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Dla filozofowania właściwe jest 

następujące dążenie: pochwycić to, co 

nierozumne,   i to, co sprzeczne z 

rozumem; formować je za pomocą rozumu,  

tak aby je przekształcić w jakiś rodzaj  

rozumu, a w końcu wykazać jako coś 

identycznego z rozumem: cały byt  winien  

stać się porządkiem i prawem.  

Jaspers 
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Wstęp 
 

             Jeżeli istnieje nauka faktycznie potrzebna  

człowiekowi, to jest nią ta, której ja nauczam.  
I. Kant 

 
        Ponieważ zaczynamy coś zupełnie nowego,  

                  musimy przestawić wskazówki zegara na zero.  

  J. F. Lyotard 
  

Sytuacja filozofii końca XX wieku określona jest z 
jednej strony próbą kontynuacji myślenia 
transcendentalnego, podejmowaną szczególnie w nurcie 
filozofii niemieckiej (K.-O. Apel, J. Habermas), z drugiej 
detranscendentalizacją, przejawiającą się jako pluralizacja 
rozumu (racjonalizmu), dyskwalifikacja idei poszukiwania 
pewności i samego doświadczenia, podejmowaną w nurcie 
filozofii amerykańskiej (R. Rorty). Filozofia Apla jest 
transcendentalną odpowiedzią na duchowy kryzys rozumu, 
prezentując transcendentalno - pragmatyczną teorię  

intersubiektywności i dokonując transformacji filozofii w 
kierunku dyskursu i wskazywania reguł argumentacji, 
przeprowadzając analizę apriorycznego momentu 

wspólnoty komunikacyjnej.  
Filozofia  J. Habermasa zaś, mimo tego że obiera za 

przedmiot badań (inaczej niż czynił to Kant) publiczną 
sferę czynności językowych, to jednak również poszukuje  

powszechnych i nieuchronnych przesłanek osiągnięcia 
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porozumienia w języku
1
. U obu zatem, mimo wyraźnej 

transformacji transcendentalizmu i przesunięcia od sfery 
świadomości ku sferze komunikacji i języka, w sposób 

wyraźny mamy do czynienia z poszukiwaniem warunków 
możliwości.  

Pierwsza tendencja zmierza zatem do wskazania  

trwałego fundamentu samej filozofii, a przez to poznania, 
kultury, utwierdzając człowieka w przekonaniu o 
nienaruszalnych normach, wartościach, zasadach 

organizujących obe-cność człowieka w świecie. Inaczej jest 
z tendencją drugą (postmodernizmem). Jest ona formą 

rozbicia fundamentów, niszczeniem jedności na rzecz 
wielości, stawianiem na pluralizm, wielość prawd, chaos i 
odrzucenie sensu.  

Te dwie tendencje naszego wieku zaznaczają się jako 
dwie możliwości, które nadają kierunek przyszłej filozofii: 
jedną z nich jest myśl związana z poszukiwaniem podstaw, 
jako droga ku przypominaniu zapomnianych dróg naszej 
kultury, drugą ten kierunek, który zarysował się pod 
koniec wieku w amerykańskim postmodernizmie, będący 
detranscendentalizacją kultury i zanegowaniem sensu 
dotychczas uprawianej filozofii.  Jeśli chcielibyśmy szukać 
korzeni filozofii przyszłości to niewątpliwie właśnie one 
prezentują się jako idee, w których zsumowały się 
rezultaty filozoficznych poszukiwań XX wieku. Przed 
myśleniem filozoficznym staje zatem wybór między 
dalszym poszukiwaniem  legitymizacji (uprawomocnienia) 
lub zaniechaniem takich działań. Z tego wyboru będzie 
wyrastać filozofia przyszłości, filozofia wieku XXI, i stąd 

                                                                 
1 R. Rorty w sposób wyraźny wypowiada swój sąd o J. Habermasie: 

„. . . Habermas sądzi, że potrzeba kulturowa, którą zaspokajała 

‟filozofia podmiotu‟ była i pozostanie realna, i że zaspokaja ją zapewne 

jego osobiste ogniskowanie na „społeczeństwie komunikacji‟, ja 

uważam ten problem za sztuczny, wynikły ze zbyt  poważnego  

potraktowania Kanta”, w: Postmodernizm – kultura wyczerpana? 
Wybór: M.  Giżycki, Warszawa 1988, s.  74.  
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też będą wynikać jej zadania. Będzie ona więc 
kontynuowaniem (chociaż przekształconego) transcen-
dentalnego kierunku legitymizacji nienaruszalnych norm,  

wartości, zasad organizujących obecność człowieka w 
świecie albo też rezygnacją z tej roli i poddanie się 
europejskiemu nihilizmowi, kreując nową postać kultury, 
prorokowaną przez Nietzschego, kultury „poza dobrem i 
złem”, kultury rozproszonego pluralizmu.  

