i fundowany na przedmiocie problem reprezentacji stanowi dla Cassirera
pomoc w rozstrzyganiu problemu obiektywności. Obiektywność, zarówno teoretyczna, etyczna, jak i estetyczna, jest złączoną zawartością
świadomości, określoną formą przestrzennego uporządkowania rzeczy,
konstruowanego ustawicznie i systematycznie z wykorzystaniem praw
matematyczno-geometrycznych.
Konstrukcję tę stanowi także transcendentalizm: porządek czystych
form naoczności, ufundowany – jak uważa Cassirer – na apriorycznych
prawach działania intelektu. Poznanie aprioryczne warunkuje transcendentalna zasada matematyki, umożliwiając zastosowanie ścisłej
i czystej matematyki do przedmiotu doświadczenia155. Wbrew odkryciu
Por. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der
neueren Zeit. Bd. 3…, s. 18–19.
154
Ibidem, s. 72.
155
„Denn er ist es allein, welcher die reine Mathematik in ihrer ganzen Präzision auf
Gegenstände der Erfahrung anwendbar macht, welches ohne diesen Grundsatz nicht so
von selbst erhellen möchte, ja auch manchen Wiederspruch veranlasset hat”. I. Kant:
Kritik der reinen Vernunft…, s. 207, B206; Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 201, B206.
153
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tradycyjna, spekulatywna metafizyka nie uczestniczy w naukowym
poznaniu, lecz wikła się w nierozstrzygalne spory. Pytając o Boga, świat,
duszę i wolność, dokonując próby racjonalnego rozstrzygnięcia zagadnienia transcendentnych, heurystycznych i apelatywnych idei rozumu,
stawia pytania wychodzące ponad doświadczenie i potwierdza tym
swoją bezradność. Z tego powodu Kant zastępuje dotychczas rozważany
świat poznania krytyczną etyką i działaniem moralnym. Światem,
w którym najwyższą moralną wartością jest autonomia i związane z nią
pojęcie wolności. Cassirer zaznacza, że Kant rozstrzyga kwestie metafizyki w odniesieniu do etyki, która winna uczynić człowieka godnym
zaznania szczęśliwości156. Nawołując do badań na gruncie metafizyki,
wskazuje na rygoryzm pracy i obowiązku oraz powagę powinności. Te
dotyczą jednak niespekulatywnego rozumu praktycznego, stanowiącego
przedmiot jego Krytyki praktycznego rozumu.
Z właściwym sobie historyczno-filozoficznym zacięciem Cassirer
przyznaje, że zachwyt nad stosowaną w etyce psychologiczną metodologią Anthony’ego Ashleya Coopera, także głębokie inspiracje myślą
Francisa Hutchesona, filozofa idei moral sense, oraz Davida Hume’a,
prekursora utylitaryzmu i zwolennika determinizmu, Kant zastępuje
zwrotem ku sferze intelligibilii157. Stwierdza między innymi, że
moralność jest jedyną prawidłowością działań, która da się wyprowadzić z zasad całkowicie a priori. Dlatego metafizyka moralności
jest właściwie czystą nauką o moralności, w której nie zakłada się
żadnej antropologii (żadnego warunku empirycznego); [a dalej,
że – A.M.] czysta nauka o moralności należy […] do osobnej
gałęzi ludzkiego i to filozoficznego poznania z czystego rozumu158.
Oznacza to, iż transcendentalna krytyka rozumu jest nowym, niedogmatycznym programem uznania możliwości metafizyki. Natomiast
metoda transcendentalna, umacniając sens Kantowskiej, dotychczas
niejasnej, sprzecznie wykładanej nauki, powinna wzbudzać zaintereso156
157
158

Por. ibidem, s. 145, A60.
Zob. E. Cassirer: Kants Leben und Lehre…, s. 128–129.
I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 614, A842, B870.
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wanie „wszystkich tych, którym »filozofia leży na sercu«”159. Transcendentalizm, polegający na wyznaczaniu granic poznania, jest metafizyką.
Ta z kolei wyrokuje o granicach poznania wypływającego z czystego
rozumu.
159
„Derartige Ankündigungen und Versprechungen müssen das lebhafte Interesse
aller derer wachrufen, denen »Philosophie am Herzen liegt«”. E. Cassirer: Der
kritische Idealismus und die Philosophie des „gesundes Menschenverstandes”. In: Idem:
Aufsätze und kleine Schriften…, s. 3. „Doch, ehe ich diese vorläufige Einleitung bei Seite
lege, ersuche ich diejenige, denen Philosophie am Herzen liegt […], wenn sie sich durch
dieses und das Nachfolgende überzeugt finden sollten […]”. Zob. I. Kant: Kritik der
reinen Vernunft…, s. 326, A320, B377; Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 305, A320,
B377.
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na tle tradycji historii filozofii
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3.1.

Wczesny Heidegger a myśl neokantowska
To, co jest rozumne, nie jest tylko rzeczywiste,
zaś to, co jest tylko rzeczywiste, nie jest jeszcze
rozumne.
Heinrich Rickert1

3.1.1.

Heideggerowski antypsychologizm
wobec tradycji badeńskiej szkoły neokrytycyzmu

W pierwszym okresie filozoficznej refleksji Martin Heidegger, kształtując niejednoznaczną, aczkolwiek skupioną na etosie bycia doktrynę,
pozostaje pod wpływem zarówno zontologizowanej, fenomenologicznej filozofii Edmunda Husserla, jak i myśli Kantowskiej oraz neokantowskiej2. Husserl jako jeden z architektów myśli Heideggera przemawia do freiburczyka żądaniem wysłania psychologizmu na filozoficzną
banicję i zaleceniem oczyszczenia logiki i logicznej propedeutyki z niepotrzebnych naleciałości, poprzez wskazanie filozofii nowej drogi
postępowania oraz nowych zadań3. Wartość filozofii krytycznej Kanta
Heidegger dostrzega w metodyczno-logicznej potrzebie „argumentowania w nauce oraz w filozofii na rzecz samej siebie”4.
H. Rickert: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische
Einleitung in die historischen Wissenschaften. Tübingen 1921, s. XVIII.
2
Krzysztof Michalski sugeruje, że „tematem całej myśli Heideggera jest niewątpliwie bycie. Jednakże – zgodnie z tym, co powyżej powiedziane – nie ma w niej żadnej
tezy o byciu, która mogłaby być uznawana za sedno doktryny. Jest tylko stale otwarty
problem bycia, stale żywe pytanie: co znaczy »być«?”. K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa 1978, s. 189.
3
„Doch haben gerade erst Husserls prinzipielle und äußerst glücklich formulierten Untersuchungen den psychologischen Bann gebrochen und eine Klärung der Logik und ihrer Aufgaben angebahnt”. M. Heidegger: Einleitung. In: Idem: Die Lehre
vom Urteil im Psychologismus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik. Gesamtausgabe.
Frühe Schriften. Abt 1. Bd. 1. Frankfurt am Main 1976, s. 64.
4
N. Leśniewski: Od Redakcji. W: Heidegger w kontekstach. Red. Idem. Bydgoszcz
2007, s. 12.
1
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Powołując się na interpretację Theodora Kisiela, należy uznać, że
filozofia Heideggera nie od razu przyjmuje formę metafilozofii, filozofii
bycia bądź wstępu do filozofii egzystencji. Początkowo jego myśli nie
kształtuje wyłącznie – jak się często mylnie przyjmuje – fascynacja
Brentanowską pracą na temat różnych znaczeń bytu u Arystotelesa5.
Zainteresowaniu problematyką ogólnej teorii bytu towarzyszy wówczas
również zwrot ku logicyzmowi i wspomnianemu już radykalnemu antypsychologizmowi. Źródłowo filozoficzną drogę freiburskiego myśliciela
wyznacza „namysł nad logiką, w szczególności tułaczką logiki w obszarze geografii nauk przyrodniczych oraz dziedzictwo neokantowskich
i neoscholastycznych nauczycieli”6. Zaangażowanie w neokrytycyzm
manifestuje się wolą przezwyciężenia psychologiczno-subiektywistycznych tendencji w filozofii, z którymi walczą współczesne Heideggerowi,
wielorako zorientowane środowiska filozoficzno-intelektualne. Pod
ich wpływem Heidegger dokonuje zwrotu w stronę myśli niepsychologicznej. Jego wyrazem jest czerpanie z pism tych, którzy, broniąc naukowości i poznawczej obiektywności filozofii, poszukują argumentów
przemawiających za tezą, w myśl której filozoficzny dyskurs Heideggera
budowany jest w bliskim powinowactwie logiki i pierwszej wśród nauk –
matematyki7.
Heidegger podejmuje wysiłek przeanalizowania i dookreślenia problemów logicznej natury myślenia. Świadczą o tym niepopularne wczesne
prace filozofa. W pierwszej, Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. Ein
W 1962 roku Heidegger pisze w liście do Williama J. Richardsona: „Musi Pan
wiedzieć, że pierwszym tekstem filozoficznym, nad którym pracowałem od 1907 roku,
była certacja Franza Brentana O wielorakim znaczeniu bytu Arystotelesa (1862)”. Zob.
C. Woźniak: Martina Heideggera myślenie sztuki. Kraków 2004, s. 23–26. Pierwotnie
dzieło Brentana nosiło tytuł: O różnych znaczeniach bytu według Arystotelesa.
6
S.G. Crowell: Husserl, Heidegger and the space of meaning. Paths toward Transcendental Phenomenology. Evanston–Illinois 2001, s. 77.
7
Zainteresowaniu problemami natury logicznej, wynikającymi z potrzeby radykalnego antypsychologizmu, towarzyszy rosnące znaczenie matematyki oraz matematyzacji obszaru logiki. Heidegger, akceptując rolę i znaczenie rachunku matematycznego,
zachowuje dystans wobec jego hegemonicznej, dominującej roli w dziedzinie logiki,
zwłaszcza logiki filozofii. Stąd, chociaż ceni matematykę za skrajny antypsychologizm,
odmawia jej przejęcia pełnej kontroli nad logiką, poprzez sprowadzenie jej wyłącznie
do wymiaru rachunku.
5
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kritisch-positiver Beitrag zur Logik z 1914 roku, zdecydowane stanowisko
antypsychologiczne zaznacza się w rozważaniach dotyczących problematyki logicznego sądu. Druga, Die Kategorien- und Bedeutungslehre
des Duns Scotus z 1916 roku, stanowiąca Habilitationsschrift, jest próbą
zinterpretowania kategorii i przedmiotu intencjonalnego zgodnie z zamysłem Dunsa Szkota/Tomasza z Erfurtu8. Oba dzieła, przynależąc do
Heideggerowskiego zbioru pism wczesnych, zawierają pisemne wyartykułowanie tezy, iż wyrażona w poznawczym sądzie logiczna rzeczywistość jest obowiązującym sensem. Stawiając tę tezę, filozof wyraźnie
oddziela charakterystyczny dla psychiki akt sądzenia od logicznej,
będącej nośnikiem sensu, zawartości sądu. Sens, jako złączenie kategorialnej formy z materiałem, dotyczy konkretnego przedmiotu jako bytu.
Przedmiot ten wypełnia czytelna treść znaczeniowa, przez którą jest on
określany.
Pisemne wypowiedzi Heideggera z lat 1914–1916, dotyczące nasyconych antypsychologizmem zagadnień logicznych, kształtują się –
o czym pisze Alfred Denker – pod wpływem silnych oddziaływań
Badeńczyków: Heinricha Rickerta i Emila Laska9. Nadto, za sprawą
filozoficznej zależności myśli Heideggera i Laska, ujawnia się pewna
metodyczna paralelność między koncepcjami fryburczyka i Wilhelma
Windelbanda, założyciela szkoły badeńskiej. Windelband, reprezentując
stanowisko antypsychologiczne, każe nazywać logikę nauką skupioną na
pryncypiach myślenia. Natomiast jego uczeń, Rickert, autor koncepcji
systemu otwartego, stawiając transcendentalne pytanie o warunki możliwości doświadczenia i nazywając logiczny proces sądzenia uznającym
prawdę poznawaniem, rozwija problem podmiotu na gruncie rozważań
Warto również wspomnieć o rozprawie Neuere Forschungen über Logik, opublikowanej na łamach „Literarische Rundschau”, w której fryburczyk analizuje znane mu
stanowiska logiczne. Podejmuje m.in. zagadnienie filozofii teoretycznej Emila Laska.
Zob. A. Przyłębski: Emila Laska logika filozofii. Poznań 1990, s. 84. Ponieważ doktorat Heideggera zawiera – jak twierdzi Otto Pöggeler – logiczne zapytanie o sens, a zatem o ens tanquam verum (czyli kwestię bycia jako bycia-prawdziwym), wpisuje się
w dyskusję z psychologizmem. Zob. O. Pöggeler: Droga myślowa Martina Heideggera.
Tłum. B. Baran. Warszawa 2002, s. 15–17.
9
Por. A. Denker: Der frühe Heidegger und die Logik der Philosophie – zwischen
Neuscholastik und Neukantionismus. In: Heidegger und die Logik. Hrsg. A. Denker,
H. Zaborowski. Amsterdam–New York 2006, s. 9–17.
8
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epistemologicznych. Heidegger, niejako wtórując Rickertowi, dodaje,
że teoria poznania powinna zawierać w sobie fundamentalne założenia
filozofii. To filozoficzne odwołanie do fundamentalnych założeń filozofii
współgra ze sformułowaniem Husserla – chętnie przywoływanego przez
fryburskiego myśliciela – iż filozoficzny namysł winien podporządkować się roszczeniom stanowiącym podstawę nauk ścisłych. Dla walczącego z wadliwymi tezami psychologizmu Heideggera wyrazem tej
ścisłości jest właśnie Rickertowska teoria sądu. Heideggerowi w jego
antypsychologicznie zorientowanej filozofii przyświeca również w tym
czasie motto Aloisa Riehla, który w pracy Logik und Erkenntnistheorie
pisze: „Reforma logiki stać się powinna reformą nauki o sądzie”10. Sąd
bowiem – dodaje Heidegger – jest podstawą i właściwą komórką logiki11.
„So könnte ein Wort von Alois Riehl als Motto der folgenden Untersuchung vorangestellt warden: »Die Reform der Logik ist zur Reform der Urteillehre geworden«”.
M. Heidegger: Die Lehre vom Urteil im Psychologismus…, s. 64. Por. A. Riehl: Logik und Erkenntnistheorie. In: Die Kultur der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg.
P. Hinneberg. Bd. I, 6, 2. Leipzig–Berlin 1900, s. 81. Heidegger podejmuje problem
sądu w psychologizmie, przywołując koncepcje Wilhelma Wundta, Heinricha Maiera,
Franza Brentana, Antona Marty’ego i Theodora Lippsa.
11
M. Heidegger: Die Lehre vom Urteil im Psychologismus…, s. 64–65. Por.
A. Riehl: Logik und Erkenntnistheorie…, s. 81. Filozofia Aloisa Riehla staje się krytyką zarówno filozofii transcendencji, jak i wszelkich platonizujących wykładni myśli
Kanta. Teoriopoznawczo zorientowane poglądy Riehla wyrażają pozytywistyczną, bo
skupiającą się na sferze sensibilis, interpretację refleksji filozofa z Królewca. Uprawomocnieniu nauk pozytywnych współtowarzyszy – zdaniem Riehla – przekonanie, że
największy zarzut wobec myśli Kanta stanowi niedostateczne uwzględnienie znaczenia
rozumu empirycznego. Aprioryczno-formalne źródła filozofii skupiają pojęcia podmiotu i przedmiotu w świadomości, gdyż, jak pisze Beata Trochimska-Kubacka: „W przekonaniu Riehla w świadomości dana jest współzależność podmiotu i przedmiotu;
z elementów uczuciowych wykształca się podmiot, z elementów postrzeżeniowych wykształcają się przedmioty. Świadomości Riehl nie utożsamia z myśleniem, lecz pojmuje
ją jako czystą, pierwotną funkcję. Proponuje zatem, aby krytykę poznania zacząć od
krytyki świadomości czuciowej”. B. Trochimska-Kubacka: Neokantyzm. Wrocław
1997, s. 22. Niejednoznaczna, będąca połączeniem kantyzmu i pozytywizmu filozofia
Riehla określa we właściwy sobie sposób problematykę bliską szkole marburskiej. O ile
jednak marburczycy wybierają matematyczną ścieżkę badań, o tyle, zdaniem Riehla,
filozofia, a zwłaszcza historia filozofii, powinna uwzględniać stanowiska takich myślicieli, jak John Locke czy David Hume. W świetle jego interpretacji filozofii Kanta sfera
teorii poznania staje się teorią rzeczywistości. Znamienną cechą wynikającą z takiej
10
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Źródła rozważań podjętych przez Riehla, przedstawiciela nurtu
realistycznego w neokantyzmie, a także Rickerta, Laska i innych reprezentantów szkoły badeńskiej, leżą w filozofii Windelbanda, który jako
pierwszy wśród neokantystów, nazywając prawdę wartością, skupia
uwagę na zagadnieniach struktury sądu, sensu oraz logiki. Koncepcję
logiczności jako świadomości odniesionej do wartości: idealnej normy/
zasady, tłumaczy także przyjęte przez Heideggera rozgraniczenie pomiędzy tym, co wewnątrzlogiczne (innerlogische), a tym, co pozalogiczne
(außerlogische). Odpowiednikiem Heideggerowskiego rozróżnienia jest
metodyczny dualizm filozofii Windelbanda, wynikający z niełatwej,
zdominowanej przez rygoryzm pozytywizmu, sytuacji nauk o duchu
(Geisteswissenschaften). Obecna w pozytywizmie siła faktu naukowego,
obserwacja oraz stricte rzemieślniczy sposób traktowania badanego
przedmiotu, weryfikują także sposób rozumienia prawdy. Świadomy tej
sytuacji Heidegger pyta więc, czy neokantyzm zdoła odeprzeć dominującą w nauce pozycję pozytywistycznego scjentyzmu/realizmu.
Ograniczającą specyfikę pozytywizmu stanowi postulat samowystarczalności faktów, znacznie redukujących, a nawet zawieszających rolę
zarówno apriorycznych pojęć, jak i sfery ducha: ludzkiego wnętrza. Chęć
jego zbadania przyświeca Windelbandowi, który dokonuje podziału
nauk. Podział ten przyjmuje Rickert – podążając za swoim mistrzem,
staje na stanowisku naukowego idiografizmu. Autor Der Gegenstand der
Erkenntnis określa nauki humanistyczne mianem przepojonych wartościami, indywidualizujących nauk o kulturze. Odrzucając możliwość
formułowania praw na gruncie tych nauk, uznaje, że mają one charakter
historyczny. Świat kultury, jako aksjologiczno-historyczny, dąży do złądrogi myślenia jest niechęć wobec spekulatywnej filozofii idealizmu niemieckiego,
zwłaszcza filozofii przyrody Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Poglądy Riehla wpływają na sposób postrzegania i interpretacji myśli Immanuela Kanta przez Heideggera.
Autor Krytyki czystego rozumu staje się głównie teoretykiem doświadczenia, a to z kolei
jest teorią rzeczywistości, w której zakorzenione jest poznanie. W konsekwencji zasługi
Riehla dotyczą głównie próby ugruntowania teorii poznania (epistemologii) w rzeczywistości poznania – realizmie ontologicznym. Jego zdaniem dogmatyzm zaznacza się
zarówno w koncepcjach podkreślających prymat podmiotu, jak i w tych, które akcentują znaczenie przedmiotu. Riehlowski kantyzm odnosi się do problemu transcendentalnej idealności i empirycznej realności matrycy wyróżnionych kategorii. Myśl Riehla
znajduje swoje odzwierciedlenie w Heideggerowskiej linii interpretacji Kanta.
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czenia królestwa rzeczywistości i wartości. Wyróżniając obszar rzeczywistości oraz królestwo wartości, Rickert scala je wspólnym sensem12.
Ten czołowy reprezentant szkoły południowo-zachodnio-niemieckiej,
analizując zagadnienie ugruntowania kultury, w koncepcji teorii sądu –
„przedstawień w sądzie, które występują jako podmiot i predykat”13 –
stawia problem podstawy asocjacji jako wiązania przedstawień14. Te
jednak, same w sobie będąc konsekwencją odbicia, nie stanowią jeszcze
wiedzy, lecz wymagają ujęcia w architektonikę sądu. Badeńczyk podejmuje rozważania dotyczące zagadnienia struktury sądu. Bada jego
realne istnienie oraz zawarty w sądzie sens15. Rozpatruje również pojęcie
kategorii, wraz z którą zostaje pomyślany, konstytuujący przedmiot,
„Es gilt, wie in Heideggers Verständnis, nicht nur außer-, sonder auch innerlogische Unterscheidungen zu treffen. Die Konzeption des Logischen als einer dem Bewußtsein überhaupt entsprechenden, idealen Norm bedeutet eine solche Abgrenzung. Windelbands Ansatz setzt so gesehen eine Vorgehenweise voraus, die sich als methodischer
Dualismus bezeichnen läßt”. Por. M. Steinmann: Die Offenheit des Sinns. Tübingen
2008, s. 66. Zgodnie z przekonaniem Nicolaia Hartmanna pierwszym ważnym krokiem
w kierunku usamodzielnienia się i niezależności nauk humanistycznych było wprowadzone przez badeńczyka Wilhema Windelbanda rozróżnienie nauk nomotetycznych
(przyrodniczych), określanych przez prawo, oraz nauk idiograficznych (humanistycznych), poświęconych zagadnieniom historii kultury. Nauki nomotetyczne tworzy prawo (nomos), natomiast nauki idiograficzne rozważają swoisty przedmiot badań. O ile
nauki nomotetyczne są ujęte w prawa, o tyle nauki idiograficzne są naukami o zdarzeniach. Pierwsze zajmują się tym, co powtarzalne, drugie – tym, co jednostkowe i niepowtarzalne. Nauki idiograficzne biorą za przedmiot poszczególne zdarzenia oraz ich
swoistość. To nauki humanistyczne, w mniejszym lub większym stopniu historyczne.
Zob. N. Hartmann: Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur Grundlegung
der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften. Aufl. 3. Berlin 1962.
13
K. Hobe: Zwischen Rickert und Heidegger. Versuch über eine Perspektive des Denkens von Emil Lask. „Philosophische Jahrbuch”. 78 Jahrg. Freiburg, München 1971,
s. 360.
14
„Rickert setzt in seiner Urteilstheorie die Vorstellungen, die im Urteil als Subjekt
und Prädikat auftreten, als gegeben voraus und fragt allein nach dem Grund ihrer Verbindung”. Ibidem, s. 360.
15
„Jedenfalls hat das Urteil als wahres Urteil oder als Erkenntnis nicht nu rein reales Dasein, sondern auch einen ihm innewohnenden Sinn […]”. H. Rickert: Der Gegenstand der Erkenntnis. Einfüfrung in die Transzendentalphilosophie. Aufl. 6. Tübingen 1928, s. 161. Zob. M. Steinmann: Die Offenheit des Sinns…, s. 50.
12
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moment formy16; innymi słowy, zastanawia się nad znaczeniem kategorii będącej formą, za sprawą której poznający podmiot może zawładnąć
poznawanym przedmiotem. Rickert wskazuje na poznawcze znaczenie
wartości oraz związanej z nią powinności. Podjęcie przez niego logicznej
tematyki sensu i sądu, rozpatrywanej z perspektywy Geisteswissenschaft
i humanistycznej filozofii kultury, wzbudza zainteresowanie Heideggera.
Obopólna zależność filozofów umacnia się, gdy dotychczasową refleksję filozoficzną, uznającą pogląd o prymacie logiki i stanowiącego ją
sądu, która pozwala tytułować filozofię epistemologią, Rickert zastępuje –
rozwijaną pod znaczącym wpływem ontologicznej filozofii Heideggera,
zwłaszcza jego Kant und das Problem der Metaphysik17 – ontologią nauki.
Pytając o przedmiot poznania i przedmiotowość w ogóle oraz dokonując
ponownego, systematycznego opracowania Kantowskiego krytycyzmu
jako filozofii transcendentalnej, Rickert nazywa przedmiotem filozofii
całość bytu. Ten fakt kończy okres hegemonii epistemologii w neokantyzmie badeńskim na rzecz filozofii jako ontologii, której punktem
wyjścia jest byt, zwłaszcza byt nauki. Rickert – za sprawą Heideggera –
przyjmuje ontologiczną podstawę filozofii jako nauki, która niezależnie
od wiedzy przyrodniczej jest próbą uzasadnienia wartości kulturowych.
Z kolei Heidegger, mając na uwadze hipotezę Rickerta, suponuje, że
poznanie, stanowiąc podstawę realności poznawanego obiektu/przedmiotu poznania, rozgrywa się na polu sądu, wartościowania oraz powinności18. Proces poznania, zgodnie z założeniami Heideggerowskiego,
fenomenologicznego intuicjonizmu, realizuje się także w schemacie
odkrywania. Wiedzy dostarcza – pisze Heidegger – dynamiczny proces odkrywania, w którym wszelki sąd jest poprzedzony naocznością;
jednak wiedzę przywodzi nie tylko teoria, ale także czucie i nastrój.
Rickert, pozostając sceptycznym wobec założeń abstrakcyjnego intuicjonizmu fenomenologii, nie uznając spekulatywnego charakteru naoczności, wyznaje pogląd, zgodnie z którym teoretyczna prawda nauki
Ibidem, s. 92.
Zob. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main
2010; H. Rickert: Zwei Wege der Erkenntnistheorie. „Kant-Studien” 1909, Bd. 11.
18
Por. T. Kubalica: Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej. Katowice 2009, s. 55–58. Zob. H. Rickert: Der Gegenstand
der Erkenntnis…, s. 205.
16
17
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nie może być utożsamieniem odkrycia z grecką alētheia. Wszelkie próby
identyfikacji składnika teoretycznego z naocznym są conditio sine qua
non spotkania prawdy na drodze jej poszukiwań19. W zamian filozof
akcentuje różnicę pomiędzy naoczną rzeczywistością a obowiązującą
sferą wartości. Jednocześnie wychodząc z propozycją radykalnego
oddzielenia rzeczywistości od sfery obowiązywania, domaga się ujęcia
rzeczywistości w formie wartości. Heidegger przejmuje tezy koncepcji
filozoficznej Rickerta, w której problematyka nauk humanistycznych
przeplata się z zagadnieniami nauk ścisłych.
Źródło ewentualnych ujawniających się różnic interpretacyjnych
pomiędzy Heideggerem a Rickertem – których wyrazem jest projekt
filozoficznego Grundanschauung oraz założenia przyjęte i dowodzone
w pracach doktorskiej i habilitacyjnej fryburczyka – tkwi w autorskim
programie prowadzonych badań. Ich specyfika pozwala mu przekroczyć
granice transcendentalnych badań Rickerta z zakresu teorii nauki oraz
filozofii wartości, z którymi zapoznaje się jeszcze jako uczestnik prowadzonych przez niego seminariów20. Za sprawą badeńczyka Heidegger
dostrzega współczesne filozofom problemy natury matematyczno-logicznej, aczkolwiek – jak pisze Michael Steinmann – nie zaniedbuje
również szeroko wówczas dyskutowanej problematyki metafizycznej21.
Tematyczną różnorodność badań Heideggera potwierdza poniekąd treść
przedmowy jego pracy doktorskiej22. Podejmowane w niej zagadnienia
„Theoretische Wahrheit, wie die Wissenschaft sie sucht, kann nie, um mit Heidegger zu reden, aletheia im Sinne der bloßen »Ent-Decktheit« oder der für den »Blick«
freigelegten Anschauung sein. Das alles ist nur conditio sine qua non für das Finden
der Wahrheit durch das Ich, aber gewiß noch nichtdas Wahre selbst als logisch verstehbarer wahrer Sinn”. H. Rickert: Die Logik des Prädikats und das Problem der Ontologie. Heidelberg 1930, s. 106.
20
Por. A. Denker: Der frühe Heidegger…, s. 9–17. Por. A. Kuhn: Das Wertproblem
in den Frühschriften Martin Heideggers und »Sein und Zeit«. München 1968.
21
„Dasselbe ließe sich für Rickert zeigen, der den Begriff der Metaphysik zumindest
als Problembegriff diskutiert”. Por. M. Steinmann: Die Offenheit des Sinns…, s. 117.
22
„Mir ist es also Herzenspflicht und Bedürfnis, Herrn Professor Schneider für die
liebenswürdige, stete Sorge zu danken, die er dieser Arbeit schenkte. Nicht minder
werde ich Herrn Geheimrat Professor Rickert in dankbarer Gesinnung Schuldner bleiben. Ihm verdanke ich Sehen und Verstehen der modernen logischen Probleme. Was
ich meinen verdanke, dürften spätere Untersuchungen zeigen; ebenso werde ich auch
19
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Heidegger pojmuje zgodnie z zamysłem swych mistrzów – matematyków, fizyków i filozofów, między innymi Eugena Finka, mediewisty
Herberta Schneidera czy Rickerta – neokantowskiego filozofa wartości.
Fryburczyk przyznaje również, że wpływ mistrzów pozwala mu dostrzec niezbywalną wartość historii w uprawianiu każdej dziedziny
wiedzy, nade wszystko filozofii jako nauki humanistycznej. Podejmuje
wątek przejawiającego się w myśli badeńczyków sposobu rozumienia
historii jako nauki humanistycznej, jednocześnie zdając sobie sprawę
z powagi badań logicznych, w tym z konieczności rozgraniczenia logiki
i matematyki23. Również zindywidualizowane, jednostkowe przeżycia
historyka mają w pewnym sensie – jak suponuje za Rickertem – logiczny charakter24. Symptomatyczną cechą logicznej rzeczywistości jest
stałość i równowaga, dlatego obszar tego, co logiczne, jest w osądzie
fryburczyka zjawiskiem „statycznym”, sytuującym się „poza procesami
rozwoju i zmiany, które więc nie staje się, nie powstaje, lecz obowiązuje,
będąc czymś, co może być uchwytywane przez wydający sądy podmiot,
lecz czego uchwytywanie to nie może zmieniać”25.
Zależność teoretycznej filozofii Heideggera od neokantyzmu Rickerta,
a jednocześnie Rickertowski zwrot pod wpływem refleksji Heideggera
den Einfluß des Herrn Geheimrat Professor Finke in mir nicht verkümmern lassen, der
in dem unhistorischen Mathematiker Liebe und Verständnis für die Geschichte in bereitwilligstem Entgegenkommen geweckt hat”. M. Heidegger: Vorwort. In: Idem: Die
Lehre vom Urteil im Psychologismus…, s. 61. Jak przyznaje Heidegger, publikację pracy
umożliwiła pomoc wybitnych intelektualistów, profesora Arthura Schneidera, Eugena
Finka oraz Heinricha Rickerta. Autor podejmuje ważną wówczas kwestię stosunku logiki i psychologii. Stąd już na wstępie przywołuje nazwiska takich myślicieli, jak Arthur Schopenhauer, Johann Friedrich Herbart, Jakob Friedrich Fries, Hermann Cohen,
Wilhelm Windelband czy Heinrich Rickert.
23
Por. H. Rickert: Der Gegenstand der Erkenntnis…, s. 138–139.
24
„Dieselbe Verbindung von Anlehnung und Weiterentwicklung, wie sie sich in
Heideggers Übernahme des Rickertschen Geschichtsverständnises erweist, zeigt sich
auch der Abgrenzung von Logikund Mathematik. Die Notwendigkeit dieser weiteren
Angrenzung ergibt sich ohne weiters aus dem bisher Gezeigten. […] Wenn es mit der
Historik eine wissenschaft des Individuellen gibt, die einen eigenen logischen Charakter in sich trägt, dann muß der Begriff der Logik weiter sein als der der Mathematik.
Um dies zu zeigen, bezieht sich Heidegger wiederum auf Einsichten, die Rickert vorgegeben hat”. M. Steinmann: Die Offenheit des Sinns…, s. 104.
25
O. Pöggeler: Droga myślowa Martina Heideggera…, s. 16.
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w stronę ontologii i ontologicznego pluralizmu, wskazuje na wzajemne
powiązania tych stanowisk. Jednocześnie ukazujące się z czasem ich
zróżnicowanie i problematyczność sprawia, że Heidegger sięga także po
teksty Emila Laska, dowartościowującego – drugoplanowy dotąd w neokantyzmie – ontologiczny styl filozofowania. Relację myślicieli opisuje
Manfred Brelage, który stwierdza, że „w istocie linie wiążące Rickerta
z filozofią Heideggera ledwo się łączą. Inaczej, kiedy wyjdziemy od
Laska, którego młody Heidegger zawsze wspomina w swoich wczesnych
pismach”26. Fryburczyka fascynuje intensywność rozważań Laska oraz
jego sposób użycia języka, obrazowa ekspresja podniesiona do rangi
filozoficznych terminów. Myśliciel ten oddziałuje poprzez radykalną
propozycję ujęcia problemu struktury sądu oraz teorii kategorii, którą
rozważa w odniesieniu do kwestii metafizycznych27. Z filozofii neokantysty Heidegger „przejmuje idee czysto obiektywnej, jednocześnie
metagramatycznej logiki, której rygorystycznie broni w rozprawie
doktorskiej”28.
Lask, przedstawiciel badeńskiej szkoły neokantyzmu, rozważa priorytetowe w filozofii Heideggera zagadnienie ontologii (metafizyki) oraz dostosowane i rozwijane zgodnie z postulatem filozofii Immanuela Kanta
poznanie, ujęte – w wyniku filozoficzno-analitycznych rozważań –
w transcendentalną, zontologizowaną relację: przedmiot – poznający.
26
M. Brelage: Studien zur Transzendentalphilosophie. Berlin 1965, s. 193. Zob.
K. Hobe: Zwischen Rickert und Heidegger…, s. 364.
27
„So radikal gerade von Lask die Strukturprobleme in der Urteils- und Kategorienlehre herausgestellt wurden, so unaufhaltsam ist er selbst von seinem Problemzusammenhang zu den metaphysischen Problemen getrieben worden”. M. Heidegger:
Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur
Logik. In: Idem: Gesamtausgabe Frühe Schriften. Abt. 1. Bd.1. Frankfurt am Main 1976,
s. 406.
28
„In der Tat lassen sich auch von Rickert aus kaum Verbindungslinien zur späteren Philosophie Heideggers ziehen. Anders ist es, wenn wir von E. Lask ausgehen, den
der junge Heidegger in seinen ersten Schriften immer wieder erwähner. Die Intensität,
mit der Lask philosophierte, und die Art seiner Sprachbehandlung, die anschauliche
Ausdrücke zu philosophischen Termini erhob, faszinierten auch Heidegger. Von ihm
übernimmt er zunächst die Idee einer rein objektiven und zugleich metagrammatischen Logik, die er in seiner Dissertation und in einer Sammelbesprechen rigoros verteidigt”. M. Brelage: Studien zur Transzendentalphilosophie…, s. 193–194.
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W relacji tej podmiot jest myślącym kreatorem sensu, wydającym logiczne sądy29. Przyjęte przez Kanta stanowisko uniwersalno-historyczne,
poprzez zwrot w dotychczasowym sposobie myślenia o problemie dotyczącym transcendentalno-poznawczej relacji: podmiot – przedmiot,
wieńczy epokę prymatu dogmatyzmu i zapoczątkowuje epokę krytycyzmu. W podjętej przez kantystów refleksji zarówno wartość, znaczenie, jak i sens sądu nabierają logicznego charakteru, poprzez który
filozofowie dowodzą możliwości poznania a priori. Jednocześnie teoria
sądów Laska w dalszym ciągu pozostawia nierozwiązany problem Ding
an sich, sąd bowiem jest wyrazem immanentnego, czystego poznawania
przedmiotu w jego prawdzie bytu30.
Uwzględnić należy – jak zaznacza Uwe B. Glatz – uobecniający się
w filozofii Laska fakt, który w decydujący sposób wpływa na myśl
Heideggera i wiąże się z przyznaniem sądowi jedynie wtórnej pozycji
wobec przedmiotu. Lask pisze, że filozofowie XIX stulecia nie zajmują
się kwestią genezy poznania, lecz jego pojęciem; nie pytają o przyczynę
doświadczenia, lecz o jego podstawę; nie analizują również problemu
poznania w jego subiektywnym sensie, lecz nazywają przedmiotowość
warunkiem sine qua non wszelkiego poznania. Poznanie z kolei zależy
od wykazania nie psychicznych, lecz logicznych cech. Logika, o której
traktuje Lask, jako Kantowska logika transcendentalna, nie ogranicza
się jedynie do logiki sądu. Jej zadaniem jest zrekonstruowanie przedmiotu poznania, co potwierdza pierwszeństwo ontologii względem za„Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen
richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte.
Man versuche es dacher einemal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit
besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer
Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft. 1. Werkausgabe. Bd. III.
Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main 1974, s. 25.
30
„In der Tat hat man Lask diesen Rückfall vorgeworfen. So sagt Ernst Cassirer
über Lask Urteilstheorie: »Das alte Rätsel vom Ding an sich steht wieder ungelöst vor
uns«”. K. Hobe: Zwischen Rickert und Heidegger…, s. 364, 368. Zob. E. Cassirer: Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik. In: Idem: Erkenntnis, Begriff, Kultur.
Hrsg. R.A. Bast. Hamburg 1993, s. 14.
29
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gadnień gnozeologicznych31. Lask w swych dociekaniach nie poprzestaje
wyłącznie na wywodzonej z rozważań logicznych przedmiotowości, lecz
sięga po prace Georga Simmla i Henriego Bergsona na temat Lebensphilosophie oraz żywej podmiotowości (lebendigen Subjektivität), natomiast
Heidegger nie skupia się wyłącznie na zagadnieniu czystej logiki – pisze
Brelage32. Z entuzjazmem traktuje logiczną, bezsporną i akcentującą
rolę przedmiotu klasyfikację Laska, uznając szerokie pole filozofii transcendentalnej Kanta, począwszy od charakterystycznej dla niej dyskusji
z dawną, tradycyjną, ponadzmysłową metafizyką, po wspomnianą już
krytykę prawomocności naukowego bytu psychologii33.
Zdaniem Laska sens transcendentalizmu filozofa z Królewca dotyczy
problemu rzeczywistości, zagadnienia Dingheftigkeit i związku przyczynowego. Kwestia samego przedmiotu, przedmiotowości bycia (Sein) oraz
bytu (Seiende), chęć określenia treści bycia i bytu/rzeczy, a także kauzalności i konieczności – ujawniając bipolarność myśli – łączy alogiczną
materialną masę z momentem logicznym. Pierwotnie dualistyczny
przełom refleksji Kanta obejmuje aktualny w Heideggerowskiej filozofii,
przeciwstawiający zjawisko i rzecz samą w sobie, problem rozumienia
prawdy bycia. Dualizm myśli Kanta – jak pisze Lask – wskazuje na
Zob. U.B. Glatz: Emil Lask. Philosophie im Verhältnis zu Weltanschauung, Leben
und Erkenntis. Bonn 2001, s. 189–190. „Indem die transzendentale Logik Kants die Kategorie erstmalig in die Domäne der Logik hineinzieht, bringt sie die ungeheure Neuerung mit sich überhaupt über alle Strukturlogik hinausgegengen zu sein […]. Durch
Aufdeckung der Logizität in der Gegenstandsregion selbst leistet die Kopernikanische
Tat zweierlei”. E. Lask: Die Lehre vom Urteil. In: Idem: Die Logik der Philosophie und
die Kategorienlehre. Die Lehre vom Urteil. Bd. 2: Sämliche Werke. Jena 2003, s. 325,
288–289.
32
„Wie Lask jedoch nicht bei seinem Objektivismus stehengeblieben ist und sich
in den Jahren kurz vor Kriegsausbruch unter beständiger Auseinandersetzung mit der
Lebensphilosophie (Simmel, Bergson) einen philosophischen Zugang zur lebendigen
Subjektivität gesucht hat, so bildet auch für Heidegger die reine Logik nicht das letzte
Wort”. M. Brelage: Studien zur Transzendentalphilosophie…, s. 193.
33
„Wenn da versichert wird, nicht um die Entstehung, sondern um den »Begriff«,
nicht um die Ursachen, sondern die »Gründe« der Erfahrung, nicht um Erkennen im
subjektiven, sondern im »objektiven« Sinne, nicht um psychologische, sondern um »logische« Charakterisierung handle es sich – so ist das in letzter Linie noch ein Stammeln von Worten und ein Tappen im Dunkeln”. E. Lask: Die Logik der Philosophie und
die Kategorienlehre…, s. 23.
31
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metafizyczną teorię dwóch światów (Zweiweltentheorie), która od dawna
rozstrzyga o losach filozofii, wykorzystując uzasadnienia głoszonych
na jej gruncie systemów argumentacji. Tym samym potwierdza dualistyczny podział przedmiotowej sfery poznania, którego wzorcowym
przykładem jest filozofia Platona hipostazującego to, co logiczne, do bytu
metafizycznego. Mając na uwadze poglądy autora starożytnych Dialogów i Laska, zgodnie z którymi prawdziwym bytem jest – wyrażony
w pojęciu ogólnym – byt będący jako istniejący (das seiend Seiende),
Heidegger nazywa ideę istnieniem logiczno-ontologicznym. Twierdzi, że
idea to byt będący logicznym pojęciem ogólnym, logicznym podmiotem
sądu, a zarazem substancją w rzeczy. Przełamanie dogmatyzmu dokonuje się więc w ścisłym teoriopoznawczym sensie, jednak – zdaniem
Laska – relacja między poznającym podmiotem a poznawanym przedmiotem ustępuje miejsca relacji między „transcendentalno-logiczną
treścią poznania a przedmiotem”34.
Wysuwane na pierwszy plan problemy filozoficzne dotyczące poznania ustępują miejsca problemom dotyczącym natury logicznie
uchwyconego bytu. Według Laska pojęcie bytu (Seinsbegriffs) przechodzi w pojęcie logiki jako filozofii transcendentalnej35. Heidegger,
mając na uwadze tezy badeńczyka, odwołuje się do logiki oraz pojęć
ważności i obowiązywania, nawiązując do krytycznej filozofii Kanta,
który argumentuje za logiczną wartością ważności poznania36. Według
Laska przewrót kopernikański Kanta jest aktem zwrotu ku logice
transcendentalnej. Akt ten wiąże się z logiczną treścią niemieckiego
pojęcia Geltung (ważność/obowiązywanie) i dopiero w wyniku bezpośredniego odniesienia do jego logicznej treści filozof ten podejmuje
„Es handelt sich somit hierbei gar nicht um ein Verhältnis zwischen erkennenden
Subjekt und Gegenstand, nicht um die Subjekt-Objekt-Zweiheit, sondern um ein Verhältnis zwischen transzendentallogischem Erkenntnisgehalt und Gegenstand”. Ibidem,
s. 26.
35
Por. „Das ganz Neue und Unerhörte, was sich noch niemand hatte »einfallen lassen«, besteht vielmehr in der Überführung des Seinsbegriffs in einen Begriff der transzendentalen Logik”. Ibidem, s. 25.
36
Zob. H.-M. Gerlach: Martin Heidegger. Denk- und Irrwege eines spätbürgerlichen Philosophen. Berlin 1982, s. 62; M. Heidegger: Neuere Forschungen über Logik.
„Literarische Rundschau für katolische Deutschland” 1912.
34
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rozważania nad teorią przedmiotów i przedmiotowością. Badane
przedmioty nie istnieją w funkcjonalnej zależności, lecz „obracają
się wokół logicznego znaczenia, a ich przedmiotowość ma znaczenie
prawdy”37. Oddziaływanie kopernikańskiej tezy Kanta na poglądy Laska
wyraża się w próbie utożsamienia sfery przedmiotowości z prawdą
ujętą w formę kategorialną oraz prawdą jako identyfikacją przedmiotu
z teoretycznym sensem38. Nieobca Kantowi próba określenia przedmiotowości i rzeczywistości idzie w parze z pragnieniem wyznaczenia
teoretycznego charakteru wartości ważności (Geltungscharakters),
będącej istotą Sein (Wesen von Sein)39. Poprzez rozróżnienie tego, co
jest, oraz tego, co jako obowiązujące ma ważność, Lask czyni z drugiego
członu relacji czystą, logiczną kategorię40. Posiadające swój przedmiot
logiczne badanie obejmuje zatem – zdaniem filozofa – również sferę
ważności/obowiązywania. Sfera Geltungswissenschaft, do której badeńczyk zalicza filozofię teoretyczną, logikę oraz naukę o kategoriach,
łączy płaszczyznę naukową i filozoficzną. Sferze tej przyporządkowane
są pojęcia znaczenia, sensu, bytu, wartości oraz wszelkiej ważności jako
obowiązywania.
Istniejące w filozofii badeńskiej rozróżnienie ujawnia się także w refleksji Heideggera. Pojęcie bytu, bycia i ważności bądź obowiązywania,
zaczerpnięte pierwotnie przez niego z filozofii Laska, a wcześniej obecne
już w systemie Hermanna Lotzego, staje się początkiem refleksji stricte
ontologicznej. Andrzej Przyłębski uważa, że źródłowym momentem
Por. „[…] die Gegenstände drehen sich um das logische Gelten, bei den Gegenständen dreht es sich um logisches Gelten, ihre Gegenständlichkeit ist geltende Wahrheit”. E. Lask: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre…, s. 27.
38
Por. P. Goedeke: Warheit und Wert. Eine logisch-erkenntnistheoretische Untersuchung über die Beziehung zwischen Wahrheit und Wert in der Wertphilosophie des
Badischen Neukantianismus. Hildburghausen, 1927, s. 99. Por. T. Kubalica: Prymat rozumu praktycznego w logice…, s. 140.
39
„Es spaltet sich so das Reich der Gegenstände in das Moment der Gegenständlichkeit und in das, was gegenständlich ist, ins Sein und in die seienden Inhalte oder
kurz ins Sein und ins Seiende, in die Dinghaftigkeit und ins Dinghafte, in die kausale
Notwendigkeit und ins kausal Verbundene. Das Logische liegt als ein bloßes Moment
über einer alogischen Masse”. Por. E. Lask: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. In: Idem: Die Logik der Philosophie…, s. 27–28.
40
P. Goedeke: Warheit und Wert…, s. 100.
37
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zwrotu Heideggera ku problematyce bytu jest nie tylko praca Franza
Brentana poświęcona rozumieniu zagadnienia bytu w filozofii Arystotelesa, ale również – a może nade wszystko – „refleksja nad tym, czym
w istocie jest obowiązywanie (Geltung), jako centralna charakterystyka
bytu”41. Heideggerowskie zapożyczenia z trójdzielnej ontologii Lotzego
i Laska stają się – twierdzi Hans-Martin Gerlach – pobudką do rehabilitacji metafizyki42. Ta z kolei w świetle rozpatrywanych przez Heideggera
zagadnień filozofii wiąże się z próbą ontologicznego ujęcia problemu
poznania. Logiczna sfera ważności (Geltungssphäre), a zatem również
sfera prawdy, decyduje o poznaniu i jego przedmiocie.
Lask identyfikuje przedmiot z logicznym sensem, uzależniając rozumienie prawdy od „epistemologicznej podbudowy”43. Sens i prawda dotyczą sfery logiki w obszarze, w którym rozstrzygają się losy filozoficznej
prawdy. Rozważania wiążące przedmiot jako byt z sensem, uzależniając
rozumienie mającej wiele znaczeń prawdy od rozumienia przedmiotowości, przedmiotu czy kategorii, warunkują zatem sposób pojmowania
źródłowego pytania filozofii, obecnego także w refleksji Heideggera.
W jego filozofii przyjmuje ono formę pytania o byt i bycie, a w konsekwencji także o wykładnię prawdy; formę filozoficznej maksymy,
implikującej zagadnienie sensu i jego rozumienia. Heidegger kieruje się
pragnieniem uchwycenia wskazanego przez Laska sensu bytu i bycia.
Sens jest logicznym bytem, którego bycie wyraża fakt posiadania ważności, obowiązywania. Skupiona na problemie sensu logika filozofii Laska
przyjmuje zatem postać poznania metafizycznego. Zgodnie z tezami
filozofii fryburczyka logika ta stawia pytanie o możliwość rozumowego
uchwycenia, pomyślenia i zrozumienia (Seinsverständnis) wskazanego
sensu. Heidegger pyta o sposób rozumienia bytu i jego bycia, o to,
A. Przyłębski: Emila Laska logika filozofii…, s. 86.
M.-H. Gerlach: Martin Heidegger…, s. 44, 65.
43
T. Kubalica: Prymat rozumu praktycznego w logice…, s. 140–141. Zdaniem autora w filozofii Laska mamy do czynienia z niejednoznacznym rozumieniem prawdy. Prawda zawiera się w dziedzinie immanentnej, w której uzależniona jest od
„epistemologicznej podbudowy”, aczkolwiek związki epistemologii z aletologią zanikają „w pierwotnej dziedzinie prawdy”, w której jedyną prawdą jest prawda w sobie.
Przedmiotowa prawda w sobie nie wiąże się z poznaniem i nie jest ujęta w myślową
relację.
41

42
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jaki jest sens rozumienia bycia bytu, a w konsekwencji – przyjmując
postawę hermeneutyczną – pragnie rozważyć warunki możliwości
tego rozumienia44. Dlatego, jak pisze Otto Pöggeler, Heidegger, wychodząc od problematyki sensu i sensu bycia, podejmuje próbę określenia
znaczenia prawdy. Twierdzi, że: „»Dawne pojęcie prawdy, adequatio
rei et intellectus można zastosować do sfery czysto logicznej, jeśli pojmować res jako przedmiot, a intellectus jako determinującą zawartość
znaczeniową«”45.
Właściwy dla myśli Heideggera proces ontologizacji filozofii dokonuje się również w przypadku niektórych przedstawicieli marburskiej
szkoły neokantyzmu. Zauważa to on sam. Obok wyraźnie skrajnych
akcentów teoriopoznawczych Hermanna Cohena i Paula Natorpa, które
fryburczyk zaciekle atakuje ze względu na stronniczość i skrajny idealizm, podejmowane są metafizyczno-ontologiczne próby filozofowania.
Prowadzą je uczeni związani z marburską katedrą filozofii – Nicolai
Hartmann i Heinz Heimsoeth. Pragnąc zdezaktualizować marburskie
założenia doktryny filozoficznej, zwłaszcza wykładnię Kantowskiej
Krytyki czystego rozumu, Heidegger głosi, że współczesność zapowiada
kres teorii poznania. Zdanie to potwierdza Brelage: „Nasza późno historyczna epoka obwieszcza »koniec teorii poznania«. Wspomniany dział
filozofii wyparły filozofia życia, fenomenologia, ontologia i antropologia.
Tendencję tę wyraża filozofia Martina Heideggera”46.
Należy ją uznać za reprezentatywną, chociaż nie pierwszą w tej kwestii, bo mającą swe źródła w dokonaniach innych myślicieli, zwłaszcza
że filozof, wychodząc od metateoriopoznawczych przesłanek, pyta, czy
założona podstawa poznania może stanowić jego fundament, i z tej
perspektywy odpowiada na fundamentalne dla krytyków poznania
pytanie o warunki możliwości poznania. Czy zatem za takim sposobem
myślenia ukrywa się brak potrzeby teorii poznania? Odpowiedź na tak
postawione pytanie jest przecząca. Heidegger wskazuje jedynie na konieczność wcześniejszego, tj. przedpoznawczego przyjęcia ontologicznej
44
Por. M. Brelage: Studien zur Transzendentalphilosophie…, s. 91–92; K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna…, s. 190–191; A. Przyłębski: Emila Laska logika
filozofii…, s. 86.
45
O. Pöggeler: Droga myślowa Martina Heideggera…, s. 16.
46
M. Brelage: Studien zur Transzendentalphilosophie…, s. 31.
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podstawy procesu poznania; suponuje nowy wymiar uzasadnienia. Jego
filozoficzne novum polega na łączeniu ontycznego sposobu poznania
z ontologiczną drogą filozofii; innymi słowy na przyjęciu fundamentalno-ontologicznych założeń, które pozwolą nam poznać bycie oraz określić dyrektywy filozofii, które ukażą prawdę bycia (Wahrheit des Seins).
Zanim filozofia Heideggera stanie się w pełni rozwiniętym programem poszukiwania prawdy bycia i bycia samego, jest neokrytyczna
w znaczeniu bliskim szkole badeńskiej, w której Heidegger rozpoczyna
swoją filozoficzną drogę. Warto powtórzyć, że wyrazem źródłowych
zainteresowań młodego uczonego są jego pierwsze prace naukowe
utrzymane w antypsychologistycznym tonie: dysertacja i rozprawa habilitacyjna.

3.1.2.

Źródła krytyki psychologizmu w dysertacji
i Habilitationsschrift

Dociekanie problemów stanowiących fundament rozwoju nauk,
w szczególności ich niepsychologicznych, zależnych od logiki dziedzin,
wymaga historycznego namysłu. Taka sytuacja dotyczy również filozofii, która, pragnąc potwierdzić swój naukowy charakter, odżegnuje
się od wszelkich form psychologizmu. Argumentacja założonej tezy
wymaga uprzedniego rozprawienia się z teoriami, które akceptująco
i bezkrytycznie przyjmują założenia psychologizmu.
Również wczesna filozofia Martina Heideggera jest naznaczona
zmaganiami z psychologią, cechuje ją uobecniający się w psychologii
subiektywizm, a zarazem sposób dowodzenia, który doszukuje się
myślowych procesów w logice i w powstających z logicznego namysłu
sensach. W takich specyficznych, logicznych warunkach nakreślony zostaje obraz ludzkiej – fizjologicznie rozumianej i rozważanej – psychiki.
Dlatego zanim Heidegger sformułuje własne zdanie na temat logiki
i stanowiącego jej istotę sądu, kategorii oraz rozumno-sensownego charakteru filozofii, w swym doktoracie przybliża koncepcje psychologów
oraz psychologizujących filozofów, wśród których wymienić można
badającego formy ważności sądu Wilhelma Wundta. Psycholog ten, zaj-
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mując się teorią sądu, nadaje jej wymiar pierwotny, który niejako każe
afirmować „właściwą [sądowi, pierwotną – A.M.] naturę”47.
Deskryptywny charakter Heideggerowskiej interpretacji myśli Wundta
każe traktować sąd jako formę myślenia (Denkform), określaną poprzez subiektywny sposób uchwytywania i pojmowania. Subiektywne
i obiektywne teorie sądu pozwalają zdefiniować sąd jako formę asocjacji
(Verbindung) bądź separacji (Trennung) pojęć, przedstawienia jedności
(Vorstellung einer Einheit) lub relacji48. Warunki, jakie w przekonaniu
Wundta stanowią logiczną istotę funkcji sądu, stawiają pod znakiem
zapytania tradycyjnie uznawany podział sądów, przyznaje Heidegger.
Obiektywne warunki funkcji sądu oraz dwuczłonową strukturę sądu,
mającą podstawę w podmiocie i dyskursywnym charakterze myślenia,
spaja późny produkt naszego myślenia (spätes Produkt unseres Denkens),
konieczny i pełniący funkcję trzeciego elementu, trzeci składnik sądu –
łącznik (Kopula). Heidegger zauważa, że sposób, w jaki Wundt traktuje
temat, pozwala uwzględnić następujące rodzaje sądów: zależne od formy
podmiotowej sądy impersonalne („impersonale” Urteil); kształtowane
przez formę relacyjną sądy hipotetyczne („hypothetische” Urteil) oraz
przyjmujące postać formy ważności sądy negatywne („negative” Urteil)49.
Wszystkie wymienione rodzaje sądów posiadają psychologiczne konotacje, które potwierdzają wadliwość teorii Wundta, w stricte logiczną
wykładnię sądu wprowadzają bowiem zsubiektywizowany pierwiastek
emocji.
Teorią sądu jako niezamkniętego systemu logiki zajmuje się również
filozof Heinrich Maier, twórca psychologii myślenia emocjonalnego,
twierdzi Heidegger. I dodaje, że podkreślając kognitywno-poznawczy
charakter ludzkiego, stanowionego przez sąd myślenia, dotychczas
47
„[…] denn alles Urteilen ist ursprünglich und seiner eigentlichen Natur nach affirmierend”. Por. M. Heidegger: Die Lehre vom Urteil im Psychologismus…, s. 73.
48
Por. ibidem, s. 66. W. Wundt: Logik: eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher Forschung. Bd. I. Stuttgart 1906, s. 145.
49
„Den in der Einleitung festgelegten und begründeten Grundsätzen entsprechend
sollen von des bei Wundt unterschiedenen und behandelten Urteilsformen nur das impersonale Urteil (eine Subjektsform), das hypothetische Urteil (eine Relationsform) und
das negative Urteil (eine Gültigkeitsform) eine ausführlichere Darstellung erfahren”.
M. Heidegger: Die Lehre vom Urteil im Psychologismus…, s. 70–71.
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rozpatrywanego wyłącznie na gruncie logiki, Maier przenosi je w sferę
psychologii. Ten kognitywny proces jest zatem myśleniem, którego
istotę stanowi spsychologizowany i naznaczony emocją sąd; to myślenie
jest myśleniem sądzącym (urteilendes Denken). Zdaniem Maiera jedynie
relacja kognitywnych i emotywnych aktów myślenia posuwa naprzód
rozważania nad akcentowanym, dotyczącym teorii sądów problemem
filozofii, podając jedynie jego możliwe, zawsze tymczasowe rozwiązanie.
Maier dokonuje psychologicznej analizy funkcji ducha (Geistestätigkeit) i jego wyrażającej się w życiu ducha (Geisteslebens), afektywnej
strony50. Logiczna postać myślenia zawiera w sobie cały obszar myślenia
emocjonalnego. W tej koncepcji pojęcie logiki oraz logiczny sąd angażuje myślenie emocjami. Uczony świadomie zakotwicza więc logikę
w psychologii. Emocjonalne akty myślenia, o których pisze, odnoszą się
także do logiki. Jednak stosunek emocjonalnych aktów psychicznych
i czystych logicznych fenomenów pozostaje – twierdzi Heidegger – nierozstrzygnięty51. Koncepcja Maiera jako logiczna teoria sądu, rozwinięta
w „psychologię myślenia emocjonalnego”52, wymaga odrzucenia.
Również psycholog Theodor Lipps podejmuje problematykę dotyczącą
zarówno sfery czystej logiki, jak i psychologii. W jego ujęciu psychologia
jest nauką o doświadczaniu ja (Icherfahrung)53. W jej obszarze zawiera
się istota logicznego sądu. Heidegger akcentuje historyczno-ewolucyjną
linię myśli Lippsa, pozostającego pod wpływem filozoficznych poglądów
Hume’a i Kanta. Psychologia staje się refleksją przebiegającą od empiryzmu po obiektywną postać idealizmu, namysłem ukierunkowanym
od formy obowiązywania sądu, reguły oraz pojęcia świadomości.
Heidegger krytycznie ocenia koncepcję Lippsa, zdaniem którego relacja
„Die emotionalpraktische Seite des Geisteslebens, deren ursprünglichste Äußerungen in den »Gefühls- und Begehrungsvorstellungen« anzutreffen sind, umfaßt das
Denken, »das in den Vorstellungsgebilden der affektiven Phantasie wie in der Welt der
Zwecke, Normen, Werte und Güter wirksam ist und uns am markantesten in der ästhetischen Kontemplation, im religiösen Glauben, in Sitte, Recht und Moral entgegentritt«”. Ibidem, s. 91.
51
Zob. H. Maier: Logik und Psychologie. In: Festschrift für Alois Riehl. Hrsg.
H. Scholz, E. Spranger. Halle 1914, s. 311–378.
52
Por. M. Heidegger: Die Lehre vom Urteil im Psychologismus…, s. 105.
53
Ibidem, s. 150.
50
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nie jest przedmiotem, lecz wyrazem stosunku poprawnego odniesienia:
relacji psychicznej. Psychologię określa zależność między chcącym
i chcianym, żądającym i żądanym; między niepsychologicznym przedmiotem a psychologicznym procesem myślenia54. Akcentowanie pierwiastka psychologicznego w teorii Lippsa uprawomocnia zarzut braku równowagi pomiędzy tym, co logiczne, a tym, co psychologiczne
w teorii sądu. Ta konstytuowana jest w wyniku roszczeń zsubiektywizowanego, empirycznego przeżycia. Psychologia empiryczna wychodzi
ponad bezpośrednią formę doświadczenia. Na jej gruncie wszelkie
żądania i roszczenia (Forderung) nie są pomyślane, lecz psychologicznie
przeżywane.
W krytyczne badania nad teorią sądu i przedstawienia Theodora
Lippsa Heidegger włącza ocenę prac Antona Marty’ego, austriackiego
filozofa zajmującego się między innymi filozofią języka, czerpiącego
inspirację z rozważań Franza Brentana. Zdaniem Marty’ego sąd jest
sposobem, w jaki emotywna „dusza” zachowuje się wobec obiektu.
Związany z logicznym roszczeniem prawdziwościowym sąd staje się
nośnikiem treści intersubiektywnych; przedstawia ἴδιον πάϑος, którą
Marty rozważa w świetle teorii idiopatycznej55. Filozof odwołuje się do
koncepcji Brentana, prekursora Husserlowskiej fenomenologii, dokonującego rozgraniczenia psychicznych i fizycznych fenomenów oraz postrzegającego psychologię jako naukę stanowioną przez zespół zjawisk
zachodzących w psyche żywej istoty. Psychiczne fenomeny mają związek
z przedmiotami intencjonalnymi. Cecha ta jest ich osobliwością, którą
Heidegger kwestionuje z powodu jej upsychologicznienia.
O ile w dysertacji doktorskiej Heidegger w krytycznym tonie wypowiada się na temat mankamentów psychologizmu i dokonuje wstępnego
wyróżnienia tego, co logiczne, o tyle w habilitacji przedstawia w pozytywnym ujęciu pisemną charakterystykę systemów filozoficznych,
których źródłowym momentem jest – badająca różne obszary bytów
i obszarów przedmiotowych – ogólna teoria kategorii. Przejęty systemat kategorii Laska przekształca w problem ontologiczny stanowiący
Ibidem, s. 159.
Zob. K. Rotter: Dwa paradygmaty gramatyki filozoficznej: Carl Prantl, Anton
Marty (z wyborem tekstów Prantla i Marty’ego). Opole 2003, s. 10–11, 22–23.
54
55
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drugi stopień jego filozoficznej refleksji56: intelektualnego namysłu,
którego wyrazem jest niepsychologicznie rozpatrywana problematyka
subiektywności, sądzenia oraz znaczenia, analizowana z perspektywy
konstytuującego sensy podmiotu w sobie. Heidegger uzależnia przedmiot i przedmiotowość od wydającego sąd podmiotu i uznaje pojęcie
kategorii za formę przedmiotowej określoności, wymagającą zwrotu
ku podmiotowi jako temu, który jest twórcą tej przedmiotowości. Odrzucenie sądzącego podmiotu uniemożliwia teorię sądu, która, będąc
korelatem skupionego na świadomym podmiocie procesu poznania,
czyni niezrozumiałym również pierwotne pojęcie badanego przedmiotu
poznania. Fryburczyk domaga się wyjścia poza podmiot rozumiany
wyłącznie w kategoriach poznającej świadomości i włączenia w poznawczy proces „żywego podmiotu konkretnego”57. Podmiotu, który
jako konkretny byt historyczny i kulturowo-teleologiczny oddaje pełny
sens pojęcia ważności-obowiązywania (Geltung). Filozof wyraźnie rozgranicza obszar zmysłowości od tego, co niezmysłowe i obowiązujące.
Rozgraniczenie to, jako wyraz różnicy między Sein i Seiende – jak
podaje Brelage – staje się podwaliną pierwszej i najważniejszej kategorii
Heideggerowskiej filozofii: różnicy ontologicznej między bytem i byciem
(Sein i Seiende); tym, co jest, a tym, co ma ważność – obowiązuje58.
Akcentując znaczenie dziejowości, fryburczyk napisze, że historia wraz
z ustanawiającą ją filozoficzną i kulturową wykładnią pozwala uchwycić
i określić to znaczenie za pomocą kategorii59.
Heideggerowska Kategorienlehre podejmowana jest z perspektywy
transcendentalnej filozofii Kanta i neokantystów. Filozofia neokanty56
Manfred Brelage proponuje, by tę część intelektualnej pracy Heideggera uznawać
za powstałą pod wpływem Husserlowskiej fenomenologii. Zob. M. Brelage: Studien
zur Transzendentalphilosophie…, s. 195.
57
Zob. A. Przyłębski: Emila Laska logika filozofii…, s. 85; M. Brelage: Studien
zur Transzendentalphilosophie…, s. 86–87.
58
Zob. M. Brelage: Studien zur Transzendentalphilosophie…, s. 42; K. Michalski:
Heidegger i filozofia współczesna…, s. 169.
59
M. Heidegger: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus…, s. 238.
Trudno jednoznacznie określić, w jakim stopniu zastąpienie poznającej świadomości
konkretnym, dziejowym podmiotem jest autorskim projektem Heideggera, a w jakim
stopniu projekt ten wynika z inspiracji filozofią Emila Laska, w szczególności kwestią
ujęcia życia i przeżywania.
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zmu sprowadza teorię kategorii do wymiaru logiki filozofii. Logika
filozofii uznaje kategorie za elementy i środki zmysłowej interpretacji
przedmiotowości, poświadczające o jej pewności oraz wskazujące na
pewną przyległość różnych zakresów przedmiotów. Zakresy te łączą
się kategorialnie jeden z drugim w zakresy nieredukowalne. Heidegger
podziela więc neokantowskie, a ściślej Windelbandowskie, przekonanie,
że projekt systemu kategorii jest oznaką zwrotu dokonującego się na
gruncie nauki logiki. Podziela również zdanie Eduarda von Hartmanna,
który w projekcie nowocześnie rozbudowanej historii filozofii jako
nauki o kategoriach podkreśla nieredukowalną rolę logiki dla rozbudowy filozoficznego światopoglądu. Ponadto teoria kategorii nie jest
już – jego zdaniem – wyłącznie funkcją myślenia. „Podstawa zakresów
obowiązywania leży wewnątrz całości kategorii”60. Problem kategorii,
z właściwym mu wymiarem głębokości i bogactwa, dotyczy zarówno
logicznego sądu, jak i podmiotu. Źródło relacji przedmiotu poznania
i procesu poznania przedmiotu leży w transcendentalnej pewności
verum przedmiotu61.
Analizując problem kategorii, Heidegger postępuje drogą, którą zmierza także Oswald Külpe62. Fryburczyk podejmuje rozważania dotyczące
pojęcia żywego ducha (lebedingen Geistes) i jego relacji z metafizyką
źródła. Zaznacza, że w pojęciach tych „otwiera się wgląd w jego metafizyczną podstawową strukturę, w jedyność, indywidualność aktu, z powszechnym obowiązywaniem, istnieniem czucia zjednoczonym z żywą
jednością”63. Uważa, że przed nauką o kategoriach stoi wielkie zadanie.
60
„Der Grund für eine Mannigfaltigkeit von Geltungsbereichen innerhalb der
Gesamtheit der Kategorien liegt primär”. M. Heidegger: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus…, s. 405, 203. Zob. W. Windelband: Vom System der Kategorien. Tübingen 1900, s. 45.
61
„Diese wesentliche Verbundenheit von Gegenstand der Erkenntnis und Erkenntnis des Gegenstandes kommt im Begriff der »verum« als eines der Transzendentien, der Bestimmtheiten des Gegenstandes überhaupt, zum scharfsten Ausdruck”.
M. Heidegger: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus…, s. 402.
62
Ibidem, s. 400.
63
„Im Begriff des lebendigen Geisten und seiner Beziehung zum metaphysischen
»Ursprung« eröffnet sich ein Einblick in seine metaphysische Grundstruktur, in der
Einzigkeit, Individualität der Akte mit der Allgemeingültigkeit, dem Ansichbestehen
des Sinnes zur lebendigen Einheit zusammengeschlossen ist”. Ibidem, s. 410.
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Kategoria zapewnia pewność przedmiotu, który wraz z budowaną przez
sąd przedmiotowością jest nośnikiem sensu, o ile jest on sensem dla
podmiotu. Podstawą rozważań nad teorią kategorii jest więc teoria sądu
oraz podmiotu logicznego, który ów sąd wypowiada. Transcendentalno-ontyczne rozumienie przedmiotu czyni problematyczną aplikację „kategorii jego sensu i znaczenia”64.
Według Heideggera zadanie zbadania nauki o znaczeniu wymaga
przyjęcia określonego zespołu pojęć podstawowych oraz przewodnich punktów widzenia65. Filozof analizuje obszar świata znaczeń,
pyta o możliwy zakres tego pojęcia (Bedeutungsbereich). Kreuje sens
i funkcję znaczenia, w znaczeniu bowiem leży zawartość formy. Dlatego badania nad znaczeniem mają dla niego zawsze charakter badań
nad znaczeniem sensu (Sinn). Dyskusje nad problemem znaczenia
sprawiają, że myśliciel podejmuje ciąg systematycznych rozważań
semantyczno-logicznych dotyczących poznania przedmiotu oraz
genetycznych analiz drogi wiodącej do poszukiwanego przez filozofa
źródła-początku (Ursprung)66. Zastanawia się on nad rolą i wartością
sensu oraz jego ukazywania się w obszarach wszelkiego możliwego
bytu. Pyta o stosunek bycia sensu do innych sposobów bycia. Każde
prawdziwe poznanie jest – jego zdaniem – poznaniem przedmiotu.
Rozpatrywany przez Heideggera charakter znaczenia oraz sens wyrażają się w terminologicznym schemacie neokantyzmu badeńskiego,
w słowach i zdaniach jako logicznych zespołach słów67. Ewolucyjny
charakter Heideggerowskiej refleksji uwidacznia się nie tylko za sprawą
przejętych idei neokantyzmu.

Ibidem, s. 407.
Ibidem, s. 341.
66
„Die ganze Fixierung des Begriffes der Bedeutungslehre und ihrer Aufgabe wird
dann auch eine Entscheidung darüber ermöglichen, inwiefern und inwieweit sich die
Philosophie mit der »Sprache« zu beschäftigen hat und sich überhaupt beschäftigen
kann, wie ferner die Beziehungen der Bedeutungslehre zur Logik zu denken sind”.
Ibidem, s. 303.
67
Zob. O. Pöggeler: Droga myślowa Martina Heideggera…, s. 17.
64
65
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3.2.

Heideggera wyjście poza neokantyzm
Uwolnienie […] do radosnej przestrzeni
wolnej myśli jest na samym jego szczycie,
wysokość, skąd poza liczbę i przymus
jedyna niezwykle wstydliwość myśli
czystej uwalnia się […]
Martin Heidegger68

3.2.1.

Pozakrytyczne źródła logicznej filozofii Heideggera

Studia nad filozofią Heideggera ujawniają jego związki nie tylko
z neokantystami, ale również z myślicielami, których refleksje stanowią
bezpośredni wstęp do myśli neokrytycznej. Jednym z nich jest Rudolf
Hermann Lotze. Ta kluczowa postać filozofii, zwłaszcza myśli aksjologicznej XIX wieku, psycholog, nauczyciel Windelbanda, w decydujący
sposób wpływa na filozofię wartości, a tym samym na neokrytycyzm
południowo-zachodnio-niemiecki.
Jako twórca systemu filozoficznego łączącego naturalistyczne, mechanistyczne ujęcia przyrody z metafizyką idealistyczną, spekulatywną,
wpływa on na wczesną myśl Martina Heideggera, w którego osądzie
Lotze, uwzględniając jedynie wąski sens pojęcia bytu i bycia – ograniczony wyłącznie do empirycznego znaczenia terminu rzeczywistości
rzeczy/bytu, bytów zmysłowo-materialnych oraz wyłącznie empirycznej
prawdziwości – składa hołd naukom przyrodniczym. Tymczasem jeśli
właściwa naturalizmowi zmysłowość implikuje rozumienie bycia (Sein)
ograniczonego wyłącznie do rzeczywistości zmysłowej, pozbawia go
charakteru idealnego69. Dlatego Lotze dokonuje słusznego rozróżnienia,
M. Heidegger: Traf, Szczęście. „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, nr 3, s. 51.
„Wohl aber ist merkwürdig, daß auch die Philosophie und sogar Lotze, der eigentlich zeitlebens gegen die Vorarbeit für dessen Überwindung getan hat, daß auch
er dem Naturalismus seinen, Tribut zahlen muß, sofern er die Bedeutung des ehrwürdigen Terminus Sein in dieser Einschränkung, gleich reales Sein, Realität gebraucht”.
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt am Main 1976, s. 62–63.
Por. Idem: Logic. The Question of Truth. Transl. Th. Sheehan. Bloomington–Indiana68
69
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wedle którego byt jest, a wartości obowiązują. Zdaniem Heideggera
poczynania filozofa są próbą określenia genezy pojęcia ważności/
obowiązywania oraz nadania tym pojęciom klarowności. Wartości nie
istnieją na wzór tego, co rzeczywiste-zmysłowe, lecz przysługuje im
jedynie ważność; one obowiązują (Geltung). Fryburczyk powtarza ten
postulat za Lotzem. Ważność jest w jego mniemaniu formą aktualności,
rzeczywistości idealnej.
Zgodnie z filozoficznym kierunkiem badań, wykorzystując opozycję
byt/wartość, Lotze – a za nim zwolennicy badeńskiej szkoły neokantyzmu – próbuje dokonać transcendentalnego ugruntowania wszelkich
wytworów kultury. W celu ostatecznego jej uzasadnienia neokantyści
chcą pokazać obopólne oddziaływanie sfery kultury i ducha, natomiast Lotze, przeciwstawiając to, co wartościowe, temu, co obojętne,
pyta o prawdę w jej absolutnym sensie. Stałe i trwałe, przedpojęciowe
rozumienie prawdy zbliża go do Platona, w którego nauce Heidegger
dostrzega ideę początku, podobnie jak Kartezjuszowi historia filozofii
zawdzięcza koncepcję świadomości z przysługującymi jej przymiotami.
Heidegger zauważa, że Lotze podejmuje rozważania nad zaczerpniętym
od Platona problemem idei, tłumacząc między innymi, że „idea jest tym,
czym jest, niezależnie od rzeczy, w których może się ukazać, i niezależnie od myśli, które mogą zasądzić rzeczywisty stan umysłu”70.
Fryburczyk podkreśla, że przedmiotem badań Lotzego „nie są problemy i rzeczy w sobie, ale zawsze i tylko stosunki idei”71. Zainteresowanie
polis 2010, s. 57–58. Martin Heidegger, analizując niektóre tezy filozofii Rudolfa Hermanna Lotzego, odwołuje się do dokonań Johanna Friedricha Herbarta (1776–1841),
w szczególności do jego dzieła Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre. Herbart, niemiecki filozof, pedagog i psycholog nieświadomości, filozoficzny przeciwnik idealizmu, był autorem koncepcji prostych elementów,
zwanych realiami.
70
„Die Idee ist, was sie ist, unabhängig vin den Dingen, darin sie erscheinen kann
und unabhängig von Geistern, die ihr die Wirklichkeit eines Seelenzustandes geben können”. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 70–71. „The idea is what
it is, independent of the things in which it can appear and independent of the minds
that can give it the actuality of a mental state”. Zob. Idem: Logic. The question of truth…,
s. 59.
71
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 64. Zob. Idem: Logic. The
Question of Truth…, s. 54.
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Lotzego Platońską nauką o ideach oraz sposobie ich bycia wynika – zdaniem Heideggera – z przyjętych i funkcjonujących na gruncie filozoficznego systemu założeń, związanych z postulatem wskazania ważności/
obowiązywania prawdy. Ważność tę Grecy wyrażają w bycie idei, Lotze
pragnie jednak wykazać, że także filozofia starożytna nadaje ideom
cechę ważności/obowiązywania tudzież aktualności ważności. Ostatecznie Lotzeańska wykładnia idei Platona każe Heideggerowi postrzegać ją
jako niezmysłową, lecz mającą ważność, to znaczy obowiązującą.
Mając na uwadze stanowisko autora pracy Mikrokosmos. Ideen zur
Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit, Heidegger zadaje pytania: jaka rzeczywistość przysługuje ideom?; jakie są granice możliwości
odpowiedzi na tak postawione pytanie?; co jest rzeczywistością idei?; jaki
rodzaj bytu przysługuje ideom? Rzeczywistością idei jest ważność (Geltung), dlatego idee obowiązują. Odpowiedzi na tak postawione pytania
czynią pewniejszym metodyczne badanie nad prawdą (Wahrheit) oraz
początkiem/źródłem (Ursprung), którego w filozofii poszukuje Heidegger72. Myśl preneokantysty Lotzego – projektodawcy tematyki nurtującej
uczniów badeńskiej szkoły neokantyzmu – wpływa więc także na
poglądy samego Heideggera, skłaniając go do przemyśleń nad przedmiotem badań oraz konkluzji wypowiedzianej słowami tych myślicieli,
którzy – głosząc konieczność porzucenia dalszej refleksji nad problemem
relacji występującej i wiążącej inteligibilny świat idei ze światem rzeczy
materialnych – wysuwają postulat określenia stałych elementów w obrębie tego, co zawiera się w granicach świata idei. Rozważania nad filozofią
Lotzego świadczą o konieczności uprzedmiotowienia poznania, które
jest – jak za uczonym podaje Heidegger – nadaniem poznaniu treści73.
Prowadzone przez Lotzego studia nad pojęciem wartości – jak pisze
Heidegger – wywierają niemały wpływ na Windelbanda i Rickerta,
reprezentujących myśl neokrytyczną, a pod kilkoma względami także
na Husserla, którego refleksja jest bezstronną pogonią za „przewodnim pytaniem o matematykę i logikę w najobszerniejszym sensie, jak
72
„Diese bestimmtere Gestalt hat jetzt für uns methodische Untersuchung der
Wahrheit und Ursprungs angenommen”. H. Lotze: Logik. Drei Bücher vom Denken,
vom Untersuchen und vom Erkennen…, s. 511.
73
M. Heidegger: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus…, s. 308–
309.
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również metodologicznym namysłem nad możliwością naukowych odpowiedzi na te pytania”74. Husserlowskie zainteresowanie nauką, podjęcie zaczerpniętego od Lotzego tematu obowiązywania oraz krytyka
psychologizmu związana z opracowaniem koncepcji idealnego sposobu
istnienia – pomagają Heideggerowi w zdefiniowaniu ogólnego znaczenia
terminu Geltung; mają także wpływ na ukształtowanie uznającej prymat
praktycznego rozumu filozofii wartości, proweniencji pokantowskiej,
ściślej Windelbandowsko-Ricketowskiej wersji neokantyzmu. Obecne
w filozofii Lotzego i neokantystów, a wyróżnione przez Heideggera
bycie, wydarzanie się, istnienie i ważność to cztery nieredukowalne,
podstawowe formy istnienia w ogóle75.
Heidegger przyznaje się do chętnego wykorzystywania w badaniach
mediewistycznej ontologii poczynionego przez Lotzego rozróżnienia
rzeczywistości i bycia bytu76. Szczególną uwagę zwraca na jego trzytomowe dzieło: Logik. Drei Bücher vom Denke, vom Untersuchen und vom
Erkennen: System der Philosophie, ze wskazaniem na tom trzeci, dotyczący problemu poznania i wiedzy. Stanowi on dla Heideggera ważne
źródło informacji na temat zagadnienia ważności/obowiązywania,
a w konsekwencji problemu logiki wartości, rozpatrywanej z perspektywy ontologicznego paradygmatu starożytności. O ile współczesna
logika to – zdaniem fryburczyka – logika ważności, o tyle prawdę wyraża prawdziwy, to znaczy ważny i obowiązujący sąd. Heidegger pyta:
jakie są warunki obowiązywania i posiadania ważności?; w jaki sposób
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 3; Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 28.
75
„»Wirklich nennen wir ein Ding, welches ist, im Gegensatz zu einem andern, welches nicht ist; wirklich auch ein Ereignis welches geschieht…, im Gegensatz zu einem
andern, das nicht geschieht; wirklich ein verhältnis, welches besteht, im Gegensatze
zu dem, welches nicht besteht; endlich wirklich wahr nennen wir einen Satz, welcher
gilt, im Gegensatz zu dem, dessen Geltung noch fraglich ist«”. M. Heidegger: Logik.
Die Frage nach der Wahrheit…, s. 69. „»We call a thing »actual« when, it is, in contrast
to another that is not; we call an event »actual« if it occurs, in contrast to another that
does not occur; we call a relation »actual« if it obtains, as opposed to one that does not
obtain; and lastly we call a proposition »actually true« if it is valid, as opposed to one
whose validity is still in doubt«”. Por. Idem: Logic. The Question of Qruth…, s. 58.
76
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 63; Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 53.
74
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rozumiana jest prawda w psychologizmie i na gruncie jego krytyki?
Logika nie pyta o prawdę, lecz o to, co jest prawdziwe. Tak rozumiana
jest nauką Prawdy, wyrażoną w wysiłku dążenia do niej. Heidegger
zakłada, że także nauki przyrodnicze pytają o ideał prawdy, szukając jej
w granicach wiedzy teoretyczno-naukowej. Pytaniu o prawdę w ogóle
towarzyszy podjęty przez przyrodników praktyczny namysł nad definicją tego pojęcia, ale również wiara religijna. Przykład stanowi doktryna
Kartezjusza. Dominacja nauk teoretycznych i wtórujący im ideał prawdy
teoretycznej uwidaczniają się w filozofii nowożytnej, w której wzór
prawdy teoretycznej przyjmuje kształt wiedzy matematycznej. Heidegger zauważa, że poznanie matematyczne zawsze uchodziło za doskonały
i ścisły rodzaj poznania, stąd „do niedawna także wiedzę historyczną
próbowano zasymilować z poznaniem matematycznym”77.
Badanie matematyczno-logiczne oraz logika sama w sobie angażują
zarówno proces myślenia, jak i mówienia. Heidegger wskazuje na logiczną,
odkrywająco-definiującą funkcję myślenia/mówienia. Logika jest jego zdaniem nauką odkrywczą. Biorąc odpowiedzialność za ludzki wgląd w siebie
i praktyczny wgląd w świat, pozwala rozpoznać jego znaczenie oraz znaczenie rzeczy go stanowiących, ze względu na ludzką egzystencję. Zdaniem
myśliciela to, co doświadczone lub spostrzeżone, jest odpowiednikiem
tego, co zwykliśmy nazywać myślą lub namysłem. Typowo ludzkie sposoby bycia, manifestujące się w języku, mówieniu i myśleniu, są sposobami
odkrywania świata i prezentowania się ludzkiej egzystencji (Dasein)78.
Według fryburczyka pytanie o logikę w bezpośrednim i dosłownym
znaczeniu tego słowa wymaga bliższego zapoznania się z greckim
77
„In einer übertriebenen Form hat sich das Ideal der theoretischen Wahrheit
durchgesetzt in der neuzeitlichen Philosophie, sofern nicht nur überhaupt die theoretische Wahrheit das Ideal der Wahrheit war, sindern der Wahrheitscharakter einer
ganz bestimmten Form von theoretischer Erkenntnis, nämlich der mathematischen.
Man sah in der mathematischen Erkenntnis die eigentliche und strengste Erkenntnis
und die Herrschaft dieses Ideals ging so weit, daß man sogar bis vor kurzem noch versuchte, die Geschichtswissenschaft diesem Ideal mathematischer Erkenntnis anzugleichen”. Por. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 8.
78
„Sprechen – Reden – Denken fallen In eis zusammen als die Seinsart des
Menschen, in der er für sich und die anderen die Welt und das eigene Dasein offenbar
macht, aufhellt, um in dieser Helle Sicht zu haben – als Einsicht in sich selbst, Aussicht
auf und Umsicht über die Welt”. Ibidem, s. 6.
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rozumieniem terminu λογική. Dawni scholastycy, a także Galen,
Cyceron czy Aleksander z Afrodyzji podają, że przedmiotem badań
epistemologicznej λογική jest nauka o logosie bądź mówienie o świecie
w kategoriach λόγος lub λέγειν79. Logika jest elementem filozofii jako
nauki o byciu jako takim w jego zupełności, ponieważ ludzkie bycie
wyraża się w mowie. Przednaukowy opis człowieka, zawarty w określeniu ζὧον λόγος έχον, nazywa go istotą żywą, współdefiniującą swoje
bycie poprzez mówienie. Mowa, nie będąc incydentalną, przypadkową
formą postępowania, jest wyróżniającą człowieka, uniwersalną formą
zachowania, która kieruje i przewodzi innymi klasami właściwych mu
zachowań. Ostatecznie logika staje się początkiem podziału dyscyplin
filozoficznych. Forma λέγειν – przenosząc świat w dyskusję i wiążąc
trzy uniwersalne, ontologiczne obszary ludzkiego obcowania: fizykę,
etykę i logikę – współdecyduje o stosunku człowieka do świata i siebie
samego. Trójpodział ten uobecnia się w każdym badaniu filozoficznym,
również – jak obwieszcza Heidegger – w filozofii Immanuela Kanta.
Tym samym wpływa na poziom rozwoju nauk, wyrokując o kierunku
badań80. Decyduje także o logice jako nauce o mówieniu (das Reden)
i języku (der Sprache); a zatem jest formą gramatyki i lingwistyki zarazem. Wyraża się w mowie apofatycznej: λόγος qua λεγόμενον, co znaczy
„coś podjętego jako coś, co stało się widoczne w swej relacji do czegoś,
w swej »relacyjności«; λόγος nabiera znaczenia relacji i stosunku”81.
Zdaniem Heideggera już Platon wyróżniał trzy dziedziny filozofii, przyznając
każdej z nich osobny przedmiot badań: świat przynależy fizyce; człowiek jest przedmiotem analiz etyki; mowa łączy obie te sfery.
80
„Solche Einteilungen sind In der Entwicklung der Wissenschaften meist spatter
als die zunächst in diesen Richtungen vollzogenen ersten und grundlegenden Forschungen, desgleichen die Beziechnung dieser Disziplinen, die meist erst mit dem Einteilen zusammen fixiert wird”. Por. ibidem, s. 3. „Ancient Greek philosophy was divided into three sciences: physics, ethics, and logic. This division is perfectly suitable
to the nature of the subject, and there is no need to improve upon it except, perhaps,
to add its principle, partly so as to ensure its completeness and partly so as to be able
to determine correctly the necessary subdivisions”. Por. M. Heidegger: Logic. The
Question of Truth…, s. 4. Zob. I. Kant: Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum.
M. Wartenberg. Warszawa 1984, s. 3–10.
81
„[…] das als etwas Angesprochene, was in seiner Beziehung zu etwas nichtbar
ist, in seiner »Bezogenheit«, erhält λόγος die Bedeutung von Beziehung und Verhält79
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Pytając o logikę, Heidegger sięga po poświęcone jej dzieła przedstawicieli różnych kierunków filozofii, takie jak Erkenntnistheoretische
Logik Wilhelma Schuppego; Logik autorstwa fenomenologa Alexandra
Pfändera; System of Logic, Johna Stuarta Milla czy wspomniana już
praca Logik. Drei Bücher vom Denke, vom Untersuchen und vom Erkennen: System der Philosophie Lotzego. Ważne są dla niego ponadto:
dwutomowe dzieło Logik autorstwa Christopha von Sigwarta; artykuł
Zwei Wege der Erkenntnistheorie Rickerta, prace Laska na temat logiki
filozofii oraz Ordnungslehre. Ein System des nicht-metaphysichen Teils
der Philosophie. Mit besonderer Berücksichtigung der Lehre vom Werden
Hansa Driescha82.
Wilhelm Schuppe jako przedstawiciel logiki epistemologicznej czyni
odwołania do Kantowskiej logiki myślenia wyrażającego się w pierwotnej syntetycznej jedności apercepcji, w której wszystkie przedstawienia
pozostają w stosunku do ja myślę. Interpretujący tezy Schuppego
Heidegger potwierdza za Kantem, że przedstawienie Myślę musi (móc)
towarzyszyć wszelkim przedstawieniom, także tym, które, jako dane
przed wszelkim myśleniem, pełnią funkcje danych naocznych. Schuppe,
żywo analizujący filozofię Kanta, powtarza za myślicielem przekonanie,
w myśl którego wszelka empiryczna świadomość zawiązuje się w jednej
samoświadomości83. Dodaje, że tak rozumiana jedność wielości ja myślę
buduje poznawczą tożsamość podmiotu. Filozof zaznacza również, że
Kantowska substancja, nazywana kategorialną funkcją przedstawienia
i przedmiotu, warunkuje proces myślenia, który jest poznaniem przez
pojęcia. Powiązanie przez Schuppego logiki z epistemologią wywołuje
krytyczną reakcję Heideggera, który – przywołując myśl Kanta – zanis”. M. Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen 2001, s. 34. Cyt. za polskim przekładem:
M. Heidegger: Bycie i czas. Tłum. B. Baran. Warszawa 2005, s. 43.
82
Por. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 26–29; Idem: Logic.
The Question of Truth…, s. 20–24.
83
W Krytyce czystego rozumu Kanta czytamy: „Wszystkie przedstawienia posiadają
konieczne odniesienie do możliwej świadomości empirycznej. Gdyby go nie posiadały
i gdyby było całkiem niemożliwe uświadomić je sobie, to znaczyłoby to, że w ogóle nie
istnieją. Lecz każda empiryczna świadomość posiada konieczne odniesienie do świadomości transcendentalnej […], mianowicie do świadomości mego ja jako do pierwotnej
apercepcji”. I. Kant: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001, s. 145.
Zob. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 174, A117.
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znacza, iż Schuppe łączy myślenie z rzeczą. Heideggerowski postulat
skupionej na ontologii i pojęciu substancji filozofii nie odbiega od
rozważań filozofa świadomej immanencji. Jak tłumaczy Schuppe, kategoria substancji, rozumiana jako warunek możliwości wszelkich syntetycznych jedności spostrzeżeń, decyduje o rozumieniu doświadczenia
i sposobie istnienia transcendentalnego przedmiotu. Jego rozważania –
mniej lub bardziej krytyczne – inspirują Heideggera, tym bardziej że
Schuppe, interpretując myśl Kanta, przyjmuje założenie o dążeniu
przez królewieckiego myśliciela do złączenia wszelkiej wielości i różnorodności w jedność. Uważa między innymi, iż jedynie wielość naszych
połączonych przyczynowo w jedność przedstawień tworzy przedmiot.
Dążenie do wspartej przyczyną jedności poznania jest cechą łączącą obu
myślicieli. Zdaniem Heideggera Schuppe, reprezentując stanowisko epistemologiczne w ujęciu logicznym, czego wykładnię daje w swej pracy
(wiąże w niej empiryczny ogląd rzeczy ze spostrzeżeniem i prymitywnie
świadomym bytem – primitiv Bewusstseiendem) ujawnia właściwy, wysoki poziom uprawiania filozofii84.
Z kolei filozofia wiedzy Sigwarta, wyrażona w projekcie wiążącym logikę z nauką, wychodząc od przedmiotowości myślenia, pyta o warunki
możliwości myślenia. Heidegger wskazuje na olbrzymi wpływ jego logiki na kręgi filozofii wartości badeńskiej szkoły neokantyzmu, zwłaszcza na wspomnianych już Windelbanda i Rickerta. Sigwart utrzymuje
między innymi, że jedynie zdefiniowanie wartości naukowych zapewnia
wgląd w istotę nauki. Podejmując problematykę teorii sądu, pojęcia,
wniosku i metody badań, nazywa logikę sztuką tworzenia myśli. Proces
ten dokonuje się pod pewnymi, tworzonymi na wzór matematycznej
ogólności i konieczności, warunkami, których poszukujemy i za sprawą
których – godząc myśl z bytem (Seienden) – zdobywamy obiektywną
wiedzę o świecie. Jego postulat: „poznanie bytu jest bezpośrednim celem
naszego [kierowanego żądzą posiadania ogólnej i koniecznie obowiązu84
Por. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 40, 51. Zob. Idem:
Logic. The Question of Truth…, s. 35, 43; R. Herrmann: Schuppe’s Lehre vom Denken.
Inaugural-Dissertation der hohen philosophischen Fakultät Universität Greifswald zur
Erlangung der Doktorwürde vorgelegt und nebst den beigefügten Thesen. Züllichau 1895,
s. 11–21.
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jącej wiedzy – A.M.] myślenia”85, zgodnie z którym „stoimy pod władzą
praw, na podstawie których osądzamy wartość ludzkiego działania”86,
jest fundamentalnym założeniem logiki. Jej zadaniem i istotą jest także
krytyka wartości. Według innego, nie mniej ważnego i apodyktycznie
pewnego twierdzenia Sigwarta proces poznania ufundowany jest – jak
podaje fryburczyk – na systemie przedstawień. Prowadząc logiczne
analizy, Sigwart odwołuje się do Kantowskich rozważań na temat zasady przyczynowości, której doniosłą rolę na polu logiki i epistemologii
podkreśla również Heidegger87. Jego zdaniem przyczynowość nie jest
zasadą syntetyczną a priori, lecz aksjomatem adekwatnej wiedzy88.
Aprioryczność, wedle Sigwarta, zapewnia seria założeń i postulatów
nieodległych etycznym zasadom, o których pisze również Lotze jako
bliski Heideggerowi reprezentant filozofii logicznej. Natomiast nauka
empiryczna wykorzystująca doświadczenie wymaga – dla swej wiarygodności – przyjęcia praw przyczynowych, które skutkują przyjęciem
uniwersalnych wniosków, gdyż: „tylko wtedy możemy mówić o dwu
zdarzeniach, a i b, że b zawsze postępuje za a i że jeżeli to nastąpi, będzie
się to działo według uniwersalnego prawa”89. Zdaniem Kanta – pisze
Sigwart – wiązanie zdarzeń w świadomości wymaga działania formy koniecznego prawa, na wzór praw fizyki mechanicznej. Jeśli miano nauki
85
„Erkenntnis des Seienden ist der unmittelbare Zweck der unser Denken in Bewegung setzt und seine Richtung bestimmt”. Por. H.Ch. Sigwart: Logik. Die Lehre vom
Urtheil, vom Begriff und vom Schluss. Vol. I. Freiburg 1889, s. 4.
86
„Wir stehen thatsächlich unter der Herrschaft bestimmter Gesetze, nach denen
wir den Werth den menschlichen Handlungen beurtheilen und denen wir uns in unserem Wollen und Thun unterwerfen wollen”. Por. ibidem, s. 5–6.
87
M. Nowicka: Przyjdź wieczorem na naszą ławkę. „Polityka” 2011, nr 6, s. 48.
88
„Thus what Kant has shown is not that irregular fleeting changes can never be
the object of consciousness, but only that the ideal consciousness of complete science
would be impossible without the knowledge of the necessity of all events; his principle
of causality is no principle of the pure understanding in the sense of synthetical judgment a priori, but a postulate of the effort of complete knowledge”. H.Ch. Sigwart:
Logic. Logical Methods. Transl. H. Dendy. Vol. II. London–New York 1895, s. 17.
89
„True, a science of experience which can be expressed in universal propositions is
possible only when we assume the law of causation; only then can we say of two events,
a and b, that b always follows a, and that if it ever does actually follow, it is necessary
according to a universal law”. Ibidem, s. 16.
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przysługuje logice empirycznej, również matematyka empiryczna –
twierdzi Sigwart – zasługuje na bycie nauką. Matematyka empiryczna
wykorzystuje fakty, które cechuje konieczność i pewność. Filozof uważa,
że właściwe, polegające na wyznaczeniu możliwości, reguł i kryteriów,
obiektywnie konieczne warunki logiki, określając powszechne cele
ludzkiego myślenia, decydują o charakterze poznania. Rozstrzyganie
o logice i procesie poznania w świetle analiz teoriopoznawczych – według Heideggera – niesłusznie przenosi zagadnienia ontologiczne na
drugi plan rozważań.
Fryburczykowi nieobce są psychologiczno-filozoficzne, a zarazem logiczne przemyślenia wspomnianego w poprzednim podrozdziale Theodora Lippsa, zawarte w książce Grundzüge der Logik. Zdaniem Lippsa
logika jest szczególną dyscypliną naukową, zawierającą się w granicach
psychologii, z czym polemizuje Heidegger. Twierdzi on, że myślenie
dokonuje się w umyśle. Wiedza zdarza się w umyśle, jest wydarzeniem
umysłowym, natomiast myślenie osiąga swoją kompletność w wiedzy 90,
ta jednak ma ściśle psychologiczne znaczenie.
Europejska filozofia XIX wieku jest także odpowiedzią na angielski
empiryzm Johna Stuarta Milla, który rozpatruje między innymi zagadnienia natury logicznej. Angielski filozof i politolog zadaje pytania
dotyczące możliwości teoretycznej doskonałości nauki podejmującej
problematykę ludzkiej natury. Pyta: czy fakty stanowiące ludzką naturę
dostarczają wiedzy tak pewnej, jak obliczenia długości orbity dowolnej
planety?; czy przedstawicielom nauk humanistycznych pozostają jedynie pozytywne prognozy i wnioski, którym daleko do uniwersalności?
Zgodnie z tezą Arystotelesa, w myśl której człowiek istnieje dla prawdy,
jest na nią zorientowany, gdyż potencjalnie leży ona niejako w horyzoncie jego możliwości poznawczych, Mill pragnie – jak podaje Heidegger – dookreślić wartość ludzkiej egzystencji. Ważną rolę odgrywa tu
Arystotelesowska prawda jako zgodność człowieczej myśli, pojęć/idei
(ideas) z rzeczywistością. Mając na względzie tezy tego najbardziej dalekowzrocznego i przenikliwego ze starożytnych myślicieli, który problem
Zob. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 38; Idem: Logic.
The Question of Truth…, s. 32. Por. Th. Lipps: Grundzügeder Logik. Hamburg–Leipzig
1893, s 52.
90
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bytu czyni podstawą swoich rozważań filozoficznych, także logicznych,
oraz sposób wykorzystania jego myśli przez scholastyków, Mill zastanawia się nad znaczeniem słowa Existence. Podejmuje rozważania
dotyczące ważnego, aczkolwiek jednego z najbardziej abstrakcyjnych,
szczególnie w filozofii Heideggera, terminów, określających zwykle to,
co substancjalne: konkretną rzecz lub przedmiot. „Bycie jest według
zwyczaju synonimem substancji, szczególnie, że jest ono wolne od skazy
dwuznaczności; bycie ma znaczenie […], podczas gdy substancja […] ma
znaczenie w preferencji idei”91.
Heidegger jest świadom tego, że rodzący się sprzeciw wobec empiryzmu, w myśl którego „myśli, uczucia i działania istot czujących nie
stanowią przedmiotu nauki w ścisłym znaczeniu”92, przynosi idee antypozytywizmu. W opozycji do niego stoi wierzący w siłę faktu Mill, który
poprzez przyjmowane założenia rozstrzyga o humanistyce w świetle założeń przyrodoznawstwa. Heidegger, przywołując nazwisko empirysty
postrzegającego humanistykę jako rodzaj nauki przyrodniczej, uznaje
logikę zarówno za naukę, jak i implikującą wiedzę sztukę rozumowania.
Głębsza refleksja nad zagadnieniem logiki w filozofii Milla prowadzi
autora Logik. Die Frage nach der Wahrheit do krytycznego wniosku,
niepozwalającego nazwać projektu logiki w ujęciu angielskiego myśliciela ani nauką równorzędną psychologii, ani całkowicie odmienną od
psychologii; jako dziedzina pokrewna sztuce nie stanowi ona również
czystej nauki. Wobec tego Heidegger stwierdza: „teoretyczne motywacje
Milla są całkowicie zapożyczone z psychologii i obejmują wiele z tamtej nauki”93. Rozpatrując kwestię jego fundamentalnych pryncypiów
prawdy oraz filozofii, fryburczyk przywołuje także teorie Williama
Hamiltona, matematyka badającego problem kwantyfikacji predykatu.
91
„Being is, by custom, exactly synonymous with substance; except that it is free
from a slight taint of a second ambiguity; being to matter […], while substance in preference the idea of matter”. J.S. Mill: A System of Logic. Ratiocinative and inductive:
being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation. New York 1882, s. 47.
92
Ibidem, s. 586. Zob. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 39–
41; Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 32–34.
93
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 38; Idem: Logic. The
Question of Truth…, s. 32.
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Hamilton, mając na uwadze ustalenia szkół pokantowskich, głoszących
prymat zjawiska oraz podkreślających dominującą rolę pojęć umysłu,
dokonuje porównawczej analizy osiągnięć Kanta i Thomasa Reida, założyciela krytykowanej przez Kanta, filozoficznej, zdroworozsądkowej
szkoły szkockiej. Utożsamiając Kantowskie zjawisko z empirycznym
wymiarem filozofii brytyjskiej, Hamilton „argumentuje, że cechy tej
filozofii implikują substancję, a zjawisko, pojęcie umysłu, substrat
i noumen czynią niepoznawalnym”94. W przekonaniu Milla trudniej
wyobrazić sobie substancję bez atrybutów aniżeli atrybuty bez substancji. Substancji przysługują jakości. Trudno również wyobrazić sobie, by
substancja stanowiła coś „nieznanego, tajemniczego i leżącego daleko
poza możliwościami ludzkiego badania”95. Wypowiedź Milla na temat
znaczenia substancji oraz empiryzm odgrywają niemałą rolę w poglądach fryburczyka, zwłaszcza w jego interpretacji filozofii Kanta.
Antypsychologizm i w jego efekcie zwrot ku problematyce logiki
filozoficznej w jej różnych – nie tylko neokantowskich – odcieniach
nie jest jedynym wymiarem filozofii Heideggera. Głównym polem jego
zainteresowań jest nie logiczny byt i bycie bytu, lecz bycie bytu wyrażone w strukurze Dasein, pod którą kryje się myśl antropologiczna jako
filozofia egzystencji.

3.2.2.

W stronę metafizyki humanistycznej:
fenomenologicznej hermeneutyki
i ontologii egzystencji

Wielokontekstowość filozofii Heideggera, wyrażająca się w dokonującej się na szeroką skalę ewolucji jego poglądów, nie podważa
priorytetowego znaczenia – określającej przedmiot oraz warunki jego
możliwości – ontologii, utożsamiającej bycie bytu tj. przedmiotowość
przedmiotu, z byciem tego, co logiczne. Ontologia ta nie ogranicza się
J. M’Cosh: An Examination of Mr. J.S. Mill’s Philosophy; Being a Defence of Fundamental Truth. New York 1871, s. 106.
95
Ibidem, s. 107.
94
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jednak wyłącznie do wcześniej akcentowanego logicyzmu. Pytanie
o byt i jego bycie wymaga wyjścia poza czysto logiczne aspekty analizy
oraz filozofię Kanta i neokantystów. Wychodząc poza tezy systemu
Kanta i neokantystów, Heidegger nie utożsamia ontologii wyłącznie
z mającymi czysto logiczny charakter pojęciami, wykorzystywanymi
przez podmiot transcendentalny w celu snucia logicznych wypowiedzi. Fryburczyk wykracza poza neokantyzm, aczkolwiek – jak pisze
Marek Szulakiewicz – nadal pozostaje w perspektywie rozważań
charakterystycznych dla filozofii transcendentalnej, wraz z szerokim
wachlarzem określeń ją stanowiących. Tym samym, „radykalizując
filozoficzną postawę »przekraczania«”96, dodatkowo formułuje pytanie
o możliwość filozofii transcendentalnej i tym samym poznaje tajniki
neokantyzmu97.
Zgłębianie transcendentalizmu w ujęciu Kanta towarzyszy różnym
fazom intelektualnej pracy Heideggera. W toku ewolucji jego poglądów
sposób rozumienia metodologii uczonego z Królewca zostaje skojarzony
z problemem filozoficznego poznania, zwłaszcza z relacją: obiektywizm – subiektywizm98. Ten przekształcony przez Heideggera Kantowski transcendentalizm staje się teraz metodologią wyrażoną w postaci
dualizmu ontologicznej różnicy bytu i bycia: oddzielenia stanowionej
przez ontologie regionalne sfery ontycznej od transcendującej, tj. przekraczającej byt i pytającej o bycie w ogóle, sfery ontologicznej.
Jak twierdzi Heidegger, znamienną cechą ontyki jest wyłączne badanie bytu i jednoczesna niezdolność rozstrzygania na ontologicznym
poziomie pytania o bycie99. Jako że na poziomie ontycznym nie jest
możliwe ujęcie bycia w logicznej definicji, ani też wyprowadzenie tej
M. Szulakiewicz: Obecność filozofii transcendentalnej. Toruń 2002, s. 16.
Zob. M. Szulakiewicz: Filozofia w Heidelbergu. Problem transcendentalizmu
w heidelberskiej tradycji filozoficznej. Rzeszów 1995, s. 163–165.
98
Por. M. Heidegger: Nietzsche. Vol. II. Pfullingen 1961, s. 193–195; Idem: Nietzsche.
T. II. Tłum. A. Gniazdowski, P. Graczyk i in. Warszawa 1999, s. 186–187.
99
Zob. M. Heidegger: Czym jest metafizyka? Tłum. K. Pomian. W: M. Heidegger: Znaki drogi. Warszawa 1995, s. 11. Przez pojęcie ontologii regionalnych Heidegger
rozumie wszelkie niższe ontyczne (np. naukowo-historyczne) poziomy bytu, natomiast
poziom ontologiczny, będąc podstawą poszczególnych sposobów bycia, skupia się na
problemie bycia w ogóle.
96
97
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struktury z pojęć, utożsamia się bycie z Nic, które „jest warunkiem
umożliwiającym ujawnienie się wobec ludzkiej przytomności bytu jako
takiego”100. Jak pisze Krzysztof Michalski, „bycie nie da się zrozumieć
jako byt”101. Heidegger powtarza za Heglem, iż
czyste Bycie i czyste Nic są więc tym samym. […] Bycie i Nic
współtworzą się razem, ale nie dlatego, że zbiegają się w swej
nieokreśloności, lecz dlatego, że samo Bycie… ujawnia się tylko
w transcendencji dokonywanej przez byt przytomny, który przekracza byt ku Niczemu102.
Byt pozwalający doświadczać bycia sprawia, że jest ono niczym.
Współzależność bycia i czystego Nic ujawnia się w otwierającym fenomenie trwogi. Nastroju, który „»nie wie«, czym jest to, czego się trwoży.
[…] Ono jest [wewnątrzświatowym – A.M.] niczym i nigdzie”103. Trwoga
jest nastrojem stawiającym w obliczu nicości. Nastrój ten, otwierając
„źródłowo i bezpośrednio świat jako świat”104, wykraczając poza byt
ku byciu, umożliwia poznanie bytu. Bycie z kolei przejmuje rolę warunku możliwości wszelkiego bytu. Jednocześnie właściwy byciu brak
wewnątrzświatowego bytu – bytu/przedmiotu lub bytu/rzeczy – czyni
samo bycie nicością105. Czym zatem jest byt? „Byt określa się na wiele
sposobów”106. Jedną ze strategii jego określania przedstawia fenomenologiczny tryb postępowania.
M. Heidegger: Czym jest metafizyka?…, s. 32.
K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna…, s. 34.
102
E. Tugendhat: Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne. Tłum. J. Sidorek. Warszawa 1999, s. 36; M. Heidegger: Czym jest metafizyka?…, s. 36. Por. Idem: Kant und das
Problem der Metaphysik…, s. 252; G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik. Bd. III. Stuttgart 1927–1930, s. 78.
103
M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 185–186. Cyt. za polskim przekładem: Idem:
Bycie i czas…, s. 237–238.
104
M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 188. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Bycie
i czas…, s. 239. Por. „Die Angst ist diejenige Grundbefindlichkeit […]”. M. Heidegger:
Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 265.
105
M. Heidegger: O istocie racji. Tłum. J. Nowotniak. W: M. Heidegger: Znaki
drogi…, s. 25.
106
K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna…, s. 29.
100
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Odpowiedzi na pytanie dotyczące bytu oraz jego bycia dostarcza Heideggerowi zarówno ontologia, jak i filozofia fenomenologiczna, której
idee przejmuje on wraz z ideami austriackiego filozofa Franza Brentana.
Nie mniejsza rola przypada w udziale Husserlowi. W swojej refleksji
Heidegger przywołuje sformułowaną przez autora Badań logicznych
zasadę wszystkich zasad, w myśl której „wszystko, co się nam w intuicji
źródłowo przedstawia, należy przyjąć jako to, co się prezentuje, ale także
jedynie w granicach, w jakich się prezentuje”107.
Na powstanie Heideggerowskiego Sein und Zeit duży wpływ mają
filozoficzno-metodologiczne dokonania Husserla. Obaj myśliciele nazywają i łączą fenomenologię z wiedzą początku; to wiedza, przez którą
przemawia radykalizm. W opozycji do Husserla fryburczyk rezygnuje
z badań nad czystą świadomością, którą zastępuje źródłowo rozumiane
bycie108. Zakorzenienie filozofii jako ontologii w byciu bytu wiąże się
z jednoczesnym zawieszeniem ważności świadomości, aktów świadomości, przedmiotowości badanego przedmiotu i sensu tej przedmiotowości109. Analiza bytu – za sprawą redukcji fenomenologicznej – ma
prowadzić bezpośrednio do bycia, dlatego wszelkie rozważania świadomościowe ustępują miejsca analizom problemu bycia bytu; bycia, które
jako pierwsze i z tej racji aprioryczne stanowi podstawę jawności bytu110.
E. Husserl: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Tłum.
D. Gierulanka. Warszawa 1967, s. 78–79.
108
Zob. J. Mizera: Martina Heideggera oswajanie fenomenologii. W: Principia.
Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. T. XLVII–XLVIII. Red. M. Waligóra. Kraków 2007, s. 200–210. Zainteresowanie Heideggera fenomenologią zrodziło się w dużej mierze po zapoznaniu się z poczynionymi przez Husserla na przełomie
1900 i 1901 roku analizami, opisanymi w Badaniach logicznych. Relacje poglądów obu
myślicieli opisuje Herbert Spiegelberg w książce The Phenomenological Movement
z 1965 roku.
109
Por. B. Dembiński: Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera. Katowice 1990, s. 49. Za główny cel Husserlowskich analiz autor uznaje
fakt konstytuowania sensów, a także bytu przez świadomość – również konstytuującego się bytu – podmiotu poznającego. W związku z tym fenomenologia jako proces
konstytucji zyskuje ontologiczny charakter.
110
Por. M. Heidegger: Die Grundprobleme der Phänomenologie. Gesamtausgabe.
Bd. 24. Frankfurt am Main 1975, s. 25–30. Zob. P. Łaciak: Husserlowski model aprioryzmu: ontologizacja, deformalizacja i relatywizacja „a priori”. W: Principia. Pisma koncepcyjne…, s. 53–77.
107
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Heidegger domaga się źródłowego uchwycenia bycia bytu. Odrzuca
założenia tradycyjnej ontologii, sugerując że: „metoda ontologii pozostanie w najwyższym stopniu wątpliwa, dopóki będziemy szukać nauk u historycznie odziedziczonych ontologii”111. Filozof włącza więc w swe rozważania pytanie o sens bycia, o którym rozstrzygać ma fenomenologia.
Tę nazywa metodą wskazującą na jak badanego przedmiotu112. Metodą
postępowania badawczego, której znaczenie – jak stwierdza – określa i nadaje pierwotnie szkoła Wolffa, współtworząc greckie φαινόμενον
i λόγος113. Wykorzystując znaczenie starożytnego fenomenu jako tego,
co się ukazuje, staje się widoczne, bądź – wręcz przeciwnie – ukazuje
się jedynie w pozorze, fryburczyk nazywa go „pewnym wyróżnionym
sposobem napotykania czegoś”114. Odróżnia więc fenomen zarówno od
przejawu, jak i od pozoru. Fenomenologią rządzi pragnienie zobaczenia
czegoś tak, jak ukazuje się to coś samo z siebie. Jej rolą nie jest zatem
111
„Und die Methode der Ontologie bleibt im höchsten Grade fragwürdig, solange
man etwa bei geschichtlich überlieferten Ontologien oder dergleichen Versuchen Rat
erbitten wollte”. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 27. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Bycie i czas…, s. 34.
112
We wprowadzeniu do Bycia i czasu Heidegger stwierdza, że fenomenologia nie
wpisuje się w ramy żadnego stanowiska ani kierunku, a jej zadanie nie polega na badaniu i wskazywaniu treściowego co analizowanego przedmiotu, lecz jego jak, stąd fenomenologiczne drogi Husserla i Heideggera przecinać się będą jedynie w niektórych
momentach. Fryburczyk zgadza się z głównym hasłem Husserla, który oznajmia, że
należy powrócić do rzeczy samych (Zurück zu den Sachen selbst), uważa bowiem, iż
wiedza o tym, co badane, powinna wynikać bezpośrednio z samego źródła, czyli badanego przedmiotu. Różni ich jednak sposób ujmowania fenomenu: według Husserla służy on czystej deskrypcji, Heidegger wymaga uwzględnienia bycia bytu. Ponadto
fryburczyk nie uznaje Husserlowskiej transcendentalności, zastępując ją faktycznością
życia. Ostatecznie drogi filozofów rozchodzą się w 1927 roku. Powodem jest definicja
fenomenologii, którą Husserl formułuje w Encyclopædia Britannica oraz jego niezgoda
z tezami i założeniami Bycia i czasu, Heideggera. Por. B. Dembiński: Zagadnienie skończoności…, s. 47, 50, 53–54. Zob. W. Biemel: Husserl Encyklopedia-Brytannica-Artikel
und Heideggers Anmerkungen dazu. In: H. Noack: Husserl. Darmstadt 1972.
113
Heidegger zwraca uwagę na różne, niejednoznacznie definiowane znaczenia
terminu fenomenologia. Przypominając o niehusserlowskich źródłach tego terminu,
wskazuje oświecenie i filozofię Kanta, który – jak twierdzi fryburczyk – jako jeden
z pierwszych używa tego terminu, oraz Heglowską fenomenologię ducha.
114
M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 31. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Bycie
i czas…, s. 39.
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nadawanie konkretnego miana treści badanego przedmiotu, lecz jedynie
wskazanie metody rozważań nad tym, co stanowi zawartość tego przedmiotu. Heidegger zaznacza wyraźnie, że fenomenologia w żaden sposób
nie określa przedmiotu i stanowiącej go treści, lecz „powiadamia tylko
o »jak« dotyczącym wskazania i sposobu rozważania tego, co ma być
w tej nauce rozpatrywane”115, a zatem dotyczy bycia, które zawsze jest
byciem bytu, jego sensu i stanowiących go przekształceń.
Fenomenologiczny poziom deskrypcji Heideggerowi nie wystarcza116.
Znaczenie fenomenu odnosi się także do bycia, które – aby mogło
zostać ujawnione, odsłonięte – wymaga wcześniejszej ekspozycji bytu.
O ile byt się narzuca, o tyle bycie bytu i jego sens są tym, co, pozostając
w zakryciu, domaga się odkrycia. Fenomenologiczna metodologia Bycia
i czasu wyraża się więc słowem: możliwość. Fenomenologię można
określić wyłącznie jako możliwość117. Jest ona metodologią, pewnym
sposobem podejścia do tego, co stanowi właściwy temat ontologii. Dlatego fenomenologią nazywa się także „każde wskazanie bytu, tak jak
się on w sobie samym pokazuje”118. Wynikające z przytoczonego cytatu,
formalne znaczenie fenomenu należy zastąpić znaczeniem fenomenologicznym, to znaczy umożliwiającym zobaczenie tego, co skryte, tego,
„Das Wort gibt nur Aufschluß über das Wie der Aufweinung und Behandlungsart dessen, was in dieser Wissenschaft abgehandelt werden soll”. M. Heidegger:
Sein und Zeit…, s. 35. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Bycie i czas…, s. 44.
116
Fenomenologiczną deskrypcję Husserl zastąpił ejdetyką – pragnieniem zobaczenia istoty. Heidegger przejmuje jego koncepcję ontologiczności, aczkolwiek proces
ten dokonuje się – jak pisze Herbert Schnädelbach – pod wyraźnym wpływem ontologiczno-fenomenologicznych przemian w filozofii, autorstwa Maxa Schelera. Ten uczeń
Rudolfa Euckena, antropolog i filozof kultury, „przygotowuje i inspiruje drugą wielką
ontologiczną »reformę« fenomenologii – mianowicie Heideggerowską. »Odrodzenie«
ontologii nie rozpoczyna się zatem już u Husserla, ale dopiero u jego uczniów. […]
»dalszy rozwój nowoczesnej ontologii bynajmniej nie jest konsekwentną realizacją zasad fenomenologicznych. Jest on – w formie, jaką nadali mu Scheler i Heidegger – pobudzanym z innych źródeł radykalnym przetworzeniem fenomenologii«”. H. Schnädelbach: Filozofia w Niemczech 1831–1933. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa 2002,
s. 315, 316. Zob. G. Lehmann: Die Ontologie der Gegenwart in ihren Grundgestalten.
Halle 1933, s. 11.
117
Por. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 38.
118
M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 34. Cyt. za polskim przekładem: M. Heidegger: Bycie i czas…, s. 44.
115
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co w zakryciu, zamaskowanej postaci, a nawet zapomniane, a więc zobaczenie bycia bytu. Jego pochodne, modyfikacje oraz sens są tematem
ontologii. To krytyczny wobec siebie sposób prowadzenia wspartych
systemem pojęciowym badań, mających na celu wskazanie i eksplikację119. Przedmiotem analiz fenomenologii jest więc to, co pozostaje
w kręgu zainteresowań ontologii, stąd „ontologia jest możliwa tylko jako
fenomenologia”120. Pytająca o jak fenomenologia decyduje o sposobie
roztrząsania przedmiotu tej nauki, a zatem „tego, co ma być w tej nauce
rozpatrywane. Nauka »o« fenomenach to takie ujęcie jej przedmiotów,
że wszystko, co ma być o nich rozważane, musi być dokonane w toku
bezpośredniego wskazywania i bezpośredniego wykazywania”121.
W omawianym kontekście krytyczne zainteresowanie Heideggera
wzbudzają fenomenologiczno-psychologiczne analizy Pfändera. Autor
opisowych prac z zakresu psychologii rozwija filozofię fenomenologiczną, nie wychodząc poza ramy tradycyjnych sporów logiki z subiektywną psychologią. Jego filozofię jako badanie założeń logiki w jej
tradycyjnym sensie wspomaga fenomenologiczna metoda badań, którą
uczony wykłada w dziele Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung z 1920 roku122.
Fenomenologiczną drogą Pfändera podąża również oddziałujący na
Heideggera Hans Driesch, którego teoriopoznawcze analizy obejmują
pochodzące ze wspólnego źródła zagadnienia logiczno-metafizyczne.
Ten niemiecki biolog, psycholog i filozof odwołuje się do transcendentalnej myśli Kanta. Istotną – wykorzystaną przez Heideggera – część
jego refleksji stanowi teza uzależniająca metafizykę od logiki. Jako
przedstawiciel antymechanicystycznego neowitalizmu Driesch wyznaje,
Ibidem, s. 37. „»Fenomenologicznym« zwie się to wszystko, co przysługuje wskazywaniu i eksplikacji i co stanowi wymagany w tym badaniu system pojęciowy”.
M. Heidegger: Bycie i czas…, s. 47.
120
„Ontologie ist nur als Phänomenologie möglich”. M. Heidegger: Sein und
Zeit…, s. 35. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Bycie i czas…, s. 45.
121
„Wissenschaft »von« den Phänomenen besagt: eine solche Erfassung ihrer Gegenstände, daß alles, was über sie zur Erörterung steht, in direkter Aufweisung und
direkt Ausweisung abgehandelt werden muß”. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 35.
Cyt. za polskim przekładem: Idem: Bycie i czas…, s. 44.
122
Por. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 27, 39; Idem: Logic.
The Question of Truth…, s. 23, 32.
119
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że logika, będąc nauką porządkującą, pełni rolę wiedzy przedwstępnej
wobec innych nauk; podobną funkcję, jego zdaniem, może przyjmować
metafizyka123. Zainspirowany tymi wnioskami Heidegger uzależnia
epistemologię od metafizyki. Driesch pisze bowiem: „autentyczna teoria
poznania tylko tam ma miejsce, gdzie poznanie powinno stawać się
wstępem do metafizyki”124. Według niego „epistemologia jest teorią
poznania o tyle, o ile odnosi się do metafizyki”125. Jego przeżywanie
bycia (Sein) jest byciem każdego Ja. Potwierdza to jego Ordnungslehre,
w której próba związania logiki z nauką o kategoriach nie stanowi
o autentycznym poznawaniu rzeczywistości. U podstaw porządku nauki
leży metafizyka. W jej tle Driesch prowadzi rozważania na temat bytu-w-sobie (An-sich-Seiendes), bytu-dla-siebie (Für-mich-Seiendes) oraz
bytu jako Sosein. Wprowadza porządkowe pojęcie bytu. Nazywa Sein
matematycznym zadaniem wartym rozwiązania, wszystko bowiem –
jak sądzi – znajduje się w matematycznym, arytmetycznym i logicznym
obszarze analiz. Sein to pierwszy porządkujący składnik i znak oddany
w służbę logiki126.
Analizy Heideggera, związane w równym stopniu z ontologią co z fenomenologią, prowadzone w mniej lub bardziej krytycznym odniesieniu
do dawnych teorii, dotyczą zarówno bytu, jak i rozumienia bycia. Pojęcie rozumienia implikuje hermeneutykę. Okazuje się bowiem, że źródeł
123
„Dürfen wir hoffen, daß Ordnungslehre, »Logik«, eine echte lohnende Vorarbeit für Anderes, für Metaphysik gewesem sei?. Ich meine, eine solche Hoffnung ist
uns in wenigstens vorläufiger Weise erlaubt, und zwar deshalb, weil, wenn wir den
Blick schweifen lassen über alles das, was üblicherweise als »metaphysische«, als echt
Erkenntnismäßige Einsicht gilt oder gegolten hat, wir finden, daß von diesem überlieferungsmäßig Erkenntnismäßigen manches durch unsere Ordnungslehre geradezu
erledigt oder wenigstens geklärt ist”. H. Driesch: Ordnungslehre. Ein System des nichtmetaphisischen Teiles der Philosophie. Jena 1923, s. 475.
124
„[…] daß eine echte Erkenntnitheorie nur da ihren Platz, wo erkannt warden
soll, also als Eingang zur Metaphysik”. H. Driesch: Ordnungslehre…, s. 377.
125
„Unsere Erkenntnislehre entspricht der üblichen »Erkenntnistheorie« nur, insofern sie auf die »Metaphysik« bezogen wird und dieser selbst”. Ibidem, s. 2.
126
Hans Driesch, odnosząc się do badań Euklidesa i teorii względności Einsteina,
twierdzi również, że w badaniach natury bierze udział matematyka, zwłaszcza ważny
jej dział – geometria, co na pewnym etapie swoich analiz wykorzysta Heidegger.
Por. ibidem, s. 42, 167–168.
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jego ontologii fenomenologicznej należy upatrywać w hermeneutyce
Dasein. Perspektywa analiz fenomenologicznych sprzyja formowaniu
własnego pojęcia fenomenologii, akcentującego znaczenie hermeneutycznego rozumienia. Stojąc na stanowisku hermeneutycznej fenomenologii, mającej ujawnić bycie bytu i jego sens, Heidegger wskazuje na jej
ontologiczność. Fundamentalnym, źródłowym i pierwszym pytaniem
fenomenologii jest – jak przekonuje autor Bycia i czasu – pytanie o bycie
bytu i sposobów rozumienia tego bycia.
Fenomenologia wyjawiająco-wyjaśniająca jest hermenein; z racji swej
wyjawiającej metody pracy determinuje warunki możliwości ontologii.
Tak rozumiana jest hermeneutyką faktyczności. Filozofia jako hermeneutyka faktyczności pyta o początek ekspresji funkcji filozofii i odsłanianie podstawy struktury Dasein127. Hermeneutyka ta jest sposobem
wyłożenia bycia bytu, jego ugruntowania.
Fenomenologia jestestwa [Dasein – A.M.] jest hermeneutyką
w pierwotnym tego słowa znaczeniu […]. Ponieważ jednak przez
odsłonięcie sensu bycia i podstawowych struktur jestestwa [Dasein – A.M.] w ogóle zostaje wyznaczony horyzont wszelkich dalszych badań ontologicznych nad bytem innym niż jestestwo [Dasein – A.M.], owa hermeneutyka staje się zarazem „hermeneutyką”
w sensie opracowywania warunków możliwości wszelkiego badania ontologicznego128.
Filozofia – jak za Kantem podaje Heidegger – jest ludzką aktywnością
dokonującą się bezustannie w ruchu po kole, a więc jest równocześnie
czymś zawsze powracającym do już przebytego miejsca rozważań, które
„można będzie przerobić na wspaniały system”129. Zadanie hermeneutyki określa się jako odkrywanie bycia poprzez wcześniejsze badawcze
informowanie o byciu bytu. Przejście od bytu ku byciu oznacza w fiZob. G. Figal: Martin Heidegger zur Einführung. Hamburg 1992, s. 55.
M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 37. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Bycie
i czas…, s. 47. Należy podkreślić, że termin Jestestwo nie oddaje w pełni znaczenia niemieckiego terminu Dasein.
129
I. Kant: Do Christiana Garvego. 7 sierpnia 1783 roku. W: I. Kant: Korespondencja. Tłum. M. Żelazny i in. Red. M. Żelazny, M. Chojnacka. Toruń 2018, s. 204.
127
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lozofii Heideggera swoistą zmianę nastawienia (Rückführung), zwrot
w stronę bycia. Innymi słowy, aby ująć bycie, potrzebny jest byt130.
Jednocześnie hermeneutyka przejawia wyprzedzające byt bycie, spełniając się w procesie rozumienia życia, zwłaszcza w jego faktyczności;
problem bycia jestestwa jako Dasein Heidegger wysuwa na czoło swoich
rozważań.
Źródłowy moment analiz fenomenologicznych jest ukryty w faktyczności życia, które zawsze jest już jakimś życiem-w-świecie. Natomiast hermeneutyka jest ars interpretandi tego życia. Problematyka
rozumienia, hermeneutyki i życia wiąże się z modną wówczas tematyką
Lebensphilosophie, której wybitnym przedstawicielem jest inicjator przełomu antypozytywistycznego Wilhelm Dilthey. Heidegger skupia się
na wyróżnionych przez Diltheya zagadnieniach dziejowości, które ten
bada, uwzględniając dotychczasowe dokonania neokantystów, zwłaszcza
Windelbanda, Rickerta oraz hrabiego Paula Yorcka von Wartenburga,
rozpatrującego problem antynaturalizmu z punktu widzenia estetyka.
Dziejowość to dla Heideggera zespół kształtów i obrazów131. Nieobcy
jest mu również pogląd Diltheya, zgodnie z którym nauki przyrodnicze i humanistyczne pozostają wobec siebie w relacji: wyjaśnianie/
rozumienie. Nauki przyrodnicze w odróżnieniu od humanistycznych
znamionuje charakter intelektualny i teleologiczny, operacyjność i przyczynowość wyjaśnień. O ile metoda nauk przyrodniczych, zdaniem
Diltheya, polega na czysto intelektualnym i dyskursywnym procesie
wyjaśniania, o tyle metoda nauk humanistycznych posługuje się rozumieniem, w które angażują się wszelkie czynności psychiczne. Te – jak
pisze Heidegger – mają według Diltheya „zaprezentować »cały fakt
człowieka«”132, zarówno intelektualnie, jak i emocjonalno-wolitywnie.
W hermeneutyce tego antypozytywistycznego filozofa życia fryburczyk
dostrzega samoeksplikację rozumienia133.
Rozumienie w filozofii Diltheya stanowi formę wczuwania się w wyrazy życia duchowego, jest wykładnią subiektywnych aspektów przeżyPor. B. Dembiński: Zagadnienie skończoności…, s. 44.
Zob. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 399–400. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Bycie i czas…, s. 500–501.
132
Zob. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 46–50, 154.
133
Ibidem, s. 398.
130
131
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wania. Pewną formą interpretacji życia jako procesu, w którym, na podstawie znaków danych nam zmysłowo z zewnątrz, poznajemy wnętrze.
Rozumienie jest wczuwaniem się w te znaki: wyrazy życia duchowego.
Wiąże się z przeżywaniem i ekspresją wnętrza. Przeżywanie to wstęp
do rozumienia. To, co przeżyte, manifestuje się w ekspresji na zewnątrz
bądź do wewnątrz. W konsekwencji Dilthey prezentuje się jako
„finezyjny” interpretator dziejów ducha, w szczególności dziejów
literatury, który trudzi się także odróżnianiem przyrodoznawstwa od nauk humanistycznych, przypisując przy tym dziejom
tych nauk, a także „psychologii”, wyróżnioną rolę, wszystko to zaś
roztapia w relatywistycznej „filozofii życia”. Powierzchownie rzecz
biorąc, taki portret jest „słuszny”, substancja jednak mu się wymyka. Zakrywa on więc więcej aniżeli odsłania134.
Krytyczna ocena założeń filozofii Diltheya jest sposobnością do wyrażenia przez Heideggera własnego poglądu na ontologiczną strukturę
rozumienia, zgodnie z którą pyta on nie o bycie, lecz o byt odsłaniający
rozumienie bycia. Funkcja rozumienia wyraża się w określaniu bycia
bytu (Dasein): w jego Vorhabe, Vorsicht i Vorgriff135.
Sugerowane przez wielu interpretatorów Heideggerowskie wyjście
poza neokantyzm owocuje zaangażowaniem w problematykę filozoficzną, nie tylko darzoną pietyzmem, ale i interpretowaną zgodnie
z kazusem własnych przekonań, hermeneutyczną fenomenologię oraz
w rodzącą się – jak pisze Elżbieta Paczkowska-Łagowska – antyidealistyczną awangardę egzystencjalną136. Dzieło Bycie i czas, w którym
Ibidem, s. 397. Cyt. za polskim przekładem: M. Heidegger: Bycie i czas…, s. 498.
Ekspresja na zewnątrz jest drogą postępowania nauk przyrodniczych, które dążą do
przezwyciężenia subiektywności towarzyszącej przeżyciom człowieka. Ekspresja ta stanowi także próbę dotarcia do tożsamej i nierelatywnej przyrody. Tymczasem naukom
humanistycznym, podejmującym kwestie subiektywnych aspektów przeżywania, właściwa jest ekspresja wyrażająca się w drodze do wnętrza.
135
Zob. A. Bronk: Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera. Lublin 1982, s.147.
136
E. Paczkowska-Łagowska: Posłowie. W: E. Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe.
Tłum. E. Paczkowska-Łagowska. Gdańsk 2008, s. 128.
134
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podjęte zostaje zagadnienie Dasein jako egzystencjalnej doczesności
(Zeitlichkeit), rozważane jest w horyzoncie transcendentalnego pytania o bycie (Sein). Dasein jako czasowe/temporalne bycie jest ruchem,
formą dynamicznego projektowania bycia: egzystencji, której pierwotną
definicję odnajduje fryburczyk w inspirowanej filozofią Sokratesa myśli
Sørena Kierkegaarda137. Duński filozof nie dostrzega jednak ontologicznej różnicy między ontycznym a ontologicznym, skupia się na samej
tylko ontyce. Inspiracja dokonaniami Kierkegaarda polega na wykazaniu mankamentów jego koncepcji. Jak zaznacza Heidegger, filozof
jednostki – podobnie jak św. Augustyn i Marcin Luter – nie potrafi tego,
co ontyczne, wznieść do poziomu ontologicznego138. Dotarcie do tego
poziomu wymaga wskazania właściwej podstawy, podwaliny tego, co
metafizyczne.
Na skupionego na zagadnieniach egzystencji Heideggera silnie oddziałuje też filozofia Friedricha Nietzschego, z czasem oceniana coraz
Zob. K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna…, s. 181–182. Jak wskazuje
Heidegger, zagadnienia egzystencji i związanej z nią egzystencyjności podejmował już
w XIX stuleciu Søren Kierkegaard, który twierdził, że filozofia rodzi się ze zwątpienia jako rezultatu tragicznej konfrontacji egzystencji ze światem. Na Heideggera i jego
filozofię egzystencji oddziałują poglądy duńskiego myśliciela dotyczące zależności
wieczności i doczesności. W ślad za nim fryburczyk dokonuje interpretacji biblijnego
Drugiego Listu do Koryntian. Uwagę obu filozofów zwracają słowa św. Pawła: „Bym
się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało
moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. […]
Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, […], albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny”. Drugi List Św. Pawła do
Koryntian. W: Pismo Święte. Warszawa 1975, 12, 7–10, s. 1243. Słowa te są dla Heideggera symbolem egzystencji doświadczającej faktyczności egzystencji. W napiętnowaniu
chwały i pychy oraz uwielbieniu pokory, cichości i łagodności człowiek doświadcza życia i zwraca się w stronę jego faktyczności. Abstrakcyjny język pojęć zostaje zastąpiony
niepowtarzalnością ludzkiej egzystencji.
138
O chętnym przywoływaniu przez Heideggera koncepcji Kierkegaarda i Lutra
świadczą m.in. słowa Güntera Figala: „Daß Heideggers Interesse an der Todesproblematik hier seine Wurzel hat, läßt bereits das Motto zur Vorlesung aus dem Wintersemester 1921/1922 erkennen – die »dankbare Anzeige der Quelle«. Hier findet sich neben der Bezugnahme auf Kierkegaard ein Satz aus Luthers Exegese zum ersten Buch
Mose: statim enim ab utero matris mori incipimus”. G. Figal: Martin Heidegger zur
Eiführung…, s. 81.
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bardziej krytycznie. Jego filozoficzne założenia fryburczyk poznaje za
sprawą Rickerta. Spór z Nietzschem dotyczy kwestii bycia. Nietzsche
niesłusznie utożsamia bycie bytu z wolą mocy. Wola ta uniemożliwia
dotarcie zarówno do bycia, jak i do prawdy bycia. Podstawa rozważań
o bycie jako bycie, które prowadzi tradycyjna metafizyka, leży w tym,
co ponadzmysłowe. W takim ujęciu – pisze Heidegger – tylko rozum
wyrokuje o byciu139. Zainteresowanie myślą Nietzschego implikuje
Heideggerowską refleksję nad muzycznymi dziełami Richarda Wagnera,
które zestawia porównawczo ze sztuką i estetyką Johanna Joachima
Winckelmanna i Johanna Gottfrieda Herdera. Teorie Nietzschego, wielkiego adwersarza filozofii wykładanej ex cathedra, służą Heideggerowi
pomocą w walce o kształt nowej metafizyki. Dlatego fryburczyk akcentuje znaczenie przewartościowania wartości140. Filozofia wymienionego
wcześniej świadka wiary Kierkegaarda oraz Nietzschego ma „kwestionować całą metafizyczną orientację zachodniego myślenia i ukazywać
chwiejność jej podstaw”141. Jednocześnie jest zobowiązana wskazać nową
drogę filozoficznej refleksji.
Zmiana perspektywy badawczej obejmuje sposób wykładni prawdy.
Jej dawne, odniesione do sensu i logiczności znaczenie zastępuje rozumienie prawdy jako pytania o bycie i prawdę bycia. Rozumiejącego
przyswojenia prawdy, podważającego dotychczasową postać metafizyki
jako ontoteologii, Heidegger domaga się w celu ponownego postawienia
istotowego pytania o jej fundament: bycie w jego pierwotności. Przeobrażenie to dowodzi zwrotu, jaki dokonuje się w myśleniu filozofa.
Zwrot ten pozwala mu na nowo postawić i rozważyć pytanie o bycie
bytu, rozumianego jako wschodzenie-z-siebie, wy-dobywanie w kategoriach greckiej φύσις. Tak oto „»przezwyciężenie metafizyki myślane jest
w perspektywie dziejów bycia«. Rozpoczyna się w ten sposób zwinięcie
zapomnienia bycia”142. Zwinięcie to nie stanowi kresu Heideggerowskich poszukiwań w obszarze filozofii. Po oczyszczeniu pola dokonuje
się bowiem kolejny przełom w myśleniu, wymagający wykonania
139
Zob. M. Heidegger: Nietzsche…, s. 220–222, 297, 532. Por. O. Pöggeler: Droga
myślowa Martina Heideggera…, s. 137.
140
M. Heidegger: Nietzsche…, s. 211–212.
141
O. Pöggeler: Droga myślowa Martina Heideggera…, s. 26.
142
B. Baran: Saga Heideggera. Kraków 1990, s. 124.
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skoku uwalniającego z okowów filozoficznej tradycji, czyli dotychczas
panującego myślenia metafizycznego. Skok, o którym pisze Heidegger,
jest skokiem w pustkę i po raz kolejny zmienia rozumienie prawdy. Po
nim filozof ujmuje prawdę w znaczeniu greckiego, przedsokratejskiego
Ereignis (wydarzania)143. Bycie wyraża się teraz w istocie niebędącego
przedstawianiem myślenia jako zbliżania się do tego, co dalekie. W istocie myślenia jako nieprzedstawiającego oczekiwania, gdyż „czekanie,
niczego nie przedstawiając, idzie w Otwarte”144. Jest wyzwoleniem
„przez wdawanie się. Wyzwolenie tedy byłoby nie tylko drogą, lecz także
ruchem”145. Ruch ten ujawnia się także w myśleniu, które „pracuje przy
budowie domu bycia”146; jest także „stosownością wypowiadania bycia
jako udziału prawdy, nie są zaś nim reguły logiki, które dopiero dzięki
prawu bycia mogą się stać regułami”147. Domem bycia jest mowa, na
straży której stoi poeta. Ten „przenosi się myślą w okolicę określoną
przez ów prześwit bycia”148.
Poezja nadaje słowny kształt byciu, które wiąże się z prawdą, pochodzącą ze sfery tego, co boskie149. Takiej prawdy jako nieskrytości bytu
doświadcza poetycko Rainer Maria Rilke. Jego improwizowane linijki,
otwierając perspektywę poetyckiego namysłu, pozwalają zobaczyć, jak
„bycie wyzwala byt w ryzyko. Ryzykować to wy-rzucać wyzwalająco.
Bycie jest ryzykiem”150. Byt natomiast jest, o ile decyduje się na ryzyko.
Poetyckość Heideggera przejawia się również w człowieku jako Dasein
władającym mową. Dlatego jako filozof różnicy ontologicznej, wykoMyśl starożytna inspirowała Heideggera niemal w każdym okresie jego pracy.
Etap, o którym mowa, wiąże się z odniesieniem do Parmenidesa i Heraklita.
144
M. Heidegger: Rozmowy na polnej drodze. Tłum. J. Mizera. Warszawa 2004,
s. 119–120.
145
Ibidem, s. 120.
146
M. Heidegger: List o humanizmie. W: Idem: Budować, mieszkać, myśleć. Tłum.
K. Michalski. Warszawa 1977, s. 120.
147
Ibidem, s. 126.
148
M. Heidegger: Cóż po poecie? Tłum. K. Wolicki. W: M. Heidegger: Drogi
lasu. Tłum. J. Gierasimiuk, R. Marszałek i in. Warszawa 1997, s. 220.
149
Por. M. Heidegger: Plathons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den
»Humanismus«. Bern 1954, s. 84.
150
M. Heidegger: Cóż po poecie?…, s. 222–225. Zob. Idem: W drodze do języka.
Tłum. J. Mizera. Warszawa 2007.
143
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rzystując poezję Georga Trakla, poszukuje on istoty języka. W języku
zawiera się zależność człowieka i bytu. Traklowski Siebengesang des
Todes fryburczyk wiąże z nowożytną, fizyczną, Heisenbergowską ideą
poszukiwania właściwej formuły świata.
Przywołując nowożytny system myślenia, Heidegger odwołuje się
również do fizyki Newtona, do pierwszej zasady dynamiki, zwanej zasadą bezwładności151. Wraz z prawem spadania ciał Galileusza wyprzedza ona – jak twierdzi Heidegger – naukowe doświadczenie i możliwość
przeprowadzania powtarzalnych badań. Fakt, eksperyment i pomiar
określają charakter badanego przedmiotu, decydując o kierunku rozwoju nauk. Autor Znaków drogi suponuje, że najznamienitszych przedstawicieli współczesnej nauki cechuje postawa naukowo-filozoficzna.
Potwierdzają to „czołowe dzisiaj umysły fizyki atomowej, Niels Bohr
i Heisenberg, [którzy – A.M.] myślą dogłębnie filozoficznie i tylko dlatego tworzą nowe sposoby stawiania pytań, a przede wszystkim trwają
w niepewności”152. Problematyczność, a zarazem odkrywczość nauki
zapewnia wyłącznie współdziałanie w jej obrębie faktu z pojęciem.
Nowożytna fizyka i ścisłe matematyczne przyrodoznawstwo jako
zwiastuny zestawu stały się podwaliną współczesnej techniki. Jej istota
uzewnętrznia się w ze-stawie153. Zestaw ten zagraża zarówno człowiekowi, jak i jego „relacji do samego siebie i do wszystkiego, co jest”154.
Reprezentuje go kultura Zachodu, która jest faustowską kulturą upadku
(faustischen Kultur). Ze-staw jako przesłanie odkrycia jest istotą techniki. Przesłanie to, będąc panowaniem zestawu, uniemożliwia stosowne
151
W myśl tej zasady każde ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem
jednostajnym po linii prostej, dopóki działanie siły nie spowoduje zmiany tego stanu.
152
„[…] auch jene Zeit hatte ihren Stumpfsinn, so wie umgekehrt die heute führenden Köpfe der Atomphysik, Niels Bohr und Heisenberg, durch und durch philosophisch denken und nur deshalb neue Fragestellungen schaffen und vor allem in der
Fragwürdigkeit aushalten”. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre
von den Transzendentalen Grundsätzen. Tübingen 1987, s. 51. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych. Tłum. J. Mizera. Warszawa 2001, s. 65.
153
Podejmując problematykę nowożytnych nauk przyrodniczych, Heidegger odwołuje się do odczytu Wernera Heisenberga Das Naturbild in der heutigen Physik. Tekst
ten został zamieszony w pracy Die Künste im technischen Zeitalter.
154
M. Heidegger: Technika i zwrot. Tłum. J. Mizera. Kraków 2002, s. 35.
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doświadczanie i odkrywanie źródłowej prawdy. W kulturze zestawu
o rozwoju nauk nie decydują odkrycia, lecz ponawiane rozpatrywanie
stanowiących naukę i obowiązujących w nauce pojęć155. W takich warunkach technika, jako ludzki czyn tudzież środek do celu, nie jest rozpatrywana w kategoriach neutralności. Stanowi instrumentum środków
i celów, obszar „sporządzania i używania narzędzi, urządzeń i maszyn.
Całość tych urządzeń jest techniką”156. Heideggerowska filozofia kultury, techniki i humanizmu pozostaje w otwartej relacji z myślą Habermasowsko-Spenglerowską. Oswald Spengler, autor projektu ujmowania
dziejów kultury, przeżywającej okresy młodości, dojrzałości i starczego
upadku, rozważa zależność zrodzoną w XIX stuleciu, a w wieku XX
postawioną jako problem techniki i kultury157.
Heideggerowska hermeneutyczna ontologia kultury i rozwijana na jej
gruncie analityka jestestwa wraz z definicją prawdy inspiruje jego następcę Hansa-Georga Gadamera, twórcę hermeneutyki filozoficznej. Gadamerowski człowiek/jednostka, absorbuje wybrane elementy kultury,
nadając owym elementom – będącą wynikiem przedpojęciowego przeżycia – wartość, i tym samym włącza się w ogólną symbolikę kultury.
Heidegger oddziałuje również na odwołującego się do problematyki
hermeneutycznego rozumienia i ontologii Hansa Jonasa, który analizuje
problem człowieka zgodnie ze stałym przekonaniem, że ten jest istotą
zmienną i rozpostartą między przeciwieństwami: miłością i nienawiścią, pragnieniem i głodem, wiarą, nadzieją i rozpaczą, wreszcie prawdą
i ułudą158. Heideggerowskie pytanie o bycie stanowi źródło inspiracji
także dla Emmanuela Levinasa. Według francuskiego fenomenologa
155
„Panowanie zestawu grozi tym, że człowiekowi mogłoby zostać odkrywanie,
a w ten sposób także doświadczanie przekazu bardziej początkowej prawdy”. Ibidem,
s. 36.
156
Ibidem, s. 8.
157
„Das Problem der Technik und ihres Verhältnisses zu Kultur und Geschichte taucht erst im 19 Jahrhundert auf. Fragen führte und damit die Grundlagen der
Möglichkeit schuf, im 20. Jahrhundert, heute, die Weltgeschichte überhaupt als Problem zu sehen”. O. Spengler: Der Menschen und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens. München 1931, s. 1. Zob. R. Wiggershaus: Die Frankfurter Schule.
Geschichte Theoretische Entwicklung Politische Bedeutung. München 1986, s. 657–662.
158
Por. H. Jonas: Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości. Tłum.
P. Domański. Warszawa 1993, s. 7–8.
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za pytaniem tym kryje się coś ważniejszego; samo bycie jest niewystarczające. W Heideggerowskim opus magnum powiązane z rozumieniem
bycie jest dziejącą się w czasie subiektywnością. W hegemonii bycia nad
bytem ujawnia się zależna od bycia koncepcja wolności. Zaznaczający się
prymat bycia przed bytem oraz ontologii przed metafizyką stawia wolność przed sprawiedliwością. Zaproponowana przez Heideggera definicja ontologii – zapominającej o bycie oraz otwarcie występującej przeciw
„namiętności technicznej” i urzeczowieniu człowieka – nie chroni zatem
przed tyranią imperializmu159. W pracy Całość i nieskończoność Levinas,
podążając drogą Heideggera, podejmuje krytykę filozofii europejskiej,
zwłaszcza tradycyjnej, greckiej metafizyki, której ideałem jest dążenie
do całości i jedności; aczkolwiek – jak pisze Barbara Skarga – zdaniem
francuskiego filozofa,
Heidegger nie ma racji, gdy twierdzi, że metafizyka od Platona po
Nietzschego to historia zapomnienia o byciu. Nie da się metafizyki zredukować do ontologii. Nie jest bowiem prawdą, aby tym, co
najważniejsze dla człowieka, było tylko jego bycie160.
Heidegger, wskazując to, co „nieuniknione”, poszukuje podstawy będącej początkiem sztuki oraz wszelkich idei fizyki teoretycznej. Poezja
w jego systemie filozoficznym odgrywa rolę uzasadniającą i ugruntowującą. Dotyczy to zwłaszcza poetycko-mitycznej twórczości Friedricha
Hölderlina, który, będąc „najdalej sięgającym w przód poetą”161, wraz
z Nietzschem odpowiada za dionizyjskość i nowopogańskość myśli.
Wykorzystując mityczno-religijną refleksję tego arcypoety, Heidegger
utożsamia prawdę z tym, co święte. Według niego liryczny twórca wypowiada „ugruntowujące słowa świętości”162. Hölderlinowska poetycka
teologia przekształcająco zapoczątkowuje sposób myślenia i pojmowaPor. E. Levinas: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Tłum. M. Kowalska. Warszawa 2002, s. 36. Zob. K. Wieczorek: Levinas a problem metafizyki. Katowice 1992, s. 14–75.
160
B. Skarga: Wstęp. W: E. Levinas: Całość i nieskończoność…, s. XIV.
161
Por: M. Heidegger: Przyczynki do filozofii (z wydarzania). Tłum. B. Baran,
J. Mizera. Kraków 1996, s. 194.
162
O. Pöggeler: Droga myślowa Martina Heideggera…, s. 222.
159
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nia wiedzy o prawdzie Grecji, chrześcijaństwa oraz Wschodu163. Otwiera
na prawdę bycia, o którą tak bardzo zabiega Heidegger. Prezentowaną
postawą Hölderlin wychodzi poza rolę poety/filologa, nie wciela się
również w filozofa164. Jego zadaniem jest rozpracowanie kwestii sensu
bycia. To z kolei, poczynając od wczesnej refleksji Heideggera, przyjmuje
postać antropologicznej formuły pytania o człowieka, który jest „dostępem do tajemnicy bycia”165 i prawdy bycia; człowiek ten spełnia się
w roli pasterza bycia166.
163
Zob. M. Heidegger: Objaśnienia do poezji Hölderlina. Tłum. S. Lisiecka. Warszawa 2004, s. 85.
164
Heidegger pisze obszerną pracę interpretacyjną, której przedmiotem jest poetycka twórczość Friedricha Hölderlina. Zob. ibidem, s. 13–32.
165
P. Tillich: Heidegger and Jaspers. In: Heidegger and Jaspers. Ed. M. Olson. Philadelphia 1994, s. 16. Por. W. Lorenz: Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu
inspiracji heideggerowskich. Warszawa 2003, s. 70. Zob. N. Leśniewski: O hermeneutyce radykalnej. W: Pisma Filozoficzne. T. LIV. Poznań 1998.
166
M. Heidegger: List o humanizmie…, s. 151.
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Obraz ontologii fundamentalnej a filozofia Kanta