Jak łatwo zauważyć obie tendencje odnoszą się do 
obecności filozofii transcendentalnej w kulturze Europy. 
Pierwsza z nich wyraźnie skierowana jest na przekroczenie 
wąskiego wymiaru transcendentalizmu, ograniczonego do 
poznania, jako filozofii pozostającej za wąską dla 
współczesnych problemów i zadań stojących przed 
myśleniem filozoficznym, ale bez odrzucenia 
podstawowej idei tego myślenia: poszukiwań legitymizacji 
doświadczenia. Przekroczenie tego myślenia jest 
otwieraniem drogi do pójścia dalej niż umożliwiało klasy-
czne nastawienie transcendentalne, zwrócone w stronę 
podmiotu i świadomości, i oznacza jego zniesienie przez 
myśl szerszą, ogólniejszą, czy też bardziej dostosowaną do 
sytuacji współczesności, ale też, która nie traci tej 
podstawowej wartości transcendentalizmu, jaką jest 
właśnie idea legitymizacji nienaruszalnych norm, wartości, 
zasad organizujących obecność człowieka w świecie itp. 
Druga tendencja, będąca detranscendentalizacją, oznacza 
zanegowanie całej tradycji tego myślenia, jako dróg 
okazujących się bezdrożem, a przede wszystkim nie 
znajdujących możliwości pójścia nimi w nastawieniu 
pluralistycznym, postmodernistycznym. Tam bowiem, 
gdzie podkreśla się wielość i neguje jednocześnie prawo-
dawczy sens rozumu, gdzie wszystko jest wieloznaczne i 
nie może być jednoznaczne, gdzie wreszcie ład racjonalny 
zastępuje chaos nieokreśloności, tam nie ma miejsca na 
transcendentalne poszukiwanie racji.  
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W pracy tej nie chcemy się jednak zajmować 
wyznaczaniem zasad filozofii przyszłości. Działanie takie 
jest bowiem o tyle trudne do realizacji, że filozofia, łatwiej 
niż jakakolwiek inna dziedzina naszej kultury,  poddaje się 
przemianom rewolucyjnym. Drogi przyszłej filozofii są 
zatem niepewne, chociaż będą miały swe źródła we wska-
zanych tu tendencjach końca XX wieku, czyli wyborem 
między transcendentalizmem a detranscendentalizacją. 
Chcemy się zwrócić do filozofii przeszłości pytając o to, 
jak doszło do ugruntowania nakreślonych tu 

przeciwstawnych stylów myślenia filozoficznego, a co za 
tym idzie losów kultury. Pytamy zatem o trans-
cendentalizm, jego obecność w kulturze, zarysowując 
drogi przekształceń, aż po uformowanie się hermeneutyki.  

Zadaniem filozofii transcendentalnej było rozjaśnienie i 
krytyczne ugruntowanie tego wszystkiego, co „ma 
ważność”. Punktem wyjścia i podstawę całej postawy tego 
rodzaju stanowił podmiot. Wszystko co „ma ważność” 
znalazło możliwość ugruntowania właśnie w 
uniwersalnym, czystym podmiocie. Sytuacja ta oznaczała, 
że byt subiektywny pochłaniał wszelki byt obiektywny, 
ugruntowanie „ważności” odbywało się kosztem 
subiektywizacji bytu. Kant przeniósł punkt ciężkości życia 
i poznania w subiektywny świat człowieka. 
Transcendentalizm przedstawia się zatem jako swoisty 
„protestantyzm filozoficzny”, zrywający z bytem, na rzecz 
samotności podmiotu. Filozofia Kanta – jak dowodził N. 
Bierdiajew – stawiała człowieka przed bezdennością 
pustki, pozostawiając jedyną możliwość subiektywnego 
odbudowania bytu, który został utracony obiektywnie. 
Utrata bytu przez klasycznie pojęty transcendentalizm 
wydaje się nadawać temu myśleniu wyraźny profil 
subiektywizmu. Problemem dla filozofii transcendentalnej 
stał się zatem świat, który został zredukowany do świata 
podmiotu, jak też jego warunki ważności. Powrót do bytu, 
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ujawnienie dróg do bytu, wydaje się pozostawać w 
sprzeczności z transcendentalizmem i zadaniem 