Zorientowana ontologicznie filozofia Martina Heideggera jest odpowiedzią na pytanie o teorię skupiającą w sobie warunki możliwości wszelkiej przedmiotowości. Filozof ten kojarzy przedmiotowość
z ontologią, z metafizyką, która, jako ogólna teoria bytu, podejmuje
zagadnienie przedmiotowości przedmiotu, a więc „bycia tego, co jest”1.
W czym zatem, według Heideggera, tkwi istota poznania bycia bytu?
Założeniem tej teorii, a zarazem warunkiem możliwości ontologii
jest ontologiczna różnica pomiędzy bytem/przedmiotem jako tym, co
jest, a – mającym ważność, obowiązującym – byciem jako przedmiotowością. Bycie to podstawowe określenie istoty bytu. Rozumiejące
pojęcie bycia poprzedza poznanie ontyczne, które w filozofii Heideggera odnosi się do bytu2. Zagadnienie bytu (das Seiende) fryburczyk
rozważa na polu ontyki poznania, natomiast bycie (das Sein) bytu
analizuje w świetle poznania ontologicznego. Cechą charakterystyczną
filozofii Heideggera jest ontologiczny dualizm wyrażający się w tym, że
uczony rozważa nie tylko byt jako byt, ale również bycie, najważniejszy – określający byt jako całość – horyzont, w którym byt prezentuje
się jako jego część. Przyjęte przez Heideggera założenie/hipoteza potwierdzać ma Kantowski transcendentalizm Krytyki czystego rozumu,
którego celem jest wyznaczenie podstawy/fundamentu metafizyki.
Według Heideggera transcendentalizm ten jest „sięgającym podstawy
poznaniem bytu jako takiego i w całości”3. Poznanie to dokonuje
się w horyzoncie bycia. Argumentacji przemawiającej za przyjętą
hipotezą służyć ma dokładna reinterpretacja filozofii teoretycznej
Kanta.
Zob. K. Michalski: Heidegger a filozofia współczesna. Warszawa 1978, s. 194.
„Was demnach das Verhalten zu Seienden (ontische Erkenntnis) ermöglicht, ist
das vorgängige Verstehen der Seinverfassung, die ontologische Erkenntnis”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 2010, s. 11. Zob.
Idem: Kant a problem metafizyki. Tłum. B. Baran. Warszawa 1989, s. 17.
3
„Metaphysik ist die grundsätzliche Erkenntnis des Seienden als solchen und im
ganzen”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 8. Zob. Idem:
Kant a problem metafizyki…, s. 14.
1

2

197

198

Rozdział 4. Heideggerowska wykładnia myśli Immanuela Kanta

Jak pisze William Blattner, ontologiczny projekt Heideggera, inspirowany filozofią Immanuela Kanta, stanowi próbę wydobycia apriorycznej wiedzy o byciu4. W przekonaniu Heideggera Kant w namyśle
nad procesem ugruntowania metafizyki stawia pytanie o możliwość
apriorycznego poznania ontologicznego, zwłaszcza o jego istotową
jedność5. W ugruntowaniu metafizyki filozof podkreśla ontologiczno-metafizyczny charakter poznania6. Czy zatem w świetle niniejszych
uwag rację ma Jarosław Rolewski, nazywający Kanta „pre-Heideggerem,
genialnym prekursorem teorii poznania ontologicznego, w pełni zrealizowanej dopiero przez Heideggera?”7. Odpowiedź na to pytanie będzie
miała charakter silnie zindywidualizowany i argumentowany osobistymi preferencjami rozumienia problematyki.
Heidegger „uważa, że Kantowska krytyka czystego rozumu ma na
celu wydobycie istoty poznania ontologicznego; w gruncie rzeczy pytanie krytyki brzmi: Jak jest możliwe poznanie ontologiczne?”8. Poznanie,
które, dokonując się w sensie Kantowskich analiz transcendentalnych,
wychodzi poza ścisły kantyzm, by w postulacie ugruntowania metafizyki stanowić alternatywę dla dotychczasowych krytycznopoznawczych
wykładni myśli Kanta, prezentowanych zwłaszcza w marburskiej szkole
neokantyzmu. Według Heideggera Kant stawia pytania dotyczące możliwości zbudowania ontologii, która jako metafizyka pełni funkcję filozoficznej i historycznej dziedziny, dającej podbudowę pod ontologiczny
„I have also contended, however, that Heidegger’s ontological project, inspired by
Kant, constitutes and attempt to acquire a priori knowledge of being”. Por. W. Blattner: Ontology, the A Priori, and the Primacy of Practice. An aporia in Heidegger’s early
philosophy. In: Transcendental Heidegger. Ed. by S. Crowell, J. Malpas. Stanford 2007,
s. 10.
5
„Kants Grundlegung der Metaphysik fragt nach dem Grunde der inneren
Möglichkeit der Wesenseinheit der ontologischen Erkenntnis”. M. Heidegger: Kant
und das Problem der Metaphysik…, s. 195.
6
„Durch die Grundlegung der Metaphysik überhaupt gewann Kant erstmals eine
klare Einsicht in den Charakter der »Allgemeinenheit« der ontologisch-metaphysischen Erkenntnis”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 168. Cyt. za
polskim przekładem: Idem: Kant a problem metafizyki…, s. 187.
7
J. Rolewski: Kant i Heidegger: spór o metafizykę. W: Kant a metafizyka. Red.
N. Leśniewski, J. Rolewski. Toruń 2010, s. 190.
8
B. Baran: Przedmowa. W: M. Heidegger: Kant a problem metafizyki…, s. XII.
4
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rodzaj poznania, wyrażony w projekcie analityki Dasein: ontologicznego fundamentum jako metafizycznego bytu poznającego na sposób
transcendentalny. Jak przekonuje Heidegger, Kant pyta o warunki
możliwości poznania bycia bytu. Wyznaczenie warunków możliwości
poznania bycia bytu, nade wszystko zaś bycia bytu Dasein, będzie – jak
mniema – jednoczesnym wskazaniem warunków możliwości ontologii.
Warto postawić pytanie: jaka jest zatem rola ontyki w Heideggerowskiej
refleksji?
Biorąc pod uwagę styl filozofowania właściwy rozumowaniu Heideggera, należy zaznaczyć, że krytyczna filozofia Kanta poszukuje również podstaw warunków możliwości skupionego na bycie poznania
ontycznego. O ile więc ontologię fryburczyk nazywa zakresem sensu,
otwartością pozwalającą na ontyczne uchwycenie i poznanie bytu,
o tyle ontyka jest dla niego zakresem możliwego bytu. Ontyczna postać
poznania odnosi się do bytu/przedmiotu wtedy, gdy wcześniej ten byt/
przedmiot zostanie poznany w byciu9. Ontologiczne poznanie transcendentalne przyjmuje zatem rolę ontologicznej perspektywy/horyzontu
dla – rozważającego poszczególne przedmioty/obiekty, byty – poznania
ontycznego. Poznanie ontyczne odnosi się do bytu pod warunkiem,
że wcześniej byt ten zostanie poznany w poznaniu ontologicznym,
tj. „w kształcie” bycia tego bytu10. Tym samym możliwość ontycznego
9
„An Seiendes (»Gegenstände«) kann sich ontische Erkenntnis nur angleichen,
wenn dieses Seiende als Seiendes zuvor schon offenbar, d.h. in seiner Seinsverfassung
erkannt ist”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 13.
10
„Nach dieser letzten Erkenntnis müssen sich die Gegenstände, d.h. ihre ontische
Bestimmbarkeit, richten. Offenbarkeit des Seienden (ontische Wahrheit) dreht sich um
die Enthülltheit der Seinsverfassung des Seienden (ontische Wahrheit); nie aber kann
ontische Erkenntnis für sich »nach« den Gegenständen sich richten, weil sie ohne ontologische nicht einmal ein mögliches Wonach haben kann”. M. Heidegger: Kant und
das Problem der Metaphysik…, s. 13. „Poznanie ontyczne tylko wtedy może dostosowywać się do bytu (do »przedmiotów«), gdy ów byt zostanie już uprzednio wyraźnie poznany jako taki, tzn. w kształcie jego bycia. Do tego właśnie ostatniego poznania przedmioty, tzn. ich ontyczna określalność, muszą się dostosować. Dostępność bytu (prawda
ontyczna) zależy od możliwości odsłonięcia kształtu bycia bytu (prawda ontologiczna);
nigdy natomiast poznanie ontyczne nie może samo dla siebie dostosowywać się »do«
przedmiotów, gdyż bez poznania ontologicznego nie może ono nawet znać możliwości
takiego »do«”. M. Heidegger: Kant a problem metafizyki…, s. 20.
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poznania bytu, dokonującego się w warunkach Kantowskiej krytyki
czystego rozumu, uzależniona jest od horyzontu ontologii.
Odnalezienie podstaw metafizyki związane jest z wykazaniem możliwości ontologii. O jej prawdopodobieństwie, ewentualnie możliwości,
decyduje dokonana przez Kanta, a polegająca na odwróceniu dotychczasowego porządku, krytyczna zmiana w myśleniu, nie tyle dostosowująca
przedmioty do poznania, ile uznająca, iż poznanie nie kończy się na
tym, co ontyczne, lecz swoją prawomocność czerpie z ontologii i ontologicznej formy poznania. W konsekwencji Kantowski zwrot, przejawiający się w pytaniu o źródłowy moment prawdy, kieruje rozważania ku
zagadnieniu możliwości prawdy ontologicznej11.
11
Heidegger pisze w tym miejscu o sensie Kantowskiego przewrotu. Zaznacza, że
nowa metodologia prowadzenia analiz nie podważa tradycyjnego rozumienia prawdy jako zgodności bądź adekwacji poznania i bytu, lecz pozwala prawdzie ontycznej
dostosować się do prawdy ontologicznej. Przewrót kopernikański Kanta to symboliczna nazwa przyjęta na określenie radykalnej zmiany w metodzie badań filozoficznych. Zrywając z dotychczasową tradycją, autor projektu uznał, że to nie doświadczenie decyduje o powstawaniu pojęć, lecz fakt istnienia pojęć umożliwia doświadczenie,
a podmiot jest warunkiem przedmiotu. Słowa te potwierdza zapisem w Krytyce czystego rozumu: „Dotychczas przyjmowano, że wszystkie nasze poznanie musi dostosować się do przedmiotów. Lecz wszelkie próby, by o nich przy pomocy pojęć orzec
coś, co by rozszerzyło poznanie nasze, obracały się przy tym założeniu wniwecz.
Spróbujmy więc raz, czy się nam lepiej nie powiedzie przy rozwiązaniu zadań metafizyki, jeżeli przyjmiemy, że to przedmioty muszą się dostosowywać do naszego poznania. Zgadza się to już lepiej z wymaganą możliwością poznania ich a priori, które ma coś ustalić o przedmiotach, zanim nam one są dane. Rzecz się z tym ma tak
samo, jak z pierwszą myślą Kopernika, który, gdy wyjaśnienie ruchów niebieskich nie
chciało się udawać przy założeniu, że cała armia gwiazd obraca się dookoła widza,
spróbował, czy nie uda się lepiej, jeżeli każe się obracać widzowi, natomiast gwiazdy
pozostawi w spokoju. Otóż w metafizyce można spróbować czegoś podobnego w odniesieniu do oglądania przedmiotów”. I. Kant: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001, s. 145. „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich
nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser
Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben
der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen
sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten
Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll”. I. Kant: Kritik der reiner
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Poznanie natury ontologicznej, której podstawę pragnie zbadać
w swojej filozofii fryburczyk, manifestuje się w wyróżnionych przez
Kanta sądach syntetycznych a priori. Heidegger poszukuje podstawy –
zawierającego się w tego rodzaju sądach – poznania ontologicznego.
Stawia pytania dotyczące możliwości sądów syntetycznych a priori.
Wykazanie możliwości ontologii jest wykazaniem możliwości syntezy
apriorycznej.
Heidegger sądzi, że pytając o możliwość apriorycznych sądów syntetycznych, Kant pyta o prawdopodobieństwo budowy ontologii, zatem
utożsamia pracę nad wykazaniem możliwości tych sądów z wysiłkiem
wykazania podstawy ontologii. Kantowska krytyka rozumu, skupiona
na pytaniu o możliwość sądów rozszerzających wiedzę i dociekaniu
istoty czystego rozumu, wykorzystującego aprioryczne syntezy, utożsamia je, jak podaje Heidegger, z pytaniem o możliwość poznania ontologicznego, dociekającego istoty ontologii – teorii, która, przyjmując
postać ontologicznej analityki skończonej istoty ludzkiej, jest ontologią
fundamentalną12. W duchu tej ontologii jako ontologii Dasein Heidegger
Vernunft. 1. Werkausgabe Bd. III. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main
1974, s. 25, BXVI. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 36, BXVI. „Prawda ontyczna dostosowuje się z konieczności do prawdy ontologicznej. To zaś ponownie jest
adekwatną interpretacją sensu »przewrotu kopernikańskiego«”. Por. M. Heidegger:
Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 17–18. Por. Idem: Kant a problem metafizyki…, s. 24.
12
„Die folgende Untersuchung stellt sich die Aufgabe, Kants Kritik der reinen
Vernunft als eine Grundlegung der Metaphysik auszulegen, um so das Problem der
Metaphysik als das einer Fundamentalontologie vor Augen zu stellen. Fundamentalontologie heißt diejenige ontologische Analytik des endlichen Menschenwesens,
die das Fundament für die zur »Natur des Menschen gehörige« Metaphysik bereiten
soll. Die Fundamentalontologie ist die zur Ermöglichung der Metaphysik notwendig geforderte Metaphysik des menschlichen Daseins. Sie bleibt von aller Anthropologie, auch der philosophischen, grundsätzlich unterscheiden. Die Idee einer Fundamentalontologie auseinanderlegen bedeutet: die gekennzeichnete ontologische
Analytik des Daseins als notwendiges Erfordernis darlegen und dadurch machen,
in welcher Absicht und Weise, in welcher Begrenzung und unter welchen Voraussetzungen sie die konkrete Frage stellt: was ist der Mensch? […] Sofern aber eine
Idee sich zunächst durch ihre Kraft zur Durchleuchtung bekundet, soll die Idee der
Fundamentalontologie sich in einer Auslegung der Kritik der reinen Vernunft als seiner Grundlegung der Metaphysik bewähren und darstellen”. M. Heidegger: Ein-
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interpretuje Krytykę czystego rozumu. Krytyka ta nie jest jedynie
propedeutyką metafizyki; jest ontologią, na gruncie której krytyka jest
już metafizyką jako próbą ugruntowania rozumienia bycia. Ontologia
ta, pozwalając na podjęcie problematyki apriorycznych idei rozumu,
przyjmuje postać metafizyki wszelkiej metafizyki. Jako taka jest filozoficzną pracą docierania do gruntu, wyznaczania podstawy i umacniającego potwierdzenia13. Jednocześnie właściwy ontologicznej strukturze
Dasein fakt ukonstytuowania bycia-w-świecie wymaga jego głębszego
wyłożenia14.
Fakt obecności typowo ludzkiej struktury Dasein pośród bytów-w-świecie, wraz z Kantowskim przekonaniem o metafizyce jako naturalnej skłonności, nadaje człowiekowi wstępne poczucie możliwości
rozumowego ujęcia metafizyki, rozpatrywanej w kategoriach bycia bytu.
Bycie-w-świecie stanowi warunek obecnej w Kantowskim projekcie
transcendentalnej relacji: podmiot – przedmiot, którą w Heideggerowskiej filozofii odzwierciedla stosunek bycia i bytu15. Heidegger uznaje,
że naczelnym problemem metafizyki jako filozofii pierwszej jest bycie
oraz problem jego rozumienia (Seinsverständnis). Zatem nie da się
jej – jak twierdzi – zamknąć w granicach stworzonego przez człowieka
systemu, dyscypliny bądź teorii. Metafizyka jako philosophia prima dokonuje się w dynamicznym akcie projektowania. Projektowanie to jest
jej – dziejącym się w zorientowanym czasowo Dasein – rozumieniem.
Próbą twórczego wydobywania jego istoty, procesem, z którym wiąże
się wysiłek wyznaczenia podstawy tożsamy z preliminacją, a więc układaniem, planowaniem tego, co zostanie wydobyte z istoty bycia bytu
Dasein.
leitung. In: Idem: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 1. Zob. B. Dembiński:
Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera. Katowice
1990, s. 62.
13
Por. B. Baran: Przedmowa…, s. 7.
14
Zob. M. Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen 2001, s. 32–39. Por. Idem: Kant und
das Problem der Metaphysik…, s. 258–259.
15
„Das In-der-Welt-sein aber nicht erst die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, sondern das, was eine solche Beziehung zuvor schon ermöglicht, sofern die Transzendenz den Entwurf des Seins von Seiendem vollzieht”. M. Heidegger: Kant und das
Problem der Metaphysik…, s. 235.
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Metafizyczność struktury Dasein, której podstawę wypracowuje
ontologia fundamentalna, dowodzi „jawnej transcendencji Dasein”16
z kolei transcendencja pozwala zadać pytanie „o wewnętrzną możliwość
ontologii”17. Ta typowo ludzka struktura wyraża w niej swoją potrzebę
rozumienia bycia. Wyjaśnienie problemu transcendencji– jak twierdzi
Heidegger – pozwala poznać istotę Kantowskiego transcendentalizmu
jako poznania ontologicznego18. Poznanie to wiąże się z ontyką, gdyż
odnalezienie przedmiotu metafizyki w jej powszechnym, ogólnie przyjętym rozumieniu wymaga rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie o byt
jako taki. Związanie ontycznego bytu z ontologicznym byciem świadczy
o Heideggerowskiej, budzącej wątpliwości tezie o transcendencji jako
a priori zmysłowej.
Metafizyka pyta o byt w całości i bycie bytu. Pytanie o ens commune
jest – zdaniem fryburczyka – pytaniem odnoszącym się do bytu w ogóle
i obejmującym szeroki zakres metaphysica generalis, która w jego filozofii jest ontologią. Aby ugruntować metaphysica generalis, określić jej
rolę i zadanie, Kant odsłania podstawę wewnętrznej możliwości ontologicznej syntezy; w przeciwieństwie do niej metaphysica specialis kieruje
się potrzebą poznania bytu, także bytu pozazmysłowego, jego głównych
obszarów, i stawia pytania o poszczególne byty oraz zakresy bytów:
Boga, Świat i człowieka, który wśród stworzeń zajmuje wyjątkowe
miejsce. Bóg, Świat i posiadający duszę człowiek to byty stanowiące –
zdaniem Kanta – metafizykę właściwą, jej bezwarunkowy, definitywny
i „ostateczny” cel19. Uzasadnienie metafizyki argumentuje za metafizyką
16
„Die Metaphysik des Dasein, die sich in der Fundamentalontologie zur Ausbildung bringen soll, ist nicht als eine neue Disziplin im Rahmen der schon vorhandenen
beansprucht, sondern in ihr bekundet sich der Wille zur Erweckung der Einsicht, daß
das Philosophieren als ausdrückliche Transzendenz des Daseins geschieht”. Ibidem,
s. 242.
17
„Mit dem Problem der Transzendenz wird an die Stelle der Metaphysik nicht
»Erkenntnistheorie« gesetzt, sondern die Ontologie auf ihre innere Möglichkeit
befragt”. Ibidem, s. 17.
18
Por. ibidem, s. 165, 263.
19
I. Kant: Über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff. In: E. Cassirer: Werke. Bd. 8. Berlin 1912–1922, s. 238. W perspektywie rozważań Kanta, zwłaszcza jego racjonalizmu, Heidegger przyjmuje założenia, w myśl których metafizyka w jej
właściwym sensie podejmuje kwestię Boga, jest więc teologią (teologia rationalis); roz-
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generalis jako fundamentem-podstawą metafizyki specialis. Za wyznaczeniem ostatecznego celu metaphysica specialis stoi potrzeba ugruntowania metafizyki polegająca na stwierdzeniu jej wewnętrznej możliwości. Poszukiwanie podstaw metafizyki specialis kieruje ku metafizyce
ogólnej: ontologii, która – jak utrzymuje Heidegger – jest dla Kanta
warunkiem wstępnym metafizyki specialis. Ontologia, związana z filozofią Platona i Arystotelesa, „ma uzasadnienie w »interesie wyższym«,
jaki rozum ludzki znajduje w samym sobie”20. Metaphysica generalis jest
głoszoną już w starożytności ontologią jako filozofią pierwszą. Heidegger, zmierzając w swych rozważaniach do ponownego ugruntowania
metafizyki, nie pyta o ontyczny byt, lecz o ontologiczne bycie, odnosi
się zatem do metafizyki ogólnej (metaphysica generalis). Poznanie bycia
wymaga ontologicznej, a zarazem transcendentalnej formy poznania
badającego „nie tyle sam byt, ile uprzednią możliwość jego rozumienia.
[…] Ontologiczne poznanie dotyczy nie poznania samego bytu, lecz
raczej możliwości jego rozumienia, tj. ujęcia go jako bytu”21.
Metafizyka, pytając o Boga, Świat jako κόσμος i duszę, sięga nadzmysłowego. Nie jest poznaniem przez doświadczenie, gdyż – zdaniem Heideggera – stanowi naukę o bycie (Seienden) niedostępnym
doświadczeniu 22. Koncentruje się na racjonalnie rozpatrywanych
przedmiotach dyscyplin metafizycznych. W związku z tym jest poznaniem przez rozum. Dotyczy niedoświadczanych, lecz wynikających
z rozumu dziedzin wiedzy. Jest nauką zawierającą w sobie pierwszą
podstawę tego, co jest dostępne ludzkiemu poznaniu. Tak rozumiana nie jest nauką o pryncypiach poznania, lecz o fundamencie –
zasadzie bytu.
ważając problematykę świata, staje się kosmologią (cosmologia rationalis), natomiast
mając na względzie chrześcijańskie zagadnienie zbawienia i związane z nim losy człowieka i jego duszy, jest psychologią (psychologia rationalis). Wyróżnionym obszarom
bytu odpowiadają więc, wyróżnione przez Kanta dyscypliny metaphysica specialis.
20
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 12. Zob. Idem: Kant
a problem metafizyki…, s. 19.
21
B. Dembiński: Zagadnienie skończoności…, s. 62–63.
22
„Metaphysik ist die Wissenschaft vom übersinnlichen Seienden, von dem der Erfahrung nicht Zugänglichen”. M. Heidegger: Phänomenologische Interpretation von
Kants Kritik der reiner Vernunft. In: Idem: Gesamtausgabe II. Abteilung: Vorlesungen
1923–1944. Frankfurt am Main 1995, s. 13.
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Metafizyka jest nauką postępującą od zmysłowości ku nadzmysłowości. Chociaż podstawa ontologii wiąże się z pierwiastkiem zmysłowym,
jej pytania wynikają z ludzkiego rozumu. Poznanie ontologiczne to
poznanie wynikające z czystego rozumu. „Rozum ludzki spotyka się ze
szczególnym losem: dręczą go pytania, których nie można uchylić, albowiem zadaje mu je własna jego natura”23. Natura rozumu pozwala pojąć
metafizykę w sensie Naturanlage, która ustanawia istotę czystego poznania rozumowego miarodajnym projektem bycia dla wszystkiego, co następnie może być poznane. Dokonuje się to „nade wszystko w podstawowej dyscyplinie metafizycznej, w ontologii”24. O ile metafizyka racjonalna
nazywa możliwość niesprzecznością, o tyle Kant utożsamia możliwość
z czasem i przestrzenią, a zatem z regulatorami procesu zdarzania się
zjawisk. Akcentując znaczenie estetyki transcendentalnej, będącej ekspozycją czystej naoczności, Heidegger konkretyzuje problematykę ugruntowania. Estetyka transcendentalna Kanta, której wiodącą rolę wskazuje
Heidegger, jest źródłem odkrywającej w aprioryczny sposób bycie bytu,
ontologicznej ἄίσϑησις. Ontologia leży u podstaw możliwości wszelkiej
ontyki, a więc wszelkiego skończonego bytu. Tak oto Heideggerowski tok
analiz prowadzi do zagadnień bycia bytu, skończoności i czasu.
Proces konstytucji bycia każdego bytu dokonuje się w procesie
projektującego konstruowania, w charakterze skończoności Dasein i rozumienia bycia. Przyświecającemu Heideggerowi celowi konstytucji rozumienia bycia towarzyszy wydobywanie tego, co legło w zapomnieniu,
a powinno zostać ujęte w projekcie rozumienia bycia. Fakt skończoności
Dasein powoduje, że Heideggerowski projekt uwzględnia i uwydatnia
znaczenie fenomenu czasu. Jego dominująca rola w treści dzieła spra„Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer
Erkenntnisse: das sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, den sie
sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, den sie üersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft”. I. Kant:
Kritik der reiner Vernunft…, s. 11, AVII.
24
„Es gilt, aus dem Wesen der reinen Vernunfterkenntnis den für alles weiterhin
Erkennbare maßgebenden Entwurf des Seins des Seienden zu setzen. Das geschieht
zunächst in der metaphysischen Grunddisziplin, in der Ontologia”. M. Heidegger: Die
Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den Transzendentalen Grundsätzen. Tübingen 1987, s. 90. Zob. Idem: Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach
transcendentalnych. Tłum. J. Mizera. Warszawa 2001, s. 108.
23
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wia, że „Krytyka narusza panowanie rozumu i intelektu. »Logika« traci
swój utrwalony tradycją prymat w metafizyce. [Jej – A.M.] idea staje się
problematyczna”25, co – jak sądzi Heidegger – potwierdza przekonanie,
iż nakreślony przez Kanta projekt krytyki jest ontologią fundamentalną.
Jej zadaniem – celem pierwszego stopnia w metafizyce Dasein – jest
wyznaczenie podstawy metafizyki i jej możliwości, przy koniecznym
udziale skończonego Dasein (Endlichkeit des Daseins)26.
Heidegger zakłada, że Kant w swym dziele życia nazywa fakt skończoności człowieka „podstawą problemową ugruntowania ontologii”27.
Skończonemu jestestwu nie jest dana naoczność typu nieskończonego;
z tego typu naoczności podmiot jest wyłączony. Synteza ontologiczna
i związane z nią poznanie bycia bytu wymaga zaznajomienia się ze
strukturą skończonej istoty poznającej. Ludzkie, skończone poznanie
bytu funduje twórcza postać niereceptywnego i pozornie nieskończonego oglądania naocznego. Stąd „poznanie bytu jest możliwe tylko na
gruncie uprzedniego pozadoświadczeniowego poznania ujęcia bycia
bytu”28. Ugruntowując metafizykę, fakt skończoności ludzkiego poznania dowodzi możliwości ontologii29. Jej pełne zrozumienie jest próbą poM. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 243.
„Sofern in ihr der Grund der Möglichkeit der Metaphysik – Endlichkeit des
Daseins als deren Fundament – Gelert werden soll, heißt sie Fundamentalontologie”.
Ibidem, s. 232.
27
„Wenn anders in der Kritik der reiner Vernunft die Endlichkeit des Menschen
Problembasis für die Grundlegung der Ontologie ist, dann muß die »Kritik« auf diesen
Unterschied der endlichen und unendlichen Erkenntnis besonderes Gewicht legen”.
Ibidem, s. 32. „Jeśli w krytyce czystego rozumu skończoność człowieka jest podstawą
problemową ugruntowania ontologii, to »krytyka« musi kłaść szczególny nacisk na tę
właśnie różnicę między poznaniem skończonym i nieskończonym”. M. Heidegger:
Kant a problem metafizyki…, s. 39. „Mimo to – co z pewnością trzeba zaznaczyć – zastrzegamy się przecież przy tym zawsze, że te właśnie przedmioty musimy także jako
rzeczy same w sobie móc, jakkolwiek nie poznać, to przecież przynajmniej pomyśleć”.
Por. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 30, BXXVI.
28
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 38.
29
„Mit dieser Charaktieristik der Endlichkeit der menschlichen Erkenntnis ist
das Wesentliche der Dimension angezeigt, in die hinein und innerhalb deren sich die
Grundlegung der Metaphysik bewegt. Zugleich ergibt sich damit eine deutlichere Vorzeichnung der Richtung, die der Rückgang zu den Quellen der inneren Möglichkeit der
Ontologie einzuschlagen hat”. Ibidem, s. 35.
25

26
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szerzenia, a nawet dokończenia rezultatów badań Kantowskiego transcendentalizmu: metodologii, która wskazuje na nowy, ponadontyczny,
kwalitatywnie lepszy, bo stricte filozoficzny – jak przyjmuje Heidegger –
ontologiczny poziom/obszar badań. Stawiając na czele swych rozważań
analizy transcendentalne, Kant korzysta z systemu zasad. Poznanie
transcendentalne jest transcendencją bytu. Związane z transcendencją
badania transcendentalne nie dotyczą samego przedmiotu czy myślenia,
lecz – jak podaje Heidegger – skupiają się na analizowaniu przejścia
między przedmiotem a myśleniem30.
Uczony pisze: „możliwość, rzeczywistość i konieczność są rozumiane
na podstawie stosunku naszej władzy poznania jako określonego
myślowo oglądania do tkwiących w niej samej warunków możliwości
przedmiotów”31. Filozofia transcendentalna jest nie tylko filozofią pytającą o możliwość ontologii, ale w świetle prowadzonych analiz jest także
ontologią. Ontologia ta to refleksja nad byciem bytu utożsamianym
z przedmiotowością przedmiotu doświadczenia. Ostatecznie jednak –
jak uznaje fryburczyk – Kant
nie wyjaśnił tego wielkiego odkrytego przez siebie obszaru tak,
jak stał mu on przed oczami jako zadanie filozofii transcendentalnej. Jednakże dla nas, potomnych, właśnie to, co niewyrównane, wahanie się, nowe próby, torowanie sobie drogi jest istotniejsze
i płodniejsze niż gładki system, w którym wszystkie fugi są wypełnione i zamalowane32.
Ostatecznie wszystkie pytania metafizyki zostają przez Kanta
sprowadzone do pytania: czym jest człowiek? Człowiekowi przypada rola pierwszoplanowa i rozstrzygająca, gdyż to on właśnie jest
świadom granic swojego poznania. O ile istota poznania zawiera się
w naocznym oglądzie, o tyle „całe ugruntowanie metafizyki ma za
„Sie betrifft das Überschreiten (Transzendenz) der reinen Vernunft zum Seienden, so daß sich diesem jetzt allererst als möglichem Gegenstand Erfahrung anmessen
kann”. Ibidem, s. 16.
31
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 186. Por. I. Kant: Über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff…, s. 238.
32
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 151.
30
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temat skończoną istotę człowieka”33. Hipotezę tę potwierdza Kantowskie
skupienie najważniejszych pytań filozofii na człowieku i Heideggerowskie ontologiczne badania nad człowiekiem jako strukturą czasowej,
dziejowej i skończonej egzystencji faktycznej, powzięte na gruncie
ontologii fundamentalnej jako płaszczyzny analiz nad strukturą bycia
bytu Dasein. Ontologia jest pytaniem o bycie bytu jako problemu bycia
Dasein. Jest analityką bytu specyficznie ludzkiego, rozpatrywanego
w horyzoncie metafizyki podmiotowości będącej metafizyką metafizyki.
Heidegger akcentuje pogląd Kanta nazywający metafizykę naturalną
skłonnością człowieka, a zarazem uznający ją za dziejowe, projektujące
rozumienie bycia Dasein.

4.2.

Przedkantowska metafizyka
Aleksandra Gottlieba Baumgartena
w rozumieniu Heideggera

Heidegger, dokonując szczegółowej analizy metafizyki Kanta, bada relację tradycji metafizycznej Alexandra Gottlieba Baumgartena i jej wpływ
na projekt filozofii autora Krytyki czystego rozumu. Zdaniem Heideggera
dokonania Baumgartena, niemieckiego filozofa, ucznia Christiana Wolffa
i autora źródłowej pracy Metaphysica z 1739 roku, wyznaczają drogę
filozoficznych analiz Kanta. Ten jednak nie podąża ślepo śladami znaczonymi przez Baumgartena jako projektodawcę systemu. Przytaczając
tytułowe zdanie jednego z paragrafów pracy Baumgartena poświęconej
metafizyce: „Metaphysica est scientia prima cognitionis humanae principia continens”34, fryburczyk wskazuje na jego problematyczność i związaną z tym różnicę interpretacyjną metafizyki jako takiej. Będąc nauką
zawierającą w sobie składniki ludzkiego poznania, metafizyka posiada
33
„Weil nun das Wesen der Erkenntnis primär in der Anschauung liegt und weil
für die ganze Grundlegung der Metaphysik das endliche Wesen des Menschen im Thema steht”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 26.
34
A.G. Baumgarten: Comparatis animabus non humanis. Ks. ζ. In: Idem: Metaphysica. Halae, Magdeburgicae 1739, s. VI.
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autorament teoriopoznawczy. To nie zgadza się z tradycyjną wykładnią
znaczenia tego terminu, uznającą, iż metafizyka jest nauką o bycie jako
takim, a zatem – dodaje Heidegger – o byciu bytu. Problematyczność
przywołanej definicji pojęcia metafizyki powoduje, że ostatecznie Heidegger opowiada się za ontologicznym znaczeniem tego terminu, odnoszącym elementy ludzkiego poznania do tego, co poznawalne, czyli bytu,
a nie do aktywnego procesu ludzkiej zdolności poznania.
Autor Bycia i czasu utrzymuje, że na przedkrytyczny okres filozofowania składają się metafizyczne założenia akademickie i głoszona
przez Martina Knutzena tradycja myśli Wolffa i Gottfrieda Wilhelma
Leibniza35. Kant, poprzedzając dociekania nad metafizyką jako doświadczalną nauką o człowieku (Erfahrungswissenschaft vom Menschen), pozytywnie ocenia Baumgartenowski podręcznik teorii metafizycznej. Ten
siedemnastowieczny traktat ze względu na ważny, choć jedynie wstępny,
szkolny charakter staje się bezpośrednim przyczynkiem kształtowania
poglądów zawartych w Krytyce czystego rozumu – dziele życia myśliciela
z Królewca. Zabierając głos w sprawie wczesnonowożytnego sposobu
jej rozumienia, Heidegger stawia pytania o poznawczy ideał, a zatem
o sposób i metodę, jaką ta wykorzystuje. Jak pisze: „Ideałem tym ma
być poznanie »matematyczne«. Jest ono w najwyższym sensie racjonalną
i aprioryczną, gdyż niezależną od przypadkowych doświadczeń, czystą
nauką rozumową”36. Stwierdza, że Kant docenia niemałą wiedzę Baumgartena jako filozofa i metafizyka oraz jego staranną metodę badań37,
w ramach której rozpatrywana dziedzina przyjmuje kształt nauki
ogarniającej zasady ludzkiego poznania oraz tego, co ludzkie poznanie
zdolne jest uchwycić38.
Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 88.
„Als dieses gilt die »mathematische« Erkenntnis. Sie ist die im höchsten Sinne
rationale und apriorische, weil von zufälligen Erfahrungen unabhängige, d.h. reine
Vernunftwissenschaft”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 9.
37
Por. I. Kant: Prolegomena za einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können. Riga 1783, s. 124–141; Idem: Prolegomena do wszelkiej
przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka. Tłum. A. Banaszkiewicz. Kraków 2005, s. 19–33; M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 89.
38
„Der Gesichtskries, in dem Kant die Metaphysik sah und innerhalb dessen seine Grundlegung ansetzen mußte, läßt sich im Rohen durch Baumartens Definition
kennzeichnen „Metaphysica est scientia prima cognitionis humanae principia conti35
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Granice wiedzy filozoficznej wyznacza wówczas oświeceniowy paradygmat rozumu Wolffa. Także Heidegger wskazuje na nieocenioną rolę
tego niemieckiego racjonalisty, który, systematyzując i popularyzując
myśl Leibniza, dąży do pogodzenia tez Platona z tezami Arystotelesa.
Fryburczyk zwraca również uwagę na filozoficzną syntezę Kartezjańskiego ugruntowania wiedzy w myślącym podmiocie ego cogito ze
średniowieczną scholastyką. Wolff, autor dzieła Philosophia prima sive
ontologia z 1729 roku, utożsamiając logikę z metafizyką, uznaje zasadę
niesprzeczności za naczelną zasadę ontologiczną. Tym samym, poznając
różnicę między prawdą rozumu a prawdą faktyczną, upraszcza filozofię
Leibniza, w której rozróżnienie to jest silnie zaznaczone39. Metafizyka
przyjmuje w jego filozofii postać apriorycznego systemu dedukcyjnego.
Dlatego w rozważaniach nad logiką sąd jest działaniem umysłu, które
nadaje bądź odbiera rzeczy40.
Wedle powstałych na podstawie koncepcji Wolffa założeń oraz
ówcześnie panujących przekonań, zgodnych z wnioskowaniem Baumgartena, metafizyka jako krytyka czystego rozumu, bazując na stworzonych przez rozum zasadach i przez to utrzymując swój matematyczny
rys, wyznacza – jak twierdzi Heidegger – granice definicji bycia bytu
i rzeczowości rzeczy, określając rzecz we właściwej i należnej jej rzeczowości41. Zgodnie z metafizyką nowożytną istotę rzeczy wyznacza
nens, [a dalej – A.M.] ad metaphysicam referentur ontologia, cosmologia, psychologia
et theologia naturalis”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 5;
Idem: Kant a problem metafizyki…, s. 11. Zob. A.G. Baumgarten: Metaphysica…, § 1.
39
Por. P. Łaciak: Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla. Katowice 2003, s. 21.
40
Prowadząc rozważania nad logiką, Wolff stwierdza: „actus iste mentis, quo aliquid a re quadam diversum eidem tribuimus, vel ab ea removemus, iudicium appellatur”, co oznacza, że „sądem nazywamy każde działanie umysłu, w którym pewnej
rzeczy przyznajemy – tribuere (κατάφασις) – coś od niej różnego, bądź jej odbieramy –
removere (άπόφασις)”. Por. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…, s. 142. Zob. Idem: Die
Frage nach dem Ding…, s. 120; Ch. Wolff: Philosophie prima, sive logica. Praemittitur
discursus praeliminaris de philosophie in genere. Frankfurt, Lipsia 1728, § 39.
41
„Es sie an die Definition der Metaphysik bei Baumgarten und an die Definition
der metaphysischen Wahrheit erinnert. Kritik der reinen Vernunft heißt Ausgrenzung
der Bestimmtheit des Seins des Seienden, der Dingheit der Dinge aus reinen Vernunft,
heißt: Ausmessung und Entwurf derjenigen Grundsätze der reinen Vernunft, auf deren
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wszystko to, co jest possibilitas rzeczy jako takiej. Ontologia jest więc –
jak w odniesieniu do Kanta powtarza autor Bycia i czasu – nauką
o rzeczach. Dotyczy ona źródłowych cech rzeczy. Jednocześnie – jak
podaje za Baumgartenem – podejmując rozważania nad ens commune
in communi, jest fundamentem metafizyki, ontologii jako metafizyki
metafizyki, której zwieńczeniem jest teologia podejmująca problem
summum ens42.
Filozofia Baumgartena tłumaczy również – zgodnie z przedkantowskim, pochodzącym z tradycji średniowiecznej i nowożytnej kanonem
metafizyki – pojęcie realności. Kant to, co realne, nazywa tym, co
dane. Pojęcie to uzasadnia łacińskie determinatio, stąd realność jako
determinatio positiva et vera jest określonością stanowiącą o istocie
rzeczy, rzeczowością stanowiącą co przedmiotu. Wykorzystując szeroką
definicję realności, Kant rozpatruje zagadnienie realności obiektywnej,
która – na tle zagadnień związanych z pojęciami czystego rozumu,
stanowiącymi o rzeczowości badanego przedmiotu, a jednocześnie
niemogącymi stanowić zawartego w nim elementu empirycznego – zapoczątkowuje epistemologiczną dezinterpretację dzieła Kanta.
Zagadnienie realności skłania Heideggera do podjęcia rozważań nad
znaczeniem klasycznej definicji prawdy, zgodnie z przekazem tradycji
veritas est adaequatio intellectus et rei. Zgodność pomiędzy intelektem
a rzeczą znamionuje starożytne i średniowieczne rozumienie prawdy,
kojarzone z ratio jako wypowiedzią lub zdaniem. Rozumienie to
potwierdzająco przywołuje w swym dziele Baumgarten, nazywający
prawdę poznania metafizycznego zgodnością bytu z zasadą43. Zasady
rozumu orzekają o rzeczowości rzeczy. Według Heideggera: „prawda
Grund sich so etwas wie ein Ding in seiner Dingheit bestimmt”. M. Heidegger: Die
Frage nach dem Ding…, s. 95. Por. Idem: Pytanie o rzecz…, s. 113.
42
„Der Baugrund ist die Ontologie und die Spitze des Baues die Theologie”. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 92. Por. Idem: Pytanie o rzecz…, s. 110.
43
„Veritas metaphysica potest definiri per convenientiam entis cum principiis catholicis”. Por. A. Baumgarten: Veritas. LI. In: Idem: Metaphysica…, s. § 822. Heidegger
wyjaśnia znaczenie pochodzącego z greki wyrażenia principia catholica, oznaczającego
zasady „zorientowane na całość […], które orzekają coś ogólnie o bycie w całości i o byciu bytu”. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…, s. 110. Idem: Die Frage nach dem Ding…,
s. 91–92.
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o tym, czym są rzeczy w swojej rzeczowości, jest określona na gruncie
zasad czystego rozumu, tzn. w scharakteryzowanym, istotowym sensie:
matematycznie. Zgodnie z tym pojęciem prawdy musi być również
ukształtowana wewnętrzna budowa całej metafizyki”44. Interpretujący
myśl Baumgartena Heidegger twierdzi: „Tak jak w logice myślenie jest
podporządkowane pryncypiom rozumu, tak samo potrzebna jest rozumowa nauka o tym, co zmysłowe, logika tego, co zmysłowe”45. Naukę tę
Baumgarten nazywa – zdaniem Kanta niesłusznie – estetyką. Wolffianista, podporządkowując sztukę zasadom rozumu, dokonuje systematycznego opracowania podstaw estetyki jako nauki o αἵσϑησις. Budowany przez filozofa-ontologa plan estetyki (podległej prawidłom i nazywanej logiką zmysłowości) realizuje w czasach powszechnie panującej
wiary w przewodnią, krytyczną siłę czystego rozumu. Pojęcie krytyki
obejmuje w szczególności zasady interpretacji sztuki, zwłaszcza problemów samego dzieła sztuki. Jako takie jest ono bezpośrednim wyznaczeniem tego, co miarodajne46. Metafizyka nowożytna jest tożsama
z metafizyką racjonalną, którą stanowi metafizyka wyprowadzona
z czystego rozumu, a zatem ukształtowana matematyczno-racjonalnie.
Tak rozumiana jest metafizyką matematyczną.
W studiach nad metafizyką Kant wykorzystuje kompendium Baumgartenowsko-Wolffiańskie, w którym metafizyka stanowi scientia prima
cognitionis humanae principia continens47. Jednak – jak stwierdza Heidegger – filozof z Królewca nie przyjmuje propozycji Wolffa i logików,
uznając, że zaproponowana przez nich wykładnia sądu jest właściwa
jedynie sądom kategorycznym, których nie stanowi stosunek pojęć, lecz
44
„Die Wahrheit darüber, was die Dinge In ihrer Dingheit sind, bestimmt sich aus
den Grundsätzen der reinen Vernunft, d.h. in dem gekennzeichneten wesentlichen
Sinne. Diesem Wahrheitsbegriff gemäß muß sich auch der innere Bau der ganzen Metaphysik gestalten”. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 91–92. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Pytanie o rzecz…, s. 110.
45
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 87–88. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Pytanie o rzecz…, s. 105. Metafizyka Baumgartenowska zewnętrznie obejmuje ontologię (tj. metaphysica generalis), kosmologię, psychologię oraz teologię naturalną (theologia naturalis). Wychodząc bezpośrednio od tez Baumgartena, Heidegger
pyta o rolę i istotę sztuki w filozofii pokantowskiej.
46
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 88.
47
A.G. Baumgarten: Metaphysica. Ed. II. Halae, Magdeburgicae 1743, § 1.
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relacja samych sądów48. Jednocześnie Kant przygotowuje wykłady z logiki, mając na uwadze logiczne pisma Georga Friedricha Meiera, który
nazywa sąd (iudicium) przedstawieniem pewnego stosunku między
pojęciami, innymi słowy logiczną relacją pojęć. Rozważania nad znaczeniem dawnej, przedkantowskiej metafizyki Heidegger zapoczątkowuje
serią pytań dotyczących sposobu, w jaki metafizyka określa swoje pojęcia, rozumienia metafizycznej istoty prawdy oraz wewnętrznej struktury
metafizyki49. Jedynie dokładna analiza tych pytań pozwoli w pełni zrozumieć dawną metafizykę, jej – przeprowadzoną przez Kanta – reformę,
a w konsekwencji także samą krytykę rozumu.
Do studiów nad krytyką rozumu nie jest w stanie zniechęcić Kanta nawet Knutzen – poplecznik Wolffa, zwolennik Leibnizjańsko-Wolffiańskiego programu metafizyki, a jednocześnie nauczyciel samego
Kanta. Mistrz nie może powstrzymać swojego ucznia przed stworzeniem nowej, rozwijanej niezależnie od dotychczasowej tradycji akademickiej, myśli intelektualnej, skupionej na krytyce zracjonalizowanej
postaci metafizyki, uznanej przez Kanta za dogmatyczną. Dlatego
Leibnizjańsko-Wolffiański, ściśle racjonalny charakter myślenia wypiera
filozoficzna refleksja Christiana A. Crusiusa, Johanna H. Lamberta
oraz samego Kanta50. Niezależnie od zmiany perspektywy metafizycznych dociekań dokonania Baumgartena przyczyniają się do powstania
Krytyki czystego rozumu. W nawiązaniu do idei niemieckiego filozofa
Kant odróżnia niższą i wyższą zdolność poznawczą, jaką oddają zmysłowość oraz intelekt, złączone wspólnym korzeniem transcendentalnej
wyobraźni.
I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 141–142, B140, B141. Zob. Idem: Krytyka
czystego rozumu…, s. 160, B140–B141.
49
Studia Heideggera nad wczesną, przedkantowską metafizyką mają znamiona propedeutyczne. Taki charakter mają także pytania, jakie stawia on metafizyce:
„jak ta metafizyka określa swoje własne pojęcia?; jak owa bezpośrednio przedkantowska metafizyka rozumie istotę prawdy, której najwyższe ludzkie urzeczywistnienie na
polu poznania ma przedstawić metafizyka?; jaka jest wewnętrzna budowa metafizyki?”.
M. Heidegger: Pytanie o rzecz…, s. 107. Zob. Idem: Die Frage nach dem Ding…, s. 89.
50
Por. M. Siemek: Racjonalizm i naturalizm w filozofii niemieckiego Oświecenia.
W: Filozofia niemieckiego Oświecenia. Red. T. Namowicz, K. Sauerland, M.J. Siemek.
Warszawa 1975, s. 11–13.
48
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4.3.