poszukiwania podstaw ważności. Alternatywa, która tu się 
ujawnia, stawia z jednej strony subiektywizm, oderwanie 
od bytu i możliwość poszukiwań legitymizacji tak 
pojętego doświadczenia, z drugiej zaś odzyskanie bytu, 
„wychodzenie od niego” i niemożliwość uprawomocnienia 
tak pojętego doświadczenia.  Właśnie ta alternatywa stoi u 
podstaw filozofii współczesnej. Lecz czy jest ona 
uzasadniona? Czy nie można realizować 
transcendentalnych poszukiwań warunków możliwości 
doświadczenia mimo odrzucenia subiektywizmu i 
odnalezienia realnego bytu?  

Do myśli Kanta i podstawowych idei 
transcendentalizmu filozofia powracała wielokrotnie, z 
różnymi nadziejami i pragnieniami. Ostatni z tych 
„powrotów” miał miejsce w latach 60-tych poprzedniego 
wieku. Już wtedy jednak neokantowskie (O. Liebmann) 
wołanie „powrotu do Kanta” było interpretowane dwojako.  

Dla jednych oznaczało to, że kantowski transcendentalizm 
jest ostatnim słowem filozofii, a ów powrót jest od-
nowieniem tego co najlepsze w  filozofii, dla  innych zaś 
powrót  kojarzył się z koniecznością pójścia dalej niż 
Kant, nawet za cenę odrzucenia jego idei. Z powrotem do 
Kanta znaczyło tu zatem uświęcenie kantyzmu, jako 
filozofii uniwersalnej albo też było hasłem rozpaczy, 
wskazującym, że jednak nie można bez Kanta, ale też nie 
można jak Kant. Lecz filozofia, która pojawiła się w wieku 
XX, nie może oznaczać ani pierwszej, ani drugiej 
interpretacji. Powrót do Kanta, to konieczność podjęcia  

jeszcze raz jego problemów, wskazanie, że one właśnie 
stanowią jego dziedzictwo. „Na nowo” oznacza: w nowej 
sytuacji epistemologicznej, przy nowej koncepcji 
doświadczenia i nowej antropologii, w której człowiek 
odkrywa siebie jako kogoś więcej niż tego tylko, który wie 
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albo chce wiedzieć w sposób pewny.  
Filozofia Kanta wydawała się spełniać pragnienie tych 

wszystkich, którzy moc rozumu stawiali na szczycie, a 
ideał kultury dostrzegali jako zorganizowanie wokół 
rozumu, który porządkował, racjonalizował rzeczywistość. 
Taki rozum wydawał się bronić przed relatywizmem, 
historyzmem, antropologizmem z jednej strony, z drugiej 
zaś, przed dogmatyzmem i sceptycyzmem. Oferował  
pewność i bezpieczeństwo przyszłości, rozstrzygał i 
oferował rozwiązania problemów, był filozofią, która 
poszukiwała pewności i obdarowywała nią człowieka.  

Koniec XX wieku wydaje się negować przywiązanie do 
rozumu i filozofii świadomości. Ta negatywna ocena 
filozofii transcendentalnej sprawia, że mówi się o niej dzi-
siaj niechętnie i z ukrycia, sądząc, że wraz z upadkiem 
subiektywizmu legła w gruzach również transcendentalna 
idea poszukiwań warunków możliwości. W epoce 
postmodernizmu, pluralizmu