Elementy estetyki transcendentalnej:
wyobraźni, apriorycznych form naoczności i syntezy
w ontologii poznania

W Krytyce czystego rozumu Kant wykazuje możliwość naocznego
i samorzutnego ukazywania przez transcendentalną wyobraźnię
stanowiących ją treści jako źródła wszelkiej syntetyczności51. Innymi
słowy, w wyobraźni pełniącej rolę subjecto sub aspectum dokonuje się
synteza zmysłowej naoczności i intelektualnego myślenia. Tej – zależnej
zarówno od pierwotnych przedstawień naoczności, jak i samorzutnego
intelektu – strukturze przysługuje cecha bezdomności, aczkolwiek jako
władza imaginatio jest twórczą zdolnością kształtującą obrazy. Heidegger nadaje transcendentalnej wyobraźni, którą Kant nazywa funkcją
duszy, znaczenie centrum lub swoistego fundamentu kształtowania się
poznania ontologicznego. Posiada ona charakter zarówno zmysłowy,
jak i transcendentalny. Jest warunkiem możliwości wszelkich zdolności: zmysłowych i transcendentalnych52. W wyobraźni dokonuje się
odsłonięcie transcendencji i wyjaśnienie możliwości syntezy; przy jej
udziale transcendencja jest wyrazem jedności czystej postaci naoczności
i myślenia.
Wiodąca rola naoczności względem intelektu sprawia, że kategoriom
intelektu towarzyszy czysta postać naoczności. Wyobraźnia wyobraża
w jedności czystej naoczności i czystego myślenia. Kształtuje – zarazem
receptywnie i samorzutnie – dany w horyzoncie widok-obraz53. Transcendentalna wyobraźnia, wiążąc czystą naoczność z czystym myśleniem, warunkuje cechę samorzutnej receptywności intelektu i rozumu;
jest – wyrastającym z pierwotnego czasu korzeniem zmysłowości oraz
Por. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…, s. 116, B 103.
„[…] wenn sie als transzendentale die Bedingung der Möglichkeit aller Vermögen sein sollte. Damit fällt aber das schwerste, weil zunächste »natürlichste« Bedenken
gegen einen möglichen Ursprung des reinen Denkens aus der transzendentalen Einbildungskraft”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 147.
53
„Auf Grund ihrer Freizügigkeit aber ist sie für Kant ein Vermögen des Vergleichens, Gestaltens, Kombinierens, Unterscheidens, überhaupt des Verbindens (Synthesis)”. Ibidem, s. 129.
51

52
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intelektu: dwóch pni poznania54. Ponadto odgrywa ona rolę samorzutnej
receptywności i receptywnej samorzutności. Zmysłowość oraz intelekt
to dwa źródła wiedzy, z których bierze swój początek Kantowski podział
Krytyki na estetykę i logikę transcendentalną.
Uwydatniając znaczenie naoczności, zmysłowości i jej niepodważalnej roli w poznaniu, Heidegger dowartościowuje Kantowską estetykę
transcendentalną. Swoją tezę potwierdza następującymi stwierdzeniami:
„estetyka jest […] tym, co rozstrzygające, […] wszędzie ustalone jako
miarodajne, dlatego sprawia ona logice tak wiele kłopotu. Przeto logika
musi być tak obszerna”55. „Estetyka transcendentalna daje tylko wstępne
rozważanie. Jej właściwa tematyka dochodzi do celu dopiero w opracowaniu pierwszej zasady”56. Bada czyste, będące źródłem poznania formy
transcendentalne: czas i przestrzeń.
Ujęty przez Heideggera czas jest fundamentem bycia. Czas przysługuje wszelkim możliwym określeniom bycia, a problem ontologicznej
formy poznania staje się problemem bycia i czasu. Uprzywilejowanie
i wyjątkowość czasu potwierdza – jego zdaniem – postawiony przez
Kanta problem możliwego powstawania świata. Problem formy apriorycznej: czasu jest – jak twierdzi autor Znaków drogi – centralnym
problemem Kantowskiej krytyki. Kant wiąże kwestię powstania świata
nieodłącznie z kwestią czasu. Ujawnia to zaznaczająca się obecność
54
„Kants Grundlegung der Metaphysik führt die transzendentale Einbildungskraft.
Diese ist die Wurzel der beiden Stämme Sinnlichkeit und Verstand. Als solche ermöglicht sie die ursprüngliche Einheit der ontologischen Sybthesis. Diese Wurzel aber
ist in der ursprünglichen Zeit verwurzelt”. Ibidem, s. 202. Sprawa wspólnego korzenia,
choć nie zajmuje w rozważaniach Kanta centralnej pozycji, staje się powodem wielu
niejasności i wywodów, które znamionuje niepewność. Postulatywną tezę Heideggera potwierdzają różnice zawarte w poszczególnych wyróżnionych fragmentach Krytyki
czystego rozumu. Fragmenty te mówią o prawdopodobieństwie lub pewności istnienia
wspólnego korzenia ludzkiego poznania. „Stąd dla ogólnego charakteru Kantowskiego ugruntowania metafizyki wypływa taki oto istotny wniosek: nie prowadzi ono do
w pełni jasnej oczywistości pierwszej tezy czy też zasady, lecz świadomie zmierza ku
nieznanemu i na nie wskazuje”. M. Heidegger: Kant a problem metafizyki…, s. 44.
Por. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 70, A15, B29; Idem: Kritik der reiner Vernunft…, s. 46, A15, B29.
55
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 115.
56
Ibidem, s. 157.
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tego zagadnienia zarówno w estetyce, jak i logice transcendentalnej; na
polu analityki pojęć-zasad, schematyzmu i dialektyki badań, analogii
doświadczenia oraz antynomii rozumu. „W tych różnych obszarach
filozoficznego objaśniania czasu w granicach Krytyki czystego rozumu
czas przechodzi przez różne określenia, które są koherencyjne względem
siebie”57.
Zależność ta ujawnia się w obrębie transcendentalnej estetyki, w której czas przyjmuje formę czystej naoczności. Czas postrzegany jako
forma czystej, wewnętrznej naoczności jest podstawą wszelkich sensów,
czynnikiem odpowiedzialnym za materialną ciągłość poznania. Czysta
intuicja, o której pisze Kant, nie posiada charakteru empirycznego, nie
wymaga również syntez rozumu58. W odróżnieniu od nabycia źródłowego (pierwotnego) – intuitus originarius, nabycie wtórne, związane
z przedstawieniami empirycznymi, jest intellectus derivativus59. Oba
czynniki sprawiają, że wyjaśnienie kwestii czasu wymaga – jak twierdzi
Heidegger – rozjaśnienia czasu jako naoczności i formy naoczności. Naoczność związana z tym, co dane, jest prezentacją jako przedstawieniem.
57
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt am Main 1976,
s. 169–172. Idem: Logic. The Question of Truth. Transl. T. Sheehan. Bloomington, Indianapolis 2010, s. 224–225.
58
Heidegger dowodzi tym samym błędnej – jego zdaniem – interpretacji myśli
Kanta, dokonanej na gruncie marburskiej szkoły neokantyzmu. Przedstawiciele tej
szkoły, koncentrując się na logice transcendentalnej, chętnie odwoływali się do dynamicznego charakteru intelektu, którego praca polega na syntezach rozumu. „An diesem phänomenalen Tatbestand scheitert überhaupt die Interpretation der »Kritik der
reinen Vernunft«, wie sie die Marburger Schule durchzuführen sucht”. M. Heidegger:
Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 276. „On the shoals of these phenomenal facts,
the interpretation of the Critique of Pure Reason that the Marburg School tried to carry
out breaks apart and sinks”. Por. Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 230.
59
„Zeit ebenso wie Raum wird nicht nur bezeichnet als Form der Anschauung sondern als reine Anschauung. […] reine Anschauung nicht etwa die Anschauung im Sinne des intellectus archetypus ist, also kein intuitus originarius, sonder derivativus, weil
diese Anschauung das Angeschaute nicht so unmittelbar hat, daß sie im Anschauen
das Angeschaute allererst schafft […]”. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 276. „Kant designates time, like space, as not just a form of intuition but as
pure intuition. […] This intuitus is not originarius but derivativus, because it does not
have the intuited so immediately as to create the intuited in the very act of intuiting it”.
Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 229.
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Jednocześnie czas jest w jego przekonaniu nietematyczną podstawą
wszelkiego działania, któremu towarzyszy wewnętrzny sens. To uniwersalna forma wszelkiej różnorodności, jej zewnętrznego i wewnętrznego
sensu. Heidegger odwołuje się do słów Kanta: „zmysł wewnętrzny widzi
stosunki swych przedstawień jedynie w czasie, a więc w nieustannym
strumieniu, gdzie brakuje wszelkiej trwałości naoczności koniecznej do
doświadczenia”60. Zmysł wewnętrzny jest – zdaniem Kanta – apercepcją
empiryczną. Filozof sądzi, że jedność ma charakter przestrzenny i jest
dana w syntezie. Czas jest naocznością, formą wewnętrznej naoczności,
nieskończoną wielkością i wiedzą źródłową61. Zadaniem Kanta nie jest
tematyzacja wiedzy bądź świadomości, lecz rozważenie granic rozumienia fenomenu czasu. Jak przekonuje, ogląd naoczny może być skończony
lub nieskończony. Poznanie skończone to ogląd naoczny nietwórczy,
receptywny, czyli odbiorczy. Skończony ogląd naoczny jest odbiorczy.
Jeśli jest skończony, „nie może sam z siebie dać sobie przedmiotu”62.
Naoczność czyni bazą swojego poznania to, co obecne, co jest dającym
się ująć bytem, określaną przez intelekt zmysłowością.
Czas i przestrzeń to także – poprzedzające wszelkie akty doświadczenia – warunki możliwości rozumienia wszelkiej powiązanej w syntetyczną jedność różnorodności. Każdy proces łączenia/wiązania – pisze
Kant – należy do czynności intelektu. Intelekt kojarzy różnorodność danych naocznych; łączy w syntezie wszelką różnorodność, doprowadzając
ją do stanu jedności rozumienia i tłumacząc znaczenia apriorycznego
rozumienia różnorodności63. Czas i przestrzeń to warunki możliwo60
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 298; Idem: Logic. The
Question of Truth…, s. 246. Zob. I. Kant: Antropologia w ujęciu pragmatycznym. Tłum.
E. Drzazgowska, P. Sosnowska. Warszawa 2005, s. 20.
61
Por. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 304.
62
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 25. Cyt. za polskim
przekładem: Idem: Kant a problem metafizyki…, s. 32.
63
Por. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 135, B130, B131. Heidegger kwestionuje marburską wykładnię myśli Kanta, w szczególności tezy o syntezach rozumu.
Przyznaje, że jego interpretacja filozofii Kanta jest inna niż interpretacja autorstwa
przedstawicieli szkoły marburskiej. Dotyczy to m.in. sposobu wykładni czasu i przestrzeni, która na gruncie marburskiego panlogizmu (intelektualizmu) jest wynikiem
czystej aktywności rozumu. Ponieważ Kant wyraźnie wskazuje na dwa pnie ludzkiej
wiedzy: zmysłowość i intelekt, Heidegger poważa skupienie się przez marburczyków
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ści wszystkiego, co dane; to prezentacje związane z naoczną formą
poznania. Tak rozumiane nie są przedmiotami poznania naocznego,
lecz formami naoczności. Za ich sprawą uzewnętrznia się umiejętność prezentacji: charakterystyczna cecha umysłu, którego działanie
współokreślają mens i animus. Te czerpią swoje bycie z cogitationes,
twierdzi Heidegger. Podążając za Kantem, osobliwości tak rozumianego poznania ujmuje on w czterech punktach: każde przedstawienie
jest przedstawieniem czegoś; to coś jest ujętym w formę przedmiotem;
forma dookreśla i warunkuje poznawany przedmiot, aczkolwiek sama
nie może zostać poznana naocznie. Przestrzeń nazywa Kant formą naoczności, ale też „daną nieskończoną wielkością”64. Jest ona niezłożoną
z części wielkością w sensie quantitas, natomiast jako quantum jest bezpośrednio danym tym oto. W przestrzeni jako quantum swoją obecność
ujawniają jej twory. Zgodnie z zamysłem Kanta przestrzeń jest formą
zjawisk zmysłu zewnętrznego; jest zmysłem zewnętrznym, z którego
pomocą poznający podmiot jest zdolny przyjąć spotykany przedmiot
i przedmiot ten sobie przedstawić. Akcentując znaczenie myśli Kanta,
Heidegger nazywa przestrzeń tym, co przed wszelkim możliwym zjawiskiem jest naocznie dane i oglądane. „Przestrzeń nie jest odbierana za
pośrednictwem wrażeń, jest czymś z góry – a priori – to znaczy czymś
oglądanym w sposób czysty. Przestrzeń jest czystą daną naoczną”65. Jako
czysta naoczność jest przed wszystkim i jako będąca przed wszystkim –
pełni rolę siły porządkującej i przyznającej, a przyznawanie to jest byciem przestrzeni66. Kantowskie rozumienie przestrzeni nie ma konotacji
na intelekcie i logice transcendentalnej oraz akcentowanie znaczenia drugiego pnia
poznania. Wykładnia myśli Kanta, którą proponuje, stanowi zaprzeczenie interpretacji
neokantystów. Jak się okaże, sprzeciw wobec neokantowskiej interpretacji myśli Kanta
nie doprowadzi do wyzwolenia się spod jej wpływów, lecz do pogłębienia i radykalizacji filozofii transcendentalnej.
64
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 298. Zob. I. Kant: Kritik
der reiner Vernunft…, s. 72, B39.
65
Heidegger dodaje również, że przestrzeń według Kanta nie jest „ani obecną w sobie rzeczą (Newton), ani różnorodnością stosunków, które jako konsekwencje wynikają ze związków obecnych w sobie rzeczy (Leibniz)”. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…,
s. 181. Zob. Idem: Die Frage nach dem Ding…, s. 155.
66
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 154–155. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Pytanie o rzecz…, s. 182.
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psychologiczno-przyrodoznawczych, twierdzi Heidegger. Niesłuszna jest
także interpretacja przestrzeni w duchu matematyki oraz fizycznej teorii
względności67. Przestrzeń, będąc zmysłem zewnętrznym, porządkując
W pracy Logik. Die Frage nach der Wahrheit Heidegger pisze, że empiryczna forma naoczności jest nośnikiem wiedzy, ściśle: warunkiem możliwości wiedzy
naukowej, którą na gruncie filozofii Kanta stanowi matematyka oraz matematyczne
przyrodoznawstwo. Kant, pytając o możliwość naukowej metafizyki, wydobywa to,
co jest dane w matematycznym przyrodoznawstwie w postaci wiedzy apriorycznej.
Nauka wymaga bowiem obecności apriorycznej matematyki. Wiedza naukowa wymaga analiz prowadzonych w horyzoncie pytania o możliwość naukowej metafizyki.
W przekonaniu Heideggera Kant nie bada granic wiedzy, lecz pozytywne możliwości
wiedzy. Pragnie zgłębić obszary wiedzy naukowej z troski o naukowy wymiar metafizyki trzech obszarów wiedzy: Boga, świata i duszy. Pytając o możliwość naukowej
metafizyki, myśliciel z Królewca domaga się jej umatematycznienia w ramach prowadzonych dowodów oraz danej im, a zarazem wymaganej koniecznej i apriorycznej cechy powszechnej ważności. Matematyczna wiedza naukowa, z której skorzystać może
filozofia, nie obejmuje więc w jego rozumieniu – jak stwierdza Heidegger – teorii liczb
czy zależności geometrycznych. Stanowi jedynie sposób konfrontacji wypowiadanych
myśli, pozyskiwania wiedzy poprzez prowadzenie filozoficznego dialogu jako środka
pozwalającego – na sposób sokratejskiej majeutyki – narodzić się wiedzy prawdziwej,
apodyktycznie pewnej. Tę implikuje czysty charakter poznania i czysta naoczność,
których źródłowym momentem jest naoczność empiryczna. Dlatego w granicach
naoczności empirycznej znajduje się naoczność czysta. Czyste formy naoczności to –
zdaniem Kanta – czas i przestrzeń. Autor Krytyki czystego rozumu poszukuje tego,
co a priori w obszarze naoczności empirycznej, „w tym, co jest poznawane naocznie, w naoczności empirycznej”. „Wissenschaftliches Erkennen aber besagt für Kant
Mathematik und mathematische Naturwissenschaft; eine Wissenschaft ist nur soweit
Wissenschaft, als sie Mathematik enthält. Das muß aber im rechten Sinne verstanden
werden. Kant spricht der Mathematik diese vorzügliche Rolle zu nicht als Mathematik
sondern als apriorische Disziplin”. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 312. „A science is scientific only insofar as it contains a mathematics. But we
must understand correctly. Kant assigns this preeminent role not to mathematics as
such but to mathematics as an a priori discipline. Thus he understands mathematics
more as Descartes and Leibniz do: as mathesis”. Idem: Logic. The Question of Truth…,
s. 257; Idem: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 306. Zob. Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 252–253. Te rozważania Heidegger odnosi także do rozstrzygnięć
zawartych w Ideach czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii Edmunda Husserla pytającego o zakres i granice fizyki matematycznej. Idem: Logik. Die Frage nach
der Wahrheit…, s. 312. „Kant denkt gewiß nicht daran, daß, wenn so etwas wie wissenschaftliche Metaphysik, also eine wissenschaftliche Erkenntnis Gottes möglich
sein sollte, diese mathematisch sein sollte. […] Denselben Sinn von »mathematisch«
67
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przedstawienia i stanowiąc jedyne jedno, unaocznia – zarówno bezpośrednio, jak i w całości – określoną ilościowo wielkość, sama jednak jest
wielkością nieskończoną. Jedności przestrzeni nie tworzy „mnogość poszczególnych relacji przestrzennych”. Jako forma naoczności przyjmuje
rolę representatio singularis68.
Czyste naoczności – czas i przestrzeń – są formami przedstawiania,
to źródła tego, co oglądane w naoczności. Dane w przestrzeni zjawisko
jest wielkością ekstensywną, stąd przyjmuje formę czasu i przestrzeni.
Jest wypełnioną realitas phaenomenon, sferą czasu i przestrzeni. Czas
i przestrzeń to – zdaniem Kanta – wielkości pierwsze i niepochodne.
To nieskończone i ekstensywne quanta continua, stanowiące przedmiot badań estetyki. To także czyste dane naoczne69. Naoczność jest
hat auch die Bestimmung in dem Ausdruck more geometrico bei Spinoza”. Por. Idem:
Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 312. „Kant certainly does not think that if
a scientific metaphysics (a scientific knowledge of God) is to be possible, it will have
to be »mathematical« in the usual sense. As Kant understandes the word, in order to
be »mathematical« a science must be demonstrable and universally valid in its a priori
foundations. […] The same meaning of the word is found in Spinoza’s determination
of »geometric« in the phrase »more geometrico«. Kant’s question is about the possibility of a scientific metaphysics – the possibility of a scientific knowledge of certain
entities: God, the world, and human being – not a scientific knowledge of numbers
or of geometrical figures. […] Empirische Anschauung ist die nächste Vollzugsart
von Erkenntnis. Kant untersucht Erkenntnis, genauer, er untersucht wissenschaftliche Erkenntnis auf Bedingungen ihrer Möglichkeit, woher ist solche Untersuchung motiviert? Aus den Bemühungen um eine wissenschaftliche Erkenntnis von
bestimmtem Seiendem: Gott, Seele, Welt”. Idem: Logic. The Question of Truth…,
s. 252–253, 257.
68
„Vorstellen des Raumes ist demnach unmittelbares Vorstellen eines einigen Einzelnen, d.h. Anschauung, wenn anders das Wesen der Anschauung als representation
singularis bestimmt warden muß. Und zwar ist der Raum nach dem zuvor Gesagten
das in einer reinen Anschauung Angeschaute”. Por. M. Heidegger: Kant und das
Problem der Metaphysik…, s. 46.
69
Heidegger próbuje oddać fenomenologiczną interpretację filozofii Kanta, wykorzystując jego wnioski o nieskończonych wielkościach: czasie i przestrzeni. Wyjaśnienie zagadnienia czasu jako czystej formy wymaga wyjścia poza grunt filozofii Kanta,
który czyni je niejasnym. Filozofia fryburczyka łączy w sobie osobliwą wykładnię
filozofii Kanta, powiązaną z elementami refleksji fenomenologicznej, której źródła można odnaleźć w poglądach Edmunda Husserla. „Jeder Sinn, Kant analysiert das
nicht weiter, hat sein bestimmtes Feld; Farben können nie gehört, Töne nie gesehen
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natomiast aprioryczną własnością przedmiotowości przedmiotu. „Każdorazowa quantitas przestrzeni i czasu umożliwia przyjmowanie tego,
co spotkane, ujmowane, pierwsze dopuszczenie do przedstawiania się
przedmiotu”70. Zarówno czas, jak i przestrzeń – horyzonty świata –
zajmuje w filozofii Kanta miejsce szczególne, twierdzi Heidegger.
Rola czasu jest wyjątkowa i niepodważalna. Czas jako forma zmysłu
wewnętrznego i formalny warunek wszelkich możliwych zjawisk jest
pierwotną i uniwersalną względem przestrzeni formą naoczności, decydującą o transcendencji poznania71. W formie zmysłu wewnętrznego –
czasu – ukazują się wewnętrzne stany podmiotu. Forma ta urasta do
rangi centralnej funkcji ontologicznej jako istotowego elementu poznania ontologicznego, wyznaczającego istotę i znaczenie podmiotowości,
która w Heideggerowskiej filozofii bycia bytu przyjmuje postać specyficznie ludzkiej struktury Dasein72.
werden. Aber Farben und Töne haben je ihre eigene, bestimmte Zugangsart. Und das
Gebungsfeld eines Sinnes umschließt seinerseits nun eine bestimmte Mannigfaltigkeit
des in diesem Felde empfindungsmäßig Gebbaren, d.h. es gibt eine Mannigfaltigkeit
der Farben, der Töne, der Gerüche u.s.f. Was so überhaupt in dem Bereich eines Sinnes
sich geben kann, das muß allererst nach seiner apriorischen sachhaltigen Struktur untersucht werden. Diese Untersuchung selbst hat Kant, und hat bisher die ganze Philosophie versäumt; sie ist eine spezifisch phänomenologische Untersuchung, die Husserl
zum ersten Mal in seinen frühen Göttinger Vorlesungen durchgeführt hat, eine Untersuchung, die er selbst als Ästhesiologie der Sinne zu bezeichnen pflegte. […] Kant hat
dieses Gebiet nicht näher untersucht, sondern einfach in rohen Charakterisierungen,
die für seine Zwecke in gewissen Grenzen auch genügen, vorausgesetzt”. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 273–274; Idem: Logic. The Question of
Truth…, s. 227.
70
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 158. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 186.
71
„Als universale reine Anschauung muß się daher zum führenden und tragenden
Wesenselement der reinen, die Transzendenz bildenden Erkenntnis warden”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 49. Zob. I. Kant: Kritik der reiner
Vernunft…, s. 81–83, A33–A36.
72
„Die universale ontologische Funktion, die Kant der Zeit zu Beginn der Grundlegung zuweist, kann sich demnach nur dadurch hinreichend rechtfertigen, daß gerade
die Zeit selbst, und zwar in ihrer ontologischen Funktion, d.h. als Wesensbestanstück
der reiner ontologischen Erkenntnis, dazu zwingt, das Wesen der Subjektivität ursprünglicher zu bestimmen”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…,
s. 51.
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Poznanie ludzkie jako odbiorcza naoczność jest poznaniem skończonym. W poznaniu tym bierze udział związany z wyobraźnią jako fundamentem poznania, skończony, odbiorczy ogląd naoczny – zmysłowość.
Cecha skończoności ludzkiego poznania dotyczy zmysłowości jako
naocznej odbiorczości. Dlatego Heidegger nazywa czystą naoczność
czystą zmysłowością, natomiast czysty rozum – czystym rozumem
zmysłowym73. Nietwórcza, odpowiedzialna za odbiorczość wrażeń naoczność wiąże się z wykorzystującym samorzutność pojęć intelektem,
który jako skończony również jest nietwórczy. Skończoności oglądu
naocznego towarzyszy więc skończoność intelektu, przejawiająca się
w jego dyskursywności. Wyrazem tej dyskursywności jest okrężność
dróg, którymi badawczo i analizująco zmierzają analizy intelektualne74.
Rozwijając przedstawione stanowisko, warto powtórzyć, że tezę o skończoności ludzkiego poznania potwierdza skończoność naoczności,
dlatego skończoność tę nazywa Heidegger naocznością receptywno-odbiorczą. Przyjmujący, a zatem nietwórczy charakter naoczności wymaga
zaangażowania w proces poznawczy postaci myślenia zmierzającego do
celu poznawczego przez pośrednią pracę władzy poznawczej: umysłu,
którego działanie określają zasady a priori. Istota ludzkiego poznania
wyczerpuje się w (skończonym) naocznym oglądzie, który wspiera
„Die menschliche reine Vernunft ist notwendig eine reine sinnliche Vernunft.
Diese reine Vernunft muß in sich sinnlich sein, sie wird es nicht erst dadurch und deshalb, weil sie an einen Leib geknüpft ist”. Ibidem, s. 172.
74
„Skończony ogląd naoczny – jako wymagający określenia – jest zdany na intelekt. Ten zaś nie tylko ma udział w skończoności tego oglądu, lecz sam jest tyle jeszcze
bardziej skończony, że brak mu nawet bezpośredniości skończonego oglądania naocznego. Jego przedstawianie wymaga dróg okrężnych, uwzględniania tego, co ogólne; poprzez ogólność i na jej podstawie możliwe jest pojęciowe przedstawienie rozmaitości
jednostek. Ta należąca do istoty intelektu okrężność (dyskursywność) w najostrzejszy
sposób poświadcza jego skończoność”. M. Heidegger: Kant a problem metafizyki…,
s. 36; Idem: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 29. Heidegger, powołując się na
Kanta, uzależnia ludzkie poznanie od dwóch pni – źródeł umysłu – „pierwsze to przyjmowanie przedstawień (odbiór wrażeń), drugie zaś to zdolność poznawania przedmiotu przez te przedstawienia (samorzutność pojęć)”. Idem: Kant a problem metafizyki…,
s. 43; Idem: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 36. „[…] ani intelekt sam dla
siebie (bez wpływu jakiejś innej przyczyny), ani też zmysły same dla siebie nie błądziłyby”. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 292, A294, B350; Idem: Kritik der reiner
Vernunft…, A294, B350.
73
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drugi, naznaczony piętnem skończoności składnik poznania – myślenie.
Poznanie wyraża się w denkendes Anschauen75.
Poszukujący jedności poznania Heidegger nadaje myśleniu rolę
służebnego wobec naoczności narzędzia poznania. W przeciwieństwie do oddanej w myśleniu, a wyrażonej w odbiorczej naoczności,
skończoności ludzkiego poznania nieskończone i absolutne poznanie
boskie jako poznanie w ogóle jest naocznością twórczą76. Istotę skończonego poznania ludzkiego stanowi, związana wyłącznie z poznaniem
ontycznym, synteza prawdziwościowa, na którą składają się synteza
orzeczeniowa i synteza wypowiedzi. Zarówno twierdzenia transcendentalne, jak i twierdzenia syntetyczne warunkują działanie rozumu,
który, dowodząc owych twierdzeń, musi a priori dowodzić obiektywnej
ważności pojęć oraz możliwości przeprowadzenia ich syntezy77. Czysta synteza, jednocząc, dokonuje rozpoznawania. Współprzynależne
i źródłowe zjednoczenie w syntezie prawdziwościowej myślenia z naocznością pozwala w pośredni sposób odnieść się do poznawanego
w jedności myślowej naoczności bytu-przedmiotu78. Heidegger pyta
75
„Nach dem angeführten ersten Satz der Kritik der reiner Vernunft ist Erkennen
ein denkendes Anschauen”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…,
s. 23.
76
„Poznawanie boskie jest takim przedstawieniem, które w trakcie oglądu naocznego dopiero stwarza dostępny dla naoczności byt jako taki. Ponieważ przedstawienie
to już z góry na wskroś, bezpośrednio i w całości oglądu naocznie ów byt przenika,
stąd niepotrzebne mu myślenie. Myślenie jako takie jest więc już piętnem skończoności. Poznawanie boskie jest oglądem naocznym […]”. M. Heidegger: Kant a problem
metafizyki…, s. 31; Idem: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 24. „[…] skończona istota poznająca musi »także« myśleć, jest istotową konsekwencją skończoności jej
naocznego oglądania”. Idem: Kant a problem metafizyki…, s. 32; Idem: Kant und das
Problem der Metaphysik…, s. 25.
77
„Dowody twierdzeń transcendentalnych i syntetycznych wyróżniają się wśród
wszystkich dowodów syntetycznego poznania a priori tym szczególnym rysem, że rozum przy ich przeprowadzaniu za pomocą swych pojęć nie może się zwracać wprost do
przedmiotów, lecz musi wpierw wykazać a priori obiektywną ważność pojęć i możliwość ich syntezy”. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 169, A783, B811; Idem: Kritik
der reiner Vernunft…, s. 308, A294, B350.
78
„Dieser wird in der Einheit einer denkenden Anschauung offenbar (wahr)”.
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 28. Por. Idem: Kant a problem metafizyki…, s. 35.
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o źródłową podstawę tej syntezy, podstawę, która pomoże określić
relację uzależniającą możliwość poznania ontycznego od poznania
ontologicznego.
Synteza ontologiczna wydobywa czystą naoczność i myślenie, a więc
czyste elementy poznania, i jako taka jest syntetycznym poznaniem
w ogóle. Możliwość syntezy ontologicznej, wiążącej naoczność i samorzutność, a zarazem będącej zdolnością zjednoczenia obu, zapewnia
wyobraźnia. Podstawa możliwości poznania ontologicznego jest także
podstawą syntezy apriorycznej. Skupiony na projekcie metafizyki sposób
wykładni myśli Kanta, polegający na wykazaniu możliwości ontologii,
sprawia, że Heidegger angażuje w rozważania problem jednoczącej,
odpowiedzialnej za jedność poznania syntezy apriorycznej. Synteza
aprioryczna – odpowiedzialna za źródłową jedność poznania – nie jest
tożsama z czystą syntezą prawdziwościową, aczkolwiek jest źródłową,
istotową jednością czystej naoczności i czystego myślenia jako czystych
elementów poznania, której pojęcia poprzedzają doświadczenie i która
czystą naoczność powinna wyznaczać apriorycznie. Heidegger pisze:
„należąca z konieczności do syntezy czysto prawdziwościowej czysta
synteza orzeczeniowa jest właśnie wybitnie taka. Stąd pytanie o istotę
»orzeczeń ontologicznych« trzeba umieścić w samym centrum problemu syntezy apriorycznej jako syntezy ontologicznej”79, stanowiącej
o jedności poznania. Jego zdaniem postulat jedności poznania wynika
z założeń filozofii Kanta.
W Krytyce czystego rozumu uczony pragnie wykazać możliwość pierwotnej jedności poznania. Argumentację dla udowodnienia swych tez
prezentuje w księdze Analityka pojęć, suponując, że jej zgłębienie ukaże
dzieło jako próbę ugruntowania metafizyki. Według Heideggera „myślenie nie stanowi jeszcze niczego o możliwości istnienia przedmiotu”80.
79
„Darin liegt aber: die zu der reinen veritativen Synthesis notwendig gehörige
reine prädikative ist eine solche von ausgezeichneter Art. Daher muß im Problem der
apriorischen Synthesis als der ontologischen die Frage nach dem Wesen der »ontologischen Prädikate« in den Mittelpunkt rücken”. M. Heidegger: Kant und das Problem
der Metaphysik…, s. 38–39. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Kant a problem metafizyki…, s. 45–46.
80
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 185. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 217.
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Zatem nie ugruntowuje przedmiotu. Ugruntowanie przedmiotu to
odnalezienie jego podstawy, fundamentu, na którym przedmiot ten
spoczywa i który jest warunkiem możliwości prawdy. O jedności
poznania stanowi umiejętne złączenie myślenia z podstawą poznawanego przedmiotu. Podstawa ta ujawnia się dzięki najwyższej zasadzie,
ulokowanej w najgłębszym źródle intelektu i ugruntowaniu sądów syntetycznych. Heidegger wysuwa tezę o braku możliwości ugruntowania
zasad stanowiących przedmiot w samym przedmiocie oraz niezdolności
ich wydobycia z analizowanego przedmiotu wyłącznie przy udziale
doświadczenia czy przy samym tylko udziale formalnologicznego
myślenia.
Kantowski przewrót ugruntowuje zasadę w projektującym odsłanianiu. Źródłowa postać odsłaniania dokonuje się w obszarze mens sive
animus. Ludzki umysł w procesie wyrażającego się w sądzie poznania
wykorzystuje rywalizującą z psychologią logikę. Jednak ani logika,
ani psychologia ostatecznie nie spełniają wymagań, jakie Kant stawia
zadaniu ugruntowania metafizyki. Wedle Heideggerowskiej wykładni
Kanta ugruntowanie metafizyki jest analityką ludzkiego, skończonego
i odsłaniającego warunki możliwości ontologii rozumu. Rozum wyprowadza na światło dzienne to, co „całkowicie sam z siebie wytwarza,
nie zdoła się ukryć, lecz wszystko zostanie przez sam rozum wyprowadzone na światło dzienne, skoro tylko wykryje się wspólną zasadę tego
wszystkiego”81. Wskazując na otwartość problemu, Kant odżegnuje się
od wszelkich jednoznacznych bądź niepełnych prób pośpiesznego jej
rozwiązania. Zasady, będąc warunkami przedmiotowości przedmiotu,
umożliwiają ekspozycję zjawisk. Heidegger wysuwa postulat, w myśl
którego Krytyka czystego rozumu jako dzieło metafizyczne stanowi jej
ugruntowanie. Jest zatem metafizyczną próbą wskazania fundamentów
metafizyki: jest metafizyką metafizyki82. Kantowska μετὰ τὰ φυσικά
„[…] was Vernunft gänzlich aus sich selbst hervorbringt, sich nicht verstecken
kann, sondern selbst durch Vernunft ans Licht gebracht wird, sobald man nur das gemeinschaftliche Prinzip desselben entdeckt hat”. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft…,
s. 18 AXX; Idem: Krytyka czystego rozumu…, s.29, AXX.
82
Zob. I. Kant: Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769–1781. Tłum. A. Banaszkiewicz. Kraków 2003, s. 157. „So bleibt nur das
eine, die Methode der Ursptungsenthüllung offen zu lassen und sie nicht vorschnell
81
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to największy problem filozofii. Jednocześnie metafizyka jest według
Heideggera nauką o najwyższej godności, gdyż podejmuje zagadnienie
bycia bytu. Byt ten może być rozumiejąco ujęty jedynie w formie zjawiska. Natomiast zjawisko jest bytem, które wedle ustaleń Kanta można
interpretować jako będącą przedmiotem poznania skończonego naoczność myślowo-odbiorczą.
Ontologiczna wykładnia myśli Kanta zmienia się wraz z ewolucją
poglądów Heideggera, który, podejmując rozważania metafizyczne,
przywołuje interpretację Maxa Heinzego. Ten niemiecki filozof wyraża
pogląd, iż o greckiej φύσις jako wymagającej doświadczenia przyrodzie
powinna rozstrzygać nauka bezpośrednio za tym doświadczeniem
podążająca, a jednocześnie wykraczająca poza fizykę83. Taką nauką powinna być dyscyplina o najwyższym stopniu poznawczego rygoryzmu
i obowiązywalności. W myśl poglądów Heideggera i zaproponowanej
przez niego interpretacji nowożytnej myśli Kanta przedmiotem metafizyki jest byt w całości, byt w ogóle. Metafizyka pyta więc o byt, jego
możliwość oraz istotę. Pytanie to jest w gruncie rzeczy metafizycznym
dociekaniem w kwestii bycia bytu. Podstawowe rozstrzygnięcia metafizyki zachodzą przy udziale pojęć czystego myślenia, a zatem racjonalnie,
dotyczą obszaru intelektu/rozumu.
Istota skończona dokonuje w syntezie ontologicznej zwrotu-ku, za
pomocą którego koresponduje z tym, co się przedstawia, zaś to, co się
przedstawia, czyli byt, prezentuje się w horyzoncie możliwego spotkania. Ogląd ten umożliwia intelekt: regulator materii naocznej. Heidegger
nazywa go sługą naoczności czystej i panem naoczności empirycznej84.
Do roli trzeciego stadium ugruntowania pretenduje transcendentalna
in eine überliederte oder erdachte Disziplin zu drängen. Bei diesem Offenlassen des
Charakters der Methode muß freilich in der Erinnerung behalten warden, was Kant
selbst unmittelbar nach Abschluß der Kritik der reinen Vernunft über dieses Werk gesagt hat: »Schwer wird diese Art Nachforschung immer bleiben«”. Zob. M. Heidegger:
Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 41.
83
M. Heize: Vorlesungen Kants über Metaphysik aus drei Semestern. Bd. XIV.
Leipzig 1894, s. 666.
84
„Nur sofern der reine Verstand als Verstand Knecht der reinen Anschauung ist,
kann er Herr der empirischen Anschauung bleiben”. M. Heidegger: Kant und das
Problem der Metaphysik…, s. 76.
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dedukcja określająca możliwość jedności syntezy ontologicznej85.
W zwrocie-ku ujawnia się spotykany w horyzoncie byt. Oglądanie tego
bytu nie jest już naocznością empiryczną, stąd zwrot ku-czemuś dotyczy
nieempirycznego przedmiotu transcendentalnego X, który Heidegger
nazywa Niczym. Jako Nic przedmiot ten nie jest bytem, lecz czystym,
nietematycznym (unthematisch) horyzontem i nie może stanowić przedmiotu wiedzy86. Zwrot-ku stanowi warunek możliwości doświadczenia.
Drugim koniecznym warunkiem jest zgodność z przedmiotem, który,
uchwycony w ramy pojęć intelektu, podlega procesowi dedukcji transcendentalnej. Dedukcja transcendentalna wyjaśnia sposób apriorycznego odniesienia pojęć intelektu do przedmiotu. Proces apriorycznego
dostosowania pojęć do przedmiotów, jako sposobu wykazania możliwości metafizyki, Kant rozważa na drodze dedukcji quaestio iuris.
Próbę dostosowania pojęcia intelektu do przedmiotu rzeczywistości empirycznej Heidegger wiąże z ideą wspólnego – ważnego, gdyż
świadczącego o jedności poznania – pnia wiedzy: transcendentalnej
wyobraźni. Jednocześnie filozof uwzględnia różnicę między pierwszym
a drugim wydaniem Krytyki czystego rozumu, w którym transcendentalna wyobraźnia jako funkcja duszy zostaje zastąpiona funkcją
apriorycznego intelektu, przejmującego zadanie źródła wszelkiej czystej
syntezy. Proces syntezy obejmuje już nie tyle działanie wyobraźni, ile
intelektu. W wydaniu drugim intelekt przejmuje funkcję wiążącej całą
różnorodność naoczności wyobraźni87. Intelekt nie jest już wówczas
jedynie synthesis intelectualis, gdyż dzięki przejęciu funkcji wyobraźni
wchodzi także w relację z tym, co zmysłowe. Zredukowanie roli trans85
„Die transzendentale Deduktion hat aber als drittes Stadium der Grundlegung
zur Aufgabe, die innere Möglichkeit der Wesenseinheit der ontologischen Synthesis
darzutum”. Ibidem, s. 176.
86
„Dieses Woraufzu der vorgängigen Zuwendung kann daher »der nichtempirische… Gegenstand = X genannt werden« […]. Nichts bedeutet: nicht ein Seiendes, aber
gleichwohl »Etwas«. Es »dient nur als Correlatum«, d.h. es ist seinem Wesen nach reinen Horizont”. Ibidem, s. 122.
87
„»Synthesis« überhaupt ist die Benennung einer »Verstandeshandlung«. »Das
Vermögen, a priori zu verbinden« ist der »Verstand«. […] sondern Kant sagt ausdrücklich: »die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft [ist] … eine Wirkung des
Verstandes auf die Sinnlichkeit«”. Ibidem, s. 163–164. Por. I. Kant: Kritik der reinen
Vernunft…, s. 138, 141, 148, 149, B130, B135, B140, B151, B152, B153.
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cendentalnej wyobraźni do wymiaru funkcji myślenia gubi jej istotę.
Dlatego zdaniem Heideggera pierwsze wydanie dzieła życia myśliciela
z Królewca lepiej odzwierciedla próbę ugruntowania metafizyki. Fryburczyk głosi przewagę pierwszego wydania Krytyki czystego rozumu
nad drugim88. W wydaniu drugim dzieła Kant – rezygnując z transcendentalnej wyobraźni – podważa rolę transcendentalnego schematyzmu,
czyli podstawy możliwości ugruntowania metafizyki. Jego rola jest
jednak – według Heideggera – niepodważalna.

4.4.

Kantowska analityka transcendentalna:
między teorią schematyzmu a zasadą intelektu

Źródłowym składnikiem Kantowskiej teorii schematyzmu jest – jak
sugeruje Heidegger – transcendentalna wyobraźnia. Schematyzm spełnia rolę reguły synthesis speciosa. Scalenie w formie speciosa, spełniając
się w schematyzmie, przynależy do wyobraźni twórczej. Dlatego filozof,
wyróżniając syntezę speciosa na tle syntezy symbolicznej, odróżnia
ją również od syntezy intelektualnej, która sama w sobie niczego nie
wnosi. Złączenie w speciosa nie jest samorzutnością intelektu, nie jest
także wyłącznie receptywnością, nie dokonuje się w sferze zmysłowości,
ani też nie spełnia się w obszarze rozumienia. Zdolność ta realizuje
się dopiero w wyobraźni, łączącej zmysłowość z rozumnością. „Samo
rozumienie nie pozwala niczego zobaczyć”89, natomiast naocznie jest
poznawalne jedynie to, co dane, twierdzi Heidegger. Dlatego jedną z idei
przyświecających filozofii Kanta jest złączenie zmysłowego obrazu z rozumieniem.
88
„Im Hinblick auf diese zentralste Frage des ganzes Werkes verdient sie daher
grundsätzlich den Vorzug vor de zweiten. Alle Undeutung der reinen Einbildungskraft
in eine Funktion des reinen Denkens […] verkennt ifr spezifisches Wesen”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 197. Zob. D. Carr: Heidegger on
Kant on Transcendence. In: Transcendental Heidegger. Ed. by S. Crowell, J. Malpas.
Stanford 2007, s. 28–29.
89
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 374; Idem: Logic. The
Question of Truth…, s. 306.
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W przekonaniu Kanta schemat przedstawia pracę „ogólnego postępowania wyobraźni przy dostarczaniu obrazu dla pewnego pojęcia”90. Jest
ujętym w regułę schematem, który zarządza procesem syntezy: łączenia
apriorycznych pojęć i form naoczności. Tak rozumiany schemat nie
może jednak przyjąć postaci przedstawienia; on jedynie znaczy. Jak pisze
Kant, jest wytworem wyobraźni, ale nie jest obrazem. Dopiero zaangażowanie teorii schematyzmu w projekt dokonującego się w wyobraźni
uzmysłowienia stanowi pewną formę unaocznienia, próbę stworzenia
obrazu, określonego tego-tu-oto bytu.
Schemat rzeczywistości przyjmuje postać doznania bądź wrażenia.
Każde ujęte w res wrażenie (sensation) jako coś określa wielkość, która
prezentuje się w sekwencji kolejnych teraz. Quantum teraz determinuje
rzeczywistość, z kolei sam schemat odnosi się do ilości i możliwości ilościowego określania. Przyjmuje postać liczby. Liczba stanowi w filozofii
schematyzmu Kanta warunek możliwości policzalności. O schemacie
można rozstrzygać również na sposób substancjalny. Schemat substancjalności jest wówczas trwaniem i jest przez trwanie (das predurabile)91.
Schematyzm „stanowi o pierwotnym byciu-intelektem, o owym
»myślę substancji«”92. Tak rozumiany odnosi się do myślącego podmiotu – człowieka. Byt wyróżniony – człowiek – kieruje się zasadą ja myślę,
w której swój początek mają wszystkie zasady metafizyczne. Zasada
cogito jest zawsze myśleniem o substancji bądź przyczynie. W Kantowskim schematyzmie z przedstawieniem ja myślę, które jednoczy
się w syntezie, jedność kojarzy się także z funkcją czasu. Schemat jako
regula syntheseos temporis jest Kantowską próbą transcendentalnego
90
„Diese Vorstellung nun von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungskraft,
einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu diesem Begriffe”.
I. Kant: Kritik der Reiner Vernunft…, s. 189, B180. Por. M. Heidegger: Logik. Die Frage
nach der Wahrheit…, s. 376–377; Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 310–311.
91
„Den drei Kategorien Quantität, Realität und Substanz entsprechen drei Schemata. Das Schema der Quantität ist die Zahl, numerus; das Schema der Realität die
Empfindung, sensatio; das Schema der Substantialität Beharrlichkeit, das perdulabile”.
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 380. Por. Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 313–328.
92
„[…] reine Schematismus, der in der transzendentalen Einbildungskraft gründet, macht das ursprüngliche Verstandsein, das »ich denke Substanz« usf., gerade aus”.
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 151.
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określenia trwania-Dauer. Jak dowodzi Heidegger, autor Krytyki czystego
rozumu angażuje w schematyzm zagadnienie czasu, z którym wiąże
się poznanie ontologiczne. Dodaje, że problem tempus jest podstawą
możliwości tego poznania, które „jako schematyzująca naoczność czyni
a priori postrzegalnym i tym samym percypowanym transcendentalne
pokrewieństwo jedności prawidła w obrazie czasu”93.
Aby ontologia mogła stać się – zgodnie z postulatem Kanta – filozofią
transcendentalną, musi przyjąć postać metafizyki, z którą wiąże się
także możliwość ontycznego, implikującego skończoność, poznania
a priori94. Heidegger wypowie się w radykalnym tonie: „Kant sprowadza cały problem istoty skończoności poznania do zwięzłej formuły:
»możliwości doświadczenia«”95. Możliwość doświadczenia jest – jak
twierdzi fryburczyk – ontyką: możliwością odbiorczego i naocznego poznania bytu, jest prawdopodobieństwem i ewentualnością skończonego
poznania, jest także szansą nadającą poznaniu przedmiotową ważność
w procesie sensabilizacji zjawisk.
Uzmysłowienie sobie zjawisk polega na przedstawieniu przedmiotu
doświadczenia w obrazie-kopii. Proces ten dokonuje się pod wpływem
działania reguły/schematu. Sensabilizacja jako uzmysłowienie wiąże się
z czterema obszarami rzeczy: obiektów empiryczno-naocznych, pojęć
empirycznych, czystych zmysłowych pojęć oraz czystych pojęć rozumienia. Heidegger, manifestując w swojej filozofii konieczność zrozumienia
zjawisk, potwierdza ważność każdego z wymienionych obszarów. Postuluje również nieodzowną potrzebę uzmysłowienia kategorii w trans93
„[…] ontologische Erkenntnis als schematisierende Anschauung transcendentale
Affinität der Regeleinheit im Bilde der Zeit a priori erblickbar und damit hinnehmbar
macht”. Ibidem, s. 105.
94
„Kant will jedoch »den stolzen Namen einer Ontologie« durch den einer »Transcendental-Philosopie«, d.h. Wesensenthüllung der Transzensenz, ersetzen. Und das mit
Recht, solange der Titel »Ontologie« im Sinne der überlieferten Metaphysik genommen
wird. Diese überlieferte Ontologie »maßt sich an, von Dingen überhaupt synthetische
Erkenntnise a priori zu geben«”. Por. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 124–125.
95
„Kant bringt daher jestzt das ganze Problem des Wesens der Endlichkeit in der
Erkenntnis auf die kurze Formel der Möglichkeit der Erfahrung. Erfahrung heißt: endliche, anschauend hinnehmende Erkenntnis von Seinendem”. Ibidem, s. 116.
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cendentalnym schemacie96. Czyste pojęcia intelektu są bowiem – jego
zdaniem – nośnikiem czegoś zmysłowego.
Heidegger postrzega kategorie w ich przewodnim, ontologicznym
znaczeniu. Κατηγορία, ujawniające się w widzeniu, są apriorycznym
sposobem określania bytu rozmaicie ujmowanego w obrębie λόγος. Ich
źródłem jest działający intelekt, zaś one same są wynikającymi z istoty
jego aktywności przedstawieniami jedności, których zadanie ogranicza
się do roli prawideł wiążących sądy. Kategorie, należąc do czystych pojęć
intelektu, przynależą więc do istoty jednoczącej władzy poznawczej. Ich
tablica jest systematycznym zestawieniem pierwotnych pojęć intelektu,
do których Kantowska tradycja zalicza między innymi: kategorię ilości,
jakości, stosunku i modalności. Zaprezentowany podział funduje i warunkuje zdolność sądzenia, którą filozof utożsamia ze sztuką myślenia.
Pojęcia te intelekt zawiera w sobie w sposób a priori, poświadczając
o swojej czystości, a jednocześnie pozwalając zrozumieć to, co przejawia się w różnorodności danych naocznych. Ponadto, w mniemaniu
Heideggera, czyste pojęcia intelektu – warunkując zachodnią kulturę
myślenia – określają bycie, ponieważ „egzystencjały i kategorie to dwie
podstawowe możliwości charakterów bycia”97, są ogólnymi określeniami
bycia. To także narzędzia orzekania o byciu bytu, określenia bycia bytu,
albowiem: „zapytywanie o bycie bytu, o to, czym i w jaki sposób w ogóle
jest byt, uchodzi za pierwszorzędne zadanie filozofii; pytać w ten sposób
jest pierwszą i właściwą filozofią, πρώτη φιλοσοφία”98. System kategorii
intelektu jest zatem systemem ontologicznych orzeczeń podejmujących
kwestie bycia bytu.
Istota rozważań nad zaproponowaną przez Heideggera wykładnią
analityki transcendentalnej ostatecznie koncentruje się na zagadnieniu
96
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 361–364. Por. Idem: Logic. The Question of Truth…, s. 297–309.
97
M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 45. Por. Idem: Bycie i czas. Tłum. B. Baran.
Warszawa 2005, s. 57.
98
„Nach dem Sein des Seienden fragen, was und wie überhaupt das Seiende ist,
gilt als die Aufgabe der Philosophie in erster Linie; so fragen, ist erstrangige, erste und
eigentliche Philosophie, πρώτη φιλοσοφία, prima philosophia”. M. Heidegger: Die
Frage nach dem Ding…, s. 49. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Pytanie o rzecz…,
s. 63.
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schematyzmu. Podążając drogą wyznaczoną przez Kanta, fryburczyk
nazywa schemat procesem znaczenia przedstawienia wyobraźni,
wysiłkiem odniesienia pojęcia do obrazu, natomiast schematyzmem
każde, uzmysławiające pojęcia, kształtowanie się schematu99. Dodaje,
że czystymi schematami jako wytworami transcendentalnej wyobraźni posługuje się władza poznawcza: intelekt. W transcendentalnym
schematyzmie ziszcza się poszukująca jedności samorzutność tej
władzy. Intelekt jednak nie tworzy schematów, a jedynie posługuje się
nimi jako tworami wyobraźni. Schematyzm pozwala poznawać rzeczy przez naoczność i zmysłowość. A samo poznanie zmysłowe może
dotyczyć zmysłowo poznawalnych przedmiotów, także pojęć empirycznych dających się uchwycić sensualnie oraz uzmysłowienia pojęć
rozumu100.
Transcendentalny schematyzm czystych pojęć intelektu, oddzielający
analitykę pojęć i zasad, pozwala Kantowi uchwycić w jedności aprioryczną syntezę wyobraźni wytwórczej101. Jak sądzi Heidegger, w koncepcji schematyzmu kryje się właściwy sens metafizyki Kanta. Schematyzm
ten staje się także przyczynkiem dalszych analiz transcendentalizmu
w ujęciu filozofa.

„»Diese Vorstellung nun einem allgemeinen Verfahren der Einbildungdkraft,
einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu diesem Begriffe.
Die Schemabildung in ihrem Vollzug, als Weise der Versinnlichung der Begriffe,
heiß Schematismus«”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…,
s. 97. Podejmując problematykę schematycznego obrazu, Heidegger przywołuje Kantowski przykład konstrukcji matematycznej, wolnej od jakiejkolwiek empirycznej
zależności.
100
Por. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 360–361. Por. Idem:
Logic. The Question of Truth…, s. 297.
101
„Im Schematismus versucht Kant die Synthesis a priori der produktiven Einbildungskraft einheitlich und ursprünglich zu fassen, und zwar in dem Sinn, daß er nicht
mehr das reine Wesen der Kategorien deutlicher herauszuarbeiten sucht, sondern den
Grund dieses Wesens, die innere Möglichkeit der Kategorien, d.h. der reinen transzendentalen Zeitsätze”. M. Heidegger: Phänomenologische Interpretation…, s. 430.
99
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4.5.