2
, idea ta wydaje się być 

przestarzała, a przynajmniej nieaktualna. W wieku wizu-
alizmu, czasie obrazu - jak niekiedy określa się 
współczesność - nie ma miejsca na transcendentalizm jako 
filozofię świadomości, ani - wydaje się - na jego odno-
wienie jako tej filozofii, która ukierunkowana jest na 
poszukiwanie pewności, warunków obowiązywania. 
Obraz, związany zawsze z nieokreślonością, domaga się 
co najwyżej opisu, desymbolizacji, rozszyfrowania, a nie 
wskazania prawomocności. Nie ma w nim nic pewnego, 
gdyż wszystko zależy od kąta spojrzenia, barw, naszego 
nastroju itp. Zmiana charakteru kultury, z tej zoriento-
wanej na poznanie, na tę zorientowaną na przeżywanie, z 
kultury słowa (pojęcia), na kulturę obrazu, uczyniła z sa-
mego transcendentalizmu ideę nieaktualną. Biorąc to 

                                                                 
2 R.  Rorty nazywa siebie „antydualistą”.  Por.  R.  Rorty, 

Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, w: J.  Niżnik (red. ),  Habermas, 
Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, Warszawa 1996, s.  53.    
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wszystko pod uwagę można sądzić, że przedstawia on 
sobą dzisiaj jedynie problem dla historyków będąc ideą 
zamkniętą, przeszłością, która odeszła. Lecz czy tak jest w 
istocie? Czy nie ma dzisiaj szans ani też potrzeby 
odnowienia filozofii typu kantowskiego?  

Zaprezentowany tu obraz filozofii krytycznej 
nieuchronnie prowadzi zatem do pytania o sam 
transcendentalizm. Czym była ta filozofia , z którą kultura  
europejska na kilka wieków związała swe losy? Czym jest 
w rzeczywistości współczesny kryzys transcendentalizmu? 
Czy oznacza on zanegowanie samej idei tego myślenia? 
Wreszcie: przekraczamy Kanta i transcendentalizm, czy 
też odwrotnie, wracamy przed Kanta gubiąc się w 
sceptycyzmie i niepewności? Rozwiązujemy problemy,  

które pominął filozof z Królewca, których nie dostrzegł, 
czy też negujemy cały nurt tego myślenia, jako filozofię 
zabłąkaną, bezdroże myślenia? Te wszystkie pytania  

pojawiają się nie tylko w związku z losem filozofii, ale też 
naszej kultury. Należy zatem wrócić do źródeł tego 
myślenia.  

W języku filozoficznym wyrażenia: transcendencja, 
transcendentny, transcendentalny, mają długą historię. 
Pochodzą one od łacińskiego czasownika transcendere, 
który oznacza wychodzenie poza granicę, „wykraczanie 
ku”. Jako takie mają wyraźną konotację metafizyczną 
kierując ku temu co jest „poza”, „na zewnątrz”, „poza 
granicami”. Mimo tego wspólnego, fonetycznego, 
brzmienia należy dostrzec między nimi wyraźne różnice. 
W dziejach filozofii „Transcendencją” (pisane często 
wielką literą) określany był status tego, co znajduje się 
poza danymi bytami i posiada odmienną od nich naturę

3
. 

                                                                 
3 Karl Jaspers stwierdza: „Transcendencja jest wręcz odmiennością. 

Ze względu na sposoby bytu świata jest ona wprawdzie niczym, lecz ta 

nicość jest właściwym bytem...”. Por. K. Jaspers, Von der Wahrheit,  
München 1991, s. 108.  
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Transcendencja jest tym co nie jest uwarunkowane, a 
jednocześnie co wszystko warunkuje. W tym sensie jest 
przedmiotem zainteresowania metafizyki i może mieć 
charakter teologiczny: Bóg jest Transcendencją.  

Ściśle związane jest z tym pojęcie  transcendentny i 
problem tego co ma taki charakter. Określa się nim to, co 
znajduje się poza lub ponad rozpatrywanym obszarem, co 
jest niezależne na przykład od świadomości. W tym 
znaczeniu przeciwstawia się ono temu co jest 
immanentne

4
. W filozofii problem przedmiotów 

transcendentnych, istniejących niezależnie od świadomości, 

stał się jednym z podstawowych zagadnień teorii poznania. 
Lecz transcendentny charakter tego co poznawane 
stanowił o uwikłaniu problemów poznania w metafizykę i 
był poszukiwaniem drogi dotarcia do tego co jest 
transcendentne.  