Kantowska systematyka zasad intelektu
według Heideggera
Między analogią, antycypacją, aksjomatem
a postulatem myślenia empirycznego

Kant nazywa system zasad czystego intelektu odnoszącym się do
natury systemem fizjologicznym102. Jego działanie ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie o możliwość czystego przyrodoznawstwa.
Naukowość czystego przyrodoznawstwa mają potwierdzać warunki
stanowiące logiczny system i będące podstawą pojęć zawierających
aprioryczne determinanty syntetycznych, a zarazem koniecznych sądów
oraz podprowadzonych pod pojęcia zasad składających się na system
natury. Potwierdzają to twierdzenia łączące zasady możliwego doświadczenia z poznawalnymi a priori ogólnymi prawami natury. Rolą
zasad fizjologicznych jest podporządkowywanie zjawisk przestrzenno-czasowych matematycznym pojęciom wielkości. W ten sposób, zdaniem filozofa z Królewca, pierwsza z zasad fizjologicznych pełni funkcję
pryncypium pozwalającego ująć doświadczenie w matematyczną formę.
Druga z zasad natury podporządkowuje – nie wprost – pojęciu wielkości wrażenia jako realne dane naoczne, niezależne od danych naocznych
zawierających czas i przestrzeń103. Rozważając problem zasad czystego
intelektu, Heidegger zwraca uwagę na konieczne i niezbywalne znaczenie czystej (tj. wolnej od wrażeń) naoczności jako fundamentu poznania
konstruowanego przy udziale intelektu.
Tłumacząc sens i istotę zasad intelektu, Heidegger powołuje się na kolisty przebieg prowadzonych analiz, które tych zasad dotyczą. Suponuje,
102
Kant analizuje znaczenie przymiotnika fizjologiczny w dawnym, źródłowym sensie, odnoszącym się do nauki o naturze. Heidegger twierdzi, że termin ten, jako określający naturę, w filozofii Kanta posiada znaczenie greckiego λόγος lub newtonowskiej
φύσις. W przeciwieństwie do tego współczesne znaczenie fizjologii każe interpretować
ją jako naukę o funkcjach organizmów żywych, badającą czynności i funkcje życiowe
organizmów, podejmującą problematykę budowy narządów, tkanek i komórek, narządów zmysłów czy mózgu.
103
Por. I. Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik…, s. 173. Cyt. za
polskim przekładem: Idem: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki…, s. 61.
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że zasady, odnosząc się do przedmiotów, warunkują sposób ich doświadczania, ale jednocześnie pozostają zależne od jednoczącej relacji myślenia
i naoczności, a zatem czystych pojęć intelektu i zmysłowości. Potwierdzają
to słowa Kanta, który wysuwa postulat, w myśl którego „zasada syntetyczna nie może nigdy być bezpośrednio pewna jedynie na podstawie
pojęć”104. Wiąże się ona z doświadczeniem. Zasady intelektu umożliwiają
doświadczenie, mając wpływ na jego istotę. W filozofii Heideggera całość
tego, co podlega doświadczeniu, jest interpretowana w kategoriach rzeczy.
Dynamiczno-ontologiczne zasady Kanta zawierają się w syntetycznych
sądach a priori. Tak rozumiane, nazwane analogiami doświadczenia, wybiegają – jak pisze Heidegger – ponad byt natury. Pierwsza z nich, traktując o trwałości substancji, dowodzi między innymi, że wszelkiej zmianie
towarzyszy trwałość, co decyduje o wykładni przedmiotu. Druga porządkuje wedle reguły-prawa, zgodnie z zasadami przyczynowości, natomiast
trzecia jednoczy wedle prawa wspólnoty105. Prawa określające naturę Kant
formułuje w postaci analogii doświadczenia, które noszą w sobie zasady
następstwa czasowego. Stają się one zespołem prawideł określających
czas i pełnią a priori funkcje regulujące. Porządkująco zestrajają syntezy
relacji, gdyż są zasadami odpowiedniości i pozostawania w stosunku106.
Jako że odnoszą się do problemu stałości przedmiotu, ustalają warunki
jego istnienia, dokładnie stosunek przedmiotu do innego przedmiotu.
Według Heideggerowskiej interpretacji myśli Kanta zadaniem analogii
jest więc określenie istnienia tego, co obecne; tego, co jest, w stosunku
do tego, czy coś jest. Związek ten jest związkiem spostrzeżeń i zjawisk.
Z tego powodu Kant nadaje temu sprzężeniu miano doświadczenia. Prawidła kierujące niniejszym związkiem wskazują odpowiedniość, dlatego
prawomocne staje się mówienie o analogiach doświadczenia107.
104
I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 626, A733, B761. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 551.
105
Por. M. Heidegger: Phänomenologische Interpretation…, s. 427–428. Zob.
I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 220–225, A182, A189.
106
Zob. M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit…, s. 313–314; M. Heidegger: The question of the unity of nature. In: Idem: Logic. The Question of Truth…,
s. 259.
107
Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 175–180; Idem: Pytanie
o rzecz…, s. 207–214.
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Jako określenia czasu poprzedzają one empiryczny czas, o którym
traktuje fizyka. Dokonując metafizycznego opisu tego pojęcia, Kant
stwierdza, że
czas nie jest pojęciem empirycznym, wyprowadzonym abstrakcyjnie z jakiegokolwiek doświadczenia. […] Czas jest koniecznym
wyobrażeniem, które leży u podłoża wszelkich danych naocznych.
Nie można ze zjawisk w ogóle usunąć samego czasu, choć całkiem dobrze można z czasu usunąć zjawiska. Czas jest więc dany
a priori. W nim jedynie jest możliwa rzeczywistość zjawisk. One
mogą w całości odpaść, lecz on sam jako ogólny warunek ich możliwości nie da się usunąć108.
Zgodnie z sugestią Kanta czas, dotycząc rzeczywistości zjawisk, jest
także formą wszelkiej możliwej naoczności, która jako to, co realne
w czasie, jest bytem w nim upływającym. Ostatecznie więc to nie czas
upływa, lecz „w nim upływa byt tego, co zmienne”109. Filozof zakłada
więc, że natura jako empirycznie postrzegana przyroda jest związkiem
zjawisk określonym przez aprioryczne prawa i prawidła110.
Trwałość, następstwo oraz istnienie równoczesne to – według Kanta –
trzy modusy czasu, z których każdy może zostać sprowadzony do zasad:
trwałości zależnej od praw przyczynowości; następstwa czasowego oraz
normowania wzajemnym działaniem i poczucia wspólnoty; równoczes108
I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 78, A31, B46. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 81, A31, B46.
109
Por. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 190, A143, B183; Idem: Krytyka
czystego rozumu…, s. 187, A143, B183.
110
Kant stwierdza: „Analogie nasze przedstawiają więc właściwie jedność przyrody
w powiązaniu wszelkich zjawisk pod pewnymi względami, które nie wyrażają niczego innego, jak tylko stosunek czasu (o ile zawiera on w sobie wszelki byt) do jedności
apercepcji, która może się ziścić jedynie w syntezie [dokonanej] wedle pewnych prawideł. Wszystkie [analogie] razem powiadają przeto, że wszelkie zjawiska występują
w jednej przyrodzie i że muszą w niej występować, ponieważ bez tej jedności a priori
nie byłaby możliwa jedność doświadczenia, a więc także i żadne określenie przedmiotów w nim [danych]”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 173, A216, B183. Cyt. za
polskim przekładem: Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 236, A216, B263.
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nego istnienia111. Modusy te weryfikują relację zjawisk i czasu. Źródłowe
doświadczenie – analogia – jest w przekonaniu Heideggera stosunkiem
stosunków, relacją odzwierciedloną w tak-jak; swoistym nexus, czyli
harmonijnie skonstruowaną zależnością jako powiązaniem. To utrzymująca jedność, zgodność-odpowiedniość, za sprawą której poznający
podejmuje wysiłek poznawania. Interpretując Kantowskie analogie, Heidegger przywołuje definicję każdej z nich. Analogia pierwsza dowodzi
tezy, że każde zjawisko zawiera coś trwałego, w każdym zjawisku jest coś
trwałego, a to, co zmienne, określa to, co trwałe. To, co trwałe, jest rzeczową zawartością przedmiotu. Tym samym substancja złożona z cech
akcydentalnych jest określeniem czasowym, jest precyzowana i ustalana
czasowo. Jest także określeniem trwania w zmianie112. Zasada ta wynika
z potrzeby stałości, a zatem z istnienia czegoś trwałego – substancji113.
Heidegger powołuje się na słowa Kanta: „przy wszelkiej wymianie zjawisk substancja trwa, a quantum jej w przyrodzie ani się nie zwiększa,
ani nie zmniejsza; podłożem tego wszystkiego, co rzeczywiste, tzn. tego,
co należy do istnienia rzeczy, jest substancja”114. Substancji przysługuje
realność obiektywna.
Zgodnie z założeniami analogii drugiej źródłem wszelkich zmian
są prawa przyczynowo-skutkowe. Ugruntowuje ona przyczynowość
w przedmiocie doświadczenia. Analogię tę wyrażają różne sformułowania, w zależności od wydania dzieła Kanta. W wydaniu A zasada
ta nazywana jest zasadą wytwarzania, a jej treść brzmi: „Wszystko, co
się dzieje, zakłada coś, po czym następuje wedle pewnego prawidła”115,
natomiast w wydaniu B czytamy: „Wszystkie zmiany dokonują się wedle
111
Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 179–180; Idem: Pytanie
o rzecz…, s. 210.
112
„Bei Allem Wechsel der Erscheinungen beharret die Substanz, und das Quantum
derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 220.
113
I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 213; Idem: Kritik der reiner Vernunft…,
s. 220, A182, B225.
114
I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 220, A182, B225. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 213, 214, A 182, B225.
115
„Alles, was geschieht (anhebt zu sein), setzt et was voraus, worauf es nich einer
Regel”. I. Kant: Kritik der Reiner Vernunft…, s. 226. Zob. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 218. A189.
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prawa powiązania przyczyny i skutku”116. Analogia trzecia, nazywana
zasadą wspólnoty, mówi o wzajemnym oddziaływaniu równocześnie
istniejących substancji. Stanowi także – jak stwierdza Heidegger –
podłoże sporu Kanta z Leibnizem. Analogia ta wyraża się zwrotem:
„Wszystkie substancje, o ile są równoczesne, znajdują się w nieustannej
wspólnocie (tzn. we wzajemnym oddziaływaniu na siebie)”117, lub w proverbium: „Wszystkie substancje oddziaływują nieustannie wzajemnie
na siebie, o ile mogą być spostrzeżone w przestrzeni jako równocześnie
istniejące”118. Analogie doświadczenia, które przywołuje w swojej filozofii Kant, to wyrażone w koniecznym związku/stosunku, aprioryczne
zasady intelektu wyrokujące o jego krytycyzmie.
Kantowski transcendentalizm, odnoszący się do rozważań nad zasadami intelektu oraz analogiami doświadczenia, wymaga dookreślenia
wyrażonego w Heideggerowskiej interpretacji aksjomatów naoczności
i antycypacji doświadczenia, które według fryburczyka stanowią próbę
przybliżenia niemieckiej Gegenheit, tłumaczonej jako to, co przed oraz
co owego przed, ze względu na w czym119. Zgodnie z zasadą aksjomatów
naoczności wszelkie zjawiska odnoszą się do ilości, są więc – ze względu
na swą naoczność – wielkościami pierwotnymi, ekstensywnymi. Mają
związek z oznaczającą miarę lub wymiar wielkością, definiowaną
przez Kanta jako quantum, czyli daną dla naoczności, w której całość
poprzedza część lub złożoną z części i współtworzącą z nich jedność;
quantitas za sprawą dokonującej się na gruncie quantum syntezy
nosi nazwę quantum discretum120. Quantum zakłada jedność wielości,
116
„Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache
und Wirkung”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 226. Zob. Idem: Krytyka czystego rozumu…, 218, B233.
117
„Alle Substanzen, sofern sie zugleich sein, stehen in durchgängiger Gemeinschaft”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 242. Zob. Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 232, A211.
118
„Alle Substanzen, sofern sie im Raume als zugleich wahrgenommen werden können, sind in durchgängiger Wechselwirkung”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…,
s. 242. B256. Zob. Idem: Krytyka czystego rozumu.., s. 232, B256.
119
Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 175. Zob. Idem: Pytanie
o rzecz…, s. 204.
120
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 153–154. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Pytanie o rzecz…, s. 178.
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czyli quantitas. Wymieniona przez Heideggera wielkość quantitas jako
złożenie części jest wielkością, którą Kant określa mianem wielkości
ekstensywnej121. Wielkością ekstensywną jest zatem każde zjawisko
związane z naocznością bądź zjawisko będące daną naoczną. Quantitas
to przestrzenna wielkość przedmiotu, będąca powiązaniem wielu części.
Oprócz wielkości ekstensywnej filozof wymienia także wielkość intensywną, stanowiącą zasadę antycypacji spostrzeżenia.
Znaczenie antycypacji i poznania receptywnego zostało ukształtowane pod wpływem filozofii Kartezjusza i fizyki Newtona. Antycypacja
spostrzeżenia ukazuje wpływ realności, na to, co spotykane. Πρόληψις,
począwszy od starożytnego stanowiska Epikura, jest poznaniem, które
pozwala w aprioryczny sposób nazwać to, co należy do poznania empirycznego. Poznanie bowiem powinno się rozpoczynać od pobudzenia
poznającego przez rzecz, która składa się z narzucających się poznającemu
wrażeń. Współoddziałująca rzecz i podmiot poznający są źródłem impresji, doznań i stanów jako wrażeń, wskazujących na różnice między tym,
co a posteriori, a tym, co a priori. Interpretacja niebędącego rzeczą wrażenia, o którym decydują warunki możliwości doświadczenia, nie posiada
znamion badania psychologiczno-fizjologicznego; wątpliwy jest również
stricte empiryczny model jego opisu. Jak twierdzi autor Bycia i czasu, naukowym zachowaniem Kanta kieruje idea badań transcendentalnych122.
Heidegger wskazuje na zasadnicze różnice zaznaczające się w poszczególnych wydaniach Krytyki czystego rozumu. Pisze, że o ile w wydaniu A
dzieła Kant stwierdza: „We wszystkich zjawiskach wrażenie i to coś realnego, co w przedmiocie odpowiada wrażeniu (realitas phaenomenon),
ma pewną wielkość intensywną, pewien stopień”123, o tyle w wydaniu B
zaznacza: „Pryncypium ich jest: we wszystkich zjawiskach to, co realne,
a co jest przedmiotem wrażenia, ma pewną wielkość intensywną, tj.
pewien stopień”124. Wielkość intensywna jest stopniem wpływania na
Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 152–153. Zob. Idem: Pytanie
o rzecz…, s. 178–179.
122
Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 167.
123
I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 213. Idem: Kritik der reiner Vernunft…,
s. 207, A166, B207. Cyt. za Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 202.
124
I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 213. Idem: Kritik der reiner Vernunft…,
s. 207, A166, B207. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 202.
121
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zmysł. Przypisana jest wrażeniu, które określa rzeczowość przedmiotu.
Ta miara to quantitas qualitas tego, co realne. Jest badaniem tego, co
ustanawia co i jak przedmiotu. Stanowią ją będące wieloma każdorazowymi jednościami stopnie, czyli quale125. Wielkością intensywną jest
każde zjawisko uzewnętrzniające się w postaci wrażenia.
Obie wielkości „można jako ilości przyporządkować liczbom”. Ilość
mierzona jest w quanta, te zaś są continua. „Pojęcie wielkości – w sensie
ilości – znajduje swoją ostoję w nauce, a swój sens w liczbie”126. „Wszelako stopień i stopnie intensywności nie stają się tym samym zwykłym
zestawieniem części”127. Obie odnoszą się do zjawisk, wiążą się z najwyższą zasadą sądów syntetycznych.
Analogie doświadczenia i antycypacje spostrzeżenia dopełniają
w filozoficznym programie Kanta – określające możliwość, rzeczywistość i konieczność – postulaty myślenia empirycznego. Postulaty te
warunkują cechę możliwości, rzeczywistości i konieczności. A tych
dotyczy zarówno poznawczy ogląd, spostrzeżenie jak doświadczenie.
Dezyderaty te – pytając o jak, czyli modus – odnoszą się do kategorii
modalności. Nazywając sposób odniesienia pojęcia przedmiotu do
istnienia, określają również samo istnienie, aczkolwiek nie wskazują na
rzeczową zawartość istoty przedmiotowości.
Heidegger przyznaje, że „arbitralnie ingerujemy tutaj w tekst
Kanta”128. Aksjomaty, antycypacje, analogie czy postulaty nie stanowią
zasad. Zasadami są dopiero ich pryncypia. Zarówno aksjomaty naoczności, jak i antycypacje spostrzeżenia ugruntowują metafizycznie
sposób odniesienia się matematyki do przedmiotu; jako takie przyjmują
postać zasad matematycznych.

125
Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 165–166. Zob. Idem: Pytanie
o rzecz…, s. 195–196.
126
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 173. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 202.
127
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 175. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 196.
128
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 170. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 199.
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4.6.

Rzecz, rzeczowość rzeczy,
matematyczne przyrodoznawstwo i transcendentalizm
w Heideggerowskiej wykładni myśli Kanta

Specyfika filozofii Heideggera ujawnia się wraz z podjętą przez niego
próbą wyłożenia myśli Immanuela Kanta. Zaprezentowana w Krytyce
czystego rozumu wielowarstwowa struktura, maniera językowa i sposób
rozpatrywania kwestii filozoficznych sprawiają, że zarówno współcześni
królewieckiemu myślicielowi, jak i jego następcy pozostają bezradni
w próbie bezpośredniego i całościowego odczytania jego teorii w duchu
panujących kryteriów wiedzy.
Ta bezradność jest również widoczna w wypracowanej przez Heideggera wykładni myśli Kanta. Fryburczyk przyjmuje odmienne założenia interpretacyjne w zależności od etapu ewolucji własnych poglądów. Jednym
z ostatnich jego tekstów na temat filozofii Kanta jest Die Frage nach dem
Ding. Zu Kants Lehre von den Transzendentalen Gründsätzen, w którym
autora Krytyki czystego rozumu czyni spadkobiercą tradycji nowożytnej.
Działania interpretacyjne, jakie podejmuje w tej pracy – zauważając, że
charakterystyczne, panujące w nowożytnej nauce, zwłaszcza w nowożytnym matematycznym przyrodoznawstwie, pojęcia i reguły myślenia
przesądzają o definicji rzeczy/bytu – pozwalają mu zająć się problematyką
rozumu (Vernunft). Jednocześnie jego metoda postępowania nadal sprowadza się do podejmowania wysiłku uchwycenia gruntu/podstawy.
Podkreślając wielkość i naukowe zasługi przyrodoznawstwa XVI
i XVII wieku, a także humanistyczne wzorce osiemnastowiecznego
oświecenia, Heidegger – mając na uwadze filozofię Kanta – wskazuje
na umiejętne łączenie w nowożytnej metodologii faktu z pojęciem. Ówcześni rozumieli, że bazowanie wyłącznie na faktach, eksperymencie,
rachunku i mierze jest niewystarczające, gdyż właściwa wartość faktu
ujawnia się dopiero z chwilą uchwycenia go w pojęciu. Potwierdzają to
słowa Heideggera: „fakt jest tym, czym jest, w świetle ugruntowującego
go pojęcia i zawsze zgodnie z zasięgiem takiego ugruntowania”129. NaM. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 51. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 65.
129
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tomiast rzecz stanowi przedmiot doświadczenia. Jako taki posiada on –
zdaniem Kanta – swoją naturalność bądź jest przedmiotem możliwego
doświadczenia. Pytając o rzecz, sięgamy do zasad czystego rozumu,
te z kolei są rozwinięte w sposób matematyczny, wedle reguł czystego
rozumu rozjaśniającego. Zainspirowany tezami Kanta Heidegger stawia
transcendentalne pytanie o rzeczowość rzeczy.
Zagadnienie to stanowi dla fryburczyka próbę jego transcendentalnego ujęcia. Innymi słowy, pytając o rzeczowość, pozostajemy na
gruncie pytania transcendentalnego. Jeśli Kant, kreśląc w transcendentalizmie istotową strukturę/architektonikę czystego rozumu, wyznacza
zarazem jego granice, to myśl nowożytna wskazuje równocześnie na
podobne ograniczenie tego, co matematyczne. Źródłowość krytycznej
filozofii Kanta na nowo stawia granicę rozumu, a wraz z tym wskazuje
obrzeża tego, co matematyczne.
Podejmowanej w Krytyce czystego rozumu refleksji nad matematyką
i tym, co matematyczne, towarzyszy równoczesny namysł nad sferą
metafizyki. Rozum metafizyczny, na którego gruncie powinien – zdaniem Heideggera – dokonać się proces ugruntowania metafizyki, daje
początek byciu bytu i obecnej w myśli postneokantysty problematyce
rzeczowości rzeczy. W filozofii Kanta matematyczno-fizycznej interpretacji rzeczy jako złożenia wrażeń wtóruje pogląd, w myśl którego
konsekwencją matematycznego ustanowienia rzeczy jako czegoś
rozciągłego i poruszającego się w przestrzeni i czasie jest ujęcie
tego, co przystępnie na co dzień dane, jako samego tylko materiału, oraz rozbicie tego na mnogość wrażeń. Ustanowienie matematyczne spowodowało ponowne wyczulenie na odpowiednią naukę
o wrażeniach130.
Heidegger stwierdza:
Spoglądając na Kantowskie, istotowe określenie rzeczy jako rzeczy
naturalnej, możemy stwierdzić, że Kant od początku nie stawia
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 162. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 192.
130
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pytania o rzeczowość otaczających nas rzeczy. Pytanie to nie ma
dla niego żadnego znaczenia. Jego spojrzenie zwraca się od razu
na rzecz jako przedmiot nauki matematyczno-fizykalnej131.
Matematyka jest wiarygodnym pryncypium wiedzy, mającym swe
źródło w rozumie wspartym siłą niepodważalnych aksjomatów. Jest
aksjomatycznym projektem myślenia kierowanego przez system zasad
będących „zasadami właściwej wiedzy, tzn. w pierwszym rzędzie filozofii jako metafizyki”132. Kant wyznaje, „że w każdej szczegółowej teorii
natury można spotkać tylko tyle właściwej nauki, ile w niej napotykamy
matematyki”133. Słowa Przedmowy do Metafizycznych elementów przyrodoznawstwa traktuje jako postulat uzależniający rozwój naukowych
teorii natury od matematyki jako nauki formalnej.
Jego zainteresowania rolą matematyki sięgają starożytnej Hellady. Najsłynniejsza sentencja starożytności, wyrażona słowami:
Ἄγεωμέτρητος μηδείς είσίτω!134, służy Heideggerowi nie tylko do uwydatnienia niepodważalnej roli geometrii, ale pozwala także pojąć, „iż
podstawowym warunkiem właściwej znajomości wiedzy i samej wiedzy
jest wiedza o podstawowych założeniach wszelkiej wiedzy135. Również
w dawnej Grecji matematyka sama w sobie jest sposobem formowania
się idealnych matematycznych treści jako praw, reguł i zasad. Heideggera
interesuje sposób ich organizowania. Podaje, że wyrażana w słowie materia ma swój odpowiednik w niejednoznacznie rozumianej rzeczy. Stąd
pytanie o matematykę jest dwuznacznie rozumianym pytaniem o rzecz.
Grecka μάϑησις oraz τὰ μαϑήματα, oznaczające potocznie mające
poznawczy charakter, wielokierunkowe uczenie się, a także nauczanie
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 100. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 119.
132
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 83. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 100.
133
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 52. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 66.
134
Powszechnie na gruncie historii filozofii zwrot ten tłumaczy się następująco:
„Nie ma tu wstępu nikt, kto nie pojął tego, co matematyczne (geometryczne)”. Zob.
Platon: Państwo. Tłum. W. Witwicki. Kęty 1999, s. VII526 C, s. 233–234.
135
Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 58.
131
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i wyuczalność, określają rzeczy ukazujące się same z siebie (τὰ φυσικά);
rzeczy powołane do życia za sprawą wytwórczego działania człowieka
(τὰ ποιούμενα); dalej rzeczy stale będące w użyciu, należące do jednej
z wyżej wymienionych grup rzeczy (τα χρηματα); rzeczy spełniające
warunek greckiej πρᾶξις i ποίησις, zewnętrznie, materialnie przekształcane, przerabiane lub roztrząsane, ale także pogłębiane wewnętrznie
(τὰ πράγματα).
Poznawane rzeczy, o ile dają się nauczyć – wyćwiczyć – w swym praktycznym użyciu, należą do sfery τὰ μαϑήματα136. Matematyka, zawierająca podstawowe założenia o rzeczach, określa stanowisko, jakie wobec
tychże winniśmy przyjąć. Uczenie się jako branie jest pytaniem o rzecz
oraz przyjmowaniem do wiadomości tego, co się wyistacza, natomiast
nauczanie/pouczanie jest dawaniem jako dopuszczaniem.
Heidegger uzależnia proces wyistaczania się rzeczy w przestrzeni
od siły, która jako czynnik dynamizujący wiąże się z kategorią metafizycznych zasad, fundujących właściwe fizyce zasady dynamiki137. Rzecz
jako podłoże, grecki ὑποκείμενον lub κατα-ὰγορεύειν138 jest tym, co
bytuje w stosunku rozciągłości; tym, co się – jak to określa Heidegger –
wyistacza; tym, o czym orzekamy; tym, o czym rozstrzygają kategorie
ilości, stosunku, miejsca i czasu; oraz tym, co posiada określony wygląd
i jakość. O wyistoczeniu, tj. byciu bytu, decydują sposoby orzekania.
Rozważania Heideggera nad filozofią teoretyczną Kanta, głównie nad
koncepcją zasad, odnoszą się więc także do założeń stricte matematycznych, zwłaszcza do problemu quantitas i quantum jako warunków matematyki oraz problemu liczby. Interpretując matematyczną myśl Kanta,
Por. ibidem, s. 54–55.
„W przedmiocie czystego intelektu tylko to jest wewnętrzne, co […] nie posiada
żadnego odniesienia do niczego różnego od siebie. Natomiast wewnętrzne określenia
pewnej substantia phaenomenon w przestrzeni są niczym innym, jak tylko stosunkami,
a ona sama jest całkowicie ogółem samych tylko stosunków. Substancję w przestrzeni
znamy jedynie poprzez siły, które działają w przestrzeni, czy to przypędzając ku niej
inne substancje […], czy to nie dopuszczając ich do wtargnięcia w nią”. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 276, A265, B321. Por. ibidem, s. 213, A265, B321. Idem: Kritik
der reiner Vernunft…, s. 288, A265, B321.
138
Wedle greckiej tradycji pojęcie to wyraża to, co „»z góry narzucone orzekaniem
na rzecz«”. Por. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…, s. 62. Zob. Idem: Die Frage nach dem
Ding…, s. 62.
136
137
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autor Bycia i czasu przybliża teorię dotyczącą zasad intelektu. Podkreśla
znaczenie transcendentalnej zasady matematyki zjawisk; matematyki,
która, skupiając się na cechach rozciągłości i różnorodności, pełni funkcję twierdzeń matematycznych. Dowodzi tym samym, że matematyka
może dotyczyć także przedmiotów doświadczenia139. Kant natomiast
podaje, że „transcendentalna zasada matematyki zjawisk rozszerza
nasze poznanie a priori. […] sprawia, że czysta matematyka z całą swą
ścisłością da się stosować do przedmiotów doświadczenia; zaś bez tej
zasady nie byłoby to samo przez się jasne, a co więcej, wywołałoby też
niejeden sprzeciw”140. Zatem aby uzyskać wiedzę na temat tego, czym
jest matematyka, należy wyjść poza jej granice. Heidegger dokonuje
szerokiego przeglądu stanowisk.
Fakt matematyczności wiedzy potwierdzają racje historyczne, albowiem o ile nowożytność zamyka matematykę i to, co matematyczne –
jako mente concipere Galileusza – w granicach przyrodoznawstwa,
o tyle w średniowieczu matematyka wchodzi w zakres septem artes liberales. Sprzeciwiając się ograniczaniu matematyki wyłącznie do wymiaru
przyrodoznawczego, zaś filozofii do wymiaru fakultetu filozoficznego,
Heidegger pyta o możliwość ugruntowania nauk w jedności. Jego zdaniem zasada matematyczna ma na celu łączenie w jedność postrzeganego jako co przedmiotu141. Jedność jest tym, co w sobie skupione i jako
takie się wyistacza. Nazywając stałość wy-istaczaniem, dokonującym
się za sprawą czystego intelektu, filozof pisze: „owo wyistoczenie jest
współumożliwione przez czysty intelekt. Jego działaniem jest myślenie. Jednakże myślenie jest pewnym »Ja-myślę«, przedstawiam sobie
coś w ogólności, w jedności i współprzynależności”142. Każde mocno
akcentowane przez Heideggera powiązanie podmiotu z orzeczeniem
139
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 159–160. Zob. Idem: Pytanie
o rzecz…, s. 186–187.
140
I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 207, A165, B206. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 201, A165, B206.
141
„Matematycznej konstrukcji wyglądu, zawartości »co« zjawisk, nie da się udowodnić ani wykazać na podstawie doświadczenia”. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…,
s. 205; Idem: Die Frage nach dem Ding…, s. 175–176.
142
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 147. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 172.
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zakłada jedność, która przynależy do istoty intelektu łączącego przedstawienia143.
Kant rozwija swoją myśl, pozostając w obszarze właściwych filozofii
zachodniej badań matematycznych, związanych z aksjomatycznym,
a zatem apriorycznym określaniem bytu. W duchu analiz matematyczno-fizykalnych rozwija problematykę krytyki rozumu, także doświadczania przedmiotu. Utożsamia aksjomaty z zasadami apriorycznymi,
a zatem – jak stwierdza Heidegger – z zasadami, które są bezpośrednio
pewne, aczkolwiek swą nazwę zawdzięczają właściwej im niezależności,
przejawiającej się w tym, że swego istnienia nie zawdzięczają żadnym
wyższym zasadom. Jednocześnie zawierają w sobie prawidła wszelkich
sądów144. W ten sposób możliwość ujmowania zjawisk w kategoriach
ilości i jakości pozwala zastosować konstrukcję matematyczną również
do przedmiotów.
Przedmiot poznania matematyczno-fizykalnego to przedmiot doświadczenia, czyli ciało w przestrzeni, którego znamienną cechą jest rozciągłość; to rzecz naturalna, której metafizyczną możliwość zapewniają
i ugruntowują – odnoszące się do ciała naturalnego – problematyczne
na gruncie filozofii zasady matematyki145. „Wytrwanie w problematycz„Ponieważ do istoty intelektu jako powiązania przedstawień należy wyprzedzające przedstawienie jedności, które regulują to powiązanie, i ponieważ owe regulujące jedności należą do istoty intelektu, zatem intelekt jest w gruncie rzeczy zdolnością
do ustalania prawideł”. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…, s. 171. Zob. Idem: Die Frage
nach dem Ding…, s. 147, 149.
144
„Grundsätze a priori führen diesen Namen nicht deswegen, weil sie die Gründe
anderer Urteile in sich enthalten, sondern auch weil sie selbst nicht in höhern und allgemeinern Erkenntnissen gegründet sind. Diese Eigenschaft überhebt sie doch nicht
allemal eines Beweises”. I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 295, A 149, B188. Zob.
Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. 189, A149, B188.
145
„Jeżeli możliwość rzeczy ma być ujęta metafizycznie, to potrzebne są takie zasady, w których jest ugruntowany ów matematyczny charakter ciała naturalnego. Dlatego
jedną grupę zasad czystego intelektu zwie się »zasadami matematycznymi«. Określenie to nie oznacza, że zasady są same matematycznymi, należącymi do matematyki
zasadami, lecz że są one odnoszącymi się do matematycznego charakteru ciała naturalnego, kładącymi im podstawę zasadami metafizycznymi”. M. Heidegger: Pytanie
o rzecz…, s. 174. Por. Idem: Die Frage nach dem Ding…, s. 149. Jak twierdzi Heidegger,
pierwotnie na podobne cechy ciała naturalnego wskazuje Gottfried Wilhelm Leibniz,
który wyróżnia dwa modele opisywania ciał naturalnych: matematyczny i dynamiczny.
143
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ności okazuje się jedyną ludzką drogą prowadzącą do zachowania rzeczy
w ich niewyczerpywalności i niezafałszowaniu”146.
Kant dzięki dogłębnej wiedzy o sposobie urzeczywistniania się
i oddziaływania filozofii, wpisując się w nowożytny schemat myślenia,
przyczynia się do powstania metafizyki, która zapoczątkowuje metafizykę dziewiętnastowieczną. Wcześniej, w czasach Kartezjusza władzą
poznawczą ustanowiony zostaje rozum w czystej postaci oraz proces
poznania wraz z elementami ugruntowującymi rzecz i jej rzeczowość.
W filozofii Kanta o rzeczowości rzeczy decydują zasady czystego
rozumu: zasada sprzeczności, zasada ja, zasada racji. Według Heideggera królewiecki uczony, pytając o rzeczowość rzeczy, stawia pytanie
o przedmiotowość przedmiotu. Druga z zasad, na którą powołuje się
Heidegger, pozwala zapytać o możliwość przedmiotu, by w ten sposób
rozważać kwestie jego bycia obecnym (Vorhandensein). Jako że podjęty
przez myśliciela problem rzeczowości rzeczy wyraża bycie rzeczy jako
bytu, staje ona w metafizycznym centrum filozoficznej refleksji; rzecz
bowiem jest wszystkim, co jest bytem. Ponadto łacińska res posiada
cechę realitas – tego, co realne. Realność ta jest pewnym quale; jako taka
Jego zdaniem ciała są wynikiem kombinacji monad, których energetyczna działalność
wywołuje proces materializacji. Każde ciało jest w takim ujęciu bytem, który działa
i jest rozciągły. Rozciągłość ta wyraża się w wielości. Ponadto ciało jest substancją złożoną (zestawem substancji) i składa się z nieskończenie wielu części, aczkolwiek stanowi także autonomiczną (samodzielną), wyłączną i niepowtarzalną część substancji.
„Spoistość ciał sprowadza się do oporu i koherencji. […] Ciała (jak ruch i rozciągłość)
nie są substancjami, lecz zjawiskami. Nie istnieją […], w oderwaniu od rzeczy. [Wedle
Leibniza – A.M.] ciało więc musi zawierać w sobie coś poza rozciągłością (czyli wielkością, kształtem i ruchem). Inaczej nie byłaby możliwa realność rzeczy”. Por. J. Sytnik-Czetwertyński: Metafizyczne zasady wszechświata. Kartezjusz, Newton, Leibniz.
Kraków 2006, s. 80–81, 121–122. Heidegger analizuje również słowa Kanta dotyczące
różnic w pojmowaniu zasad – nazwy zasad intelektu uwarunkowane są różnicami
w sposobach posługiwania się nimi, gdyż „okaże się […], że co się tyczy tak oczywistości, jak i [sposobu?] określania zjawisk a priori wedle kategorii wielkości i jakości […],
to zasady te ich w tym się znacznie różnią od dwu pozostałych, że tamte mogą dostarczać pewności intuitywnej, te zaś jedynie pewności dyskursywnej, choć jedne i drugie zdolne są do posiadania pewności zupełnej”. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…,
s. 198, A162, B201; Idem: Kritik der reiner Vernunft…, s. 203, A162, B201.
146
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 50. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 64.
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należy do essentia i stanowi istotową, nieredukowalną, bo konstruktywną zawartość każdej rzeczy.
Budowa rzeczy zależy także od budowy wypowiedzi, zaś „rzeczowość rzeczy, przeprowadzona od strony wypowiedzi”, jest początkową
wykładnią bycia bytu. W pytaniu o rzecz uwagę zwraca wzajemny stosunek rzeczy i λόγος (wypowiedzi). Starożytność utożsamia rozumienie
prawdy z wypowiedzią i podporządkowanym rzeczy zdaniem. W dowodzeniu swych tez Heidegger wyróżnia logiczną myśl Arystotelesa, dla
którego zdanie, będąc prostą wypowiedzią, określa bycie, rzeczowość
rzeczy oraz kategorie. Zdania i wypowiedzi są wynikiem pracy intelektu, który Heidegger nazywa czystym, wydającym sądy rozumem.
Wypowiedź – λόγος – jako sąd wyrażony w stosunku podmiotowo-orzeczeniowym, zyskuje logiczny, niezależny od przedmiotowego
charakter. Uchwytując przedmiot poznania w sposobie jego bycia, czyli
nie wprost, badamy przedmiot wypowiedzi, co pozwala Heideggerowi
zaznaczyć, że:
nie kierujemy się teraz nie tylko na przedmiot wypowiedzi,
również nie na formę wypowiedzi jako takiej, lecz raczej na to,
w jaki sposób przedmiot jest przedmiotem wypowiedzi, w jaki sposób poznanie przechodzi do przedmiotu, transcendit, i w jaki
sposób – w jakim określeniu przedmiotowym – spotyka przy tym
przedmiot. [Według Heideggera – A.M.] taki sposób rozważania
Kant nazywa transcendentalnym147.
Pojęcie transcendentalności tłumaczy Heidegger niezależnie od
psychologicznych rozstrzygnięć tego problemu, poszukując głębszego,
źródłowego sensu tego pojęcia148. Tradycyjnym sposobem orzekania
o rzeczowości rzeczy, a zatem o byciu bytu, jest wypowiedź jako sąd.
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 140. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 163.
148
W pracy poświęconej zasadom transcendentalnym Kanta Heidegger zaznacza, że
transcendentalny namysł nie jest jedynie „połączeniem psychologicznego i logicznego
sposobu rozważań, lecz [jest – A.M.] czymś bardziej źródłowym, z czego tamte są wydobyte tylko jednostronnie”. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…, s. 163. Por. Idem: Die
Frage nach dem Ding…, s. 140.
147
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Treść wypowiedzi zależy od dziedziny wiedzy i przedmiotu, którego
ona dotyczy. Heidegger podkreśla jednak, że jest ona inna dla nauk biologicznych i medycznych, inna dla meteorologii, fizyki, teologii, a jeszcze inna dla filozofii. Warto zatem – jak sądzi fryburczyk – przybliżyć
różnicę między biologią jako nauką, a tym, co nazywa się jej przedmiotami149. Podjęte przez Heideggera zadanie wyszukania i wskazania trwałych podstaw gruntu dotyczy również problemu nauki i jej rozumienia,
które filozof uzasadnia w bycie i stanowiącym jego podstawę byciu.
W działającej na siebie relacji byt – bycie pierwszy człon relacji wskazuje
byt (wraz z kierunkiem i strategią jego wykorzystania) natomiast drugi
człon relacji wskazuje bycie („na którym w oparciu o wiedzę wznosi się
byt”150). Oba człony relacji wiążą wiedzę z bytowaniem.
Summa rozważań pozwala założyć, że Kantowska filozofia, w przekonaniu Heideggera wyznaczając granice określania rzeczy, stawia pytanie
o możliwość aksjomatyzacji, a zatem także matematyzacji metafizyki.
Metafizyka generalis jako matematyczna jest metafizyką aksjomatyczną,
natomiast jako ogólna zawiera w sobie to, co szczegółowe, i decyduje
o tym. Zdaniem Heideggera metafizyka generalis wymaga aksjomatyczno-schematycznego myślenia, które pomoże wskazać rzecz i rzeczowość
rzeczy, określić jej granice, a także zadecydować o bycie jako takim. „Potrzebą powrotu do Kanta kieruje zamiar odnalezienia u transcendentalisty filozoficznego ugruntowania i uprawomocnienia pozytywistycznego
ujęcia nauki. […] Dlatego ten nowy nawrót do Kanta pojmował jego
filozofię jako rozbicie metafizyki”151. Metafizyka nowożytna, racjonalna,
149
Filozof twierdzi: „o biologii bowiem nie można rozprawiać w sposób biologiczny. Biologia to nie algi i mchy, żaby i salamandry, komórki i narządy. Biologia jest nauką. Samej biologii nie możemy położyć pod mikroskopem jak jej przedmioty”. Por.
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 138. Por. Idem: Pytanie o rzecz…, s. 162.
150
„Zmiany nauki dokonuje zawsze tylko ona. Jednakże ona sama jest ugruntowana
na dwojakim gruncie: 1. Na doświadczeniu pracy, tzn. na kierunku i sposobie opanowania i użycia bytu; 2. Na metafizyce, tzn. na projekcie podstawowej wiedzy o byciu,
na którym w oparciu o wiedzę wznosi się byt. Doświadczenie pracy i projekt bycia odnoszą się przy tym do siebie nawzajem i zawsze spotykają się w podstawowym rysie
stanowiska wiedzy i bytowania”. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…, s. 64. Por. Idem:
Die Frage nach dem Ding…, s. 50.
151
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 46. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Pytanie o rzecz…, s. 58.
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nie jest logiką, stąd jej zadaniem nie jest rozbiór pojęć. Metafizyka ta jest
poznaniem pojęciowym, a zatem apriorycznym, pytającym o Boga, świat
oraz duszę, czyli niezmysłowe obszary poznania.
Rozumienie metafizyki, począwszy od myśli nowożytnej Kartezjusza,
poprzez Kanta i po filozofię niemieckiego idealizmu, warunkuje co do
treści i formy religijna interpretacja wszelkiego istnienia: chrześcijaństwo, które każdy pozaboski byt – ens creatum – pojmuje jako część
universum152. Nowożytną metafizykę warunkuje również matematyka,
która przynależąc do treści, wykracza ponad samą formę. Ostatecznie
więc: „to, co matematyczne, w takim samym stopniu należy do treści
tej metafizyki, w jakim to, co chrześcijańskie, należy do jej formy”153.
W procesie poznania rozumowego powinna zatem kształtować się
stanowiąca jego ugruntowanie, konieczna i powszechnie ważna wiedza,
prawda o bycie. Ugruntowanie to dotyczy czystego ludzkiego, a więc
skończonego rozumu i skończonej postaci poznania.
Posiadająca fundamentalne znaczenie w procesie ugruntowania metafizyki skończoność ludzkiego poznania nie tylko przejawia się w jego
zawodności, chwiejności i innych poznawczych brakach, lecz wynika
również z samej istoty poznania, którego pierwotną postać – jak uznaje
Heidegger – stanowi naoczny ogląd154. Ogląd ten sprawia, że poznający
poznaje byt-zjawisko, które ukazuje się samo z siebie. Zjawisko należy
do przedmiotów poznania skończonego, gdyż tylko taka forma poznania posiada przedmiot155. Treść zjawiska stanowi ten sam byt, który jest
Heidegger podejmuje kwestie związane z wiarą Kościoła, by na tle jej dogmatów
rozważyć kwestię bytu. Stawia tezę, w myśl której w filozofii chrześcijańskiej mamy do
czynienia z dokonującymi się na jej gruncie podziałami i gradacją bytu. Najwyższym
bytem jest osobowy Bóg stwórca. Bóg, Świat oraz wszelkie stworzenie (także człowiek)
są trzema obszarami bytu w całości. Por. M. Heidegger: Pytanie o rzecz…, s. 102. Por.
Idem: Die Frage nach dem Ding…, s. 84.
153
M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding…, s. 85; Idem: Pytanie o rzecz…,
s. 103.
154
„Ta skończoność nie polega jednak tylko i w pierwszym rzędzie na tym, że poznawanie ludzkie wykazuje wiele braków w postaci chwiejności, niedokładności i błędów;
skończoność ta tkwi w istotowej strukturze samego poznania”. M. Heidegger: Kant
a problem metafizyki…, s. 28. Por. Idem: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 21.
155
Wbrew postulatom traktującym o skończoności poznania Heidegger wyróżnia
także cechy poznania nieskończonego, będącego „oglądaniem naocznym, które jako
152
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bytem w sobie, a który wyłącznie dla poznania skończonego przyjmuje
formę przedmiotu.
W konsekwencji Heidegger pyta o Kantowski sposób argumentacji
metafizyki, zwłaszcza o możliwość wykazania jej założeń jako nauki.
Stwierdza, że metafizyka jest placem boju, dlatego pragnie zbadać problem możliwości nauki ujętej w kategoriach obszaru bytu. Jednocześnie
najważniejszym zagadnieniem swojej filozofii czyni problem metafizyki
jako wiedzy niezależnej względem matematycznego przyrodoznawstwa.
Matematyka rozbudza zainteresowanie Kanta, o ile – wskazując założenia – może pretendować do roli centralnego problemu i podstawy
filozoficznego modelu krytyki156. Heidegger głosi, że Kant dąży do
wypracowania ontologicznych określeń wszelkich możliwych obszarów
bytu. Obszary te nazywa ontologiami regionalnymi, natomiast próby
ich wyznaczania i konkretyzowania traktuje jako fundamentalne zadanie i problem filozofii transcendentalnej157.
Filozofia Kanta w pełni wpisuje się w tradycję subiektywnej, skupionej na myślącym ja teorii nowożytnej, która obszarem swych dociekań
czyni przedmioty matematycznego przyrodoznawstwa. Heidegger zdaje
sobie sprawę, że począwszy od czasów renesansu o kształcie filozofii rozstrzyga matematyka i matematyczne przyrodoznawstwo. Wpływ nauki
uwidacznia się zarówno w realistycznie usposobionym myśleniu, jak
i racjonalizmie, empiryzmie i idealizmie. W końcu – jak pisze – „myśleć pośród nauk znaczy: przechodzić obok nich, nie gardząc nimi”158.
takie pozwala powstać bytowi samemu”. M. Heidegger: Kant a problem metafizyki…,
s. 38. Por. Idem: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 31.
156
„Ich sage mit Absicht: eine exemplarische Rolle, denn was Kant untersuchen
will, ist das grundsätzliche Problem der Möglichkeit einer Wissenschaft vom Seienden,
nicht will er eine sogenannte Erkenntnistheorie der mathematischen Naturwissenschaft auf eine bestimmte Wissenschaft des Seienden bezogen”. M. Heidegger: Phänomenologische Interpretation…, s. 43.
157
„Was Kant als Aufgabe und Problem der Transcendentalphilosophie fixiert, ist
nichts anderes als die Ausarbeitung der ontologischen Bestimmungen eines Gebietes
beziehungsweise aller Gebiete des Seienden, d.h. die Ausarbeitung der regionalen Ontologien”. Ibidem, s. 58.
158
M. Heidegger: Drogi lasu. Tłum. J. Gierasimiuk, R. Marszałek, J. Mizera
i in. Warszawa 1997, s. 173. Zob. J. Mizera: W stronę filozofii niemetafizycznej. Martina
Heideggera droga do innego myślenia. Kraków 2006, s. 13, 36–37.
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Zdaje sobie również sprawę, że wpływ na myślenie Kanta wywiera
nowożytne przyrodoznawstwo. Matematyka nowożytna łączy ontyczne
doświadczenie z ontologicznym poznaniem. W epoce nowożytnej również metafizyka posiada matematyczne podłoże. Przyrodoznawstwo jest
bazującą na eksperymencie i operującą liczbą i miarą nauką o faktach,
której pierwsze zwiastuny pojawiają się w późnej fazie scholastyki,
tj. w XV wieku, oraz w wieku XVI i XVII. Przyrodoznawcy wyznają
pogląd, iż rozum, „kierując się stałymi prawami winien iść na czele
i skłonić przyrodę do dania odpowiedzi na jego pytania. […] Ów »już
z góry nakreślony plan« przyrody w ogóle daje w sposób wstępny ujęcie
bycia bytu, ujęcie, do którego wszelkie zapytywanie badawcze winno
móc się odnieść”159. Wśród gradacyjnie ułożonych prawd i rządzących
nimi zasad pierwszym prawidłem filozofii nowożytnej jest aksjomatyczna przesłanka Ja. Nieodwołalnie jednak problem bycia bytu oraz
pytanie o bycie, na które usilnie stara się odpowiedzieć Heidegger, staje
się rozważaną w perspektywie filozofii Kanta metafizyką, tworzoną
w odniesieniu do założeń filozoficznych epoki nowożytnej160.
Heidegger uznaje ostatecznie, że filozofię Kanta należy rozpatrywać
w odniesieniu do fizycznych założeń autora Philosophiae naturalis
principia mathematica, a zarazem jednego z pierwszych przedstawicieli
nowożytnego przyrodoznawstwa, Isaaca Newtona. Ponadto powtarza,
że zasługą Kanta jest uwzględniający historię sposób pytania o rzecz
oraz jej rzeczowość, zawarty w Krytyce czystego rozumu. Ta „należy do
tych dzieł filozoficznych które, dopóki na tej ziemi w ogóle jest jeszcze
filozofia, wciąż na nowo są niewyczerpane. Jest to jedno z tych dzieł,
które już wydało wyrok o każdej przyszłej próbie »przezwyciężenia« go
wyłącznie przez pominięcie”161.
159
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 11. Por. Idem: Kant
a problem metafizyki…, s. 17. Por. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. BXIII.
160
M. Heidegger: Kanta teza o byciu. Tłum. M. Poręba. W: M. Heidegger: Znaki
drogi. Warszawa 1995, s. 248.
161
„Kants »Kritik der reinen Vernunft« gehört zu jenen Werken der Philosophie,
die, solange es überhaupt auf dieser Erde Philosophie gibt, jeden Tag von neuem unerschöpflich werden. Es ist eines jener Werke, die übergeht, das Urteil schon gesprochen
haben”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 46. Cyt. za polskim
przekładem: Idem: Pytanie o rzecz…, s. 59.
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Wyraźnie wyróżniający się, ewolucyjny charakter filozofii Heideggera
przyczynia się do ostatecznej weryfikacji jego stosunku do tez neokantyzmu. Z czasem ujawnia się krytyczna postawa fryburskiego myśliciela
wobec założeń neokantyzmu, zwłaszcza neokrytycyzmu proweniencji
marburskiej. Nowe stanowisko uzewnętrznia się w próbie wyjścia poza
dotychczasowe ustalenia. O ile we wczesnym okresie filozofowania
Heidegger afirmuje znaczenie logicznego sądu, sensu i jego wartości,
co daje odniesienia do etyki powinności: badeńskiego pojęcia ważności i obowiązywania, o tyle później jednoznacznie odżegnuje się od
pierwotnej macierzy filozofii neokantowskiej w związku ze wzrostem
znaczenia dociekań ontologicznych. Ontologia rozpatrywana jest z perspektywy Brentanowsko-Husserlowskiego ruchu fenomenologii, w który
Heidegger całkowicie się angażuje. Jednocześnie za punkt centralny
wszelkich intelektualnych dociekań uznaje teraz zagadnienie podstaw
metafizyki.
Przyjmując wyraźnie ontologiczne stanowisko, filozof czyni byt
„warunkiem poznania wszystkiego, co bytuje”1, a jednocześnie nie
sprzeciwia się podważeniu znaczenia idealistyczno-apriorycznej,
w szczególności skupionej na epistemologii, panmetodycznej wykładni
myśli Immanuela Kanta. Jak pisze Gabriel Motzkin, Heidegger zarzuca
neokrytycznej myśli przesadny minimalizm2. Przekonuje, że
zamysł Krytyki czystego rozumu zostanie całkowicie zapoznany,
jeśli dzieło to interpretować się będzie jako „teorię doświadczenia”
lub jako teorię nauk pozytywnych. Krytyka czystego rozumu nie
zajmuje się „teorią poznania”. A gdyby nawet uznano prawomocność takiej interpretacji, to trzeba by powiedzieć: krytyka czystego
1

176.

A. Wawrzyniak: O właściwe rozumienie Heideggera. „Znak” 1965, nr 130, s. 169–

Por. G. Motzkin: The Ideal of Reason and the Task of Philosophy: Cassirer and
Heidegger at Davos. In: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation. Hrsg.
D. Kaegi, E. Rudolph. Hamburg 2002, s. 31.
2
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rozumu nie jest teorią poznania ontycznego (doświadczenia), lecz
teorią poznania ontologicznego3.
Kierowane w stronę neokantystów oskarżenia wynikają więc z aspektowej, niepełnej i niezgodnej z nauką Kanta wykładni jego myśli.
Punkt wyjścia obu koncepcji jest różny: pierwsza, neokrytyczna
szkoła logicyzmu w fakcie nauki i jej możliwości upatruje źródłowy
moment transcendentalizmu; druga, Heideggerowska, krytykuje stanowisko filozofów pragnących ugruntować metafizykę w Erkenntnislehre.
Dlatego Manfred Brelage przewidująco spostrzega: „Heidegger zauważa,
że podstawowe pytania filozofii nie dotyczą już teorii poznania, lecz
uniwersalnej ontologii”4, która w ujęciu fryburczyka jest nauką o byciu.
Prowadząc rozważania o byciu, nie można ograniczać się jedynie do
kwestii – wykorzenionego z bytu – bycia przedmiotów doświadczenia.
Dążeniem filozofa jest wykazanie głębszego sensu badania filozoficznego, którego namacalny dowód stanowią tezy zawarte przez Kanta
w jego dziele życia, dziele, o którego wyjątkowej wartości świadczą nieredukowalne i równoprawne części – estetyka transcendentalna i logika
transcendentalna.
Marburska szkoła neokantyzmu, której przedstawiciele w wieku XIX
szukają inspiracji w myśli Kanta, sprowadza estetykę transcendentalną,
a wraz z nią zmysłowy aspekt poznania – jak sugeruje Heidegger –
wyłącznie do wymiaru mniej istotnych filozoficznych naleciałości
(Fremdartiges). Zignorowanie nauki o zasadach aisthesis idzie w parze
z uwielbieniem logiki transcendentalnej, czego wyrazem jest przyznanie
priorytetowej roli prawom myślenia i kategoriom przed zagadnieniem
czasu i przestrzeni. Uobecniający się w refleksji Hermanna Cohena
i Paula Natorpa poznawczy priorytet apriorycznego intelektu wskazuje –
3
„Die Absicht der reinen Vernunft bleibt demnach grundsätzlich verkannt, wenn
dieses Werk als »Theorie der Erfahrung« oder gar als Theorie der positiver Wissenschaften ausgelegt wird. Die Kritik der reinen Vernunft hat mit »Erkenntnistheorie«
nichts zu schaffen. Wenn man überhaupt die Auslegung als Erkenntnistheorie gelten
lassen könnte, dann wäre zu sagen: die Kritik der reinen Vernunft ist nicht eine Theorie
der ontischen Erkenntnis (Erfahrung), sondern eine solche der ontologischen”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 2010, s. 16–17.
4
M. Brelage: Studien zur Transcendentalphilosophie. Berlin 1965, s. 190.

5.1. Heideggera krytyka neokantyzmu szkoły marburskiej

zdaniem Heideggera – na wyraźny brak jedności między estetyką i logiką transcendentalną. Tymczasem żądanie jedności poznania stanowi
kluczowy moment jego ontologii poznania. Jedność, o którą upomina
się fryburczyk, powinna łączyć składniki estetyki krytycznej z elementami logiki transcendentalnej, a nie – jak dzieje się to w szkole Cohena –
przyznawać hegemoniczną rolę logice transcendentalnej i krytyce poznania, skupionego na wyłącznym badaniu warunków jego możliwości.
Marburczycy także manifestują jedność poznania, aczkolwiek czynią to
niejako w opozycji do Heideggera, cechę tę odnajdując w apriorycznych
syntezach rozumu, które dokonują się w obszarze analityki i dialektyki
transcendentalnej. Ten znamienny dla marburskiego logicyzmu fragment pierwszego wydania Krytyki czystego rozumu jest przeżytkiem
przedtranscendentalnego okresu filozofowania Kanta. W okresie
krytycznym priorytetowe stają się rozważania nad czasoprzestrzenią.
Również odrzucenie czasu i przestrzeni jako postaci formalnego oglądu
dezaktualizuje marburskie tłumaczenie tez filozofii krytycznej5. Taktyka interpretacji czystego myślenia w filozofii Kanta powinna sięgać
w głąb pierwotnego obszaru czystego rozumienia: naoczności jako
pierwszego punktu odniesienia i źródła wszelkiego myślenia. Dlatego
Krzysztof Michalski nazywa interpretację Heideggera „przyzwoleniem
wypowiedzenia się temu, co się zjawia”6. W ten sposób metodologia
sposobu wyłożenia kwestii myślenia staje się wtórna wobec sensualnej
fazy poznania. Zdaniem autora Bycia i czasu neokantyzm lekceważy
„Entgegen diesem Tatbestand versuchte die wissenschaftlich eindringlichste und
bedeutendste Kantinterpretation des 19 Jahrhunderts, die der Marburger Schule von
Cohen und Natorp, zu zeigen, daß die transzendentale Ästhetik inner-halb des Ganzen
der »Kritik« etwas Fremdartiges sei und nur einen von Kant noch nicht überwundenen
Rest seiner vorkritischen Periode darstelle. Die Marburger Interpretation versuchte daher, die transcendentale Ästhetik in die transzendentale Logik aufzulösen”. […] Das
hat die Marburger Interpretation Kants dazu verführt, Raum und Zeit als Formen der
Anschauung im Sinne der formalen Anschauung zu interpretieren und mit einer vermeintlich echten Berufung auf Kant selbst die Auflösung der transzendentalen Ästhetik in die Logik zu vollziehen”. M. Heidegger: Phänomenologische Interpretation von
Kants Kritik der reiner Vernunft. In: Idem: Gesamtausgabe II. Abteilung: Vorlesungen
1923–1944. Frankfurt am Main 1995, s. 77, 131.
6
K. Michalski: Martin Heidegger: fenomenologia i teologia. „Studia Filozoficzne”
1972, nr 10, s. 206.
5
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naoczność jako składnik poznania, przyznając wiodącą rolę myśleniu,
a więc logicznej fazie poznania7.
Zagłębiając się w ontologiczną tematykę bycia bytu, Heidegger oddala
perspektywę gnozeologiczną. Jego zdaniem metafizyka prezentuje szerszy, skrywający byt (Sein) sens interpretacyjny. Zaproponowane przez
niego ujęcie filozofii, zwłaszcza filozofii Kanta, różni się tym zarówno
od wykładni naukowego neokantyzmu Cohena – Natorpa, jak i od neokrytycyzmu powinności Rickerta – Windelbanda8. Odrzuconym przez
Heideggera motywem analiz staje się nie tylko krytyka logicznego poznania, ale również – rozpatrywane przy jej udziale – uznanie Kantowskich analiz za ściśle matematyczne i przyrodnicze9. Filozofia nie mieści
się – argumentuje Heidegger – w granicach żadnej z nauk szczegółowych, gdyż wykracza poza każdą z nich, również silnie akcentowaną na
gruncie marburskim matematykę i fizykę. Do rangi nauki podstawowej
urasta zakorzeniona pierwotnie w ludzkim bycie metafizyka. Tak rozumiana jest konstytutywnym składnikiem człowieka, naukowca i meta„Dokonana w szkole marburskiej wykładnia dzieła Kanta posunęła się nawet do
zupełnego wykreślenia z Krytyki czystego rozumu naoczności jako obcego ciała [a dalej – A.M.] […] pytanie o podstawę możliwości ich połączenia obrało niewłaściwy
kierunek, jeżeli w ogóle zostało poważnie postawione”. Por. M. Heidegger: Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den Transzendentalen Grundsätzen. Tübingen
1987, s. 114. Cyt. za polskim przekładem: M. Heidegger: Pytanie o rzecz. Przyczynek do
Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych. Tłum. J. Mizera. Warszawa 2001,
s. 135.
8
„Heideggers Rückführung des reinen Denkens Kants in »Kant und das Problem
der Metaphysik« auf die transzendentale Einbildungskraft sollte eine ursprünglichere
Dimension als die des reinen Verstandes erschließen, von der her aber die Kantische
Metaphysik nicht, abgetan wird, sondern – das ist der weitere Sinn der Interpretation –
als ein Geschick verstanden werden kann, als eine Weise, wie das Sein, sich selbst
verbergend, hervortritt. Dadurch unterscheidet sich Heideggers Denkrichtung grundlegend von den Marburgern sowie von Rickert und Windelband”. K. Hobe: Zwischen
Rickert und Heidegger. Versuch über eine Perspektive des Denkens von Emil Lask. „Philosophische Jahrbuch”. 78 Jahrg. Freiburg–München 1971, s. 369.
9
„Als Heidegger betonte, Kant sei es nicht in erster Linie die Lösung des Erkenntnisproblem und schon gar nicht um die Lösung des Problems der naturwissenschaftlichen
Erkenntnis gegangen, stimmte er ohne weiteres zu”. W. Röd: Transzendentalphilosophie
oder Ontologie? Überlegungen zu Grundfragen der Davoser Disputation. In: Cassirer –
Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation…, s. 3.
7
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fizyka, którego zadanie polega na wyszukiwaniu „bytowych warunków
procesu poznania naukowego”10. Patrząc przez pryzmat metafizyki, Heidegger dokonuje próby zdefiniowania transcendentalizmu jako metody
przybliżającej ontologiczną prawdę w sensie jej ujawniania się.
Wbrew jego ontologicznym zapatrywaniom marburczycy bronią
matematyczno-fizycznego, stricte relacyjnego paradygmatu szkoły,
zdaniem Ernsta Cassirera wynikającego bezpośrednio z myśli Kanta.
Królewiecki filozof nazywa matematykę i fizykę „teoretycznymi poznaniami rozumowymi”11, określającymi swoje przedmioty w ściśle
aprioryczny sposób. Filozofia transcendentalna jako nauka o możliwości poznania a priori wychodzi poza to, co zmysłowe, w obszar
nadnaoczny, a przejście to nie ma znamion niebezpiecznego skoku
ani permanentnego postępu. Jest swobodnym kroczeniem drogą
wprawiającego w zwątpienie bytowania na granicy wspomnianych
obszarów12. Ponadto według Cassirera Kant nazywa matematykę
A. Wawrzyniak: O właściwe rozumienie Heideggera…, s. 470.
„Matematyka i fizyka są dwoma teoretycznymi poznaniami rozumowymi, które
powinny swe przedmioty określać a priori, pierwsza zupełnie czysto, druga przynajmniej częściowo czysto, ale wtedy także wedle innych źródeł poznania niż źródło rozumu. Matematyka od najdawniejszych czasów, jak tylko sięga historia rozumu ludzkiego, postępowała w podziwu godnym narodzie Greków niezawodną drogą badań
naukowych. Nie należy jednakże przypuszczać, że udało się jej znaleźć lub raczej samej
utorować tę królewską drogę tak łatwo jak logice, w której rozum ma do czynienia tylko z sobą samym”. I. Kant: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001,
s. BX; I. Kant: Kritik der reiner Vernunft. 1. Werkausgabe Bd. III. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main 1974, s. 21, BX.
12
„Filozofia transcendentalna, to znaczy nauka o możliwości wszelkiego w ogóle
poznania a priori, a jest nią Krytyka czystego rozumu, której elementy zostaną teraz
wyczerpująco zaprezentowane, ma na celu ufundowanie metafizyki, jej celem zaś, będącym zarazem celem ostatecznym czystego rozumu, jest rozszerzenie go poza granicę tego, co zmysłowe, na dziedzinę tego, co nadzmysłowe, to zaś będzie przejściem
na drugą stronę, które – aby nie było niebezpiecznym skokiem, choć przecież nie jest
również ciągłym posuwaniem się naprzód w ramach tego samego porządku zasad –
sprawia, iż niezbędne staje się hamujące postęp podejrzliwe powątpiewanie na granicy
obu obszarów”. I. Kant: Jakie rzeczywiste postępy poczyniła metafizyka w Niemczech
od czasów Leibniza i Wolffa? Odpowiedź na pytanie konkursowe postawione przez Królewską Akademię Nauk w Berlinie na rok 1791. W: Idem: O postępach metafizyki. Tłum.
A. Banaszkiewicz. Gdańsk 2007, s. 33.
10
11
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najdoskonalszą z nauk, „postępującą niezawodną drogą badań naukowych”13.
Kwestionując słuszność postulatów marburskiej szkoły neokrytycyzmu, autor dzieła Bycie i czas przedstawia problem nauki w świetle możliwości uzasadniającego otwarcia zamkniętego bytu (Seiende) bądź bycia
(Sein) poprzez zwrot ku samemu faktowi otwarcia/odsłonięcia. Z tego
powodu nauka konkretyzuje się jako wiedza o – mającym przedmiot
w przednaukowym, ale i przedontologicznym bycie – byciu bądź jako
postać nauki o byciu czyniącym przedmiotem swoich rozważań samo
bycie14. Heidegger, zarzucając marburczykom jednostronność, wychodzi
z propozycją próby odczytania myśli Kanta na nowo15. Refleksja filozofów dotyczy ponownej i samodzielnej analizy tez dotyczących rozumu
teoretycznego oraz określenia formalnych warunków systemu czystego
rozumu, zawartych w opus magnum myśliciela z Królewca, składających
się na kanon czystego rozumu.
Interpretacja dzieła Kanta wykazuje znaczne różnice w relacji:
Heidegger – myśl neokrytyczna. Według marburskich pokantystów
wykładnia transcendentalnej apercepcji angażuje świadomy logiczny
podmiot. Potwierdza to teoria braku czystych faktów w procesie poznania; każdy fakt wymaga logicznego ujęcia w sądzie. Łączy się z sądem
stanowionym przez obdarzone znaczeniem pojęcia. Jak suponuje Cassirer, każdy przedmiot powinien być rozpoznany w pojęciu, aczkolwiek
zaznacza, że koncepcja poznania zredukowana do wymiaru pojęć
oraz podmiotu wykorzystującego wyłącznie logiczne struktury jest
niepełna16. Heidegger stwierdza, że stricte epistemologiczna wykładnia
13
I. Kant: Kritik der reiner Vernunft…, s. 21, BX. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Krytyka czystego rozumu…, s. BX.
14
M. Heidegger: Phänomenologie und Theologie. Frankfurt am Main 1970, s. 14.
Zob. K. Michalski: Martin Heidegger: fenomenologia i teologia…, s. 204.
15
„Cohen und Natorp spürten so deutlich wie keiner vor ihnen, daß es an der
letzten umfassenden Einheit in der »Kritik« fehlt – in dem Sinne nämlich, daß diese Einheit und der Grund dieser Einheit der transzendentalen Ästhetik und Logik
von Kant nicht ausdrücklich ans Licht gestellt wurde und auch nicht gestellt werden
konnte”. Por. M. Heidegger: Phänomenologische Interpretation…, s. 78–79.
16
„Es gibt keine »nackten« Fakta – keine Tatsachen, die anderes als im Hinblick
auf bestimmt begriffliche Voraussetzungen und mit ihrer Hilfe feststellbar sind. Jede
Konstatierung von Tatsachen ist nur in einem bestimmten Urteils=Zusammenhang
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myśli Kanta, w szczególności logiczność transcendentalnego podmiotu,
musi zostać wzbogacona o koncepcję zbliżoną do personalizmu Maxa
Schelera. Ujawniają to późne poglądy Cassirera, który w poznawczy
proces transcendentalnego, dotąd wyłącznie logicznego podmiotu
angażuje emocjonalno-wolicjonalną sferę człowieka17. Zmiana perspektywy badawczej nie oznacza rezygnacji z priorytetów aprioryzmu,
który marburczyk przeciwstawia Heideggerowskiemu pierwszeństwu
naoczności.
Wychodząc poza tezy Heideggera, Cassirer wskazuje za Kantem na
nową podstawę zmysłowości i myślenia, postrzegając ich wspólny korzeń
w analityce transcendentalnej, w której źródłową rolę odgrywa rozum
i proces transcendentalnej jedności apercepcji. Z tego względu istotna
w myśli Kanta jest również transcendentalna koncepcja wyobraźni.
Heidegger postrzega transcendentalną wyobraźnię jako wspólny korzeń
naoczności oraz niesamodzielnego – bo zależnego od naoczności –
myślenia, związanych systematyką założeń. Cassirer akceptuje Heideggerowską wykładnię transcendentalnej wyobraźni jako wspólnego korzenia naoczności i myślenia, nie uznaje jednak jakościowego pierwszeństwa naoczności. Dokonuje również przewartościowania schematyzmu,
który – choć silnie akcentowany w systemie Heideggera – w przekonaniu
möglich, der seinerseits auf gewissen logischen Bedingungen beruht”. E. Cassirer: Zur
Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien. Darmstadt 1994, s. 17.
17
„Käme es auf eine ausführliche Kantinterpretation an, dann würde eine Auseinandersetzung mit der Interpretation der Apperzeption im Neukantianismus notwendig. Hier kann davon abgesehen werden; ich betone lediglich zur Orientierung, daß
der Neukantianismus fast aller Schattierungen von einem sog. erkenntnishaften oder
logischen Subjekt spricht, dem Bewußtsein überhaupt, das etwas Logisches, ein bloßer
Begriff sei. Neuerdings hat man versucht, diese erkenntnistheoretische Ausdeutung,
die reine Konstruktion ist, im Anschluß an Schelers Personenlehre durchzuführen”.
M. Heidegger: Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt am Main 1976, s. 327.
„If our goal were a detailed interpretation of Kant, we would have to discuss how the
Neo-Kantians interpret apperception. We can leave that aside here. But just to give you
an overview, I might underline the fact that regarding all the adumbrations of a socalled epistemological or logical subject (and of consciousness in general), Neo-Kantianism says that it is a matter of something logical, a mere concept. Of late they have
tried to carry out this epistemological interpretation by connecting it with Scheler’s
docrtrine of the person”. M. Heidegger: Logic. The Question of Truth. Transl. T. Sheehan. Bloomington–Indianapolis 2010, s. 269.
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Cassirera nie stanowi centrum Kantowskiej filozofii18. Zaproponowany
przez marburczyka i ufundowany na byciu bytu przekład myśli Kanta
jest próbą zbudowania ontologii odkrywania i odsłaniania istoty człowieka na założeniach schematyzmu i transcendentalnej wyobraźni. Cassirer pyta: „Czy Kantowska nauka o schematyzmie i transcendentalnej
wyobraźni jest właściwa dla wykazania tej tezy?”19. Udziela odpowiedzi
przeczącej. W jego przekonaniu przyjęta przez Heideggera podstawa
budzi wiele wątpliwości, gdyż nauka, na którą powołuje się fryburczyk,
uzasadniając swoją tezę, składa się na Kantowską teorię doświadczenia,
a tym samym zaprzecza możliwości potraktowania jej jako programu
metafizyki myśliciela z Królewca.
Wbrew sugestiom Heideggera marburczyk nie ogranicza filozofii do
teorii poznania, nie odmawia również filozofii Kanta metafizyczności.
Przeciwnie, podkreślanie znaczenia epistemologii nie oznacza rezygnacji z ontologii i metafizyki, dla której Cassirer znajduje miejsce także
w obszarze własnej refleksji filozoficznej. Widoczną różnicę stanowi
jednak sposób jej rozumienia. O ile Heidegger sprowadza metafizykę do
ontologii, uznając tę ostatnią za philosophia prima (jednocześnie treścią
jej pierwszego pytania czyni kwestię bycia), o tyle Cassirer postrzega
metafizykę jako „transcendentny zakres zjawisk”20. Jego zdaniem
metafizyka nie jest również – konstytuującą przedmiot – teorią bytu.
Cassirer odżegnuje się od dogmatycznego ujmowania rzeczywistości,
wszelkich dogmatycznych form poznania oraz budowanej „na hipostazowaniu jakiejś formy bytu czy zasady metafizycznej”21. Odnosząc się
z pietyzmem do transcendentalizmu, wynikającego z niego aprioryzmu
i pracy intelektu, myśliciel kształtuje program filozofii kultury, którego
W. Röd: Transzendentalphilosophie oder Ontologie?…, s. 10.
E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation. „Kant-Studien” 1931, Bd. 36, s. 12; Idem: Kant a problem
metafizyki. Uwagi na temat Heideggerowskiej interpretacji Kanta. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2007, nr 1, s. 329.
20
„Beide verstanden aber unter »Metaphysik« Verschiedenes: Heidegger dachte an
Ontologie, Cassirer meinte das Transzendieren des Bereichs der Erscheinungen”. Por.
W. Röd: Transzendentalphilosophie oder Ontologie?…, s. 16–17.
21
M. Bal-Nowak: Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta A. Cassirera. Kraków 1996, s. 67.
18

19

5.1. Heideggera krytyka neokantyzmu szkoły marburskiej

założenia pozwalają określić go mianem nie tylko metodologicznego,
ale i ontologicznego antynaturalisty. Potwierdza to Cassirerowski
symbolizm i budowana na jego tezach teoria tworu kultury jako efektu
pracy intelektualnej obserwatora narzucającego naturze porządek praw
rozumu i ducha22. Tymczasem Heidegger, pomimo odżegnywania się
od wszelkich założeń neokantyzmu, poprzez zaprezentowany projekt
ontologii fundamentalnej przyczynia się do znacznego pogłębienia
pierwotnych badań nad neokantyzmem, strukturą podmiotu transcendentalnego, a w świetle rozwijającej się filozofii egzystencjalnej także do
rozumienia człowieka.
Ewolucja poglądów obu myślicieli – mimo zaznaczających się różnic –
obejmuje filozofię transcendentalną, a zwłaszcza neokrytycyzm. Niejednoznaczność tego ostatniego ujawnia się podczas polemicznej dysputy
w szwajcarskim Davos23. Jej przedmiotem jest pytanie o neokantyzm,
jego charakter i stosunek do Kantowskiego transcendentalizmu. Konfrontacji dwu odmiennych i trudno sprowadzalnych do siebie wykładni
teorii Kanta towarzyszy obopólny dystans24.
Por. K. Piwocki: Cassirer i Breton. „Studia Filozoficzne” 1972, nr 10, s. 20.
Jak wskazuje Andrzej J. Noras, autor tłumaczenia treści notatek polemicznej
dysputy pomiędzy Ernstem Cassirerem i Martinem Heideggerem, podczas słynnego
spotkania, trwającego od 16 marca do 6 kwietnia 1929 roku w szwajcarskim Davos,
ideologiczna rywalizacja o sposób wykładni Kantowskiej Krytyki czystego rozumu nie
stanowi wyjątku. „Oprócz sporu Cassirera z Heideggerem można przytoczyć między
innymi polemikę […] Hermanna Cohena, akcentującego teoriopoznawczy aspekt myśli Kanta, z metafizyczną interpretacją […], którą reprezentował Erich Adickes. Z kolei
za burzyciela metafizyki uznawał Kanta Hans Vaihinger (1852–1933), twórca fikcjonalizmu”. A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od tłumacza. „Edukacja Filozoficzna”
1994, nr 17, s. 7. W dyskusję na temat filozofii czystego rozumu Kanta wdają się również Friedrich Paulsen oraz Max Wundt. Zob. B. Andrzejewski: Problem noumenu
w kantyzmie i neokantyzmie. W: W kęgu inspiracji Kantowskich. Red. R. Kozłowski.
Warszawa–Poznań 1983, s. 101–116; J. Kiersnowska-Suchorzewska: Metafizyka Kanta w świetle polemiki neokantystów. „Przegląd Filozoficzny” 1937, nr 40, s. 367–398. Por.
P. Parszutowicz: O dyskusjach Cassirera z Heideggerem. „Przegląd Filozoficzny –
Nowa Seria” 2007, nr 1 (61), s. 305–306.
24
Bezpośredni wpływ na kształt szwajcarskiego spotkania miał wykład wiedeńskiego socjologa Otmara Spanna, wygłoszony na Uniwersytecie w Monachium kilka tygodni przed zjazdem i opublikowany w liberalnym Frankfurter Zeitung. „Mowa [Spanna –
A.M.] miała charakter bezpośredniego, wymierzonego z pozycji narodowego socjali22
23
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5.2.

Dysputa w Davos a kwestia ugruntowania metafizyki
w świetle transcendentalnej filozofii Immanuela Kanta

Zderzeniu spornych, nierzadko antytetycznych tez filozofii Cassirera
i Heideggera towarzyszą liczne, niejednoznaczne pod względem sposobu
metodologicznego wyłożenia fluktuacje. Dokonują się one w obszarze
rozważań nad sensem, znaczeniem i wartością filozofii królewieckiego
myśliciela, a zatem – powtarzając za Sretenem Mariciem – nad sensem
ludzkiej myśli, rozpatrywanej w horyzoncie metafizyki metafizyk 25.
Dyscyplina znana w historii filozofii pod nazwą ogólnej teorii bytu,
w filozofii Heideggera – jako predyspozycja człowieka – jest metafizyką
struktury Dasein, „która pytanie o istotę człowieka musi postawić w ten
sposób, [by stać – A.M.] przed wszelką antropologią filozoficzną i filozofią kultury”26. Wyróżnione dziedziny wiedzy są – przekonuje Heidegzmu ataku na neokantowskie, teoriopoznawcze interpretacje filozofii zawartej w trzech
Kantowskich Krytykach, ze szczególnym wskazaniem na dorobek Hermanna Cohena
i Ernsta Cassirera – filozofów pochodzenia żydowskiego” (Nationalistische Propaganda
In der Müncherer Universität (Drahtmeldung unseres Korrespondenten), „Frankfurter
Zeitung”, 25.02.1929, nr 150). Cohen oraz broniący jego marburskiej interpretacji filozofii Kanta Cassirer reprezentują niewygodny wówczas schemat poglądów nie tylko
filozoficznych. Aplauzowi rozmówców towarzyszą niejednoznaczne opinie recenzentów. W Neue Zürcher Zeitung czytamy, że zapowiadane zderzenie dwóch filozoficznych
światów i związany z nim zaciekły spór filozoficznych idei zastępuje przesadna uprzejmość obu intelektualistów względem siebie i towarzyszący jej filozoficzny monolog
każdego z osobna. Por. E. Howald: Betrachtungen zu den Davoser Hochschulkursen,
„Neue Zürcher Zeitung”, 10.04.1927, nr. 677; P. Parszutowicz: O dyskusjach Cassirera z Heideggerem…, s. 307–308; „Davos Revue. Zeitschrift für Literatur, Wissenschaft,
Kunst und Sport” 15.04.1929, nr 7, s. 193–198; „Frankfurter Zeitung” 22.04.1929; T. Cassirer: Mein Leben mit Ernst Cassirer. Hildesheim 1981, s. 181; H. Paetzold: Ernst Cassirer – Von Marburg nach New York. Eine philosophische Biografie. Darmstadt 1995,
s. 86–105; J.M. Krois: Warum fand keine Davoser Debatte zwischen Cassirer un Heidegger nich statt? In: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation…, s. 234.
25
Por. W. Röd: Transzendentalphilosophie oder Ontologie?…, s. 2. Zob. S. Marić:
Animal symbolicum. Tłum. J. Chmielewski. W: S. Marić: Jeźdźcy apokalipsy. Wybór
esejów. Warszawa 1987, s. 304.
26
„Durch die Aufhellung dieser Grundlegung der Metaphysik sollte zugleich
deutlich werden, daß und wie die Frage nach dem Wesen des Menschen innerhalb ei-
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ger – tymczasowe i pozbawione szerszych perspektyw, nie oddają znaczenia istoty człowieka.
Tymczasem Cassirer, krytyczny wobec ontologicznych założeń
tradycji starożytnego paradygmatu uprawiania filozofii, zgodnie
z naukowo-teoretycznym ideałem wiedzy szkoły marburskiej podważa
ważność wszelkich substancjalistycznych tez metafizyki27. Nowożytne,
epistemologiczne novum nauki, wypowiedziane w przewrocie kopernikańskim Kanta, sprawia, że problem właściwego określenia przedmiotu
poprzedza pytanie o jego byt. Tym samym zagadnienie rozumienia
dogmatycznej i wskazującej na pierwszeństwo bytu metafizyki ustępuje miejsca teorii ontologicznej, ujmującej byt w kategoriach źródła
funkcjonalnej różnorodności określeń oraz znaczeń. Jeśli więc filozofia
Kanta przyjmuje postać metafizyki, to jest to osiemnastowieczna, oświeceniowa metafizyka podstaw nauk o przyrodzie28.
Dywergencję filozoficznych światopoglądów ujawnia nietendencyjna
wymiana zdań, do której dochodzi podczas spotkania zorganizowanego
ner »Metaphysik von der Metaphysik« wesentlich ist. […] eine auf die Móglichkeit der
Metaphysik als solche gerichtete Metaphysik des Daseins, die die Frage nach dem Wesen des Menschen stellen muß in einer Weise, die vor aller philosophischen Anthropologie und Kulturphilosophie liegt”. M. Heidegger: Davoser Vorträge. Kants Kritik
der reinen Vernunft und die Aufgabe einer Grundlegung der Metaphysik. In: Idem: Kant
und das Problem der Metaphysik…, s. 271. „Diese ganze Problematik in »Sein und Zeit«,
die vom Dasein im Menschen handelt, ist keine philosophische Anthropologie. Dazu
ist sie viel zu eng, viel zu vorläufig”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger. In: M. Heidegger: Kant und das
Problem der Metaphysik…, s. 283. Zob. A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od
tłumacza…, s. 10, 12, 17.
27
„One of the principal criticisms made by Cassirer’s first commentators, the contributors to a volume of twenty-three essays published on Cassirer’s work in the Library
of Living Philosophers series, was that Cassirer had no metaphysics or was in fact antimetaphysical”. Zob. T.I. Bayer: Introduction. In: Idem: Cassirer’s Metaphysics of Symbolic Forms. A Philosophical Commentary. New Haven–London 2001, s. 2–3.
28
„Man kann auch diese Darlegungen Kants zur »Metaphysik« rechnen, wenn man
diesen Begriff in einem weiten Sinne nimmt: aber sie gehören alsdann zu den »metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft«, wie sie denn auch in diesem
Werke Kants ihre weitere Erläuterung und Aufhellung erfahren haben”. E. Cassirer:
Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation…, s. 19.
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przez szwajcarskiego lekarza stomatologa Paula Müllera w ramach odbywających się cyklicznie warsztatów filozoficzno-naukowych Davoser
Hochschulkursen. Intelektualny pojedynek gromadzi liczne grono słuchaczy, wśród których można wymienić autora En Découvrant l’existence
avec Husserl et Heidegger – Emmanuela Levinasa; projektodawcę strukturalizmu w antropologii kultury Claude’a Lévi-Straussa; zafascynowanego fenomenologiczną ontologią niemieckiego myśliciela Eugena Finka
czy filozofa kultury Herberta Marcusego. Zebrani uczestniczą w wykładzie na temat problemu ukazania, wyznaczenia i rozjaśnienia podstaw
metafizyki, a w konsekwencji sformułowania filozoficznego programu
jej potwierdzenia bądź obalenia, pierwotnie zaproponowanego przez
Heideggera w dziele Kant i problem metafizyki.
Merytoryczny przebieg dysputy obrazują notatki Joachima Rittera
oraz Ottona Friedricha von Bollnowa, który w pierwszym zdaniu nazywa Kantowską Krytykę czystego rozumu „względnie pierwszym, oczywistym założeniem metafizyki”29. Twierdzi, że królewiecki filozof stawia
w nim pytanie o teorię bytu i bycia bytu, którego ugruntowanie wiąże
się z koniecznością ponownego w historii filozofii odkrycia podstaw jej
możliwości. Próba właściwego ujęcia tej teorii pozostaje dyskusyjna,
gdyż filozoficzna deklaracja właściwa Heideggerowskiej wykładni myśli
Kanta nie idzie w parze z rozpowszechnianym od około 1850 roku
krytycznopoznawczym rygorem myślenia30. Antagonizmy, o których
pisze Bollnow, ujawnia przedstawiona w poprzednim podrozdziale charakterystyka neokantyzmu dokonana przez Heideggera. Jak utrzymuje
autor Rozmów na polnej drodze i zwolennik transcendentalnej fenomenologii: „Przez neokantyzm rozumiem [takie – A.M.] ujęcie Krytyki
czystego rozumu, które część krytyki czystego rozumu – prowadzącą do
transcendentalnej dialektyki – wyjaśnia jako teorię poznania odnoszącą
się do przyrodoznawstwa”31. O ile Heidegger postrzega neokantyzm,
„Die Vorlesungen der reinen Vernunft ist eine, bzw. die erste, ausdrückliche
Grundlegung der Metaphysik”. M. Heidegger: Davoser Vorträge…, s. 271.
30
Według Heideggera od 1850 roku rozpoczyna się proces przywłaszczania obszaru
Erkennbaren oraz wszelkich obszarów bytu przez nauki szczegółowe. Skutkiem tych
przeobrażeń staje się ograniczenie poznania jedynie do wymiaru nauki, nie bytu.
31
„Ich verstehe unter Neukantianismus die Auffassung der Kritik der reinen Vernunft, die den Teil der reinen Vernunft, der bis zur transzendentalen Dialektik führt,
29
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a zwłaszcza jego marburski odłam, jako formę podporządkowanego
naukom szczegółowym dogmatycznego Lehrsystemu, o tyle Cassirer
broni koncepcji neokantyzmu jako funkcjonalnego kierunku stawiania
pytań32.
Odpierając atak swojego interlokutora, Cassirer sugeruje, że problem fizyki matematycznej i naukowego przyrodoznawstwa w filozofii
neokantystów przyjmuje zaledwie rolę paradygmatu, nie ulega bowiem
wątpliwości, iż problem koniecznej, ogólnej i niezmiennej wartości
wyrażonego w sądzie syntetycznym a priori poznania wymaga zaangażowania matematyki. Dlatego Cassirer twierdzi, że Kant podejmuje się
jej wyjaśnienia już w Prolegomenach do wszelkiej przyszłej metafizyki33.
Heidegger nie uznaje argumentacji Cassirera, w szczególności sposobu ujęcia matematycznego przyrodoznawstwa, nadającego naturze
rolę bytu obecnego-istniejącego (Vorhandensein). Cassirer twierdzi,
że rozważając na gruncie analityki zasad teorię bytu, Kant poszukuje
pierwotnej, krytycznej – poprzedzającej psychologiczno-fizjologiczną
ontologię przyrody – ontologii jako metaphysica generalis, jako teorii
bycia w ogóle. Tezy matematycznego przyrodoznawstwa analizowane
erklärt als Theorie der Erkenntnis mit Bezug auf die Naturwissenschaft. Mir kommt es
darauf an zu zeigen, daß das, was hier als Theorie der Wissenschaften herausgenommen wird, für Kant unwesentlich war”. M. Heidegger: Davoser Vorträge…, s. 275. Cyt.
za polskim przekładem: A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od tłumacza…, s. 12.
32
„Man muß den Begriff »Neukantianismus« nicht substanziell, sondern funktionell bestimmen. Es handelt sich nicht um die Art der Philosophie als dogmatisches
Lehrsystem, sondern um eine Richtung der Fragestellung. Ich muß gestehen, daß ich in
Heidegger hier einen Neukantianer gefunden habe, wie ich ihn nicht in ihm vermutet
hätte”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer
und Martin Heidegger…, s. 274.
33
„Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Solche Urteile, die nicht lediglich in ihrem Gehalt endlich sind, sondern in ihrem Gehalt algemein notwendig sind?
Das ist das Problem, weswegen Kant auf die Mathematik exemplifiziert: Die endliche
Erkenntnis setzt sich in ein Verhältnis zur Wahrheit, das nicht wieder ein »Nur« entwickelt. Heidegger hat gesagt, Kant hebe keinen Aufweis der Möglichkeit der Mathematik gegeben”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst
Cassirer und Martin Heidegger…, s. 277–278. Zob. I. Kant: Prolegomena zu einer jeden
künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können. Riga 1783, s. 142–158,
A49–A71. Zob. Idem: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła
wystąpić jako nauka. Tłum. A. Banaszkiewicz. Kraków 2005, s. 34–48.

267

268

Rozdział 5. Ernsta Cassirera i Martina Heideggera spór o filozofię

w Kantowskich Prolegomenach stanowią jedynie podwaliny metafizyki
ogólnej; przesłanki matematyki mają służyć wyłącznie wykazaniu jej
możliwości34. Według Heideggera neokantyści niesłusznie nazywają
Kanta teoretykiem matematycznego przyrodoznawstwa, rozwijanego
w horyzoncie refleksji krytyczno-poznawczej. Fryburczyk, odżegnując
się od określania Kantowskiego transcendentalizmu pierwszej Krytyki
teorią poznania, rozwijaną w zgodzie z postulatami Naturwissenschaft,
akcentuje znaczenie problematyki metafizycznej, w szczególności
Kantowskiej dialektyki transcendentalnej jako ontologii. Zmierza do
uchwycenia źródłowej treści (Kerngehalt) jego dzieła w płaszczyźnie
ontologii35.
Przyjęty schemat filozoficznych założeń każe Heideggerowi odrzucić
krytyczny tok myślenia i zastąpić go postępowaniem właściwym fenomenologii36. Niejednoznaczność klasyki neokantowskiej musi – jak
twierdzi filozof – ustąpić miejsca metodzie Husserla. Tylko tak można
zrealizować zadanie odszukania podstaw/istoty metafizyki. Ustawicznie
dokonujący się proces jej gruntowania wymaga uwzględnienia przyjętego przez Kanta podziału na ogólną teorię bytu i jego poznania – metaphysica generalis oraz poszczególnych obszarów bytu i ich poznania –
metaphysica specialis. Heidegger, wykorzystując wyróżnioną systematyzację metafizyki, uzależnia możliwość poznania bytu od uprzedniego
rozumienia bycia bytu i jego struktury. Ugruntowanie metaphysica
specialis koncentruje się na wyszukaniu podstawy metaphysica generalis
„Er sucht eine allgemeine Ontologie, die vor einer Ontologie der Natur als Gegenstand der Psychologie liegt. Was ich zeigen will, ist, daß die Analytik nicht nur
eine Ontologie der Natur als Gegenstand der Naturwissenschaft ist, sondern eine allgemeine Ontologie, eine kritisch fundierte metaphysica generalis. Kant sagt selbst:
Die Problematik der Prolegomena, die er so illustriert, wie ist Naturwissenschaft
möglich usw., ist nicht das zentrale Motiv, sondern das die Frage nach der Möglichkeit der metaphysica generalis bzw. die Ausführung derselben”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…,
s. 279.
35
„Worauf es mir ankommt, ist, diesen Kerngehalt des positiven Grundstücks der
Kritik der reinen Vernunft in die Ontologie positiv hereinzuarbeiten”. Ibidem, s. 275.
36
Heidegger, hołdując przekształconej przez siebie w znaczny sposób, fenomenologicznej metodzie badań, zdaje sobie sprawę z faktu, że także Edmund Husserl w latach
1900–1910 pozostawał pod wpływem teoriopoznawczych ideałów neokantyzmu.
34
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(ontologia). Zatem „pytanie o możliwość poznania ontycznego zostaje
zastąpione pytaniem o możliwość poznania ontologicznego. [Dopiero
teraz ukazuje się to, w jaki sposób – A.M.] pytanie o możliwość ontologii przyjmuje formę problemu Krytyki czystego rozumu”37.
Podjęty przez Heideggera problem poznania ontologicznego jako
syntetycznego poznania a priori jest pytaniem o czystą postać naoczności oraz czystego myślenia. Autor Bycia i czasu rozkłada program
ugruntowania na cztery kolejno następujące po sobie stadia. Pierwsze
polega na precyzyjnym określeniu poszczególnych elementów czystego
poznania naocznego i myślowego. Heidegger rozpatruje zarówno
Kantowski schemat czystych form naoczności: czasu i przestrzeni, jak
i projekt transcendentalnej estetyki i analityki pojęć. Stadium drugie
obejmuje poszukiwanie istotowej jedności w czystej syntezie, by w kolejnym, trzecim stadium wyznaczania gruntu dowieść wewnętrznej
możliwości tej syntezy jako istotowej jedności. Po czwarte, dopiero
wykazanie wewnętrznej możliwości istotowej jedności czystej syntezy
pozwala przeniknąć do rdzenia poznania ontologicznego, natomiast
sam proces syntetyzowania zmysłowej różnorodności uczynić źródłowym momentem apriorycznego przedstawienia czasu i przestrzeni38.
Pierwszy poziom ugruntowania jako potwierdzenia bądź wyznaczenia
podstawy wskazuje na metafizyczność form naoczności, świadcząc
o naocznościowo-intelektualnych komponentach ontologicznej formy
„[…] Frage nach der Möglichkeit der ontischen Erkenntnis zurückgeworfen auf
die nach der Möglichkeit der ontischen, d.h. die Grundlegung der metaphysica specialis konzientriert sich auf die Grundlegung der metaphysica generalis. Es wird sodann gezeigt, wie diese Frage nach der Möglichkeit der Ontologie die Problemform
einer »Kritik der reinen Vernunft« annimmt”. M. Heidegger: Davoser Vorträge…,
s. 271–272. Cyt. za polskim przekładem: A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od
tłumacza…, s. 10.
38
„Die Hauptstadien der Durchführung der Grundlegung sind daher folgende:
a) Herausstellung der Elemente des Wesen reiner Erkenntnis: d.h. reiner Anschauung
(Raum, Zeit) und reinen Denkens (transzendentale Ästhetik und Analytik der Begriffe). b) Charakteristik der Wesenseinheit dieser Elemente in der reinen Synthesis. c) Aufhellung der inneren Möglichkeit dieser Wesenseinheit, d.h. der reinen Synthesis (transzendentale Deduktion). d) Enthüllung des Grundes der Möglichkeit des Wesens der
ontologischen Erkenntnis (Schematismuskapitel)”. M. Heidegger: Davoser Vorträge…,
s. 272. Por. A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od tłumacza…, s. 11.
37
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poznania. Te związane są z tematyką transcendentalnej wyobraźni,
o którą spierają się dyskutanci w Davos. Ukazany przez Kanta problem
transcendentalnej wyobraźni dowodzi wspólnej tożsamości obu filozofów, wykraczających – każdy na swój sposób – poza neokantowską
ortodoksję39.
Afirmatywny charakter transcendentalnej wyobraźni jako tematu
przewodniego w Heideggerowskim szkicu ontologii poznania uzależnia
od jej działania pozostałe, właściwe człowiekowi władze poznawcze.
Władza Einbildungskraft jest w filozofii Heideggera przesłanką możliwości apriorycznego poznania syntetycznego, które – zdaniem Cassirera – stanowi warunek czystego myślenia. Pozytywną rolę synthesis
speciosa marburczyk opisuje słowami określającymi funkcję wyobraźni
sposobem „odniesienia myślenia do naoczności”40, stosunku: myślenie –
naoczność, który czyni z Kantowskiego Speciesproblem istotę definicji
pojęcia apriorycznego symbolu41. Cassirer – po części za sprawą stworzonej przez siebie teorii symbolizmu – nie podważa Heideggerowskiego założenia o centralnej pozycji twórczej wyobraźni, w tym o jej
źródłowej ważności na gruncie spekulatywnej filozofii Kanta. Aporię
rodzi – według Cassirera – nieskuteczna próba nadania przez Heideggera wyobraźni roli jednoczącego centrum, łączącego spontaniczność
z dominującą receptywnością. Dążenie do wykazania jedności poznania
wymaga połączenia obu cech, tj. tego, co naoczne, z tym, co intelektualne/rozumowe, przy jednoczesnym wyraźnym podkreśleniu priorytetu
39
„Notwithstanding the fundamental disagreement between Cassirer and Heidegger concerning both the philosophical and the cultural-historical significance of Kant’s
philosophy, there were several points on which they seemed to agree and that marked their common identity as philosophers who had moved together beyond the constraints of neo-Kantian orthodoxy. It was characteristic of Cassirer’s scholary temperament that he began by emphasizing these points of consensus. Perhaps most significant
was their shared conviction that the key to Kant’s theoretical philososphy overall lay in
the specifically formative role it assigned to the faculty of the productive power of imagination, or produktive Einbildungskraft”. P.E. Gordon: Continental Divide. Heidegger,
Cassirer, Davos. Cambridge–London 2010, s. 144–145.
40
„Die Einbildungskraft ist die Beziehung alles Denkens auf die Anschauung”.
M. Heidegger: Davoser Vorträge…, s. 276.
41
Por. ibidem.
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apriorycznego pierwiastka poznania42. Czerpiąc z przyjętych i dowodzonych przez Heideggera wytycznych – zwłaszcza ze szczególnego
sygnowania przez filozofa teorii schematyzmu jako władzy rozpoznawania dostosowującego pojęcia do stanu rzeczy – Cassirer buduje krytykę
filozoficznych założeń swojego adwersarza. Heideggerowskie nadużycia interpretacyjne każą mu także pytać o sposób rozumienia tych
założeń.
Schematyzm, a także koncepcja transcendentalnej wyobraźni, jako
wyrazy transcendentalnej analityki, stanowią – jak zgadzając się
z Heideggerem, oznajmia Cassirer – podwaliny całej krytyki, podstawę
nowej metafizyki. W atmosferze rosnących animozji połowiczna zgoda
filozofów w odniesieniu do programu analityki transcendentalnej Kanta
dotyczy wykładni wyobraźni i schematyzmu. Koncepcję schematyzmu
Cassirer postrzega jako łączące czystą naoczność z pojęciem „uzupełnienie transcendentalnej dedukcji kategorii”43. Złączenie w strukturach
schematyzmu zapewnia wspólny logiczny rdzeń, kierowany regułą
myślenia. „Nauka o czystej wyobraźni oraz jej »schematyzmie« stanowi rozstrzygające stadium Kantowskiego ugruntowania metafizyki:
dopiero rozdział o schematyzmie »prowadzi z niesłychaną pewnością
w samo jądro całej problematyki krytyki czystego rozumu«”44. Wymowna manifestacja znaczenia transcendentalnej wyobraźni pozwala
postawić zarzut przesadnego i niesłusznego akcentowania roli naoczności, a zarazem wynikający z niej postulat skończonego charakteru
ludzkiego poznania. Wyobraźnia schematyzmu, będąca obszarem
42
„In his Davos lectures and in the Kant-book, Heidegger placed great stress on
Kant’s claims in the schematism chapter that the production of a schematism is „a hidden art in the depths of human soul” and that the pure imagination that is responsible
for this production lies beneath intuition”. P.E. Gordon: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos…, s. 145.
43
W. Röd: Transzendentalphilosophie oder Ontologie?…, s. 8.
44
„Die Lehre von der reinen Einbildungskraft und ihrem »Schematismus« bildet in
Kants Grundlegung der Metaphysik das entscheidende Stadium: das Schematismuskapitel erst »führt mit einer unerhörten Sicherheit in den Kern der ganzen Problematik
der Kritik der reinen Vernunft«”. E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik.
Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation…, s. 8. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Kant a problem metafizyki. Uwagi na temat Heideggerowskiej interpretacji Kanta…, s. 319.
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ujawniania się nieskończoności, jest w teoretycznej filozofii Kanta aktywną siłą, realizującą się w procesie odbioru exhibitio originaria. O ile
exhibitio świadczy o skończoności człowieka, o tyle niepowtarzalność –
na którą wskazuje Heidegger, mając na uwadze filozofię Kanta – jest
konstytutywną dyspozycją człowieka, stawiającą go w obliczu tego, co
nieskończone. Człowiek wymaga antycypacji doświadczenia, „jako
istota skończona jest bezsprzecznie nieskończony w ontologii”45. Filozof
wskrzesza postulat ściśle dualistycznego ujęcia człowieka, który „nigdy
nie jest nieskończony i absolutny w tworzeniu bytu, jest zawsze nieskończony w sensie rozumienia bycia”46. Tym samym Heideggerowska
metafizyka Dasein urzeczywistnia się w żądaniu możliwości syntezy
ontologicznej, a zarazem w postulacie skończoności człowieka. Jednak
rozumienie nieskończonego bycia umożliwia doświadczenie skończonego bytu.
Nie mniej ważnym przedmiotem debaty w Davos jest problem skończoności. O ile bowiem Heidegger ustanawia centralnym punktem Kantowskiego opus magnum fakt skończoności ludzkiego poznania, o tyle
Cassirerowski poznawczy ideał transcendentalno-metodologicznego
panlogizmu uwydatnia znaczenie apriorycznego, aktywnego i dzięki
temu nieskończonego intelektu. Heideggerowskie poszukiwanie metafizycznej, wolnej (zgodnie z intencją Cassirera) od wszelkich form
wykładni psychologiczno-sensualistycznej natury skończoności określa
odmienny w stosunku do pomysłu Cassirera sposób rozumienia zmysłowości jako postaci skończonej naoczności. Świadomość skończoności
służy – według Heideggera – ugruntowaniu metafizyki. Postulowana
przez niego idea skończoności poznania i skończoności w ogóle jako
skończoności człowieka jest wskazaniem cechy granic rozumu. Cecha
ta stanowi więc znamienny przymiot ludzkiego rozumu, gdyż nie nie45
„Der Mensch als endliches Wesen hat eine gewisse Unendlichkeit im Ontologischen”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer
und Martin Heidegger…, s. 280. Por. A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od tłumacza…, s. 16.
46
„Aber der Mensch ist nie unendlich und absolut im Schaffen des Seienden selbst,
sondern er ist unendlich im Sinne des Verstehens des Seins”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 280.
Por. A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od tłumacza…, s. 16.
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skończony ogląd naoczny wymaga uznania skończoności myślenia47.
Heideggerowska ludzka siła poznania (Erkenntniskraft) jako skończona
jest relatywna i skrępowana (relativ und gebunden), a zatem człowiek –
byt przemijający – nie posiada zdolności ujmowania prawd wiecznych
i koniecznych. Fryburczyk uznaje fakt skończoności ludzkiego intelektu,
który nie stwarza, lecz odbiera, nie tworzy swych przedmiotów w bycie,
lecz preliminuje obraz ich bytu48. Natomiast według Cassirera ludzka
skończoność poznania wyraża się twórczym charakterem poznającego
intelektu i nieskończonością badanego przedmiotu, na przykład świadomością boskiej nieskończoności bądź nieśmiertelnością duszy49.
Heideggerowskiemu akcentowaniu wartości wyobraźni zsubiektywizowanej niesłusznie do kategorii Dasein, skończoności oraz dedukcji
transcendentalnego schematu i schematyzmu towarzyszy zupełny brak
zainteresowania tą częścią Krytyki czystego rozumu, którą Kant poświęca
zasadom syntetycznym. Janina Kiersnowska-Suchorzewska stwierdza,
że Cassirer jako zwolennik aprioryzmu czyni pryncypialnym zarzutem
wobec koncepcji Heideggera hegemoniczną pozycję poznawczej władzy
wyobraźni, podkreślającej znaczenie jedynie czasowej i ściśle naocznej płaszczyzny bytu. Jednocześnie lekceważy ważny z perspektywy
dualistycznej filozofii Kanta rozdział fenomenalno-noumenalny. Zarzut
Cassirera dotyczy ujawniającej się w filozofii Heideggera kwalitatywnej
przewagi naoczności i zjawiska, a więc tego, co fenomenalne, względem
tego, co ponadzjawiskowe. Tymczasem marburczyk przeciwnie – uzależnia poznanie od czynnika ponadnaocznego, nadając mu jakościowo
wyższą wartość.
Heidegger odpiera zarzuty Cassirera, sugerując, że działanie władzy
wyobraźni ujawnia się w sprawnym łączeniu dwu pni poznania: zmysło47
„Die Idee eines unendlichen Denkens ist ein Widersinn”. M. Heidegger: Davoser Vorträge…, s. 272.
48
„Das wesentliche Moment dieser Endlichkeit sieht Heidegger darin, daß der
menschenliche Verstand seine Gegenstände nicht schafft, sondern empfängt – daß er
sie nicht in ihrem Sein hervorbringt, sondern daß er sich damit begnügen muß, ein
»Bild« dieses Seins zu entwerfen und vorgreifend vor sich hinzustellen”. E. Cassirer:
Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant Interpretation…, s. 9.
49
Por. ibidem, s. 9–10.
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wości i intelektu; czasu jako zjawiska oraz wolności jako rzeczy w sobie50.
Temu jednak Cassirer nie zaprzecza, poszukując wspólnego korzenia
poznania. Stwierdza jedynie, że w teorii Heideggera transcendentalna
wyobraźnia staje się wspólnym momentem poznania, utrzymującym
zarówno fenomeny, jak i noumeny wyłącznie na czasowym poziomie
istnienia. Jej poziom jest poziomem bytowym, a więc skończonym;
poziomem, na którym wszelki byt ma charakter czasowy i w którym zanika różnica wyrażona w filozofii Kanta w postaci dualizmu: fenomen-noumen51.
Nieuznawanie przez Heideggera ważności tego rozróżnienia, będącego jednym z filarów myśli Kanta, doprowadza do postaci monizmu
wyobraźni („Monismus” der Einbildungskraft). Tymczasem według Cassirera Kant nigdy nie miał w zamyśle stworzenia jakiejkolwiek postaci
monizmu wyrażonego w utożsamieniu tego, co aposterioryczne, z tym,
co aprioryczne, fenomenu z noumenem, bądź w złączeniu bytu i czasu,
co pozwala podważyć słuszność interpretacji Heideggera. Rozważając
tezy poszczególnych dzieł Kanta jako twórcy filozofii transcendentalnej,
można dostrzec radykalny dualizm: teorii i praktyki, bytu i powinności
oraz doświadczenia i idei. Rzeczywistość fenomenalna obejmuje obszar
kreowania się, budowania i projektowania prawdy empirycznej; poza
nim roztacza się sfera bytu noumenalnego autonomicznych inteligencji,
twierdzi Cassirer52. W obszarze tym partycypuje zintelektualizowany
podmiot transcendentalny, poznający w procesach kojarzenia pojęć
i syntez rozumu.
Rozwiązanie problemu poznawczego dualizmu i transcendentalnej
wyobraźni nie daje jednoznacznego wyniku, gdyż w wydaniu B Krytyki
czystego rozumu Kant odchodzi od wspólnego rdzenia miary na rzecz
poznawczej władzy intelektu. Źródłem zmian jest dokonana przez
50
„Endliche Erkenntnis besteht aus »zwei Grundquellen des Gemütes« (Sinnlichkeit und Verstand) oder aus »zwei Stämmen«, die »vielleicht« aus einer »gemeinsamen,
aber uns unbekannten Wurzel entspringen«”. M. Heidegger: Davoser Vorträge…,
s. 272.
51
J. Kiersnowska-Suchorzewska: Metafizyka Kanta w świetle polemiki neokantystów…, s. 372.
52
Por. E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin
Heideggers Kant Interpretation…, s. 18.
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Christiana Garvego i Johanna Georga Heinricha Federa surowa ocena
tez pierwszego wydania dzieła, w którym Kant nie dość mocno oddziela
transcendentalny idealizm od psychologizmu. W wydaniu B filozof
odrzuca fundament swoich dotychczasowych rozważań, co – wedle
Heideggera – urasta do rangi szczególnego wydarzenia krytyki. Jak zaznacza, pominięcie ważności transcendentalnej wyobraźni jest wyraźną
wadą systemu Kantowskiego. Władze poznawcze powinny skupiać się
w jednym poznawczym źródle, które stanowi Kantowska wyobraźnia53.
Jej znaczenie jest niepodważalne, gdyż poprzez angażowanie poszczególnych wątków Krytyki czystego rozumu otwiera dyskusję o człowieku
oraz jego wolności, która wykracza poza czas i miejsce szwajcarskiego
Davos.

5.3.

Intelekt, wolność, transcendencja
w projekcie filozofii kultury Cassirera i Heideggera

Miejscem bezpośredniej konfrontacji Cassirera i Heidggera jest
nie tylko Hotel Belvédère w Davos, gdzie obaj toczą zaciekły spór na
temat kształtu filozofii. Polem intelektualnego boju naukowych umysłów zarówno przed tym spektaklem, jak i po nim nierzadko stają się
wzajemne krytyczne recenzje. Przykładem może być sporządzona
przez Heideggera dla „Deutsche Literaturzeitung” w 1918 roku ocena
tekstu Cassirera Das mythische Denken, składającego się na drugi tom
Philosophie der symbolischen Formen. Chociaż – jak pisze Heidegger –
dokonany przez Cassirera opis mitycznego Dasein otwiera daleką
perspektywę dla wszelkich badań etnologicznych, to jednak należy się
zastanowić nad zasadnością przeprowadzonych analiz. Fryburczyk
Por. E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin
Heideggers Kant Interpretation…, Bd. 36, s. 8. „Und hier liegt denn auch der eigentliche und wesentliche Einwand, den ich gegen Heideggers Kant-Interpretation zu erheben habe. Indem Heidegger alle »Vermögen« der Erkenntnis auf die »transzendentale
Einbildungskraft« zu beziehen, ja auf sie zurückzuführen versucht, bleibt ihm damit
nur eine einzige Bezugsebene, die Ebene des zeitlichen Daseins zurück”. Por. ibidem,
s. 16.
53
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sugeruje, że wymagają one głębszego, bardziej źródłowego uchwycenia
problemu54.
Cassirer z kolei zakłada, iż człowiek w Heideggerowskiej strukturze Dasein i zdarzającej się egzystencji przechodzi w postać czystej formy, w której powinna wyrażać się jego nieskończoność. Według niego rozważania
Heideggera są zawodne, dlatego dodaje, że dążenie do kresów skończoności prowadzi w konsekwencji do nieskończonego. Ujęcie tak rozumianej
nieskończoności wymaga dopracowania – między innymi uwzględnienia
faktu, że cecha/wartość nieskończoności wypływa „»z kielicha królestwa
ducha«”55. Forma ta nadaje każdemu doznanemu przeżyciu zobiektywizowaną postać. Duch sam z siebie stwarza swój świat. Jego zdolność stwórcza
świadczy o jego nieskończoności, zaś to, co nieskończone, jest wolne.
Wolność jawi się zatem jako znamienna cecha ludzkiego ducha.
Obaj uczeni uznają, że wolność dotyczy istot rozumnych, aczkolwiek
Heidegger wbrew Cassirerowi dodaje, iż Kant rozpatruje tę wartość
w nieantropologiczny sposób, i tak też należy ją badać. Centralny problem Krytyki czystego rozumu skupia się wokół nieetycznie i nieantropologicznie postawionego pytania: kim jest człowiek?
Gdyby jeszcze raz przejść do jądra interpretacji Kanta: nie było
moim zamiarem przedstawienie czegoś nowego wobec interpretacji teoriopoznawczej i rehabilitacja wyobraźni, lecz winno stać się
jasnym, że [byłoby nim to, aby – A.M.] powstrzymać [przed zaprzepaszczeniem – A.M.] właściwy grunt wewnętrznej problematyki Krytyki czystego rozumu, tzn. pytanie o możliwość ontologii56.
54
„Neuerdings hat E. Cassirer das mythische Dasein zum Thema einer philosophischen Interpretation gemacht […]. Der ethnologischen Forschung werden durch dieser
Untersuchung umfassendere Leitfäden zur Verfügung gestellt. Von der Interpretation
hinreichend durchsichtig sind, ob insbesondere die Architektonik von Kants Kritik
d.r. V. und deren systematischer Gehalt überhaupt den möglichen Aufriß für eine solche Aufgabe, bieten können, oder ob es hier nicht eines neuen und ursprünglicheren
Ansatzes bedafrt”. Por. M. Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen 2001, s. 51.
55
„Aus dem Kelche dieses Geisterreiches strömt ihm die Unendlichkeit”. Anhang.
Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 286.
56
„Meine Absicht war nicht die, gegenüber einer erkenntnistheoretischen Interpretation zu Ehren zu bringen und die Einbildungskraft zu Ehren zu bringen, sondern es
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Odrzucenie przez fryburczyka nauki o człowieku i etyki w ich pierwotnej
formie wynika z przyjęcia faktu, że to, co ludzkie, rozstrzyga się na gruncie
ontologii fundamentalnej. Wbrew jego postulatom Cassirer sprowadza
studia nad człowiekiem i etyką na grunt praktycznej filozofii Kanta57.
Istota ontologii fundamentalnej, której w filozofii królewieckiego
myśliciela poszukuje Heidegger, nie ujawnia się w schematyzmie ani
w związanej z nim filozofii teoretycznej, lecz w praktyce rozumu: na
gruncie Kantowskiej wykładni wolności, a w dalszej kolejności władzy
sądzenia: w nauce o pięknie i wzniosłości. Koncepcja Kantowskiej
wolności jako transcendencji otwierającej możliwości ludzkiej struktury
Dasein jest rozważana w ponadzmysłowym, metafizycznym i – co najważniejsze – etycznym obszarze mundus intelligibilis rozumu praktycznego58. Inteligibilność wolności czyni ją wartością niezależną od wszelkich czasowych uwarunkowań. Wartość ta „jest czystym wejrzeniem
w to, co bezczasowe – w horyzont ponadczasowości”59. Kant akcentuje
noumenalne, a więc niezależne od obszaru fizycznych fenomenów
znaczenie idei wolności. Dlatego według Cassirera cechą wolności jest
jej niepojmowalność. Tematyka nieujmowanej teoretycznie wolności
stanowi sposób przekraczania skończoności poprzez wykorzystanie
etycznej teorii imperatywu kategorycznego.
sollte klar werden, daß die innere Problematik der Kritik der reinen Vernunft, d.h. die
Frage nach der Möglichkeit der Ontologie, zurück drängt auf eine radikale Sprengung
desjenigen Begriffs im traditionellen Sinne, der für Kant der Ausgang war”. Anhang.
Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 288. Cyt. za polskim przekładem: A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos.
Od tłumacza…, s. 21.
57
„Cassirer now broadened the discussion to address themes in Kant’s practical
philosophy as well. With the introduction of ethical questions, one may also detect
a shift in tone: Cassirer now abandoned his more conciliatory efforts to identify points
of commonality, and he began instead to address the deeper and more dramatic issue
about which the two philosophers would ultimately disagree”. P.E. Gordon: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos…, s. 148–149.
58
„We think them apart from the schematism and by means of the understanding
alone. In the Critique of Practical Reason, however, Kant suggests that practical reason
appeals to something that resembles a schema because practical reason must conceive
of the application of its purely intelligible concepts to the sensible world”. Ibidem, s. 152.
59
E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant Interpretation…, s. 15.
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Heidegger w swej wolnej od etyczno-moralnych rozważań refleksji
definiuje wolność jako cechę dokonującą się w ujętym w specyficzną
strukturę człowieku. Ten, będąc otwartym na siebie i całość bytu, podlega samouwolnieniu (Sich-befreien) poprzez transcendencję60. Filozof
analizuje quasi-transcendentne królestwo działania, stanowiące obszar
aktywności ludzkiej egzystencji. Korzysta z pracy badeńczyka Emila
Laska, który, przyjmując koncepcję świata obiektywnego, dzieli go w wymiarze subiektywnym i powtórnie odtwarza jako „quasi-transcendentne
królestwo sensu bądź znaczenia”61. Zdaniem Heideggera zwrot ku temu,
co wyższe, nie przeczy skończoności wszelkiego stworzenia. Możliwość
transcendencji Dasein jest możliwością ontologicznego, zorientowanego
na czas, rozumienia bycia Dasein. Niewątpliwie filozoficznym celem
Heideggera jest wyodrębnienie czasowości struktury Dasein w akcie rozumienia bycia62. O ile czas w jego filozofii to podstawa wszelkiego bytu,
o tyle transcendencja pozostaje zależna od horyzontalnego rozumienia
czasu, które czyni go nie tylko sumą kolejnych przeżyć podmiotu, lecz
także wewnętrzną czasowością struktury, co pozwala myślicielowi założyć również ideę nieskończoności. Ta jednak, wraz z koncepcją nieskończonego czasu, jest w świetle poczynionych przez niego analiz fikcją63.
Kwestię skończoności Heidegger bada, stawiając pytanie o wewnętrzną strukturę warunkującego sens prawdy Dasein. Nieistnienie
Dasein jest nieistnieniem niczego, w tym nieistnieniem prawdy, która –
tak rozumiana – zostaje sprowadzona do struktury egzystencjalnej;
wraz z egzystencją Dasein „wkracza dopiero prawda w samo Dasein”64.
60
„Der einzige adequate Bezug zur Freiheit im Menschen ist das Sich-befreien der
Freiheit im Menschen”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 285.
61
G. Motzkin: The Ideal of Reason and the Task of Philosophy…, s. 32.
62
„Im Hinblick auf die Möglichkeit von Seinsverständnis die Zeitlichkeit des Daseins herauszustellen”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen
Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 283.
63
„Infinite time is for Heidegger a mere fiction”. E. Cassirer: The Philosophy of
Symbolic Forms. The Metaphysics of Symbolic Forms. Vol. 4. Transl. J.M. Krois. New
Haven–London 1996, s. 204.
64
Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer
und Martin Heidegger…, s. 280–281. Cyt. za polskim przekładem: A.J. Noras: Wykłady
i dysputa w Davos. Od tłumacza…, s. 16.
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Człowiek w swej skończoności przebywa najczęściej wśród bytów,
z rzadka wznosząc się ku najwyższym przejawom struktury Dasein65.
Stąd ta egzystencjalna konstrukcja podlega ryzyku nieautentycznego,
bezosobowego i publicznego Się. Jako źródłowy fenomen, niewłaściwy
modus egzystencji bądź egzystencja nieautentyczna, Się odpowiada
za sądzenie i wyrokowanie; konstytuuje Dasein, odbierając mu indywidualną, jednostkową odpowiedzialność. Jest targowiskiem opinii
publicznej. W swoistym układzie dyktatury powszechnego Się człowiek
istnieje zatem przez innego. Bycie wśród innych ogranicza każde jednostkowe Dasein do sposobu ich bycia. Inni w powszednim byciu są
zawsze tu oto66.
Heideggerowska powszechność Się jako codzienność jest wynikiem
działania ducha zobiektywizowanej kultury. Duch projektujący kulturę
nie wyczerpuje się i nie degeneruje w bezosobowej powszedniości,
twierdzi Cassirer. Przywołując słowa Friedricha Schillera, nakłania on
do porzucenia ziemskich obaw poprzez wzniesienie się w obszar ideału
kształtowanego potęgą ludzkiej myśli, która w filozofii autora Bycia
i czasu, niestety, nie posiada obiektywnego charakteru. Tymczasem
historia jako dzieje kultury wyraża się w tworach obiektywnego, idealnego ducha. W przekonaniu marburczyka ujęcie życia w idei chroni
przed ontologicznym zamknięciem ludzkiego bytu w niepojętym Heideggerowskim Dasein67.
W mniemaniu Heideggera marburski idealizm jest bezduszny
i sam w sobie pusty, natomiast Cassirerowska filozofia kultury jako
ogół tworów twórczej świadomości jest terminus ad quem. Pytanie
o terminus ad quem jest – spokrewnionym z pytaniem o terminus ad
„Daseins sich nur zurückführen läßt auf ganz wenige und seltene Augenblicke
der Dauer des Daseins zwischen Leben und Tod, daß der Mensch nur in ganz wenigen
Augenblicken auf der Spitze seiner eigenen Möglichkeit exisiert, sonst aber inmitten
seines Seienden sich bewegt”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation
zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 290.
66
Por. K. Sipowicz: Heidegger: degeneracja i nieautentyczność. Warszawa 2005,
s. 182–183.
67
„It is »life in the idea«, liberation from the ontological confinement and dullness
of dasein”. Por. E. Cassirer: The Philosophy of Symbolic Forms. The Metaphysics of
Symbolic Forms. Vol. 4…, s. 204.
65
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quo – pytaniem o początek metafizyki Dasein i znaczenie bycia68. To
pytanie o τί τὸ ὄν ogólnego znaczenia bycia, sugeruje fryburczyk. Ontologia poprzedza zarówno ontykę, jak i wszelką idealność (ideal), natomiast zawsze pierwotne Dasein jako struktura historyczna stanowi
szczególny przedmiot analiz. Otwarte, egzystujące i czasowe bycie
bytu uchwytuje dzieje. Dasein jest więc dziejowe ze względu na leżącą
u jego podstaw, a przez to właściwą mu czasowość. Takie „historyczne
otwarcie dziejów stanowi przesłankę możliwości »budowy dziejowego
świata w naukach humanistycznych«”69. Zakłada, że „zadanie filozofii
polega na tym, by z kiepskiego położenia człowieka, który wykorzystuje dzieło ducha, w pewnym sensie cofnąć go w twardość jego
losu”70. Trwałość w historii, w której ludzka istota – ograniczona czasem – stawia pytania dotyczące obiektywnego wymiaru wiedzy i nierelatywnej prawdy. Według Cassirera to kolejna problematyczna część
Heideggerowskiej koncepcji człowieka: jak bowiem to, co skończone,
ograniczone i związane nade wszystko z receptywno-naoczną płaszczyzną poznania, może stać się przyczynkiem stawania pytań i wnioskowania o jedynej Prawdzie. Zdolność tę posiada jedynie zamknięta
w intelekcie/rozumie, ludzka sfera poznania a priori oraz twórcza aktywność ducha. Wyróżnione składniki poznania wyznaczają
obszar filozoficznej refleksji71.
68
„[…] insofar as Heidegger had correctly identified human finitude as the »starting point« (or terminus a quo) of Kantian philosophy: The essential pathos of human
reason, as Kant explains in the first Critique, is that it is burdened with questions that,
due to its own constitutive limits, it can never answer to its complete satisfaction, yet
which due to that very same constitution, it can also never renounce”. P.E. Gordon:
Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos…, s. 154.
69
„Die Thematisierung, das heißt die historische Erschließung von Geschichte ist
die Voraussetzung für den möglichen »Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften«”. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 376. Cyt. za polskim przekładem:
Idem: Bycie i czas…, s. 473.
70
„[…] die Philosophie die Aufgabe hat, aus dem faulen Aspekt eines Menschen,
der bloß die Werke des Geistes benutzt, gewissermaßen den Menschen zurückzuwerfen
in die Härte seines Schicksals”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation
zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 291. Cyt. za polskim przekładem:
A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od tłumacza…, s. 23.
71
Por. P.E. Gordon: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos…, s. 154.
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Cel filozofii określa Cassirerowska – również angażująca dziejowość –
wykładnia filozofii człowieka, obejmująca sferę wiedzy, kultury i związanej z nią pracy ducha. Świat ducha obiektywnego jest w intelektualnej
refleksji marburczyka światem formy symbolicznej, wedle której do
każdego poznawanego przedmiotu odnosi się wiedza obiektywna. Dziejowość (choć jej wykładnia jest inna) wiąże tezy Cassirera z tezami Heideggera. Jej charakter wyzwala z nastroju trwogi, który wraz z nicością
jako podstawowym egzystencjałem stanowi na gruncie jego ontologii
warunek rozumienia bycia. Heidegger pyta: „Na gruncie jakiego metafizycznego sensu samego Dasein jest możliwe, by człowiek w ogóle mógł
zostać postawiony przed czymś takim jak nicość?”72. Według Cassirera
pytanie to wykracza poza zakres myśli Kanta, a istotę trwogi i nicości
przybliża filozofia Kierkegaarda. W ujęciu Kanta fenomeny te w żadnym
stopniu nie odsłaniają obszaru metafizyki. Celem intelektualnej pracy
filozofa z Królewca nie jest także identyfikacja czy przełożenie problemu
fenomen – noumen na zagadnienie życia i ducha, które chętnie podejmują jego następcy.
Heidegger analizuje problem życia i ducha, czerpiąc inspirację z filozofii religii, a jednocześnie zamykając świat rzeczy i rzeczywistości
w obszarze rozpatrywanego przez Kanta zjawiska fenomenu. W świetle
religijnych poglądów Marcina Lutra i Sørena Kierkegaarda, z dominującymi nastrojami trwogi i troski, Heidegger formułuje pojęcie egzystencji
i temporalności73. Wpływ ruchu religijnego sprawia, że niefizycznego
„Auf Grund welches metaphysischen Sinnes des Daseins selbst ist es möglich, daß
der Mensch üerhaupt vor so etwas gestellt werden kann wie das Nichts”. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 283. Cyt. za polskim przekładem: A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos. Od
tłumacza…, s. 18.
73
„Heidegger moves through the sphere of life to that of personal existence, which
he utilizes unremittingly for a religious purpose, but on the other hand he is also confined by this sphere. His religion draws its power and depth from the individualistic
tendency it takes from Luther and Kierkegaard”. Por. E. Cassirer: The Philosophy of
Symbolic Forms. The Metaphysics of Symbolic Forms. Vol. 4…, s. 203. „Prior to the discovery of the manuscript of this fourth volume, Cassirer’s one work on geist and life
was thought to be a lecture he delivered in 1929”. E. Cassirer: Introduction. In: Idem:
The Philosophy of Symbolic Forms. The Metaphysics of Symbolic Forms. Vol. 4…, s. XI.
Zob. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 126–130; Idem: Bycie i czas…, s. 161–167.
72
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znaczenia nabiera także struktura Dasein, która przyjmuje rolę greckiej
πρότερον τῇ φύσει. Szczególny sposób rozumienia idealizmu przyczynia się do tego, iż filozof odrzuca naturę i związaną z nią biologiczną
genezę życia i ducha. Cassirer patrzy więc na Heideggera przez pryzmat Lebensphilosophie: filozoficznej doktryny Henriego Bergsona,
Friedricha Nietzschego i Georga Simmla. Problematyka filozofii życia
odbiega czasowo od naukowych analiz Kanta, angażując dopiero filozofię pokantowską, dlatego – jak twierdzi Cassirer – wszelkie próby
przypisywania autorowi Krytyki czystego rozumu niewypowiedzianych
myśli są nadinterpretacją jego nauki74. Każda próba interpretującej
wykładni tez filozoficznych to wyraz pewnego rodzaju przemocy, jakiej
dokonuje na nich interpretujący. O ile przemoc ta – jako wyjście ponad
postawione tezy – jest dopuszczalna, o tyle interpretacyjna samowola
i niezdyscyplinowanie czynią z komentatora uzurpatora, który „zbrojnie
wkracza [w przypadku Heideggera – A.M.] do Kantowskiego systemu,
by go sobie podporządkować i posłużyć się nim w swym własnym
interesie”75.
Wbrew Kantowi Heidegger dąży do wskazania fundamentu procesu
rozumienia mnogości sposobów bycia w celu wydobycia jego sensu.
Według fryburczyka możliwość metafizyki domaga się podstawy w postaci ontologii Dasein. Tymczasem jądro metafizyki leży w koncepcji
przedmiotu transcendentalnego i jego przemieszczenia/przesunięcia,
którego bliższa analiza pozwala odkryć dotychczas niedostępną tajemnicę metafizyki i związany z nią porządek działania intelektu, twierdzi
Cassirer. Badając znamienne cechy Kantowskiego sposobu wyłożenia
filozofii transcendentalnej, Heidegger – zdaniem neokantysty – niesłusznie poszukuje metafizycznych, absolutnych, bytowych podstaw
analizowanych przedmiotów. Proces poznania nie odnosi się bowiem do
źródłowych podstaw przedmiotów, lecz do sposobów ich apriorycznego
Por. E. Cassirer: The Philosophy of Symbolic Forms. The Metaphysics of Symbolic
Forms. Vol. IV…, s. 200–211.
75
„Hier spricht Heidegger nicht mehr als Kommentator, sondern als Usurpator, der
gleichsam mit Waffengewalt in das Kantische System eindringt, um es sich zu unterwerfen und um es seiner Problematik dienstbar zu machen”. E. Cassirer: Kant und das
Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation…,
s. 17.
74
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poznawania. Przesunięcie, o którym pisze Cassirer, decyduje o funkcji
poznania przedmiotu. Przedmiot metafizyki nie tylko „zmienił niejako
swe miejsce w stałej przestrzeni myśli, [ale również – A.M.] dotyczy on
[teraz – A.M.] raczej konstytucji i struktury tej przestrzeni jako takiej”76.
Cassirer zauważa, że Heidegger lekceważy świadomość na rzecz pochodnego i derywatywnego rozumu skończonego. Początkiem poznania
wywiedzionego z receptywno-odbiorczej naoczności jest intellectus
ectypus, za pośrednictwem którego poznawany przedmiot jest dany
w przedstawieniu bądź prezentacji, nigdy natomiast w samym jego
bycie. Tak rozumiany przedmiot musi się zaanonsować/zapowiedzieć77.
Wbrew twierdzeniom Heideggera autor pracy Kant a problem metafizyki głosi pogląd o samodzielnej i niezależnej względem naoczności
roli intelektu. Zmysłowa naoczność oraz ponadzmysłowy intelekt to
dwa różne sposoby wyrokowania i orientowania78. Uczony, potwierdzając wzajemną zależność naoczności i myślenia, dodaje, że „służba,
którą względem naoczności pełni intelekt, nie odbiera mu nic z jego
wolności”79 i samodzielności działania. Wyraz jego wolności – wedle
Cassirera – ujawnia się w próbie poznania przedmiotu geometrii czystej
zmysłowej naoczności, który wymaga jedynie czystej funkcji myślenia.
Aktywna praca kierującego myślą intelektu dokonuje się w samorzutnym procesie poznawania, w którym poznawany obiekt – przedmiot
transcendentalny – w żaden sposób nie przedstawia się jako gotowy, lecz
dopiero wymagający ukonstytuowania.
„Und diese Verschiebung […] sie betrifft vielmehr die Verfassung und Struktur
dieses Denkraums als solchen; sie enthält eine neue Ansicht nicht nur vom Erkannten
und Erkennbaren, sondern von der Natur und Aufgabe, von der Grundfunktion der
Erkenntnis selbst”. Ibidem, s. 1.
77
Ibidem, s. 6–7.
78
„Die Scheidung des »mundus intelligibilis« vom »mundus sensibilis« bedeutet für
Kant zuletzt nichts anderes als die Aufweisung zweier voneinander völlig verschiedener Weisen der Orientierung und Beurteilung”. Ibidem, s. 14.
79
„Der Dienst, den der Verstand der Anschauung leistet, nimmt ihm nichts von
seiner Freiheit und Selbständigkeit. Er ist Dienst für die Anschauung, aber nicht unter
ihr; er zielt auf ab, aber er macht sich ihr nicht einfach unterwürfig und botmäßig”.
E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation…, s. 10. Cyt. za: Idem: Kant a problem metafizyki. Uwagi na
temat Heideggerowskiej interpretacji Kanta…, s. 321.
76

283

284

Rozdział 5. Ernsta Cassirera i Martina Heideggera spór o filozofię

Niewyraźne przejście między czystym pojęciem intelektu i związaną
z nim transcendentalną analityką a transcendentalną dialektyką, które
w tezach Heideggera dostrzega Cassirer, utwierdza go w słuszności
idealizmu, co potwierdza słowami: „pojęcia rozumu nigdy nie odnoszą
się do naoczności bezpośrednio, lecz dotyczą jedynie zastosowania
samego intelektu, któremu chcą dostarczyć najwyżej systematycznej
jedności”80.
O Heideggerowskiej skończoności intelektu decyduje jego niezdolność
uchwytywania przedmiotu absolutnego, natomiast na jego nieskończoność wskazuje całość syntezy warunków możliwości doświadczenia,
które obejmuje. Cassirer dodaje także, że o charakterze poznania decyduje podwójna perspektywa, wyrażająca się w dualizmie zmysłowego
i inteligibilnego, zmysłowego doświadczenia i idei, fenomenu i noumenu. O ile intelektowi wystarcza całość warunków możliwości doświadczenia, co świadczy o jego nieskończoności, o tyle wykraczający
poza obszar Dinglichkeit rozum wychodzi poza te warunki, nadając
poznaniu intelektualnemu cechy systematycznej zupełności i jedności81.
Intelekt jako władza poznawcza poprzez transcendentalną wyobraźnię
wiąże się ze skończoną zmysłowością; z kolei odnosząc się do czystych –
nieposiadających swego odpowiednika w doświadczeniu – idei rozumu,
świadczy o swoim uczestnictwie w tym, co nieskończone. Czyste pojęcia
intelektu wymagają schematyzacji. Tak postrzegany idealizm pozwala
poznającemu uczestniczyć w nieskończonych ideach rozumu, ale
i doznać „żyznego bathos doświadczenia”82. Heidegger nazywa nieskoń80
„Und das Problem, das hierin liegt, verschärft sich noch weitwer, sobald wir den
Forschritt von der transzendentalen Analytik zur transzendentalen Dialektik vollziehen – sobald wir von den reinen Verstandesbegriffen zu den Vernunftbegriffen übergehen. Denn diese beziehen sich niemals unmittelbar auf die Anschauung, sondern
sie betreffen lediglich den Verstandesgebrauch selbst, dem sie die höchste systematische Einheit verschaffen willen”. E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation…, s. 11. Cyt. za: Idem: Kant
a problem metafizyki. Uwagi na temat Heideggerowskiej interpretacji Kanta…, s. 322.
81
Por. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft. 2. Werkausgabe Bd. IV. Hrsg. von
W. Weischedel. Frankfurt am Main 1974, s. 401.
82
„Er hatte eine Grundform des »Idealismus« entdeckt, die den Menschen auf einen
Seite auf das »furchtbare Bathos der Erfahrung« hinwies und ihn in diesem Grunde
feststelle, um ihn auf der anderen Seite der Teilhabe an der »Idee« und damit der Teil-
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czoność granicą wskazującą na pośrednie królestwo pomiędzy ograniczonym a tym, co ponad, natomiast Cassirer definiuje nieskończoność
w kategoriach formy.
Immanuel Kant uznawany jest zarówno za epistemologa-logika, krytyka i teoretyka właściwej naukom metodologii, jak i za twórcę nowego
projektu metafizyki. Uwzględnić należy fakt, że w przekonaniu Cassirera Kant poprzez tezy zawarte w Marzeniach jasnowidzącego odrzuca
wszelkie programy tradycyjnej metafizyki absolutu i substancji. Metafizyka nie jest nauką o bycie, lecz o zasadach ludzkiego poznania. Z kolei
zdaniem Heideggera filozofia Kanta nie jest teorią doświadczenia, lecz
analizą Dasein. Według fryburczyka myśl ta jest wykorzystującą transcendentalny schematyzm, badającą warunki możliwości i konstytucji
przedmiotu empirycznego, teorią doświadczenia. Cassirer i Heidegger
analizują tezy dotyczące stosunku naoczności i rozumu/intelektu w filozofii Kanta. Rozpatrywana relacja Anschauung – Verstand otwiera
dyskusję nad dyferencją skończonego i nieskończonego, rozumieniem
metafizyki oraz istoty filozofii. Ukazuje także różnice filozoficznych
motywów przyjmowanych założeń. Uwagę Cassirera zwracają komentowane analizy Bycia i czasu, które ukazały się w druku, w formie jego
pośmiertnej rozprawy, przyjmując tytuł metafizyki form symbolicznych83. W Byciu i czasie autor wzmiankuje, iż „Cassirer odwołuje się do
otwartych przez Husserla horyzontów fenomenologicznych”84. Swoje
przekonania potwierdza podczas rozmowy z Cassirerem w Hamburgu
w grudniu 1923 roku.
Polemiczne dyskusje obu cieszących się uznaniem, aczkolwiek różnych naukowych osobowości wzbudzają zainteresowanie środowiska
habe am Unendlichen zu versichern”. Por. E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation…, s. 24; I. Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft…, s. 252, A204.
83
Wśród badaczy filozofii Cassirera praca ta jest uznawana za czwarty tom
dzieła jego życia Filozofia form symbolicznych. Zob. P. Parszutowicz: O dyskusjach
Cassirera z Heideggerem…, s. 306–307.
84
„Cassirer sieht selbst die Möglichkeit einer solchen Aufgabe, wie die Anmerkung
S. 16 f. zeigt, wo C. auf die von Husserl erschlossenen phänomenologischen Horizonte
hinweist”. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 51. Cyt. za polskim przekładem: Idem:
Bycie i czas…, s. 65–66.
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intelektualistów całej ówczesnej Europy. Badawcze starcie wybitnych
myślicieli, którzy proponują skrajnie odmienną wykładnię problemów
filozoficznych – zarówno teoriopoznawczych, jak i ontologicznych,
zwłaszcza zaś kwestii metafizyki i człowieka – wskazuje na dwie
różne, niesprowadzalne do siebie drogi intelektualnych dociekań.
Skrajne różnice poglądów uniemożliwiają wypracowanie wspólnej
płaszczyzny dyskusji, tym bardziej że zaistniały stan rzeczy skłania
środowisko do własnego osądu w podejmowanych przez filozofów
tematach.
Stosują oni odmienną terminologię, co wynika z odrębności języków
filozoficznego dyskursu. Heideggerowska ontyka graniczy z Cassirerowskim funkcjonalizmem ducha; ontologiczna cecha bycia Dasein koliduje
z Aktionsraum marburczyka i jest nieprzekładalna na jego język85.
Ewentualne przyjęcie terminu wiąże się z koniecznością zmiany jego
treści, zmiany semantycznego znaczenia jego wykładni. W prafenomenie języka tkwią wszelkie ujawniające się między myślicielami nieporozumienia. Różnice językowe i terminologiczne tłumaczy jedność łącząca
wielość języków i strategii wypowiedzi. Warto jednak powtórzyć, że
obu filozofów dzieli nade wszystko różny punkt wyjścia: o ile bowiem
Cassirer – zgodnie z tradycją szkoły marburskiej – postrzega Kantowską
filozofię jako teorię poznania, o tyle Heidegger nazywa teoriopoznawczą wykładnię nieporozumieniem86. Logika poznania nie uchwytuje
metafizyki. Niesprawiedliwa, zdaniem Cassirera, ocena neokantyzmu
sprawia, że w celu wzmocnienia argumentacji własnego stanowiska
przywołuje on twierdzenia filozoficzno-pozytywistycznych, skupionych
na teorii doświadczenia, doktryn neokantyzmu. W ten sposób chce
podważyć ujęcie Heideggera, który „niczego nie zwalczał z większą
pasją i pilnością, jak tego sposobu myślenia – uznania, że istotny cel
Kanta polegał na ugruntowaniu metafizyki na »teorii poznania«, ba,
że chciał on w Krytyce czystego rozumu częściowo dać tego rodzaju
85
Por. Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger…, s. 287, 289. Por. A.J. Noras: Wykłady i dysputa w Davos.
Od tłumacza…, s. 20, 22.
86
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 11–12. Por. Idem: Kant
a problem metafizyki…, s. 18.
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»teorię poznania«”87. Cassirer głosi prymat neokantowskiej wykładni
tez Kanta, utrzymując, iż źródłowy moment w jego systemie stanowi
Erkenntnislehre oraz fakt możliwości nauki88.
Opisując swój stosunek do założeń filozofii Heideggera, Cassirer wskazuje również na te jego poglądy, z którymi się zgadza. Zauważa, że fryburczyk nie ogranicza się jedynie do stwierdzenia, iż akcent w teorii schematyzmu pada na konieczność zachowania „»symetrii« i »architektoniki«”89.
Precyzyjna analiza wiązania naoczności z intelektem i jego pojęciami to
najdokładniej dopracowany fragment Krytyki czystego rozumu. Jak pisze:
„W tym punkcie podkreślić mogę moją zasadniczą i pełną zgodność z interpretacją Heideggera”90. Elementem łączącym myśl obu uczonych jest
także nieobojętny stosunek wobec Natorpowskiego projektu psychologii
krytycznej i stanowiącej ją metody badawczej rekonstrukcji oraz zaproponowany przez filozofa trójpodział filozofii Kanta, w którym królestwo
natury i wolności zostaje związane światem przedmiotów estetycznych91.
Swoją postawą wobec Heideggera Cassirer dowodzi, że reprezentując
odmienne stanowiska filozoficzne, można oceniać siebie i swoją pracę
uczciwie, z obopólnym zrozumieniem92.
87
„Nichts wird von Heidegger so eindringlich und so leidenschaftlich bekämpft als
diese Denkart – als die Annahme, daß Kants wesentliches Ziel darin bestanden habe,
die Metaphysik auf »Erkenntnistheorie« zu gründen, ja daß er in der Kritik der reinen Vernunft auch nur teilweise eine solche »Erkenntnistheorie« habe geben wollen”.
E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation…, s. 3.
88
„Denn alle namhaften Vertreter des »Neukantianismus« stimmten mindestens
in dem einen Punkt überein” daß der Schwerpunkt von Kants System in seiner Erkenntnislehre zu suchen sei, daß das »Faktum der Wissenschaft« und seine »Möglichkeit« Anfang und Ziel von Kants Problemstellung bilde”. Ibidem, s. 2.
89
Ibidem, s. 8.
90
„Ich selbst kann an diesem Punkte nur die volle Zustimmung zu Heideggers Auffassung und meine prinzipielle Übereinstimmung mit ihm betonen”. Ibidem, s. 8.
91
„Basically, Natorp begins with Kant’s threefold division; the objectivity of being
corresponds to an equally pure objectivity of the ought and between these two realms,
between the realm of »nature« and that of »freedom«, stands the world of aesthetic objects as the »third main direction in the shaping of culure«”. E. Cassirer: The Philosophy of Symbolic Forms. The Metaphysics of Symbolic Forms. Vol. 4…, s. 57.
92
Zob. E. Cassirer: Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation…, s. 26.
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5.4.