Obok wskazanych pojęć w filozofii używane jest 
wyrażenie „transcendentalny” i „filozofia  
transcendentalna”. Filozofia, która próbuje dotrzeć do 

warunków poznania, „sposobów poznawania 
przedmiotów” (Kant) nazywa się filozofią 
transcendentalną. W myśleniu takim może chodzić jednak 
o odkrycie uniwersalnych własności bytu przysługujących 
każdemu bytowi - transcendentaliów - albo też o próbę 
rozważenia warunków poznania bez metafizycznego 
odniesienia i poszukiwanie takich warunków poza 
obszarem metafizyki. W tym ostatnim przypadku nie mają 
one metafizycznego znaczenia ani też nie pochodzą z 
obszaru takiej teorii poznania, która  uwikłana jest w 
metafizykę. Ta postać filozofii transcendentalnej, która 

                                                                 
4 Heidegger pisze: „Immanentne jest to, co pozostaje wewnątrz /.../. 

Transcendentne jest wtedy  to, co  tam nie  przebywa,  lecz jest zawsze 

na zewnątrz”.  Por.:  M. Heidegger, Transcendencja i czasowość, tłum. 

J. Margański, w: Transcendencje. Teksty filozoficzne, Papieska 
Akademia Filozoficzna, Kraków 1986, s. 7.  
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dokonuje analizy poznania w obrębie samego poznania i 
poszukuje jego warunków możliwości nazywa się 
transcendentalizmem. 

Pierwszy projekt filozofii transcendentalnej w nowym, 
nowożytnym sensie, pojawia się dopiero u Kanta, chociaż 
korzeniami sięga głęboko w dzieje filozofii. Filozof z 
Królewca nadał temu pojęciu nową treść

5
. Dokonując 

analizy przedmiotu poznania dostrzegł, że przedmioty 
takie nie są obrazami (odbiciami) zewnętrznych 

(transcendentnych) rzeczy, lecz warunkowane są wieloma 
czynnikami. W obszarze takich warunków 
przedmiotowości odróżnił Kant elementy aprioryczne, 
które muszą być pomyślane przed wszelkim 
doświadczeniem albo niezależnie od niego  oraz 

aposterioryczne. Analitykę, która przedstawia aprioryczne 
elementy konstytucji przedmiotów nazywa Kant analityką 
transcendentalną. Pojęcie to odnosi się jednak nie do 
określonych przedmiotów, lecz do przedmiotowości w  

ogóle. Filozofia transcendentalna oznacza tu analizę 
podmiotowości, o ile podmiotowość ta zwraca się ku  
przedmiotowi i zajmuje się - wg Kanta - systemem pojęć a 
priori przedmiotowości w ogóle, tym zatem, co warunkuje 
(umożliwia) przedmiotowość. Transcendentalizm,  

nazywany również filozofią krytyczną, formułuje pytanie o 
koniecznościowe warunki możliwości doświadczenia i 
odnajduje je po stronie podmiotu, odchodząc tym samym 
od transcendentnie pojmowanego świata, tak jednak, aby 
na nowo wyprowadzić go z podmiotu.  

Pytanie Kanta o warunki możliwości sądów 
syntetycznych a priori stanowiło podjętą przez kulturę 
próbę uzasadnienia roszczeń nauki i ludzkiego poznania 
do ważności powszechnej. Ten - jak mogło się wydawać - 

                                                                 
5 Por. na ten temat: N. Hinske, Die historischen Vorlagen der  

Kantischen Transzendentalphilosophie,  w:  „Archiv  für  

Begriffsgeschichte”, Bd. XII/1968, s. 86 i n.  
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problem epistemologiczny, miał jednak w samym 
sformułowaniu, ale i w rozstrzygnięciu, również wielkie  

implikacje ogól-nokulturowe, zakładając możliwość 
uprawomocnienia ludzkich sądów o świecie. Dzieje  

transcendentalizmu to zatem dzieje poszukiwania 
legitymizacji doświadczenia, jego „warunków 
możliwości”, ale to również założenie, że takie warunki 
istnieją, dadzą się odnaleźć, to zatem poszukiwanie 
ugruntowania takiej wiedzy, jaka istnieje z nadzieją na 
wiedzę pewną. Te dwa problemy wyznaczają  

epistemologiczną warstwę transcendentalizmu i stanowią  

niezbędny jego element. Transcendentalizm przedstawia 
się jako filozofia, która podejmuje problem doświadczenia  
i jego legitymizacji zakładając z góry pewną jego 
koncepcję, czyli możliwość odnalezienia takich 
warunków.  