Człowiek w perspektywie humanizmu
Cassirera i Heideggera: dwie przestrzenie filozoficznej
antropologii

Wzajemnych relacji Cassirera i Heideggera nie ogranicza intelektualna materia debaty w Davos, nie jest to bowiem refleksja dotycząca wyłącznie teoretycznej filozofii Kanta czy pojedynek pierwszych dziedzin
filozofii. To konfrontacja Cassirera, rozmiłowanego w nauce humanisty
i historyka ludzkiej myśli, z Heideggerem głoszącym idee rodzącej się
filozofii człowieka jako filozofii egzystencji. Konfrontacja teorii, w której
wezwany przez bycie człowiek ziszcza się jako specyficzny, niebędący
wyłącznie podstawą możliwości ratio rodzaj bycia w rodowodzie
określania: udzielonej mu ek-sistencji, z konceptem średniowiecznej
actualitas, specyficznie ludzkiego i przytomnego sposobu bycia93. W zestawieniu tych dwu teorii filozoficznych ujawnia się rozbieżność pomiędzy Heideggerowskim dążeniem do niezależności filozofii a Cassirerowskim wysiłkiem wykazania autonomii indywiduum. To zrównanie
poszukującego substancjalno-ontologicznych fundamentów ludzkiego
bytu z wyznawcą funkcjonalnej definicji człowieka jako twórcy kultury,
według którego ludzkie poznanie określa kształtowana siłą formy,
symboliczna, budująca poznawcze sensy i związki sensów, kulturowa
funkcja/relacja94.
Zaproponowane przez Cassirera rozumienie kultury warunkuje sposób
postrzegania człowieka. Filozof czerpie z szeroko pojętej tradycji historii
humanizmu: siły literackiego eseju, sztuk pięknych, zachwytu nad ich
artyzmem i poetyką. Poszczególne dziedziny stanowią dla niego cel
urzeczywistnienia wolności jednostki. Ostatni, a zarazem najznakomit93
„That this debate between epistemology and ontology should have moral consequences may not be surprising from the point of view of ontology, of a philosophy of
existence, but it is surprising from the point of view of epistemology, of a philosophy
of knowledge”. G. Motzkin: The Ideal of Reason and the Task of Philosophy…, s. 26.
Por. M. Heidegger: List o „humanizmie”. Przeł. J. Tischner. W: M. Heidegger: Znaki drogi. Warszawa 1995, s. 137.
94
A.P. Kowalski: Mit a sztuka w Ernsta Cassirera filozofii form symbolicznych.
„Filo-Sofija” 2003, nr 1(3), s. 119.
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szy przedstawiciel neokantyzmu marburskiego w autorskim projekcie
filozofii form symbolicznych podkreśla wyraźnie aprioryczny charakter
ludzkiego poznania, decydujący o sposobie ludzkiego doświadczania
i charakterze ludzkiej wiedzy. Tę stanowi, jego zdaniem, nie tylko nauka
w czystej postaci, ale również mit, religia, historia i sztuka. Poszczególne
formy symboliczne w różny sposób odbijają obrazy ludzkiego życia. Jak
sugeruje Andrzej Kowalski, kształtują egzystencję człowieka. Zarówno
sztuka liryczna, komedia wyzwalająca energię ludzkiej wolności, jak
i tragedia ukazują egzystencjalny horyzont człowieka. Sztuka, będąc
formą symboliczną oraz sferą spełniania ludzkich oczekiwań i możliwości, pozwala dociekać prawdy. Każda z wyróżnionych przez Cassirera
form symbolicznych opisuje człowieka w granicach przypisanej mu
prawdy bycia95.
Każde możliwe zjawisko kultury stanowi, zdaniem marburczyka,
niezależną od teorii empiryzmu postać fenomenalizmu, uogólniania
faktów bądź danych zmysłowych; jest „funkcją apriorycznej organizacji
doświadczenia”96. Człowieka określa jego umysłowa aktywność, którą
wyrażają zarówno syntezy rozumu, jak i siła iluzji, fantazji i fikcji.
Neokantysta podważa wszelkie próby substancjalnego ujęcia człowieka,
których przykładem jest egzystencjalistyczna koncepcja Heideggera,
rozpatrująca go w kategoriach bytu specyficznie metafizycznego97. Człowiek, wedle Cassirera, stwarza syntetyczne obrazy świata. Wszelka materia zostaje uchwycona w postać aprioryczno-symbolicznego obrazu,
i tak ujęta rozszerza zakres wiedzy humanistycznej98. Istotę człowieka
tłumaczy rozwijana koncepcja człowieczeństwa i humanizmu. Jednocześnie myśliciel wskazuje na olbrzymią różnorodność ludzkiej natury.
O człowieku decyduje jego wytwórczość, w ścisłym sensie to, w jaki
sposób tworzy, oraz to, co staje się przedmiotem owej wytwórczości.
Wytworzone co jako przedmiot dookreśla ludzki świat kultury aprioryczno-materialnej. O ile symbol ma wyłącznie znamiona aprioryczne,
o tyle wytwór kultury uzewnętrznia się już w określonym materiale.
95
96
97
98

Ibidem, s. 127.
Ibidem, s. 117.
Por. H. Buczyńska: Cassirer. Warszawa 1963, s. 53.
Ibidem, s. 49–50.
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Rozwijana koncepcja symbolizmu kulturowego, łącząc aktywną pracę
intelektu z wydobytym z materiału co, pozwala uznać Cassirera za
przedstawiciela antynaturalizmu ontologicznego, a w konsekwencji za
postneokantystę.
Miano postneokantysty przysługuje również Heideggerowi, który
prezentowaną postawą ujawnia umiarkowany racjonalizm, koncentrując
się na człowieku i towarzyszącym mu zagadnieniu ontologii bycia bytu –
Dasein. Byt jest stanowiony przez człowieka, a zarazem na kształt
ludzkiego bycia. Człowiek bowiem, posiadając pewną wiedzę na temat
siebie jako bytu, jest również świadomy swego bycia. Stoi w jego przedświcie. Jest bytem o najbardziej pewnym byciu. Protagorasowską miarą
wszystkich rzeczy jako miarą pewności i prawdy bądź Kartezjańskim
ego cogito, ergo sum. Jest istotą, która, świadoma swej skończoności, pyta
o nieskończoność właściwą temu, co ponad wymiarem świata99. Zatem
filozofia, zdaniem Heideggera, nie pyta o byt, lecz o metafizyczną drogę
pozwalającą podążającemu nią człowiekowi odkryć niepodważalną
prawdę. Obszar metafizyki to miejsce, w którym człowiek jako będąca
w nastroju egzystencja Dasein „poszukuje, rozwija, uzasadnia, przechowuje i przekazuje poznanie metafizyczne”100. Człowiek jest wolną egzystencją, wybiegającym poza czysty biologizm bytem, któremu udzielono
ek-sistencji – cechy wyłącznie ludzkiej, aczkolwiek będącej także nośnikiem czynnika animalitas101. Złączenie to pozwala nazwać człowieka
byciem bytu bądź bytem specyficznie ludzkim Dasein. O ile w filozofii
Heideggera człowiek jest egzystencją ku otwartości bycia, o tyle Cas99
„Mensch-Sein heißt sich selbst als endliches Dasein zeitigen; und nur, wer die
Endlichkeit menschlichen Daseins mit unbestechlicher Wirklichkeitstreue entdeckt
und ernst nimmt, kann überhaupt eine Beziehung gewinnen zur wahren Unendlichkeit, die ganz und garnicht im Weltsein beheimatet ist, sondern in einer ganzanderen
Dimension”. J. Pfeiffer: Existenzphilosophie eine Einführung in Heidegger und Jaspers.
Leipzig 1933. s. 35. Zob. J. Grondin: Hermeneutische Wahrheit? Zum Wahrheitsbegriff
Hans-Georg Gadamer. Königstein 1982, s. 70.
100
„Man wird sogar zugestehen, daß der Mensch in der Metaphysik insofern eine
besondere Rolle übernimmt, als er die metaphysische Erkenntnis sucht, entfaltet, begründet und bewahrt, überliefert – und auch verunstaltet”. M. Heidegger: Nietzsche.
Bd. II. Tübingen 1986, s. 129–130. Cyt. za polskim przekładem: Idem: Nietzsche. Tłum.
A. Gniazdowski. P. Graczyk, W. Rymkiewicz i in. Warszawa 1999, s. 125.
101
M. Heidegger: List o „humanizmie”…, s. 137.
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sirerowski abstrakcyjny, estetyczny humanizm pozwala poznać wartość
i wewnętrzną godność człowieka102.
Rozważając problem człowieka i jego jedności, Cassirer wykorzystuje
Cohenowską teorię monoteizmu i przywołaną przez niego treść II Księgi
Mojżeszowej. Marburczyk czerpie inspirację nie tylko z poczynionych
przez Cohena ustaleń na ramach zainteresowań matematyczno-fizycznych,
ale również z idei racjonalizacji religii oraz krytyki kultury. W konsekwencji autor Filozofii form symbolicznych „bada duchowy rozwój człowieka
wewnątrz całości organicznego życia”103. Wykorzystując historyczno-humanistyczne analizy Wilhelma Diltheya, dąży do zbadania duchowego
wnętrza człowieka, jego ducha, kultury i obyczaju104. Analizuje wnętrze
człowieka w odniesieniu do tradycji Plutarcha i Tacyta. Przywołując
kulturowo-historyczne koncepcje włoskiego renesansu, wykorzystuje jego
ideologiczne motywy. Już w rozdziale pierwszym starałam się wykazać,
że Cassirer intensywnie czerpie z teorii humanizmu przeszłych epok –
zwłaszcza silnie oddziałującej na styl jego filozoficznego myślenia tradycji
renesansu, odrodzenia i romantyzmu. W XVIII stuleciu odradza się
w przekształconej wersji inspirujący Cassirera platonizm. Skupioną na
człowieku myśl filozof rozwija zarówno dzięki na nowo odczytanemu
Platonowi, jak i sile oświeceniowego obyczaju; w postaci formuły kształtującej ludzkiego ducha zgodnie z ideałem Humboldtowskiej – nakazującej
bogacić się w wolności – teorii polityki105. Cassirer uchwytuje moralną
atmosferę oświecenia i – jak zauważa Jürgen Habermas – kulturową
tradycję epoki Sturm und Drang. Tym samym reprezentuje „wykształcony świat europejskiego humanizmu”106. Kierunku, który, analizując
Ibidem, s. 157.
E. Cassirer: Leibniz’ System in seinen wischenschaftlichen Grundlagen. Bd. 1.
Berlin–Hamburg 2002, s. I380. Zob. E. Cassirer: Hermann Cohen. Worte gesprochen
an seinem Grabe am 7. APRIL 1918. In: Idem: Aufsätze und kleine Schriften (1902–1921).
Bd. 9. Berlin–Hamburg 2002, s. IX489–IX490.
104
Zob. E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft
der neueren Zeit. Bd. 2–5. Berlin–Hamburg 2002, s. 254–256.
105
E. Cassirer: Freiheit und Form. Bd. 7. Hamburg–Berlin 2002, s. 365.
106
D. Kaegi: Davos und davor – Zur Auseinandersetzung zwischen Heidegger und
Cassirer. In: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation…, s. 67–105. Por. J. Habermas: Der deutsche Idealismus der jüdischen Philosophen. In: Ders.: PhilosophischPolitische Profile. Frankfurt am Main 1981, s. 52. Zob. H. Paetzold: Ernst Cassirer –
102
103
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fakt ludzkiego istnienia, dąży do pojednania rywalizujących ze sobą
stanowisk logiki nauk przyrodniczych, osiągnięć retoryki i gramatyki
oraz psychologicznych i duchowych tez dotyczących człowieka. Uznanie
wobec ruchów literacko-filozoficznych i siły sentymentalno-romantycznej
demonstracji klasyki miesza się w antropologicznej filozofii Cassirera
z idealizmem107; także odrodzeniowym ideałem człowieka uniwersalnego
(homo universale), którego apologetami są Leonardo da Vinci oraz Leon
Battista Alberti. Wskazując na centralną pozycję człowieka, Cassirer podkreśla jego podwójną, logiczno-duchową naturę. Człowiek jest nie tylko
myślącym zwierzęciem rozumnym, ale nade wszystko istotą symboliczną,
dlatego konkretyzuje się w twórczym wykorzystywaniu symbolicznego
medium. Filozof ten interpretuje człowieka zgodnie z filozoficzno-humanistyczną kulturą Weimaru, aczkolwiek nieobca jest mu moralna filozofia
Christiana Wolffa, ujęta w postać relacji obligatio connata – obligatio
contracta.
Heidegger wskazuje natomiast na metafizyczną podstawę wszelkich
form humanizmu, ukrytą w pierwotnym zwrocie ζῷον λογον ἔχον –
zwierzę rozumne. Podkreśla przewagę metafizycznej animalitas nad
humanitas108. Cassirer, doceniając ideał animal rationale, kieruje się
oświeceniowym ideałem równowagi umysłu i ciała. Opisując trwałą zależność pomiędzy światem a człowiekiem, zaznacza jej niebezpośredni
charakter i jedyną możliwość poznania prawdy w oparciu o pierwotną
relację świat – człowiek109. Poszukuje warunków możliwości zachowania żywotności humanizmu. Fryburczyk, wychodząc od rzymskiej
formy humanizmu, nazywa ją teorią rozumienia człowieka i jego
istoty. Jego zdaniem humanizm czyni człowieka wolnym w jego człowieczeństwie ze względu na bycie. Sytuacja ta wymaga jednak zwrotu
ku dziejowej wykładni humanizmu poprzez wgląd w istotę ideału
humanitas humani. Idee włoskiego renesansu XIV i XV wieku traktuje
Von Marburg nach New York…, s. 103; E. Cassirer: Kants Leben und Lehre. Hamburg–
Berlin 2002, s. 78–79.
107
E. Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der
neueren Zeit…, s. II63–II65.
108
M. Heidegger: List o „humanizmie”…, s. 135–137.
109
E. Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 11–13. Berlin–Hamburg
2002, s. 100.
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jako alternatywę dla średniowiecznego barbarzyństwa scholastyki.
Wskrzesza perspektywę renescientia romanitatis, którą kojarzy z grecką
παιδεία.
Ewolucyjnym i niezwykle złożonym, hermeneutyczno-egzystencjalnym projektem ujęcia kwestii człowieka Heidegger wpisuje się w rodzące się dopiero schematy filozoficznego myślenia; intelektualnej
refleksji, której fundament stanowi faktyczne Dasein jako ontologiczna
podstawa i warunek możliwości człowieka jako bycia bytu. Ontologiczność rozważań stawia pytanie o możliwy sposób bycia jestestwa-Dasein.
Ontologiczna struktura tworzy podstawę bycia człowiekiem, natomiast
jego bycie wyróżnia się spośród wszystkich bytów specyfiką swego
istnienia110. Filozof wykracza poza dawną, kategorialną ideę podmiotu.
Pytając o ludzki podmiot istniejący na sposób bycia bytu – Dasein,
wkracza w nowy, dotąd nieznany obszar filozofii człowieka jako egzystencji, jestestwa będącego „byciem w drodze ku sobie”111. W ten sposób
dokonuje się proces otwarcia egzystencjalności egzystencji, w którym
egzystujące, aczkolwiek przedosobowe Dasein zyskuje obiektywną wiedzę na swój temat112. Ta aprioryczna baza wiedzy stanowi o możliwości
człowieka jako osoby.
Jak pisze John Caputo, człowiek w hermeneutycznej relacji Heideggera doświadcza siebie jako bytu wyróżnionego, bo rozumiejącego sens
własnego bycia, którego jest depozytariuszem113. Wskazuje na metafi„Das Dasein im Menschen bestimmt diesen als jenes Seiende, das, inmitten von
Seiendem seiend, zu diesem als einem solchen sich verhält und als dieses Verhalten zu
Seiendem wesenhaft anders in seinem Sein bestimmt wird denn alles übrige im Dasein
offenbare Seiende”. M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik…, s. 234.
Zob. C. Wodziński: Heidegger i problem zła. Warszawa 1994, s. 291.
111
M. Heidegger: Ontologie (Hermeneutik der Faktizität). In: Idem: Gesamtausgabe. Bd. 63. Frankfurt am Main 1988, s. 17. Por. W. Lorenc: Hermeneutyczne koncepcje
człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich. Warszawa 2003, s. 55.
112
„Die Existenz wird in der Weise des Ergreifens oder Versäumens nur vom jeweiligen Dasein selbst entschieden. Die Frage der Existenz ist immer nur durch das Existierenden selbst ins Reine zu bringen. Das hierbei führende Verständnis seiner selbst
nennen wir das existenzielle”. Por. M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 12–13.
113
Zob. J. Caputo: Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project. Indianapolis 1987, s. 96. Por. W. Lorenc: Hermeneutyczne koncepcje
człowieka…, s. 75.
110
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zyczną ideę existentia jako ekstatyczną obecność człowieka – sprawcy –
wewnątrz prawdy bycia. Bycia, któremu przysługuje ontologiczne
pierwszeństwo. Człowieka jako rozumiejącego siebie bycia egzystencji
zatroskanej, uwikłanej w sposób bycia określonego, nierzeczowego
egzystencjału. Rozumienie bycia to czynność człowieka jako egzystencji. Ludzkie bycie jest uzależnione od jego rozumienia; na procesie
jego rozumienia ufundowana jest, wolna od nastroju troski, ontologia
jestestwa – egzystencji autentycznej114. Usytuowanie ludzkiej egzystencji
w atmosferze trwogi czy troski czyni zasadnym sformułowany przez
ks. Józefa Tischnera zarzut wobec Heideggera jako „siewcy niepewności”115. Występując przeciwko spekulatywnej reifikacji człowieka,
fryburczyk przywołuje Jaspersowską koncepcję egzystencji transcendującej i Kierkegaardowskie rozumienie egzystencji jako osobowości
w komunikacji z innym (Kommunikation mit anderen)116. Jednocześnie
definiuje egzystencję na swój własny, systematyczno-wyjaśniający sposób, zależny od czasu i historii. Z czasem hermeneutyka rozumienia
bycia bytu jako jestestwa-Dasein dziejowego ustępuje miejsca wersji
rozumienia pretechnologicznego oraz nowożytnego – zamkniętego
w podmiocie – subiektywizmu117. Jego dyskurs, wobec nieznacznie
przebrzmiałych tez i języka wykładu Cassirera, bardziej przemawia do
jemu współczesnych. Heidegger zdaje się triumfować nad neokantystą
podejmującym próbę zwrotu ku archaicznej myśli minionych epok, ku
ideom antyku, średniowiecznego awerroizmu, naukowej tradycji włoskich uniwersytetów, ku literackiemu humanizmowi Dantego.
Zob. K. Sipowicz: Heidegger: degeneracja i nieautentyczność…, s. 51–54.
J. Tischner: Bycie sobą w perspektywie ontologicznej. „Aletheia” 1990, nr 1/4,
s. 278.
116
„Existenz im Sinne Kierkegaards, nur ohne den wesentlichen Bezug auf den
christlichen Glauben, das Christsein. Selbstsein als Persönlichkeit aus der Kommunikation mit anderen. Existenz in der Beziehung auf »Transzendenz«”. M. Heidegger:
Nietzsche. Bd. II…, s. 475, 478–479. Z filozofii Kierkegaarda fryburczyk przejmuje także
pojęcie okamgnienia, oznaczające właściwą współczesność człowieka.
117
Zob. M. Riedel: Słuchanie języka. Akromatyczny wymiar hermeneutyki. Tłum.
J. Żelazna. W: S. Czerniak, J. Rolewski: Hermeneutyczna tożsamość filozofii. Toruń 1994, s. 100. Zob. H.L. Dreyfus: Holism and Hermeneutics. „The Rewiev of Metaphysics” 1980, No. 1, s. 22. Por. W. Lorenc: Hermeneutyczne koncepcje człowieka…,
s. 68–69.
114
115
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Nadanie strukturze Dasein nastroju trwogi lub niepewności łączy
się z wykorzystaniem przez Heideggera założenia Nietzschego, który
zauważa, że to
my sami, współcześni […] należymy do tych, którzy wycofują włożone ongiś wartości. Obalenie dotychczasowych wartości nie wypływa ze ślepej żądzy zniszczenia i próżnego nowinkarstwa. […]
Powstać ma świat, który pozwoli człowiekowi na rozwinięcie swej
istoty z głębi własnej wartości118.
Autor estetycznego projektu kultury, stawiającego dionizyjskość na
równi z ideami apollińskimi, inspiruje Heideggera dzięki starożytnej
wizji człowieczeństwa cywilizacji helleńskiej119.
Myślicieli dzieli różny sposób widzenia roli filozofa. Historyczno-filozoficzny charakter wypowiedzi Cassirera oddającego cześć tradycji
humanistycznej rywalizuje ze skupionym głównie na budowaniu autorskiego projektu filozofii przekazem Heideggera. Cassirer jako historyk
myśli również tworzy własny, odkrywczy projekt filozofii, aczkolwiek
czyni to, przejmując idee przeszłości. Buduje własny program kulturowego symbolizmu jako teorii kultury. Wkłada człowieka w funkcjonalny schemat działania formy symbolicznej, do której zalicza między
innymi naukę w ujęciu matematyczno-fizycznym. Natomiast Heidegger,
choć zarzuca nauce „brak »jednoznacznej, ontologicznie zadowalająco
uzasadnionej odpowiedzi na pytanie o sposób bycia bytu, którym sami
jesteśmy«”120, nie odżegnuje się od myślenia właściwego naukowemu
oglądowi świata, przyznając mu rację orzekania o świecie na ontologicznym poziomie dyskursu. Ontologia jednak jedynie wtórnie decyduje
118
„Wir selbst, die Heutigen seines Zeitalters, gehören zu denen, die jene einstmals
hineingelegten Werte wieder herausziehen. Die Absetzung der bisherigen obersten
Werte entspringt nicht einer bloßen Sucht nach blinder Zerstörung und eitler Neuerung. […] Eine Welt soll werden, die jenem Menschen ermöglicht, der sein Wesen aus
seiner eigenen Wertfülle entfaltet”. M. Heidegger: Nietzsche…, s. 81. Cyt. za polskim
przekładem: Idem: Nietzsche…, s. 79.
119
E. Borowska: Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera. Warszawa 2008, s. 98.
120
M. Heidegger: Sein und Zeit…, s. 45–50.
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o rozwoju nauk pozytywnych121. Jak pisze Włodzimierz Lorenc, „po
drugiej wojnie światowej Heidegger czuje się jedynie zobowiązany do
zaznaczenia, iż nie idzie mu o gloryfikowanie barbarzyńskiej brutalności i że nie okazuje wcale pogardy najwyższym dobrom ludzkości,
tj. temu, co święte i wzniosłe (kulturze, nauce, godności człowieka)”122.
I Cassirer, i Heidegger stawiają w centrum rozważań kwestię humanizmu i ludzkiego bytu. Te zagadnienia wymagają zaangażowania rozumu
w taki sposób, by nie ograniczać rozumienia człowieka wyłącznie do
skrajnych wymiarów: biologicznego organizmu bądź formalizmu wykorzystującego abstrakcyjne, matematyczno-logiczne struktury. Obaj
odrzucają skrajne rozwiązanie. Obaj akcentują także znaczenie Innerlichkeit, niehedonistycznej cechy specyficznie kulturowej, chroniącej
przed duchową zapaścią123.
Myśliciele poszukują możliwych sposobów oceny nie tylko moralnej
kondycji człowieka; kieruje nimi potrzeba odkrycia – jak pisze Paul
Tillich – tajemnicy ludzkiego sposobu bycia bądź właściwej człowiekowi
głębi symbolicznej aktywności ludzkiego ducha124. Potrzeba świadomego
działania, łączącego materialną i ponadmaterialną sferę ludzkiego życia,
wskazującą na jego duchowo-bytowy status. Człowiek to artystyczny
twórca, istniejący jako deinotaton – byt nadzwyczajny, potężny, ale
i przerażający – rozpatrywany w perspektywie możliwości ugruntowania metafizyki; jego postrzeganie jako egzystencji współżyjącej z innymi
współtworzącymi kulturę graniczy z Heideggerowskim rozumieniem
człowieka jako samotnej egzystencji zagubionej w kulturze, jako groteski istnienia zredukowanego do „skończonego horyzontu zatroskanej
[zdegenerowanej – A.M.] krzątaniny codziennej”125. To sytuacja redukcji
„Zur Förderung der bestehenden positiven Disziplinen kann Ontologie nur indirekt beitragen”. Zob. ibidem, s. 52.
122
W. Lorenc: Hermeneutyczne koncepcje człowieka…, s. 97.
123
Zob. M. Kociuba: Tożsamość kulturowa cywilizacji europejskiej. O potrzebie aksjologicznej „metanoi”. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. XXVII, 3.
Lublin 2002, s. 40–41.
124
Zob. P.E. Gordon: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos…, s. 341–345.
125
E. Paczkowska-Łagowska: Posłowie tłumaczki. Ernst Cassirer jako historyk
idei. W: E. Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe. Tłum. E. Paczkowska-Łagowska.
Gdańsk 2008, s. 128.
121
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jako zdolności krytycznego myślenia, w którym w przekonaniu Cassirera zawiera się istota i prawda człowieka. Reakcję wymusza zaniepokojenie kondycją człowieka zanurzonego w nihilizmie stechnicyzowanej
kultury Zachodu, w której prawda bycia pozostaje ukryta oraz świadomość zapaści panującego systemu wartości, związana potrzebą odnowy
ideału człowieczeństwa w duchu humanizmu bądź jako wydarzającego
się bycia bytu.

5.5.

Rozdroże kultury a kultura techniki

Stworzone przez Cassirera i Heideggera koncepcje człowieka implikują sposób i specyfikę rozumienia kultury – duchowej sfery życia,
która w systemie marburczyka jest rozpatrywana z funkcjonalno-apriorycznego, a zarazem historycznego punktu widzenia, natomiast
w perspektywie filozofii Heideggerowskiej jest ufundowana na podstawach ontologii fundamentalnej. Diagnoza kultury, stanowionej przez
układ relacyjnych zależności i stawiającej w centrum badań problem
sposobu bycia człowieka wobec wytworu ducha, wynika z rozważań
dotyczących znaczenia i przeznaczenia ludzkiego bytu. Jego istotę
tworzy duch i będąca wynikiem jego aktywności, wewnętrzna energia,
a nie racjonalno-techniczna, działająca pod wpływem siły odśrodkowej
natura, wyrażająca się w popędzie zmysłowo-materiałowym, mającym
konotacje stricte realizacyjne126.
Znaczenie czynnika fizjologiczno-zmysłowego wskazuje na fizyczną
obecność człowieka w technice za sprawą – jak Cassirer powtarza za
Ernstem Kappem – uprzedniego zaangażowania artefaktu jako odbicia
projekcji określonej części ludzkiego ciała, a więc źródłowego momentu
w rozwoju techniki, z którego bierze swój początek ludzka wytwórczość
jako przedłużenie ludzkiego bycia127. Także nieobojętny na sprawy
126
Por. E. Cassirer: Forma a technika. Fragmenty. W: Kultura techniki. Studia
i szkice. Red. E. Schütz. Tłum. I. Sellmer, S. Sellmer. Poznań 2001, s. 264, 265.
127
Por. ibidem, s. 267–268. Zob. E. Kapp: Grundlinien einer Philosophie der Technik.
Braunschweig 1877, s. 41.
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techniki Heidegger nakłania nowożytnego człowieka do stworzenia
istotowej relacji z techniką poprzez wcześniejszy zwrot ku rozległym
obszarom własnej istoty (samopoznanie) i refleksyjny namysł nad wytworem techniki w celu zamieszkania i zadomowienia się w niej. Pisze:
„myśląc, [człowiek uczy się – A.M.] zamieszkiwania w obszarze, w którym wydarza się zwinięcie przesłania bycia”128.
Dawniej technika bazowała na naturalnych wzorcach. Cassirer
powtarza tezy filozofii techniki Kappa, że oto przyrząd optyczny był
przedłużeniem oka, natomiast dłuto stanowiło projekcję ręki. Ten
tradycyjny, polegający na czerpaniu z wzorca sposób interpretowania
technicznej rzeczywistości zastępuje teraz autonomiczna funkcja,
niezależna od prób naśladowania organicznej natury. Technika podąża
własną drogą, opozycyjną wobec przyrody i pierwiastka naturalnego,
który odgrywa jedynie rolę trybiku w procesach nowoczesnej kultury,
jest jedynie ich symptomem. W nowych warunkach dzieło staje się
wyłącznie wynikiem pracy technicznej maszyny, w której ukrywa się
τέλος tego dzieła. Heidegger w greckim τέλος dostrzega techniczny proces dopełniania-ukańczania; zawiniania tego, co „jako tworzywo i jako
wygląd współzawinia”129 rzecz-przedmiot.
Działającym w cywilizacyjnym schemacie człowiekiem targają antagonizmy pomiędzy pracą ducha kultury a wywołującą głód towaru
i żądzę użycia wolą techniki130. Heidegger określa współczesnego mu
człowieka antycznym mianem – pozostającego pod wpływem causa
efficiens i skupionego na efekcie roboty – mistrza-fachowca, którego
praca polega na ποίησις przedmiotu i czynieniu go danym w gotowości. Proces twórczego wydobywania dotyczy współcześnie w równym
stopniu rękodzieła, jak i mającej stricte artystyczny charakter sztuki
oraz poezji. Wydobywanie jest nastawiającym wyzwaniem odkrywania
tego, co zakryte. Procesem zawierającym w sobie swoiście pojmowaną
poetyckość τεχνικόν-u obejmującego wytwory ludzkiej ręki i ludzkiego ducha131.
128
M. Heidegger: Zwrot. W: Idem: Technika i zwrot. Tłum J. Mizera. Kraków
2002, s. 53.
129
M. Heidegger: Pytanie o technikę. W: Idem: Technika i zwrot…, s. 228.
130
Por. E. Cassirer: Forma a technika…, s. 271, 281–282.
131
M. Heidegger: Pytanie o technikę…, s. 231–232.
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Współczesna, rozwijana zgodnie z ideami nowożytności technika
znamionuje dawną, właściwą platońsko-arystotelesowską tradycję
filozoficznej drogi postępowania, jak i wycofuje się z niej. Różnica ta
wiąże się ze zmianą znaczenia przedmiotu analizy132. Heidegger kojarzy
swoje stanowisko z techniką budowaną na fundamentach nazywanej
zwiastunem zestawu, nowożytnej wersji przyrodoznawstwa, zwłaszcza
nowożytnej fizyki133. Istotę współczesnej filozofowi techniki oddaje zestaw (Ge-stell): przesłanie bycia, właściwy współczesnej technice rodzaj
odkrywania i wyistaczania nastawianego świata; jako sytuacja, w której
wydarzająca się nieskrytość pozwala określić człowieka mianem uczestnika ustawiająco-nastawiającego przyrodę składu, skupiającego w sobie
wszystko to, co rzeczywiste, a jednocześnie wytworzone nie tylko poprzez ludzki czyn134.
Wtórując tezie Cassirera, Heidegger nazwie technikę miejscem pozbawiającym człowieka swobody. Obszarem, w którym wszelkie próby
neutralnych zachowań są aktywnym udziałem w instrumentarium
techniki rządzonym prawami determinizmu przyczynowo-kauzalnego.
Pracą człowieka, której celem jest poskromienie energii przyrody-składu, jej opanowanie i podporządkowanie poprzez wykorzystanie
twardej, nowożytnej technicznej aparatury eksploatacji. Człowiek
jako pasterz bycia przyjmuje rolę wyniosłego nastawiacza tego składu,
który jako zneutralizowany i policzalny obszar bezświatowości bytów-przedmiotów jest miejscem wyzucia z bycia135. Powściągliwy Cassirer
w polemice z Heideggerem traktuje temat łagodniej, angażując w rozważania nad kulturą refleksję Kanta dotyczącą poglądów Jeana-Jacquesa
Rousseau. Kierowana impulsem kultura naiwnego naturalizmu francuskiego filozofa wskazuje, wedle postulatu królewieckiego racjonalisty,
132
Heidegger odwołuje się do przykładu niemieckiej rzeki Ren, która w nowożytno-technicznej interpretacji jest rzeką z obracającą się turbiną produkującą prąd, natomiast Friedrich Hölderlin w swej poetyckiej wypowiedzi opisuje tę samą rzekę całkiem
inaczej. Różnica w sposobie wykładni, komentarza, opisu występuje pomiędzy podejściem naukowo-technicznym nowożytności a przekazem dzieła literackiego. Por.
ibidem, s. 234–235.
133
Ibidem, s. 224–225, 233.
134
Ibidem, s. 239.
135
K. Sipowicz: Heidegger: degeneracja i nieautentyczność…, s. 177–178.
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nową istotę i zadanie filozofii. Sformułowany przez Rousseau postulat
moralnej odnowy wymaga procesu reedukacji, kulturowej odnowy
realizowanej poprzez odrzucenie oświeceniowych ideałów rozumu oraz
zastąpienia lub zmitygowania ich nieskażonym rozumem rezonująco-odczuwającym136.
Przeniesienie rozważań nad kulturą Rousseau w obszar stricte intelektualnej myśli Kanta ma na celu wyznaczenie granic rozumu, a następnie
wskazanie warunków możliwości moralnej odnowy zagubionej w społeczeństwie jednostki. Jak pisze Cassirer, idee zwolennika naiwnego
naturalizmu wskazują Kantowi nową drogę filozoficznego postępowania,
w którym Dasein jako istnienie nie jest jedynie podmiotem kultury
rozsądku i wiedzy intelektualnej, lecz wiąże zmysłowość z tym, co inteligibilne, czyniąc sferę apriorycznego intelektu ludzkim przeznaczeniem.
W świetle prowadzonego rozumowania pojawia się zarzut, iż sfera
intelektu, wykorzystującego siłę apriorycznego symbolu, jako miejsce
realizowania się człowieka, jego istoty oraz obszaru wyszukiwania
i wskazywania sensu ludzkiego życia, cechą policzalności, tłumi ludzką –
uzewnętrznioną w sferze materialno-organicznej – żywiołowość, odpowiadając za procesy destrukcji kultury. Jej przejawem jest dokonujący się
w obszarze ludzkiej aktywności, ilościowy wzrost przedmiotów twórczej
pracy; w obszarze tym – jak Cassirer powtarza za Simmlem – skrywa
się ryzyko deregulacji oraz utraty jej priorytetowej wartości myślenia kontemplacyjnego, a w rezultacie utraty wolności i niezależności.
Destrukcyjność procesu kulturowego uzewnętrznia się bowiem w poczuciu niemożności zapanowania nad jej wytworem i w sytuacji przejęcia nad nim władzy. Presja – jedynie przejściowego i niedającego się
uchwycić – wytworu kultury rodzi poczucie niestabilności, zniszczenia
i braku samoodpowiedzialności137. Zaistniała sytuacja czyni z procesów
136
E. Cassirer: Kant i Rousseau. W: Idem: Rousseau, Kant, Goethe…, s. 23. Paradoksalnie swoisty porządek, a zarazem chaos filozofii Jeana-Jacques’a Rousseau porównuje Kant, a za nim Cassirer, do prostoty i pewnych prawidłowości w fizyce Isaaca
Newtona. Por. E. Cassirer: Leibniz’ system in seinen Wissenschaftlichen Grundlagen.
Hamburg, Berlin 2002, VIII3–VIII4; E. Rzadkowska: Wstęp. W: J.J. Rousseau: Wyznania. Tłum. T. Żeleński. Warszawa 1978, s. 21–23.
137
Zob. G. Simmel: Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Idem: Gesamtausgabe. Bd. 14. Frankfurt am Main 1996, s. 385–416. Zob. E. Cassirer: Tragedia kultury.

5.5. Rozdroże kultury a kultura techniki

kulturowych procesy stricte cywilizacyjne, w których stechnicyzowany
obszar ludzkiego działania jawi się – według Heideggera – jako narzędzie instrumentalnego panowania, jako zreifikowany świat racjonalnego manipulowania materialnymi elementami składu-zestawu138. Wytwory techniki przynależą jedynie do świata rzeczy: sfery res. Właściwa
dla techniki cecha poznania teoretycznego każe zrezygnować „z wszelkiego wyrazu na rzecz wyniesienia do ściśle »obiektywnej« sfery czystej
ważności”139. Materią techniki kieruje konstruktor próbujący okiełznać
ją prawami fizyki140.
Tymczasem każda kultura powinna pozostawać w granicach określonych wartości, które uzewnętrznia jej materialny wytwór: przedmiot
kultury, uchwytywany w powiązaniu struktury podmiotu (Da-sein)
z jakościowym uposażeniem przedmiotów (So-sein). Twórczy proces
powstawania kultury znamionuje dialektyczny, wzrastający charakter
kulturowej świadomości jej podmiotu, indywidualność jego duszy
i charakteryzująca go subiektywność zderza się z obiektywnym duchem kultury, zawierającym w sobie treści wniesione w jego granice
przez Innego. Treści te nie są jednak ani jednolite, ani jednoznaczne,
decydując o ludzkim dramacie w niedającej się okiełznać kulturze. Ich
różnorodność czyni z kultury nieharmonijnie rozwijający się i pełen
antagonizmów obszar ludzkiej aktywności. W napięciu pomiędzy
obiektywnym światem kultury a koniecznością rezygnacji z własnej,
psychiczno-duchowej indywidualności ukrywa się właściwa tragedia
kultury.
Tragiczna sytuacja przejawiająca się chęcią połączenia życia podmiotu
z siłą obiektywnej wartości kultury wynika – jak za Ludwikiem Klage-

Tłum. K. Łukasiewicz, K. Krzemieniowa. W: Kultura i tragiczność. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze” X. Red. K. Łukasiewicz, D. Wolska.
Wrocław 2007, s. 38–58.
138
Zob. M. Heidegger: Gelassenheit. Pfullingen 1960, s. 25–28. Zob. A. Kiepas:
Człowiek a technika w tradycyjnej i najnowszej filozofii techniki. W: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji
czterdziestolecia pracy nauczycielskiej. Red. J. Bańka. Katowice 1998, s. 94.
139
E. Cassirer: Forma a technika…, s. 180.
140
Por. ibidem, s. 279–281.
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sem powtarza Cassirer – z próby wydzielenia ducha z rytmu życia141.
Neokantysta pisze:
treści, z których Ja powinno zorganizować własny, jednolity świat,
nie należą tylko do niego; są jedynie mu dane z przestrzennego,
czasowego, idealnego świata zewnętrznego; są jednocześnie treściami innych światów – społecznego i metafizycznego, pojęciowego i etycznego i w nich mają formy i związki, z którymi to właściwie Ja nie chce się pokrywać. Na tym polega prawdziwa tragedia
kultury142.
Jedynym sposobem jej zapobieżenia jest zrozumienie istotności
podmiotowego Ja w różnorodności ścierających się ze sobą kultur oraz
świadomość, że w obrębie jednej kultury jej wytwory są nietrwałe.
Ich stałość zapewnia wzajemne przenikanie się treści kulturowych,
odkrywanie głębszych sensów i poszukiwanie pojednawczego katharsis
w kulturowej tradycji przeszłości. Przykładem jest choćby wypracowana
przez Aby Warburga, bazująca na zmianie i trwałości historia sztuki
plastycznej włoskiego renesansu czy próba treściowo-stylistycznego
ujednolicenia sztuk Benedetta Crocego143. Odnawianie przeszłych form
życia i nadawanie im wciąż nowego wymiaru zapewnia trwałość kultur.
Świadczy również o wartości tradycji jako niewyczerpanego źródła
postępu, w którym swoje miejsce znajduje antyczna myśl Petrarki;
przekształcony hellenizm holenderskiego filologa Erazma z Rotterdamu; myśl podważającego feudalny porządek zwolennika reformacji
François Rabelais’go; dzieła dramaturga, autora klasycystycznej tragedii
Por. ibidem, s. 264. L. Klages: Vom kosmologischen Eros. München 1922, s. 45.
Zob. H. Kern: Von Paracelsus bis Klages: Studien zur Philosophie des Lebens. Berlin
1942.
142
G. Simmel: Philosophische Kultur. Leipzig 1911, s. 251. Cyt. za: E. Cassirer: Tragedia kultury…, s. 41. Por. „Denn jene Verfestigung die das Leben in den verschiedenen Formen der Kultur, in Sprache, Religion und Kunst erfährt, bildet alsdann nicht
schlechthin den Gegensatz zu dem, was das Ich kraft seiner eigenen Natur verlangen
muß, sondern sie bildet eine Voraussetzung dafür, daß es sich selbst in seiner eigenen
Wesenheit findet und gesteht”. E. Cassirer: Fünfte Studie. Die Tragödie der Kultur.
In: Idem: Zur Logik der Kulturwissenschaft…, s. 107–108.
143
E. Cassirer: Tragedia kultury…, s. 45.
141
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Pierre’a Corneille’a czy idee teoretyka sztuki Johanna Joachima Winckelmanna144. Sztuka nie jest jedynie zbiorem wytworów, lecz miejscem
połączenia z językiem. Wraz z językiem staje się ona miejscem antropogenezy, obszarem ludzkiej kreacji, istotnym stadium stawania się
człowiekiem. Historyczno-filozoficzny namysł nad kulturą zaznacza
się również w myśli fryburczyka, który osiemnastowieczną tradycję
Winckelmanna, Goethego i Schillera nazywa ważnym studium humanitatis. Tradycję humanizmu poszerza o metafizykę jako jego konieczny
warunek. Wskazuje na metafizyczny charakter wszelkich postaci humanizmu, który sam w sobie przesłania problem relacji istoty człowieka
z byciem145. Dlatego humanizm związany jest z metafizyką. Działający
w kulturze metafizyczny duch nieodkrytej transcendencji stanowi siłę
dośrodkową, w technice działa siła odśrodkowa ukierunkowana na
działania dokonujące się na zewnątrz.
W złączeniu obu sfer – podmiotów kultury z jej wyposażonym
w treść przedmiotem – dokonuje się kulturowy proces duchowej
komunikacji jako wzajemnego, wspólnotowego przekazywania sobie
interpretowanych treści146. Komunikacja kulturowa polega na przekazywaniu przesłania włączonego w proces twórczy dzieła/medium kultury
Innemu, który czyni je ważnym przedmiotem własnego życia. Postępowanie takie zapobiega ewentualnej regresji kultury (tragedii kultury).
Różnorodność form kultury tworzy „sobie do pewnego stopnia nowe
Znamienną kulturą przeszłości jest, zdaniem Cassirera, antyk, którego idee
w nieco zmienionej postaci rozwijają się – począwszy od średniowiecza – w kolejnych
epokach i sferach kultury. Idee starożytne przenikają do dzieł literackich i sztuk plastycznych. Helleńskie cechy posiada zarówno renesans karoliński, jak i średniowieczna
szkoła w Chartres, której tezy bywają nazywane średniowiecznym renesansem. Zob.
E. Cassirer: Fünfte Studie. Die Tragödie der Kultur…, s. 112, 113. Idem: Tragedia kultury…, s. 45, 47.
145
M. Heidegger: List o „humanizmie”…, s. 135.
146
„Durch Rousseau sieht sich Kant vom bloßen Intellektualismus befreit und auf
einen neuen Weg gewiesen. Er glaubt nicht länger, daß eine Streigerung und Verfeinerung der intellektuellen Kultur alle Rätsel des Daseins lösen und alle Schäden der
menschlichen Gesellschaft heilen könne. […] Ihr einfaches Da-sein und So-sein würde
offenbar keineswegs hinreichen, um diese ihre representative Bedeutung zu erklären”.
E. Cassirer: Fünfte Studie. Die Tragödie der Kultur…, s. 103, 108. Zob. Idem: Tragedia
kultury…, s. 39, 42–43.
144
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ciało, które należy wspólnie do wszystkich”147. Wytwór kultury jako indywidualne przeżycie twórcy i swoiste dzieło aktywnego ducha jest nośnikiem swego rodzaju totalności. Jednocześnie obszar kultury może stać
się, wedle Cassirera, miejscem urzeczywistniania ludzkiej wolności jako
spontaniczności, obszarem możliwości uzewnętrznienia żywiołowego
ducha. Współczesna kultura powinna zrzucić z siebie piętno instrumentalnej techniki poprzez jej dematerializację, humanizację i etyzację. To,
co techniczne, należy włączyć w świadomość duchowo-moralną. Tylko
w taki sposób może powstać harmonia między ludzką słabością a próbą
zorganizowania natury148.
Zdaniem Heideggera kultura, jako obszar decydujący wraz z koncepcją ludzkiej natury o rozumieniu humanizmu, sama w sobie skrywa
materię prześwitu, a zarazem zarządza nią, czyli tym, co odkryte. Tym
samym wolność człowieka wyraża się udziałem w odkrywaniu, otwarciem na transcendencję, znajduje upust w „uspokojeniu w stosunku do
rzeczy”149. Człowiek jest wolny na tyle, na ile bierze udział w odkrywaniu tego, co zakryte; „staje się tym, który słyszy, lecz nie podległym,
który słucha”150.
Debata w Davos, jak i późniejsze relacje obu filozofów ujawniają zarówno zbieżności, jak i rozbieżności ich poglądów. Obaj wychodzą poza
doktrynę ścisłego neokantyzmu, by w autorskich projektach filozofii dowodzić swych racji. Tematykę stricte Kantowską łączą z rozważaniami
nad kulturową sprawnością człowieka: dysonansem skończoności i nieskończoności, koncepcją wolności i nastroju trwogi, Boga oraz Prawdy.
Cassirer nobilituje w dyskusji poznawczą władzę intelektu/rozumu,
kultury ducha i tradycji humanizmu, natomiast Heidegger wysuwa
„Das liegt daran, das die Menschheit sich in ihrer Sprache, ihrer Kunst, in allen
ihren Kulturformen gewissermaßen einen neuen Körper geschaffen hat, der allen gemeinsam zugehört”. E. Cassirer: Fünfte Studie. Die Tragödie der Kultur…, s. 127. Cyt.
za polskim przekładem: Idem: Tragedia kultury…, s. 58.
148
Por. E. Cassirer: Forma a technika…, s. 283, 284. Zob. A. Kiepas: Nauka – technika – kultura. Katowice 1984, s. 131–145. Zob. A. Marek-Bieniasz: Czy we współczesnym świecie racjonalność jest zagrożeniem dla moralności? W: Człowiek wobec wyzwań
racjonalności. Red. A. Kiepas. Katowice 2002, s. 118–123.
149
M. Heidegger: Gelassenheit…, s. 25.
150
M. Heidegger: Pytanie o technikę…, s. 243.
147
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postulat wyzbycia się „idoli humanizmu, żądając rozpoznania nicości
i faktu bycia-w-świecie”151. Obaj, powtarzając za Kantem pytanie: czym
jest człowiek?, umiejscawiają go w różnych perspektywach badawczych
sięgających symbolicznie rozumianej filozofii kultury. W przypadku
Cassirera analizy kultury stanowią część rozważań nad aspektami
Geistesgeschichte, problemem hermeneutyki, obejmując także kulturoznawcze badania lingwistyczne oraz strukturalizm. W przypadku
Heideggera perspektywę badania kształtuje rodząca się myśl egzystencjalna oraz uzupełniająca ją negacja zastanej tradycji filozoficznych
dociekań nad wykładnią metafizyki jako zapoznającej bycie.
151

P.E. Gordon: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos…, s. 200.
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Podjęta w niniejszej monografii próba porównania dwóch wyjątkowych intelektualnych postaw i niezrównanych filozoficznych stanowisk:
Ernsta Cassirera i Martina Heideggera służyła potwierdzeniu tezy o prawomocności mówienia o epistemologicznym i ontologicznym wymiarze
neokantyzmu. Historyczne, a zarazem problemowe ujęcie tematu pozwoliło dostrzec różnice historyczno-filozoficznych fundamentów obu
koncepcji oraz – w następstwie prowadzonych analiz – opisać procesy
tworzenia autorskich, niezwykłych projektów filozofii.
Moim celem było także ukazanie samodzielnych i niepowtarzalnych
neokantowskich konstruktów intelektualnych w perspektywie refleksji
nad filozofią Immanuela Kanta. Poprzez przywołanie wykładni myśli
autora Krytyki czystego rozumu, jaką zaproponowali – osobno – Cassirer
i Heidegger, zweryfikowałam zawartą w tytule książki tezę o możliwości
mówienia o neokantyzmie w wersji epistemologicznej i ontologicznej,
z zaznaczeniem, że o ile wersja pierwsza, akcentując znaczenie logiki
transcendentalnej i aprioryzmu, skupia się na krytyce poznania i humanizmie, w centrum którego stoi człowiek symboliczny, o tyle wersja
druga, podkreślając znaczenie estetyki transcendentalnej i zmysłowości,
koncentruje się na ontologii jako wersji metafizyki humanistycznej.
Uwzględniając te aspekty, chciałam niejako potwierdzić żywotność,
aktualność i wielowymiarowość myśli Immanuela Kanta. Doniosłość
jego systemu filozoficznego sprawia, że stał się on cenną inspiracją
dla dwóch największych klasyków filozofii XX wieku: Cassirera jako
filozofa faktu nauki i kulturowego symbolizmu oraz Heideggera jako
filozofa fenomenologicznej hermeneutyki i mocno akcentowanej ontologii fundamentalnej. Zwrot ku badaniom Heideggerowskiej ontologii nie
tylko uwydatnił temat Heideggerowskiego neokantyzmu, ale i przeniósł
refleksję w obszar postneokantyzmu1.
Zob. A.J. Noras: Postneokantyzm wobec Kanta. „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”. 2004, XVI, s. 79–88. Zob. A. Pietras: W stronę ontolo1
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Ponieważ „pytanie o postneokantyzm, wymaga [uprzedniej – A.M.]
odpowiedzi na pytanie o sam neokantyzm”2 i system Kanta, jednym
z przyświecających mi w trakcie przygotowywania rozprawy zadań
było uwzględnienie przejścia od wczesnej – znaczonej neokantyzmem –
teorii logicznej, poprzez ontologię egzystencji, aż do transcendentalnych
pytań o rzeczowość rzeczy, mających świadczyć o postneokantyzmie
Heideggera.
Innym moim zamierzeniem było przybliżenie czytelnikom ewolucji
myśli Cassirera. Uznałam, że wielowymiarowość i wyjątkowość dorobku
tego inspirującego się przyrodoznawstwem, naukami ścisłymi i szczegółowymi filozofa kultury zasługuje na szczególną uwagę w Polsce doby
XXI wieku. Potwierdzają to liczne w ostatnich latach polskie przekłady
dzieł Cassirera, a także coraz więcej wydań literatury przedmiotowej
poświęconej tematyce transcendentalizmu w jego ujęciu oraz krytyce
poznania marburskiej szkoły neokantyzmu3.
Podjęłam badania Kantowskich i neokantowskich źródeł w filozofii Cassirera i Heideggera, wskazując na naukowy, matematyczno-przyrodoznawczy charakter krytycyzmu pierwszego z wymienionych
myślicieli oraz niepsychologiczne i wartościujące logikę znamiona krytycyzmu drugiego.
O ile możliwość weryfikacji tezy o neokantowskim, ściśle marburskim, rozwijanym zgodnie z zamysłem Hermanna Cohena i Paula
Natorpa, rygoryzmie uprawiania filozofii przez Cassirera nie budziła
moich większych obaw, o tyle teza o neokantyzmie w myśli Heideggera
już tak. Pisze się bowiem o tym problemie niewiele, a nierzadko wręcz
całkowicie się go ignoruje bądź o nim zapomina, skupiając się wyłącznie
na analizach przedstawionych przez filozofa w Byciu i czasie.
Pragnąc zrehabilitować neokantowską fazę intelektualnych analiz
Cassirera i Heideggera, w dysertacji powróciłam do idei, które towarzyszyły obu uczonym na początku ich filozoficznej drogi. Pierwszy
odzwierciedlił tę fazę refleksji w panmetodycznym i panlogicznym
gii: Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii.
Kraków 2012.
2
A.J. Noras: Postneokantyzm wobec Kanta…, s. 80.
3
Zob. P. Parszutowicz: Filozofia jako krytyka poznania. Wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera. Warszawa 2013.
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projekcie filozofii, drugi przejął idee neokantyzmu, uczestnicząc w seminarium badeńczyka Heinricha Rickerta. Odwołałam się również do
analiz Zweiweltentheorie oraz studiów dotyczących powszechnie znanego problemu tego, co jest, i tego, co ma ważność/obowiązuje w ujęciu
Rudolfa Hermanna Lotzego oraz Emila Laska.
Usiłowałam potwierdzić związki Heideggera z neokantystami, a zarazem ukazać wyjście filozofa poza neokantyzm, o którym to wyjściu decyduje właśnie jego ontologiczna (metafizyczna) wykładnia myśli Kanta.
Jej specyfika tak dalece odbiega od pierwotnych wytycznych Kanta, że
z postulowanego komentarza do jego filozofii staje się dla autora Dróg
lasu indywidualnie rozplanowanym systemem filozofii transcendentalnej, wyposażonym w zespół autorskich, niekantowskich pojęć.
W przypadku filozofii Cassirera neokantyzm – jak sugeruję, a następnie staram się dowieść – nie budzi wątpliwości. Jednak próba nadania
uczonemu miana postneokantysty może wydawać się kontrowersyjna,
albowiem jeżeli w obręb postneokantyzmu wchodzą wyłącznie ontologiczne wykładnie myśli Kanta, to myśl Cassirera jako najznamienitszego
ucznia epistemologicznej, marburskiej szkoły neokantyzmu nie spełnia
ontologicznej klauzuli postneokantyzmu.
Świadoma tego dylematu podjęłam jednak starania, by wykazać, że
także system Cassirera spełnia – aczkolwiek w niewielkim stopniu –
warunek klauzuli postneokantyzmu. Usiłowałam dowieść, że jest tak,
o ile przedmiotem badań uczynimy teorię kultury marburczyka: postneokantyzm ujawnia bowiem swoją śladową obecność w jego późnej
refleksji, w której dominuje namysł nad kulturowym symbolizmem,
poprzedzony zmianą metodologiczną polegającą na podkreśleniu
priorytetu kwalitatywnego nad dotychczasowym, kwantytatywnym.
Zmiana ta wyraża się w nadaniu poznawczej wartości wewnętrznej –
emocjonalnej i wolicjonalnej – sferze człowieka, który teraz stając się
bytem ujętym holistycznie, przestaje być wyłącznie transcendentalnym podmiotem w matematyczno-fizycznym procesie rozpoznawania
i określania warunków poznania.
W ten sposób chciałam wykazać, że człowiek in toto, jako racjonalne
animal symbolicum, nadaje znaczenia wywiedzione z apriorycznego
intelektu zmysłowo-materialnemu dziełu kultury, wyrażającemu się
w formie konkretnego bytu. Poprzez wykazanie istnienia ujawniającego
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się metodologicznego dualizmu ontologicznego późnej refleksji Cassirera, ujawnionego w bycie dzieła kultury (to znaczy w ontologicznie
ujętym dziele kultury) próbowałam dowieść tezy o postneokantyzmie
autora Filozofii form symbolicznych. Nieprzypadkowo opisałam także
jego angażowanie w autorski projekt filozofii refleksji historyczno-filozoficznej daleko wykraczającej poza ścisły Kantowski transcendentalizm.
Sprzeciw wobec doktryn materialistycznych i laickiego modelu wiedzy
pozytywistycznej idzie w parze z umiłowaniem Diltheyowskiego ideału
Geisteswissenschaften, wiarą w tradycje humanizmu i budowaniem na
ich gruncie definicji samoświadomego człowieka: ludzkiego bytu, który
w równym stopniu kształtują wartości renesansu, oświecenia i romantyzmu. Definicję tę wykorzystują nie tylko dawni, ale i współcześni
kulturoznawcy: Alfred Louis Kroeber, Clyde Kluckhohn i Max Weber.
Kulturoznawcze inspiracje Cassirera sięgają nawet – co usiłowałam
wykazać – teorii strukturalistycznych, potwierdzając głębię i żywotność
jego doktryny4.
Nie inaczej było w przypadku analizy programu filozoficznego Heideggera. Także i tu starałam się wykazać, że wychodząc poza badeńską
wersję neokantyzmu, powołuje się on na logiczne teorie Johna Stuarta
Milla, Hansa Driescha, Christopha Sigwarta, Alexandra Pfändera;
podejmuje refleksję fenomenologiczną inspirowaną dokonaniami
Franza Brentana i Edmunda Husserla; analizuje zagadnienie dziejowości, której źródła leżą w myśli Wilhelma Diltheya i Hansa L. Paula
Yorcka von Wartenburga; włącza w rozważania hermeneutykę, którą
w następstwie bycia instrumentarium kultury wykorzystuje sam Hans-Georg Gadamer. Opis wczesnej myśli Heideggera stał się dla mnie
również przyczynkiem poparcia twierdzenia, że Heidegger, prezentując
ideę człowieka jako bycia bytu Dasein, zapoczątkowuje problematykę
egzystencjalną inspirowaną filozofią Sørena Kierkegaarda, a rozwijaną
w poheideggerowskim projekcie przez Emmanuela Levinasa i innych
filozofów XX wieku. Zwróciłam uwagę na dokonujący się w myśli fryburczyka zwrot, który każe mu powielić pytanie o bycie bytu i prawdę
teraz ziszczającą się w przedsokratejskim Ereignis jako wydarzaniu, opiZob. B. Recki: Der Tod, die Moral, die Kultur. In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation. Hamburg 2002, s. 106–116.
4
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sywanym w lirycznej twórczości poetów: Friedricha Hölderlina, Georga
Trakla i Rainera Marii Rilkego.
Analizę historyczno-systematyczną zamknęłam porównaniem postawy niechęci Heideggera wobec neokantowskiego idealizmu szkoły
marburskiej, zwłaszcza Cohenowskiego Erkenntnislehre, ze stworzonym
przez Cassirera projektem kultury i ujęciem człowieka w perspektywie
szeroko pojętej myśli humanistycznej5. Starałam się zaakcentować, że
sformułowana przez Heideggera krytyka programu szkoły marburskiej
dotyczy niedostatecznie akcentowanej roli transcendentalnej wyobraźni
jako wspólnego rdzenia naoczności i myślenia; pragnęłam również
podkreślić znaczenie wyobraźni jako narzędzia zapewniającego jedność
poznania. Dlatego ukazałam fryburczyka uwypuklającego brak naoczno-zmysłowego pierwiastka w poznaniu, który Cohen zastępuje władzą
apriorycznego intelektu.
Niechęć autora Bycia i czasu okazywana wobec panmetodycznego
projektu szkoły Cohena i Natorpa nie idzie w parze z faktem, że poprzez
filozofię kultury Cassirer wprowadza do swojej refleksji wyobraźnię,
będącą składnikiem myśli obu konkurujących ze sobą systemów filozofii. Różnica polega jedynie na tym, że Cassirer głosi prymat wyobraźni
myślenia przed naocznością, zaś Heidegger odwraca ten porządek. Na
dowód przytoczyłam argumenty: pierwszeństwo naoczności w programie Heideggera tłumaczy skończoność człowieka, której przeczą
filozoficzne przesłanki Cassirera. Marburczyk jako spadkobierca
Cohenowskiego idealizmu, uwzględniając zmysłowy czynnik poznania,
głosi jakościowy priorytet myślenia i nieskończoności człowieka. Nieskończoność ta przejawia się w procesie poznania przyjmującego status
Natorpowskiej idei wiecznego fieri.
Nie pominęłam również problematyki stricte metafizycznej, jaką
obaj myśliciele podejmują w związku z filozofią Kanta. Konkluzja,
choć pozostawia wątpliwości, jest następująca: oto jeden rdzeń metafizyki Kanta, za sprawą odmiennych wykładni Cassirera i Heideggera,
rozrasta się w dwóch różnych kierunkach; wspólne analizowanie
przez uczonych problemu metafizyki idzie w parze z jego różną interpretacją. O ile Cassirer, odrzucając substancjalno-dogmatyczną
5

Zob. M. Brelage: Studien zur Transcendentalphilosophie. Berlin 1965, s. 188–198.
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wersję metafizyki Arystotelesa, opowiada się za jej krytycznym
ujęciem w postaci nauki o granicach ludzkiej wiedzy, o tyle Heidegger utożsamia nową metafizykę z ontologią fundamentalną jako
teorią bycia bytu Dasein, niezależną od koncepcji antropologiczno-kulturowych.
W rezultacie prowadzenia analiz porównawczych przyjęłam, że
rozważania nad strukturą człowieka obaj filozofowie wiążą z problemem wolności. Heideggerowską koncepcję wolności oddaje otwarty
na wszelki byt człowiek ujęty w strukturę Dasein, natomiast Cassirer
interpretuje to pojęcie zgodnie etyczno-humanistycznymi ideami
przeszłości, w szczególności z wolnościowymi tendencjami doby
oświecenia6. Zaznaczyłam też, że rozbieżność wykładni dotyczy nie
tylko metody interpretacji problemów filozoficznych, ale także różnic
terminologicznych niesprowadzalnych do siebie języków. Ich odrębność
implikuje różne definicje kultury i techniki. Cassirer nazywa kulturę
nowym, kształtowanym w materii języka i sztuki, wspólnym ciałem
ludzkości. Z kolei Heidegger, wiążąc kulturę z techniką, nadmienia, że
ludzkość zapomniała, iż cecha Innerlichkeit to własność kultury ducha.
W związku z tym współczesna kultura/technika to jedynie odkrywanie
ustawiająco-nastawiające skład.
Mając świadomość niewyczerpania tematu, podjęłam jedynie próbę
scharakteryzowania filozoficznej relacji Cassirer – Heidegger. Mankamenty i niedostatki pracy wynikają być może z towarzyszącej mi na
każdym kroku aspektowości prowadzonych analiz, dlatego omówione
zagadnienia pozostawiam otwarte do dalszych badań. Puentując skłonna
jestem powtórzyć za Peterem Gordonem, że relacja Cassirera z Heideg„Nun bleibt aber diese Freiheit bei Heidegger eigenartig unterbestimmt, und zwar
gerade was den Entwurfscharakter des Daseins betrifft. Diese Unterbestimmtheit des
entschlossenen ‘freiwerden für’ bringt der bekannte Freiburger Studentenwitz aus jenen Tagen – ich bin entschlossen, nur weiß ich nicht wozu – treffend auf den Punkt.
Dem entgegen ist bei Cassirer die Freiheit zu… klar bestimmt, und zwar durch die
ethischen und humanitären Ideen der Aufklarung. Freiheit ist für Cassirer als eine Freiheit zu den Ideen zu verstehen, als die Freiheit, sich selbst unter eine Idee zu stellen
und sich auf ein ethisches Ziel hin zu orientieren”. P.A. Schmid: Ebdlichkeit und Angst.
Heidegger und Cassirer 1929 in Davos. In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger.
70 Jahre Davoser Disputation…, s. 146.
6
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gerem „trwale przynależy do historii myśli filozofii kontynentalnej”7,
zaś duża różnica zdań obu myślicieli odwodzi od całkowitego zaspokojenia potencjalnego czytelnika, zwłaszcza w sposobie wykładni dorobku
Immanuela Kanta. Jednocześnie arbitrem decydującym w sprawie
wzajemnych animozji obu filozofów oraz ujawniających się między nimi
różnic głoszonych stanowisk pozostanie filozoficzno-intelektualna myśl
przyszłości.
P.E. Gordon: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos. Cambridge–London
2010, s. 364.
7

313

Bibliografia

Teksty źródłowe oryginalne
Ernst Cassirer
Aufsätze und kleine Schriften. Bd. 9. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke.
Hamburg–Berlin 2002.
Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit.
Berlin 1906.
Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit.
Bd. 1. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Bd. 2–5. Hamburg–Berlin
2002.
Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit.
Bd. 2. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Bd. 2–5. Hamburg–Berlin
2002.
Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit.
Bd. 3. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Bd. 2–5. Hamburg–Berlin
2002.
Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit.
Bd. 4. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Bd. 2–5. Hamburg–Berlin
2002.
Die Grundlegung der Geistedwissenschaften. In: E. Cassirer: Erkenntnis,
Begriff, Kultur. Herausgegeben, eingeleitet sowie mit Anmerkungen und
Registern versehen von R.A. Bast. Hamburg 1993, s. 137–161.
Erkenntnistheorie nebst den Grenzenfragen der Logik. In: E. Cassirer: Erkenntnis, Begriff, Kultur. Herausgegeben, eingeleitet sowie mit Anmerkungen und Registern versehen von R.A. Bast. Hamburg 1993, s. 1–79.
Erkenntnistheorie nebst den Grenzenfragen der Logik und Denkpsychologie. In:
E. Cassirer: Erkenntnis, Begriff, Kultur. Herausgegeben, eingeleitet sowie
mit Anmerkungen und Registern versehen von R.A. Bast. Hamburg 1993,
s. 77–153.
Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte. Bd. 7. Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Bd. II–V. Berlin–Hamburg 2002.

316

Bibliografia

Geist und Leben. Schriften zu den Lebensordnungen von Natur und Kunst,
Geschichte und Sprache. Leipzig 2003.
Goethe und geschichtliche Welt. Berlin 1932.
Heinrich von Kleist und die kantische Philosophie. In: E. Cassirer: Idee und
Gestalt. Darmstadt 1971.
Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers
Kant-Interpretation. „Kant-Studien” 1931, Bd. 36, s. 1–26.
Kant Leben und Lehre. Bd. 8. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Hamburg–Berlin 2002.
Kant’s Life and Thought. Transl. J. Haden. New Haven–London 1981.
Leibniz’ System in seinen Wissenschaftlichen Grundlagen. Bd. 1. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Hamburg–Berlin 2002.
Naturalistische und humanistische Begründung der Kulturphilosophie. In:
E. Cassirer: Erkenntnis, Begriff, Kultur. Herausgegeben, eingeleitet sowie
mit Anmerkungen und Registern versehen von R.A. Bast. Hamburg 1993,
s. 231–261.
Philosophie der symbolischen Formen. Die Sprache. Bd. 11–13. In: Ernst Cassirer
– Gesammelte Werke. Hamburg–Berlin 2002.
Philosophie der symbolischen Formen. Das mythische Denken. Bd. 11–13. In:
Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Hamburg–Berlin 2002.
Philosophie der symbolischen Formen. Phänomenologie der Erkenntnis. Bd. 11–
13. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Hamburg–Berlin 2002.
Philosophie der symbolischen Formen. Zur Metaphysik der symbolischen Formen. Hamburg 1995.
Rousseau, Kant, Goethe. Tłum. E. Paczkowska-Łagowska. Gdańsk 2008.
Rousseau, Kant, Goethe. Two Essays. Transl. J. Gutmann, P.O. Kristeller,
J.H. Randall. Princeton 1970.
Substanzbegriff und Funktiosbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der
Erkenntniskritik. Bd. 6. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Hamburg–
Berlin 2002.
The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy. Transl. M. Domandi.
New York–Evanston 1964.
The logic of the humanities. Transl. C. Smith Howe. New Haven–London 1967.
The Philosophy of Symbolic Forms. The Metaphysics of Symbolic Forms. T. 4.
Transl. J.M. Krois. New Haven–London 1996.
The Philosophy of the Enlightenment. Transl. F.C.A. Koelln, J.P. Pettegrove.
Boston 1960.
The Renaissance Philosophy of Man. Ed. by E. Cassirer, P.O. Kristeller,
J.H. Randall. Chicago 1948.

Teksty źródłowe oryginalne

Was ist »subjektivismus«? In: E. Cassirer: Erkenntnis, Begriff, Kultur. Herausgegeben, eingeleitet sowie mit Anmerkungen und Registern versehen von
R.A. Bast. Hamburg 1993, s. 199–229.
Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Darmstad–Oxford 1956.
Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen.
Bd. 10. In: Ernst Cassirer – Gesammelte Werke. Hamburg–Berlin 2002.
Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien. Darmstadt 1961.
Zur modernen Physik. Darmstadt 1964.
Zur Theorie des Begriffs. Bemerkungen zu dem Aufsatz von G. Heymans. In:
E. Cassirer: Erkenntnis, Begriff, Kultur. Herausgegeben, eingeleitet sowie
mit Anmerkungen und Registern versehen von R.A. Bast. Hamburg 1993,
s. 155–197.
Martin Heidegger
Anhang. Aufzeichnungen zum Kantbuch. I. In: M. Heidegger: Kant und das
Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 2010, s. 249–254.
Anhang. Davoser Disputation. IV. Davoser Disputation zwischen Ernst Cassirer
und Martin Heidegger. In: M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 2010, s. 274–296.
Anhang. Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. 2. Teil: Das
mythische Denken. Berlin 1925. In: M. Heidegger: Kant und das Problem
der Metaphysik. Frankfurt am Main 2010, s. 255–270.
Anhang. III. Davoser Vorträge. Kants Kritik der reinen Vernunft und die Aufgabe einer Grundlegung der Metaphysik. In: M. Heidegger: Kant und das
Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 2010, s. 271–273.
Anhang. V. Zu Odebrechts und Cassirers Kritik des Kantbuches. In: M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 2010, s. 297–
303.
Anhang. VI. Zur Geschichte des philosophischen Lehrstuhles seit 1866. In:
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main
2010, s. 304–311.
Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den Transzendentalen
Grundsätzen. Tübingen 1987.
Die Grundprobleme der Phänomenologie. Gesamtausgabe. Bd. 24. Frankfurt
am Main 1975
Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus. Ein kritisch-positiver
Beitrag zur Logik. In: M. Heidegger: Gesamtausgabe Frühe Schriften.
Abt. 1. Bd.1. Frankfurt am Main 1976.

317

318

Bibliografia

Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur
Logik. Gesamtausgabe. Frühe Schriften. In: M. Heidegger: Gesamtausgabe
Frühe Schriften. Abt 1. Bd. 1. Frankfurt am Main 1976.
Gelassenheit. Pfullingen 1960.
Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 2010.
Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt am Main 1976.
Logic. The Question of Truth. Transl. Th. Sheehan. Bloomington–Indianapolis
2010.
Neuere Forschungen über Logik. „Literarische Rundschau für katolische
Deutschland” 1912, s. 465–517.
Nietzsche. T. I. Pfullingen 1961.
Nietzsche. T. II. Pfullingen 1961.
Ontologie (Hermeneutik der Faktizität). In: M. Heidegger: Gesamtausgabe.
Bd. 63. Frankfurt am Main 1988.
Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reiner Vernunft. In:
M. Heidegger: Gesamtausgabe II. Abteilung: Vorlesungen 1923–1944.
Frankfurt am Main 1995.
Phänomenologie und Theologie. Frankfurt am Main 1970.
Plathons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den »Humanismus«.
Bern 1954.
Sein und Zeit. Tübingen 2001.
Zur Sache des Denkens. 2 Aufl. Tübingen 1976.

Teksty przetłumaczone na język polski
Ernst Cassirer
Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Tłum. Anna Staniewska. Warszawa 1971.
Filozofia form symbolicznych. Część 1. Tłum. P. Parszutowicz. Kęty 2018.
Forma a technika. Fragmenty. W: Kultura techniki. Studia i szkice. Red.
E. Schütz. Tłum. I. Sellmer, S. Sellmer. Poznań 2001.
Kant a problem metafizyki. Uwagi na temat Heideggerowskiej interpretacji
Kanta. Tłum. M. Bonecki, J. Dunaj, P. Parszutowicz. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2007, nr 1(61), s. 313–335.
O teorii względności Einsteina. Studium z teorii poznania. Tłum. P. Parszutowicz. Kęty 2006.

Literatura pomocnicza

Substancja i funkcja. Badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania. Tłum. P. Parszutowicz. Kęty 2008.
Martin Heidegger
Bycie i czas. Tłum. B. Baran. Warszawa 2005.
Cóż po poecie? Tłum. K. Wolicki. W: M. Heidegger: Drogi lasu. Tłum.
J. Gierasimiuk, R. Marszałek i in. Warszawa 1997, s. 217–259.
Czym jest metafizyka? Tłum. K. Pomian. W: M. Heidegger: Znaki drogi.
Warszawa 1995, s. 9–24.
Drogi lasu. Tłum. J. Gierasimiuk, R. Marszałek, J. Mizera i in. Warszawa
1997.
Kanta teza o byciu. Tłum. M. Poręba. W: M. Heidegger: Znaki drogi. Warszawa 1995, s. 235–264.
List o »humanizmie«. Tłum. J. Tischner. W: M. Heidegger: Znaki drogi.
Warszawa 1995, s. 129–168.
Nietzsche. T. I. Tłum. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz i in.
Warszawa 1998.
Nietzsche. T. II. Tłum. A. Gniazdowski. P. Graczyk i in. Warszawa 1999.
Objaśnienia do poezji Hölderlina. Tłum. S. Lisiecka. Warszawa 2004.
O istocie racji. Tłum. J. Nowotniak. W: M. Heidegger: Znaki drogi. Warszawa 1995, s. 25–65.
Przyczynki do filozofii (z wydarzania). Tłum. B. Baran, J. Mizera. Kraków
1996.
Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych. Tłum. J. Mizera. Warszawa 2001.
Rozmowy na polnej drodze. Tłum. J. Mizera. Warszawa 2004.
W drodze do języka. Tłum. J. Mizera. Warszawa 2007.
Technika i zwrot. Tłum. J. Mizera. Kraków 2002.
Zasada racji. Tłum. J. Mizera. Kraków 2001.
Znaki drogi. Tłum. S. Blandzi, J. Filek. Warszawa 1995.

Literatura pomocnicza
Opracowania myśli Ernsta Cassirera
Andrzejewski B.: Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera. Poznań 1980.

319

320

Bibliografia

Bal-Nowak M.: Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta A. Cassirera.
Kraków 1996.
Bayer T.I.: Introduction. In: E. Cassirer: Cassirer’s Metaphysics of Symbolic
Forms. A Philosophical Commentary. New Haven–London 2001.
Buczyńska H.: Cassirer. Warszawa 1963.
Cassirer T.: Mein Leben mit Ernst Cassirer. Hildesheim 1981.
Ferrari M.: Die Kulturphilosophie: Von der transzendentalen Methode zur
anthropologischen Philosophie. In: Idem: Ernst Cassirer. Stationer einer philosophischen Biographie. Von der Marburger Schule zur Kulturphilosophie.
Hamburg 2003, s. 283–325.
Ferrari M.: Genese und Struktur des Erkenntnisproblems. In: Idem: Ernst Cassirer. Stationer einer philosophischen Biographie. Von der Marburger Schule
zur Kulturphilosophie. Hamburg 2003, s. 1–30.
Ferrari M.: Symbol und Ausdruck. Die Leibnizschen Quellen der »Philosophie
der symbolischen Formen«. In: Idem: Ernst Cassirer. Stationer einer philosophischen Biographie. Von der Marburger Schule zur Kulturphilosophie.
Hamburg 2003, s. 163–182.
Musioł A.: Aprioryczny wymiar filozofii kultury w perspektywie nowego
humanizmu Ernsta Cassirera. „Folia Philosophica”. T. 27. Red. P. Łaciak.
Katowice 2009, s. 179–193.
Musioł A.: Ernsta Cassirera analiza filozoficzno-teologicznych poglądów Mikołaja z Kuzy. Red. S. Raube. Białystok 2012, s. 119–131.
Musioł A.: Ernst Cassirer jako historyk myśli i filozof afirmacji nauki. „Diametros” 29 (wrzesień 2011). Kraków 2011, s. 71–79.
Musioł A.: Ernst Cassirer neokantystą? Między formą symboliczną jako istotą
kultury a filozofią Immanuela Kanta. W: Filozofia Kanta i jej recepcja. Red.
D. Bęben, A. Noras. Katowice 2011, s. 199–215.
Musioł A.: Ernsta Cassirera refleksja nad problemem matematyki. Ujęcie
historyczno-systematyczne. „Ruch Filozoficzny”. T. LXVIII/1. Red. R. Wiśniewski. Toruń 2011, s. 31–41.
Musioł A.: Idea physis i anthropos w antynaturalizmie metodologicznym
Ernsta Cassirera. W: Filozofia a nauki przyrodnicze. Od physis do metaphysis
i anthropos. Red. M. Woźniczka, A Marek-Bieniasz. Częstochowa 2012,
s. 81–89.
Paczkowska-Łagowska E.: Posłowie tłumaczki. Ernst Cassirer jako historyk
idei. W: E. Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe. Tłum. E. Paczkowska-Łagowska. Gdańsk 2008, 114–130.
Paczkowska-Łagowska E.: Posłowie. W: E. Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe. Gdańsk 2008.

Literatura pomocnicza

Paetzold H.: Ernst Cassirer – Von Marburg nach New York. Eine philosophische Biografie. Darmstadt 1995.
Paetzold H.: Ernst Cassirer zur Einführung. Hamburg 2000.
Parszutowicz P.: O dyskusjach Cassirera z Heideggerem. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2007, nr 1 (61), s. 305–312.
Schwemmer O.: Ernst Cassirer. Ein Philosoph der europäischen Moderne.
Berlin 1997.
Opracowania myśli Martina Heideggera
Baran B.: Saga Heideggera. Kraków 1990.
Cern K.M.: Koncepcja czasu wczesnego Heideggera. Poznań 2007.
Dembiński B.: Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina
Heideggera. Katowice 1990.
Denker A.: Der frühe Heidegger und die Logik der Philosophie – zwischen
Neuscholastik und Neukantianismus. In: A. Denker, H. Zaborowski:
Heidegger und die Logik. Amsterdam–New York 2006, s. 9–30.
Figal G.: Martin Heidegger zur Einführung. Hamburg 1992.
Gerlach H.-M.: Martin Heidegger. Denk- und Irrwege eines spätbürgerlichen
Philosophen. Berlin 1982.
Glazebrook T.: Heidegger’s Philosophy of Science. New York 2000.
Heidegger und die Logik. Hrsg. A. Denker, H. Zaborowski. Amsterdam–New
York 2006.
Heidegger w kontekstach. Red. N. Leśniewski. Bydgoszcz 2007.
Kunicki Z.: Teizm po Martina Heideggera krytyce onto-teologii. Dwie perspektywy. Olsztyn 2008.
Michalski K.: Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa 1978.
Michalski K.: Martin Heidegger: fenomenologia i teologia. „Studia Filozoficzne” 1972, nr 10, s. 204–207.
Mizera J.: Martina Heideggera oswajanie fenomenologii. W: Principia. Pisma
koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. T. XLVII–XLVIII. Red.
M. Waligóra. Kraków 2007, s. 179–210.
Mizera J.: W stronę filozofii niemetafizycznej. Martina Heideggera droga do
innego myślenia. Kraków 2006.
Sipowicz K.: Heidegger: degeneracja i nieautentyczność. Warszawa 2005.
Wodziński C.: Heidegger i problem zła. Warszawa 1994.
Woźniak C.: Martina Heideggera myślenie sztuki. Kraków 2004.

321

322

Bibliografia

Literatura ogólna
Adickes: Kant und das Ding an sich. Berlin 1924.
Allem M.: Les Grands Écrivains Français par Sainte-Beuve. Études des Lundis
et des Portraits Classées Selon un Ordre Nouveau et Annotées. XIX Sièncle
Philosophes et Essayistes III. Lacordaire – Montalembert – Louis Veuillot –
Renan – Taine. Paris 1930.
Andrzejewski B.: Historia filozofii niemieckiej do połowy XIX wieku. Koszalin
2007.
Andrzejewski B.: Problem noumenu w kantyzmie i neokantyzmie. W: W kręgu
inspiracji Kantowskich. Red. R. Kozłowski. Warszawa–Poznań 1983,
s. 101–116.
Andrzejewski B.: Wilhelm von Humboldt. Warszawa 1989.
Arendt H.: Myślenie. Tłum. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 1991.
Aster E. von: Wie studiert man Philosophie? In: E. Aster: Geschichte der
Philosophie. Stuttgart 1963, s. 442–445.
Bakewell S.: Kawiarnia egzystencjalistów. Wolność, Bycie i koktajle morelowe.
Tłum A. Paszkowska. Warszawa 2018.
Bakradze K.: Z dziejów filozofii współczesnej. Tłum. H. Zelnikowa. Warszawa 1964.
Baumgart R.: Norbert Elias zur Einführung. Hamburg 2000.
Baumgarten A.G.: Metaphysica. Halae, Magdeburgicae 1739.
Baumgarten A.G.: Metaphysica. Ed. II. Halae, Magdeburgicae 1743.
Bengoa Ruiz de Azúa J.: De Heidegger a Habermas. Hermenéutica
y fundamentaciόn última en la filosofía contemporánea. Barcelona 1992.
Biemel W.: Husserl Encyklopedia-Brytannica-Artikel und Heideggers Anmerkungen dazu. W: H. Noack: Husserl. Darmstadt 1972.
Blattner W.: Ontology, the A Priori, and the Primacy of Practice. An aporia
in Heidegger’s early philosophy. In: Transcendental Heidegger. Ed. by S. Crowell, J. Malpas. Stanford 2007, s. 10–27.
Borowska E.: Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera. Warszawa 2008.
Borowski L.E.: Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants. Königsberg 1804.
Brelage M.: Studien zur Transzendentalphilosophie. Berlin 1965.
Bronk A.: Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera. Lublin 1982.

Literatura ogólna

Carr D.: Heidegger on Kant on Transcendence. In: Transcendental Heidegger.
Ed. by S. Crowell, J. Malpas. Stanford 2007, s. 28–42.
Cavaliere R.: Spunti leibniziani negli anni di Marburg. In: E. Mazzarella:
Heidegger a Marburgo (1923–1928). Genova 2006, s. 231–248.
Caputo J.: Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project. Indianapolis 1987.
Cohen H.: Briefe. Berlin 1939.
Cohen H.: Das Prinzip der Infinitesimal-Methode und seine Geschichte. Ein
Kapitel zur Grundlegung der Erkenntniskritik. Hildesheim 1984.
Cohen H.: Das Prinzip der Infinitesimal-Methode und seine Geschichte. Ein
Kapitel zur Grundlegung der Erkenntniskritik. Frankfurt am Main 1968.
Cohen H.: Die Geisteswissenschaften und die Philosophie. Bd. I. In: H. Cohen:
Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte. Hrsg. von A. Görland und
E. Cassirer. Berlin 1928, s. 520–526.
Cohen H.: Kants Theorie der Erfahrung. Berlin 1885.
Cramer W.: Das Absolute und das Kontingente. Frankfurt 1976.
Crowell S.G.: Husserl, Heidegger and the space of meaning. Paths toward
Transcendental Phenomenology. Evanston 2001.
Czarnawska M.: Platońska teoria idei w interpretacji filozofii marburskiej.
Białystok 1988.
„Davos Revue. Zeitschrift für Literatur, Wissenschaft, Kunst und Sport”
15 kwietnia 1929, nr 7.
Dedekind R.: Stetigkeit irrational Zahlen. Braunschweig 1912.
Dedekind R.: Was sind und was sollen die Zahlen. Braunschweig 1911.
Dembiński B.: Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki. Katowice
2003.
Dembiński B.: Teoria idei. Ewolucja myśli Platońskiej. Katowice 1997.
Deuser H., Moxter M.: Rationalität der Religion und Kritik der Kultur: Hermann Cohen und Ernst Cassirer. Würzburg 2002.
Die Kritische Methode und das Verhältnis der Psychologie zur Philosophie.
In: Ges. Schriften. Red. P. Bernays. Vol. 1. Hamburg 1904.
Die Kultur der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. P. Hinneberg. T. I, 6, 2.
Leipzig, Berlin 1900.
Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellung. Hrsg. R. Schmidt. Leipzig
1924.
Die Universität Jena. Tradition und Innovation um 1800. Hrsg. G. Müller,
K. Ries, P. Zieche. Stuttgart 2001.
Dilthey W.: Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. Tłum.
E. Paczkowska-Łagowska. Gdańska 2004.

323

324

Bibliografia

Dilthey W.: Einleitung in die Geisteswissenschaften. Bd. I. Leipzig–Berlin
1933.
Dilthey W.: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und
Reformation. Leipzig–Berlin 1929.
Dreyfus H.L.: Holism and Hermeneutics. „The Rewiev of Metaphysics” 1980.
Driesch H.: Ordnungslehre. Ein System des nichtmetaphisischen Teiles der
Philosophie. Jena 1923.
Drobisch M.: Wstęp. W: Idem: Statystyka moralności. Wolność woli ludzkiej.
Tłum. Z.L. Sumiński. Warszawa 1874.
Dygasiński A.: Logika podług Johna Stuarta Milla. Warszawa 1879.
Howald E.: Betrachtungen zu den Davoser Hochschulkursen. „Neue Zucher
Zeitung”, 10.04.1927, nr. 677.
Ebbinghaus J.: Kant und das 20. Jahrhundert. „Studium Generale” 1954,
Heft 9, s. 513–524.
Elias N.: Społeczeństwo jednostek. Tłum. J. Stawiński. Warszawa 2008
Erdmann J.E.: Grundriss der Geschichte der Philosophie. Bd. 2. Berlin
1896.
Erkenntnis, Begriff, Kultur. Hrsg. von R.A. Bast. Hamburg 1993.
Flach W.: Einleitung. In: H. Cohen: Das Prinzip der Infinitesimal-Methode
und seine Geschichte. Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntniskritik.
Frankfurt 1968.
„Frankfurter Zeitung” 22.04.1929.
Frede D.: Die Einheit des Seins. Heidegger in Davos – Kritische Überlegungen.
In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation. Hamburg 2002, s. 156–181.
Gadamer H.-G.: Das Erbe Europas. Beiträge. Frankfurt am Main 1989.
Gadamer H.-G.: Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer
philosopchischen Hermeneutik. Tübingen 1990.
Gerhard V.: Der Rest ist Warten. Von Heidegger führt kein Weg in die Zukunft. In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser
Disputation. Hamburg 2002, s. 183–205.
Gerlach K.: Heinrich von Kleist. Sein Leben und Schaffen in neuer Sicht.
Bd. III. Dortmund 1977.
Glatz U.B.: Emil Lask. Philosophie im Verhältnis zu Weltanschauung, Leben
und Erkenntis. Bonn 2001.
Goedeke P.: Warheit und Wert. Eine logisch-erkenntnistheoretische Untersuchung über die Beziehung zwischen Wahrheit und Wert in der Wertphilosophie des Badischen Neukantianismus. Hildburghausen 1927.
Goethe J.W.: Werke XLV.

Literatura ogólna

Gordon P.E.: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos. Cambridge–London 2010.
Grondin J.: Hermeneutische Wahrheit? Zum Wahrheitsbegriff Hans-Georg
Gadamer. Königstein 1982.
Habermas J.: Der deutsche Idealismus der jüdischen Philosophen. In: Ders.:
Philosophisch-Politische Profile. Frankfurt am Main 1981.
Heisenberg W.: Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu. Tłum. K. Napiórkowski. Warszawa 1987.
Heize M.: Vorlesungen Kants über Metaphysik aus drei Semestern. Bd. XIV.
1894.
Herrmann R.: Schuppe’s Lehre vom Denken. Inaugural-Dissertation der hohen
philosophischen Fakultät Universität Greifswald zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt und nebst den beigefügten Thesen. Züllichau 1895.
Hobe K.: Zwischen Rickert und Heidegger. Versuch über eine Perspektive des
Denkens von Emil Lask. „Philosophische Jahrbuch”. 78 Jahrg. Freiburg–
München 1971.
Holzhey H.: Cohen und Natorp. Der Marburger Neukantianismus in Quellen.
Zeugnisse kritischer Lektüre – Brief der Marburger – Dokumente zur Philosophiepolitik der Schule. Bd. 2. Basel 1986.
Holzhey H.: Cohen und Natorp. Ursprung und Einheit. Die Geschichte der
Marburger Schule als Auseinandersetzung um die Logik des Denkens. Bd. 1.
Basel 1986.
Höffe O.: Immanuel Kant. Tłum. A.M. Kaniowski. Warszawa 2003.
Hönigswald R.: Die Skepsis und Philosophie und Wissenschaft. Göttingen
1914.
Hönigswald R.: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Kritische Betrachtungen
zu Ernst Cassirers gleichnamigen Werk. „Deutsche Literaturzeitung” 1912,
nr 45, s. 2822.
Husserl E.: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Tłum.
D. Gierulanka. Warszawa 1967.
Immanuel Kant an Carl Leonhard Reinhold. In: Briefe von und an Kant.
1749–1789. Immanuel Kants Werke. Bd. 9. Hrsg. E. Cassirer. Berlin 1918.
Immanuel Kant an Moses Mendelssohn. III.: In: Briefe von und an Kant.
1749–1789. Immanuel Kants Werke. Bd. 9. Hrsg. E. Cassirer. Berlin
1918.
Jachmann R.B.: Immanuel Kant geschildert in Briefen an einen Freud. Königsberg 1804.
Jonas H.: Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości. Tłum.
P. Domański. Warszawa 1993.

325

326

Bibliografia

Judycki S.: Czy filozofia transcendentalna jest filozofią umysłu? W: Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. Red. A. Bronk. Lublin 1995,
s. 229–243.
Jung W.: Georg Simmel zur Einführung. Hamburg 2000.
Kaegi D.: Davos und davor – Zur Auseinandersetzung zwischen Heidegger und
Cassirer. In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser
Disputation. Hamburg 2002.
Kant a metafizyka. Red. N. Leśniewski, J. Rolewski. Toruń 2010.
Kant I.: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch
von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzes Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt. In: Idem: Kants Werke.
Akademie Textausgabe. Vorkritische Schriften I 1747–1756. Berlin–New York
1902/1910.
Kant I.: Antropologia w ujęciu pragmatycznym. Tłum. E. Drzazgowska,
P. Sosnowska. Warszawa 2005.
Kant I.: Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów
z lat 1769–1781. Tłum. A. Banaszkiewicz. Kraków 2003.
Kant I.: Jakie rzeczywiste postępy poczyniła metafizyka w Niemczech od czasów
Leibniza i Wolffa? Odpowiedź na pytanie konkursowe postawione przez Królewską Akademię Nauk w Berlinie na rok 1791. W: O postępach metafizyki.
Tłum. A. Banaszkiewicz. Gdańsk 2007.
Kant I.: Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Werkausgabe. Bd. VII. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main
1974.
Kant I.: Kritik der reinen Vernunft. 1. Werkausgabe Bd. IV. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main 1974
Kant I.: Kritik der reiner Vernunft. 2. Werkausgabe Bd. IV. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main 1974.
Kant I.: Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001.
Kant I.: Krytyka praktycznego rozumu. Tłum. B. Bornstein. Kęty 2002.
Kant I.: List 70. W: Idem: Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag
o metafizyce i listów z lat 1769–1781. Tłum. A. Banaszkiewicz. Kraków
2003.
Kant I.: Logika. Podręcznik do wykładów. Tłum. A. Banaszkiewicz. Gdańsk
2005.
Kant I.: O postępach metafizyki. Tłum. A. Banaszkiewicz. Gdańsk 2007.
Kant I.: Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio.
In: Idem: Kants Werke. Akademie Textausgabe. Vorkritische Schriften I
1747–1756. Berlin–New York 1902–1910.

Literatura ogólna

Kant I.: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła
wystąpić jako nauka. Tłum. A. Banaszkiewicz. Kraków 2005.
Kant I.: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft
wird auftreten können. Riga 1783. In: Schriften zur Metaphysik und Logik. 1.
Werkausgabe Bd. V. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt am Main
1974.
Kant I.: Schriften zur Metaphysik und Logik. 1. Werkausgabe Bd. V. Hrsg. von
W. Weischedel. Frankfurt am Main 1977.
Kant I.: Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. M. Wartenberg. Warszawa 1984.
Kant I.: Über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff. In:
E. Cassirer: Werke. Bd. VIII. Berlin 1912–1922.
Kant I.: Versuch, den Begriff der negative Großen in die Weltweishelt einzuführen. Bd. 2. Frankfurt am Main 1977.
Kant I.: Welches sind die wirklichen Forschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolff’s Zeiten in Deutschland gemacht hat? In: I. Kant: Werausgabe. Hrsg. W. Weischedel. Frankfurt am Main 1991, Bd. 6, s. 586–676.
Kant i Kantyzm. Szkice z filozofii krytycznej. Red. P. Parszutowicz. Gdańsk
2008.
Kant’s Transcendental Metaphysik. Sellars’Cassirer Lectures Notes and Other
Essays. Ed. by J.F. Sicha. California 2002.
Kapp E.: Grundlinien einer Philosophie der Technik. Braunschweig 1877.
Kasties B.: J.M.R. Lenz unter dem Einfluß des frühkritischen Kant. Ein Beitrag
zur Neubestimmung des Sturm und Drang. Berlin 2003.
Kazimierczak M.: Wczesny neokantyzm. Poznań 1999.
Kern H.: Von Paracelsus bis Klages: Studien zur Philosophie des Lebens. Berlin
1942.
Kiepas A.: Człowiek a technika w tradycyjnej i najnowszej filozofii techniki.
W: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi
Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej.
Red. J. Bańka. Katowice 1998.
Kiepas A.: Nauka – Kultura – Technika. Katowice 1984.
Kiersnowska-Suchorzewska J.: Metafizyka Kanta w świetle polemiki neokantystów. „Przegląd Filozoficzny” 1937 (40). Zeszyt IV, s. 307–398.
Kilijanek M.: Kant. Samoświadomość i poznanie dyskursywne. Poznań
2000.
Klages L.: Vom kosmologischen Eros. München 1922.
Klatzkin J.: Hermann Cohen. Berlin 1919.
Kłoskowska A.: Socjologia kultury. Warszawa 1981.

327

328

Bibliografia

Kociuba M.: Tożsamość kulturowa cywilizacji europejskiej. O potrzebie aksjologicznej »metanoi«. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. XXVII,
3. Lublin 2002, 37–61.
Konersmann R.: Filozofia kultury. Wprowadzenie. Tłum. K. Krzemieniowa.
Warszawa 2009.
Kowalski A.P.: Mit a sztuka w Ernsta Cassirera filozofii form symbolicznych.
„Filo-Sofija” 2003, nr 1(3), s. 117–129.
Köhnke K.Ch.: The Rise of Neo-Kantianism: German Academic Philosophy between Idealism and Positivism. Transl. R.J. Hollingdale. Cambridge 1991.
Körner S.: Introduction to the English edition. In: E. Cassirer: Kant’s life and
Thought. Transl. J. Haden. Yale 1981.
Krois J.M.: Warum fand keine Davoser Debatte zwischen Cassirer un Heidegger
nich statt? In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser
Disputation. Hamburg 2002, s. 234–244.
Król Z.: Platonizm matematyczny i hermeneutyka. Warszawa 2006.
Kubalica T.: Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej. Katowice 2009.
Kubok D.: Prawda i mniemanie. Studium filozofii Parmenidesa z Elei. Katowice
2004.
Kuderowicz Z.: Dilthey i Cassirer jako twórcy filozofii kultury. „Humanitas”
1981. T. VI, s. 25–50.
Kuderowicz Z.: Klasyczna filozofia niemiecka jako źródło współczesnej antropologii filozoficznej. „Humanitas”. T. 1. Ossolineum 1978, s. 7–40.
Kuhn A.: Das Wertproblem in den Frühschriften Martin Heideggers und »Sein
und Zeit«. Monachium 1968.
Kuliniak R.: Problem critetium veritatis w filozofii J.H. Lamberta. Z dodatkiem
tłum. Alethiologie. Kraków 2005.
Kuliniak R.: Problem wyobraźni w filozofii Immanuela Kanta i Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Kraków 2008.
Kuliniak R.: Recepcja oraz prace badawcze nad oddziaływaniem filozofii
Johanna Heinricha Lamberta na dokonania Immanuela Kanta w zakresie
reformy metafizyki (1765–1781). W: Kant a metafizyka. Red. N. Leśniewski,
J. Rolewski. Toruń 2010, s. 155–163.
Kuliniak R.: Spór o oczywistość w naukach metafizycznych. Konkurs Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku. Wrocław 2003.
Lambert J.H.: Rozprawa o Criterium veritatis. Tłum. R. Kuliniak, T. Małyszek. Wrocław 2001.
Lask E.: Die Lehre vom Urteil. In: Idem: Sämliche Werke. Bd. 2: Die Logik der
Philosophie und die Kategorienlehre. Die Lehre vom Urteil. Jena 2003.

Literatura ogólna

Lask E.: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. In: Idem: Sämtliche
Werke. Bd. 2: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Die Lehre
vom Urteil. Jena 2003.
Laue M.: Historia fizyki. Tłum. A. Teske. Warszawa 1960.
Lehmann G.: Die Ontologie der Gegenwart in ihren Grundgestalten. Halle
1933.
Lehmann G.: Geschichte der nachkantischen Philosophie. Kritizismus und kritisches Motiv in den philosophischen Systemen des 19. und 20. Jahrhunderts.
Berlin 1931.
Lehmann G.: Geschichte der Philosophie. In: Die Philosophie des neunzehnten
Jahrhunderts II. Bd. 9. Berlin 1953.
Leibniz G.W.: Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie. Bd. I. Hamburg 1966.
Lenz J.M.R.: Erzählungen. Leipzig 1966.
Leonardo da Vinci: O niebie, gwiazdach i czterech żywiołach. Tłum. L. Staff.
Wrocław 1998.
Leonardo da Vinci: Pisma wybrane. Tłum. L. Staff. Warszawa 2002.
Leonardo da Vinci: Wiedza prawdziwa. W: Idem: Pisma wybrane. Tłum.
L. Staff. Warszawa 2002.
Leszczyna D.: Dziedzictwo Kanta i neokantyzmu marburskiego. Wrocław 2011.
Leśniewski N.: O hermeneutyce radykalnej. W: Pisma Filozoficzne. T. LIV.
Poznań 1998.
Levinas E.: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Tłum. M. Kowalska. Warszawa 2002.
Levinas E.: Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem. Tłum.
E. Sowa. Warszawa 2008.
Liebmann O.: Zur Analysis der Wirklichkeit. Eine Erörterung der Grundprobleme der Philosophie. Strassburg 1876.
Liebmann O.: Kant und Epigonen. Berlin 1912.
Linton R.: Kulturowe podstawy osobowości. Tłum. A. Jasińska-Kania. Warszawa 2000.
Lorenc W.: Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich. Warszawa 2003.
Lorenz A.: Filozofia Kanta i Poppera a fizyka Newtona i Einsteina. „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”. Białystok 2004, s. 56–78.
Lotze H.: Logik. Drei Bücher vom Denken, vom Untersuchen und vom Erkennen. Leipzig 1874.
Luft von der E.: Cassirer’s Dialectic of the Mythical Consciousness. „Reports
on Philosophy”. Kraków 1984, nr 8, s. 3–13.

329

330

Bibliografia

Lyne I.: Rickert and Heidegger: On the Value of Everyday Objects. „KantStudien” 91(2000), s. 204–225.
Łaciak P.: Husserlowski model aprioryzmu: ontologizacja, deformalizacja
i relatywizacja »a priori«. W: Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. T. XLVII–XLVIII. Red. M. Waligóra. Kraków 2007,
s. 53–77.
Łaciak P.: Platonistyczne i Kantowskie pojęcie a priori w fenomenologii
Edmunda Husserla. W: Wokół badań logicznych. W 100-lecie ukazania się
dzieła Edmunda Husserla. Materiały posesyjne. Red. C. Głombik, A. Noras.
Katowice 2003, s. 51–66.
Łaciak P.: Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla. Katowice 2003.
Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej. Red.
J. Bańka. Katowice 1998.
Marek-Bieniasz A.: Czy we współczesnym świecie racjonalność jest zagrożeniem dla moralności? W: Człowiek wobec wyzwań racjonalności. Red.
A. Kiepas. Katowice 2002, s. 118–123.
Maier H.: Logik und Psychologie. In: Festschrift für Alois Riehl. Halle 1914.
Marck S.: Die Lehre vom erkennenden Subjekt in der Marburger Schule.
„Logos” 1913.
Marić S.: Animal symbolicum. Tłum. J. Chmielewski. W: S. Marić: Jeźdźcy
apokalipsy. Wybór esejów. Warszawa 1987, s. 304–343.
Marion J.L.: Będąc danym: esej z fenomenologii donacji. Tłum. W. Starzyński. Warszawa 2007.
Marty A.: Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeien Grammatik und
Sprachphilosophie. Bd. I. Halle, 1908.
Maxwell J.C.: Materya i ruch. Tłum. S. Dickstein. Warszawa–Lwów 1920.
M’Cosh J.: An Examination of Mr. J.S. Mill’s Philosophy; Being a Defence of
Fundamental Truth. New York 1871.
Mendelssohn M.: O oczywistości w naukach metafizycznych. Tłum. R. Kuliniak, T. Małyszek. Red. T. Namowicz. Wrocław 1999.
Mie G.: Die Denkweise der Physik und ihr Einfluß auf die geistige Einstellung
des heutigen Menschen. Stuttgart 1937.
Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. A.J. Noras, D. Kubok. Katowice
2002.
Mill J.S.: A System of Logic. Ratiocinative and inductive: Being a Connected
View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation.
New York 1882.

Literatura ogólna

Mill J.S.: A System of Logic, Ratiocinative and Inductive. Being a Connected
View of the Principles of Evidence and the Metods of Scientific Investigation.
Vol. I, II. Book II. Chapter 5, 24. Londyn 1868.
Minkowski H.: Raum und Zeit. Vortrag. Cöln 1908.
Motzkin G.: The Ideal of Reason and the Task of Philosophy: Cassirer at Heidegger at Davos. In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre
Davoser Disputation. Hamburg 2002, 26–34.
Musioł A.: Interpretacja myśli Immanuela Kanta w ramach II Davoser
Hochschulkursen. Ernst Cassirer – Martin Heidegger. „Estetyka i Krytyka”
zs. Postneokantyzm – Ontologizm nr 26 (4/2012). Red. B. Czardybon,
L. Augustyn, M. Bohun. Kraków 2012, s. 151–160.
Musioł A.: Judaizm wobec ducha natury ludzkiej. Hermanna Cohena ujęcie
kultury w perspektywie etyki i antropologii. „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. XIV, fasc. 3 (2019). Red. B. Trochimska-Kubacka. Wrocław
2019, s. 59–67.
Musioł A.: Logiczno-aprioryczny charakter krytyki poznania wobec problemu
metafizyki w ujęciu Ernsta Cassirera a dualizm filozofii Kanta. „Słupskie
Studia Filozoficzne” nr 9. Red. E. Maksym. Słupsk 2010, s. 53–64.
Musioł A.: Neokrytyczna gnoseologia szkoły marburskiej. Ujęcie Paula Natorpa.
„Folia Philosophica” vol. 32. Red. P. Łaciak. Katowice 2014, s. 107–127.
Musioł A.: O dyspucie Cassirera z Heideggerem w szwajcarskim Davos [Peter
E. Gordon, Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos]. „Studia Philosphica Wratislaviensia” vol. VIII, fasc 2 (2013). Red. A. Chmielewski.
Wrocław 2013, s. 171–175.
Musioł A.: Program marburskiej szkoły neokantyzmu Hermanna Cohena
w perspektywie jego inspiracji filozofią Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Red.
F. Polakowski, K. Maciąg. Lublin 2017, s. 137–150.
Musioł A.: Znaczenie wymiaru historycznego dla kształtowania się sfery
Geisteswissenschaften. Ujęcie Wilhelma Diltheya i Ernsta Cassirera. Red.
S. Raube. Białystok 2016, s. 160–173.
Nationalistische Propaganda In der Müncherer Universität (Drahtmeldung
unseres Korrespondenten). „Frankfurter Zeitung”, 25.02.1929, nr 150.
Natorp P.: Bruno Bauchs »Immanuel Kant« und die Forbildung des System des
kritischen Idealismus. „Kantstudien” 1918, 22, s. 426–459.
Natorp P.: Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. Leipzig–Berlin 1910.
Natorp P.: Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. Darmstadt
1975.
Noack H.: Die Philosophie Westeuropas. Darmstadt 1976.

331

332

Bibliografia

Noras A.J.: Historia neokantyzmu. Katowice 2012.
Noras A.J.: Filozofia jako myślenie historyczne. Spór o filozofię współczesną.
W: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi
Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej.
Red. J. Bańka. Katowice 1998, s. 112–120.
Noras A.J.: Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice 2005.
Noras A.J.: Kłopoty z filozofią. Katowice 2015.
Noras A.J.: Metafizyka Kanta w interpretacji Nicolaia Hartmanna. W: Kant
a metafizyka. Red. N. Leśniewski, J. Rolewski. Toruń 2010, s. 175–187.
Noras A.J.: Postneokantyzm wobec Kanta. „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych. XVI”. Białystok 2004, s. 79–88.
Noras A.J.: Problem psychologii w filozofii pokantowskiej. Katowice 2017.
Noras A.J.: Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej. Katowice 2016.
Noras A.J.: Rzecz o Hermannie Cohenie. Katowice 2018.
Noras A.J.: Teoria dwóch światów. Lask a Hartmann. W: Między kantyzmem
a neokantyzmem. Red. A.J. Noras. Katowice 2002, s. 93–111.
Noras A.J.: Wykłady i dysputa w Davos. Od tłumacza. Tłum. A.J. Noras.
„Edukacja Filozoficzna” 1994, nr 17, s. 7–26.
Nowicka M.: Przyjdź wieczorem na naszą ławkę. „Polityka”, nr 6 (2793).
5 lutego 2011, s. 46–48.
Nowotniak J.: Samowiedza filozofa. Johanna Gottlieba Fichtego poszukiwanie
jedności. Warszawa 1995.
Pfeiffer J.: Existenzphilosophie eine Einführung in Heidegger und Jaspers.
Leipzig 1933.
Pietras A.: W stronę ontologii: Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera
postneokantowskie projekty filozofii. Kraków 2012.
Piwocki K.: Cassirer i Breton. „Studia Filozoficzne” 1972, nr 10, s. 19–30.
Platon: Państwo. Tłum. W. Witwicki. Kęty 1999.
Poggi S.: La logica, la mistica, il nulla. Una interpretazione del giovane Heidegger. Pisa 2006.
Poincaré H.: Wartość nauki. Tłum. L. Silberstein. Warszawa–Lwów 1908.
Poma A.: The Critical Philosophy of Hermann Cohen. Tłum. J. Denton. New
York 1997.
Postneokantyzm – ontologizm. „Estetyka i Krytyka” nr 26 (4/2012). Red.
B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun. Kraków 2012.
Przyłębski A.: Emila Laska logika filozofii. Poznań 1990.
Psychologizm – Antypsychologizm. W setną rocznicę wydania Logische Untersuchungen Edmunda Husserla. Red. A. Olech. Kraków 2001.
Rebes M.: Heidegger – Lévinas. Spór o transcendencję prawdy. Kraków 2005.

Literatura ogólna

Rickert H.: Der Gegenstand der Erkenntnis. Einfüfrung in die Transzendentalphilosophie. Aufl. 6. Tübingen 1928.
Rickert H.: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine
logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Tübingen 1921.
Rickert H.: Die Logik des Prädikats und das Problem der Ontologie. Heidelberg 1930.
Rickert H.: Zwei Wege der Erkenntnistheorie. „Kantstudien” 11, 1909.
Riedel M.: Słuchanie języka. Akromatyczny wymiar hermeneutyki. Tłum.
J. Żelazna. W: S. Czerniak, J. Rolewski: Hermeneutyczna tożsamość
filozofii. Toruń 1994.
Riehl A.: Introduction To The Theory Of Science And Metaphysik. Transl.
A. Fairbanks. London 2010.
Rink D.F.T.: Immanuel Kant’s physische Geographie. Bd. 1. Köningsberg 1802.
Rolewski J.: Kant i Heidegger: spór o metafizykę. W: Kant a metafizyka. Red.
N. Leśniewski, J. Rolewski. Toruń 2010.
Rotter K.: Dwa paradygmaty gramatyki filozoficznej: Carl Prantl, Anton
Marty (z wyborem tekstów Prantla i Marty’ego). Opole 2003.
Rousseau J.J.: Wyznania. Tłum. T. Żeleński. Warszawa 1978.
Röd W.: Transzendentalphilosophie oder Ontologie? Überlegungen zu Grundfragen der Davoser Disputation. In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation. Hamburg 2002, s. 1–23.
Röeller N.: Medientheorie im epistemischen Übergang Hermann Weyls
Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft und Ernsta Cassirera
Philosophie der symbolischen Formen im Wechselverhältnis. Köln 2000.
Rudolph E.: Von der Philosophie zur Wissenschaft. Cassirers Dialog mit der
Naturwissenschaft. In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre
Davoser Disputation. Hamburg 2002, 36–46.
Rymkiewicz W.: Ktoś i nikt: wprowadzenie do lektury Heideggera. Wrocław
2002.
Sainte-Beuve K.A.: Wybór pism krytycznych. Tłum. A. Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa. Wrocław–Kraków 1957.
Sandkühler H.J.: »Eine lange Odyssee« – Joachim Ritter, Ernst Cassirer und
eine Philosophie im »Dritten Reich«. „Dialektik. Zeitschrift für Kulturphilosophie” 2006, nr 1, s. 139–179.
Schlipp P.A.: The Philosophy of Ernst Cassirer. In: The Library Of Living Philosophers. Vol. VI. Stuttgart–Berlin–Köln–Meinz 1966.
Schmid P.A.: Endlichkeit und Angst. Heidegger und Cassirer 1929 in Davos. In:
D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation.
Hamburg 2002, s. 130–153.

333

334

Bibliografia

Schnädelbach H.: Filozofia w Niemczech 1831–1933. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa 2002.
Schwemmer O.: Ereignis und Form. Zwei Denkmotive in der Davoser Disputation zwischen Martin Heidegger und Ernst Cassirer. In: D. Kaegi,
E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation. Hamburg
2002, 48–65.
Sieg U.: Aufstieg und Niedergang des Marburger Neukantianismus. Die Geschichte einer philosophischen Schulge meinschaft. Würzburg 1994.
Siemek M.: Racjonalizm i naturalizm w filozofii niemieckiego Oświecenia. W:
Filozofia niemieckiego Oświecenia. Red. T. Namowicz, K. Sauerland,
M.J. Siemek. Warszawa 1975.
Sigwart H.Ch.: Logik. Die Lehre vom Urtheil, vom Begriff und vom Schluss.
Bd. I. Freiburg 1889.
Sigwart H.Ch.: Logic. Logical Methods. Transl. H. Dendy. Vol. II. London–
New York 1895.
Simmel G.: Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Idem: Gesamtausgabe.
Bd. 14. Frankfurt am Main 1996.
Simmel G.: Philosophische Kultur. Leipzig 1911.
Simmel G.: Philosophische Kultur. Gesammelte Essais. Potsdam 1923.
Skarga B.: Kwintet metafizyczny. Kraków 2005.
Skarga B.: Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków 1997.
Skidelsky E.: Ernst Cassirer. The last philosopher of culture. Oxford 2008.
Spengler O.: Der Menschen und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des
Lebens. München 1931.
Steinmann M.: Die Offenheit des Sinns. Tübingen 2008.
Stolzenberg J.: Ursprung und System. Probleme der Begründung systematischer Philosophie im Werk Hermann Cohens, Paul Natorps und beim frühen
Martin Heidegger. In: Neue Studien zur Philosophie. Hrsg. von R. Bubner,
K. Cramer und R. Wiehl. Göttingen 1995.
Sytnik-Czetwertyński J.: Metafizyczne zasady wszechświata. Kartezjusz,
Newton, Leibniz. Kraków 2006.
Szulakiewicz M.: Filozofia w Heidelbergu. Problem transcendentalizmu
w heidelberskiej tradycji filozoficznej. Rzeszów 1995.
Szulakiewicz M.: Obecność filozofii transcendentalnej. Toruń 2002.
Świat przeżywany. Red. Z. Krasnodębski, K. Nellen. Warszawa 1993.
Taine H.: Histoire de la litérature anglaise. T. 1. Paris 1863.
Tatarkiewicz W.: Szkoła marburska i jej idealizm. W setną rocznicę marburskiej dysertacji Profesora Władysława Tatarkiewicza. Red. P. Parszutowicz.
Kęty 2010.

Literatura ogólna

Tillich P.: Heidegger and Jaspers. In: Heidegger and Jaspers. Ed. by M. Olson.
Philadelphia 1994.
Tischner J.: Bycie sobą w perspektywie ontologicznej. „Aletheia” 1990, nr 1/4,
s. 189–199.
Tylor B.: Antropologia. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji. Tłum.
A. Bąkowska. Warszawa 1911.
Trochimska-Kubacka B.: Neokantyzm. Wrocław 1997.
Tugendhat E.: Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne. Tłum. J. Sidorek. Warszawa 1999.
Wagner H.: Philosophie und Reflexion. München 1980.
Wawrzyniak A.: O właściwe rozumienie Heideggera. „Znak. Filozofia wartości”. Red. H. Malewska. Kraków 1965, kwiecień (4), s. 469–476.
Weber H.: Gesammelte mathematische Werke und Wissenschaftlicher nachlass.
Leipzig 1892.
Weber A.: Kulturgeschichte als Kultursociologie. Leiden 1935.
Weihl R.: »Vertauschte Fronten«. Franz Rosenzweig Stellungnahme zur Davoser Disputation. In: D. Kaegi, E. Rudolph: Cassirer – Heidegger. 70 Jahre
Davoser Disputation. Hamburg 2002, s. 207–230.
Weil H.: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft. München–Berlin
1927.
Weil H.: Raum, Zeit, Materie. Vorlesungen über Allgemeine Relativitätstheorie.
Berlin 1921.
Wiggershaus R.: Die Frankfurter Schule. Geschichte Theoretische Entwicklung
Politische Bedeutung. München 1986.
Windelband W.: Vom System der Kategorien. Tübingen 1900.
Włoch W.: Źródła i granice poznania matematycznego – krytyczny konstruktywizm Kanta. W: Kant i Kantyzm. Szkice z filozofii krytycznej. Red. P. Parszutowicz. Gdańsk 2008, s. 97–106.
Wokół badań logicznych. W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla.
Materiały posesyjne. Red. C. Głombik, A. Noras. Katowice 2003.
Wolff Ch.: Philosophie prima, sive logica. Praemittitur discursus praeliminaris
de philosophie in genere. Frankfurt–Lipsia 1728.
Wolicka E.: Implikacje filozoficzne symbolicznej interpretacji zjawisk kulturowych. „Roczniki Filozoficzne” 1972, z. 1, s. 65–99.
Wolter: Kandyd, czyli optymizm. Dzieło przełożone z niemieckiego rękopisu
doktora Ralfa z przyczynkami znalezionymi w kieszeni tegoż doktora zmarłego w Minden, roku pańskiego 1759. Tłum. T. Żeleński-Boy. Kraków 2009.
Wundt W.: Logik: eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der
Methoden wissenschaftlicher Forschung. Bd. 1. Stuttgart 1906.

335

Indeks osób

A
Alberti Leon Battista 292
Aleksander z Afrodyzji 171
Arystoteles 40, 72, 94, 99, 122, 144,
175, 210, 247, 312
Augustyn św. 73, 188
B
Bal-Nowak Maria 57
Bardili Christoph Gottfried 137
Bauch Bruno 53
Baumgarten Alexander Gottlieb 74,
103, 208, 211, 212, 213
Beethoven Ludwig van 58
Bessarion Basilius 73
Berkeley George 136
Bergson Henri 154, 282
Bohr Niels 191
Bollnow Otto Friedrich 266
Borowski Ludwig Ernst 85
Born Max 34
Boskovich Roger Joseph 87
Blattner William 198
Brelage Manfred 152, 154, 163
Brentano Franz 162, 310
Brouwer Luitzen 31
Bruni Leonardo 73
Buczyńska-Garewicz Hanna 108
Buek Otto 49
Burckhardt Jacob 68, 69
C
Campo Mariano

23

Caputo John 293
Carnot Sadi Nicolas Léonard 38
Cassirer Ernst 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17,
19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 85, 87, 88, 91, 93, 94, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 105, 110, 111, 112,
113, 116, 117, 119, 120, 121, 123,
124, 125, 126, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 135, 136, 137, 138, 139,
259, 261, 262, 263, 264, 265, 267,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 302, 304, 305, 307, 308, 309,
311, 312
Cohen Hermann 11, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 26, 29, 49, 51, 56, 57, 74, 126,
158, 256, 257, 258, 291, 308, 311
Cooper Anthony Ashley 139
Corneille Pierre 303
Clark Samuel 99, 110, 111
Cramer Wolfgang 53
Croce Benedetto 302
Crusius Christian August 92, 93,
213
Cyceron Marek Tulliusz 171
Czarnawska Mirosława 26

338

Indeks osób

D
Dedekind Richard 32, 33
Denker Alfred 145
Dilthey Wilhelm 64, 65, 186, 187,
291, 310
Dostojewski Fiodor 58
Driesch Hans 172, 183, 310
Drobisch Moritz Wilhelm 41
Duns Szkot Jan 145
Dutens Luis 98
Dygasiński Adolf 52
E
Einstein Albert 34, 44, 48
Elias Norbert 65, 66
Epikur 238
Erazm z Rotterdamu 302
Euklides z Aleksandrii 29
Euler Leonhard 110
F
Faraday Michael 48
Feder Johann Georg Heinrich 275
Ficino Marsilio 73
Fink Eugen 151, 266
France Anatole 62
Frege Gottlob 32
G
Gadamer Hans-Georg 192, 310
Galen, właśc. Claudius Galenus 171
Galileusz, właśc. Galileo Galilei 191,
244
Garin Eugenio 69
Garve Christian 275
Gerlach Hans-Martin 157
Goethe Johann Wolfgang 77, 303
Gordon Peter E. 312

Gottsched Johann Christoph
Glatz Uwe B. 153

74

H
Habermas Jürgen 291
Hamann Johann Georg 106
Hamilton William 176, 177
Hartmann Eduard von 164
Hartmann Nicolai 158
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 17,
179
Heidegger Martin 7, 9, 10, 11, 143,
144, 146, 149, 150, 152, 153, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 184, 185,
186, 189, 190, 191, 194, 197, 198,
199, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 218, 219, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 230, 231,
232, 233, 234, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 255, 256,
257, 258, 260, 261, 262, 263, 264,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 277, 278, 279, 281,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
304, 305, 307, 308, 311, 312
Heimsoeth Heinz 158
Heinze Max 226
Heisenberg Werner 191
Herder Johann Gottfried 75, 189
Hertz Heinrich 59
Hilbert David 32, 33
Hölderlin Friedrich 76, 77, 193, 194
Hönigswald Richard 39

339

Indeks osób

Horacy, właśc. Kwintus Horacjusz
Flakkus 85
Humboldt Alexander 75
Hume David 89, 107, 139, 161
Husserl Edmund 143, 146, 180, 266,
268, 285, 310
Hutcheson Francis 139
J
Jachmann Reinhold Bernhard 85
Jacobi Friedrich Heinrich 17, 18
Jaspers Karl 54
Jonas Hans 192
K
Kant Immanuel 7, 10, 11, 12, 17,
21, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 55, 56, 61,
66, 67, 68, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 108, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 134, 135, 136, 138,
139, 143, 152, 153, 154, 155, 156,
161, 163, 171, 172, 174, 178, 185,
198, 199, 200, 201, 202, 206, 207,
208, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 220, 221, 224, 225, 226,
229, 230, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 248, 249, 250, 251,
255, 256, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 265, 266, 267, 268, 273, 274,
275, 276, 277, 281, 282, 285, 286,
287, 288, 299, 300, 305, 307, 308,
312, 313
Kapp Ernst 80, 297, 298
Kartezjusz, właśc. René Descartes
167, 238, 246

Kepler Johannes 107
Kierkegaard Søren 188, 281, 310
Kiersnowska-Suchorzewska
Janina
273
Kisiel Theodor 144
Klages Ludwig 301, 302
Klatzkin Jacob 19
Klein Joseph 19
Kleist Heinrich 77, 78
Kroeber Alfred Louis 78, 310
Kluckhohn Clyde 310
Kłoskowska Antonina 80
Knutzen Martin 209, 213
Kowalski Andrzej 289
Krois John Michael 58
Külpe Oswald 164
Kypke Johann 85
L
Lambert Johann Heinrich 40, 89,
92, 93, 213
Lamprecht Karl 75
Laplace Pierre Simon de 95
Lask Emil 145, 147, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 172, 278, 309
Laue Max 54
Leibniz Gottfried Wilhelm 30, 46,
74, 93, 96, 97, 98, 107, 209, 210
237
Leonardo da Vinci 55, 68
Lehmann Gerhard 29
Lessing Gotthold Ephraim 75, 76,
105, 106
Lenz Jacob Michael Reinhold 108
Levinas Emmanuel 192, 266, 310
Levi-Strauss Claude 80, 81, 266
Liebmann Otto 17
Lipps Theodor 161, 162
Lorenc Włodzimierz 296

340

Indeks osób

Lotze Rudolf Hermann 41, 157,
166, 167, 168, 169, 174, 309
Luter Marcin 188, 281
M
Maier Heinrich 160, 161
Marck Siegfried 22
Marić Sreten 264
Mariotte Edmé 87
Marcuse Herbert 266
Marty Anton 162
Maupertius Pierre Louis Moreau 92
Maxwell James 31, 50
Meier Georg Friedrich 74, 213
Meinong Alexius 53
Mendelssohn Moses 89, 90, 92, 93
Michalski Krzysztof 179, 257
Mie Gustav 47
Mill John Stuart 52, 172, 175, 176,
177
Minkowski Hermann 53
Mirandola Giovanni Pico 71
Motzkin Gabriel 255
Müller Paul 266
N
Nachod Hans 70
Natorp Paul 11, 18, 21, 22, 35, 57,
158, 256, 258, 308, 311
Nelson Leonard 34
Newton Isaac 35, 36, 94, 95, 99, 107,
108, 191, 238, 251
Nietzsche Friedrich 188, 189, 193,
282
P
Paczkowska-Łagowska Elżbieta 187
Parmenides 25
Petrarka Francesco 70, 302

Pfänder Alexander 172, 183, 310
Pöggeler Otto 158
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