Obserwując współczesną filozofię łatwo jednak 
dostrzec, że nakreślona tu warstwa epistemologiczna 
przejęta została przez myśl hermeneutyczną. Dziedzicząc 
istotę problemów Kanta w myśli tej uległ jednak zmianie 
zakres tych pytań, a co za tym idzie: profil 
transcendentalizmu. Hermeneutyka umocniła drogę 
filozofii w kierunku negacji struktur czystej świadomości. 
Nadała jednocześnie kantowskim problemom wymiar uni-
wersalny, dokonując czegoś, co nie udało się zrealizować 
w kantowskim tanscendentalizmie, ograniczonym ideą 
doświadczenia nauki. Wymiar uniwersalny otrzymał 
jednak inny charakter niż w uniwersalnym roszczeniu 
fenomenologii. Dla hermeneutyki problemem stały się już 
nie tylko „warunki możliwości istnienia nauki” (poznania), 
lecz uniwersalny charakter doświadczenia człowieka 
określony ideą rozumienia. I właśnie ta modyfikacja wska-
zała na konieczność jakościowo nowych odpowiedzi.  

Zdając sobie naturalnie sprawę z tego, że ani 
transcendentalizm, ani hermeneutyka nie wyczerpują się w 
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warstwie epistemologicznej ona właśnie wydaje się 
określać losy kantowskiej filozofii krytycznej w na szym 
wieku. Zaliczenie hermeneutyki do teorii poznania stwarza 
nawet pewne trudności, które wynikają z dostrzegalnego w 
niej rozmycia granic między ontologią i  epistemologią, 
bytem i myśleniem, rzeczywistością i poznaniem, 
wreszcie: rzeczą i słowem, przedmiotem i podmiotem. To 
stwarza zjawisko, jakby hermeneutyka nie mieściła się w 
starych, tradycyjnych strukturach filozoficznego myślenia, 
że pozostaje poza podstawowym nurtem filozofii i 
pytaniem o legitymizacje. Tam bowiem, gdzie klasyczna 
epistemologia zmierzała do neutralizacji wszystkich 
uwarunkowań subiektywnych, antropologicznych, 
historycznych, tam hermeneutyka chce je wszystkie 
uwzględnić jako istotne dla charakterystyki samego 
doświadczenia. I nie jest to wcale proste rozszerzenie idei 
poznania. W takim nastawieniu wydaje się zmieniać sama 
idea obiektywności poznania. Lecz - musimy zapytać - czy 
w istocie hermeneutyka nie mieści się w tradycyjnym 
nurcie poszukiwania pewności? Właśnie odpowiedź na to 
pytanie decyduje o relacji hermeneutyki i 
transcendentalizmu.  

Biorąc pod uwagę rolę hermeneutyki w kształtowaniu 
nowego oblicza doświadczenia należy wskazać znaczenie 
tych działań dla przyszłości transcendentalizmu. Obszar 
problemowy pracy jest zatem zamknięty z jednej strony 
ideą transcendentalizmu sformułowaną przez Kanta, z 
drugiej, hermeneutyką, rozumianą jako pytanie o 
doświadczenie w najszerszej postaci. Musimy zapytać: jak 
to się stało, że hermeneutyka zamyka i znosi 
transcendentalizm jako filozofię świadomości dziedzicząc 
jednocześnie sam problem transcendentalny, czyli pytanie 
o warunki możliwości doświadczenia? Jakie jest znaczenie 
tego faktu dla filozofii i kultury? Należy spojrzeć zatem na 
to, jak i w jakich okolicznościach nastąpiła 
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dyskwalifikacja filozofii transcendentalnej, pokonanie 
teorii poznania będącej filozofią świadomości, nauki o 
transcendentalnej subiektywności, przez filozofię, która 
swe centrum znajduje w człowieku jako konkretności. 
Krok, który oddziela filozofię przeszłości od 
teraźniejszości, jest jednocześnie krokiem od tak pojętej 
filozofii poznania, ku nowemu spojrzeniu na poznanie, 
doświadczenie i warunki jego możliwości. Problem tej 
filozofii polega na tym, że chcąc przezwyciężyć sztuczne 
przegrodzenie podmiotu i przedmiotu powraca do bytu i 
żywego doświadczenia, a tym samym do pewnej formy 
myślenia przedtranscendentalnego. Filozofia  
transcendentalna skierowana była przeciwko 

sceptycyzmowi, jako myśleniu, które chciało zasiać 
rozdźwięk między przypadkami, które poznaliśmy przez 
własne doświadczenie, a tymi, które nie objęte były 
naszym doświadczeniem (Hume). Lecz hermeneutyzacja 
filozofii wydaje się otwierać ponownie drogi ku 
sceptycyzmowi. Razem z późnym Wittgensteinem, 
Kuhnem, wydaje się ona przyczyniać do upadku wiary w 
możliwość legitymizacji doświadczenia. Stała się instancją 
do krytyki nauk i przysłużyła się do dyskredytacji trady-
cyjnego obrazu człowieka jako obserwatora niezmiennych 
prawd. Pytanie o sytuację współczesnego 
transcendentalizmu i przyczyny takiego położenia, o 
miejsce hermeneutyki w filozofii współczesnej - (po której 
stronie sytuuje się hermeneutyka, czy jest ideą niszczącą 
transcendentalizm, czy też odwrotnie, pojawia się jako 
jego konsekwencja, jako jego rozwój) - są 
najważniejszymi pytaniami, na które chcemy tu 
odpowiedzieć.  

Hermeneutyczna filozofia, neopragmatyzm, 
poststrukturalizm ogłaszają koniec tej 
fundamentalistycznej filozofii podmiotu. Zakładają swe 
tezy na całkowicie otwartej zależności wszelkiego 
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myślenia i poznania od „anonimowych”, nie poddawanych 
kontroli i opanowaniu struktur np. historycznie 
ukształtowanego języka, tradycji, społecznej praktyki.  

Filozofia transcendentalna zostaje odrzucona jako forma 
przestarzałego już myślenia, które poszukiwało  

uprawomocnienia naszego doświadczenia. Czym jednak 
jest ta dyskwalifikacja? Czy jest ona słuszna?  



 

 

 

 

Rozdział pierwszy 

Transcendentalizm i filozofia 
 

 
Każda prawdziwa filozofia jest  

filozofią transcendentalną.  

 F. Schlegel 

 
W roku 1923 neokantysta  Artur Liebert sformułował w 

tytule swej pracy problem samej filozofii krytycznej. 
Pytając: Jak jest w ogóle możliwa filozofia krytyczna?

1
 

formułował to pytanie wobec transcendentalizmu i 
możliwości uprawiania filozofii właśnie na sposób 
transcendentalny. Już wtedy jednak, gdy transcenden-
talizm wydawał się tryumfować  rozwijającym się neokan-
tyzmem i odważnie bronił się wobec tendencji filozofii 
życia, problem tu sformułowany nie pozostawiał żadnych 
wątpliwości, że pytanie o krytycyzm jest w istocie 
pytaniem o sens i podstawy kultury

2
. Pytać o 

transcendentalizm, przedstawiać jego obraz, problemy, 

punkt widzenia, wreszcie: sens i treść, oznacza nie tylko 
skierować kantowskie pytanie o warunki możliwości w 
stronę możliwości samego transcendentalizmu, ale 
oznacza też formułować problem samej kultury. Czym 

                                                                 
1Por. A. Liebert, Wie ist kritische Philosophie überhaupt möglich?, 

Leipzig 1923.  
2Tamże, s. 3 .  
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zatem jest ta filozofia skoro - jak żadna inna - tak mocno 
związana została z kulturą Europy?  

Traktowanie tych zagadnień jako tak ściśle ze sobą 
związanych wskazuje, że w tym myśleniu zsumowały się 
podstawowe kwestie ważne dla europejskiej kultury zaś 
ich rozwiązanie (właśnie przez nią) określiło postać tej 
kultury. Więcej nawet: tak ścisły związek oznacza, że 
filozofia ta ponosi w jakiejś mierze odpowiedzialność za 
stan współczesnej kultury, a przemiany w jej obrębie 
dotykają istoty kultury. Problem transcendentalizmu jest tu 
zatem problemem kultury, jej współczesnego położenia, ale  

i przeszłości, korzeni z jakich wyrasta.  
 

Filozofia i transcendentalizm 

Załamanie się średniowiecznego obrazu świata, rozpad 
uniwersalnego, kosmologicznego porządku stanowił zwrot 
w dotychczasowym sposobie myślenia. Filozofia 
transcendentalna wyrasta na tych przemianach. Bez 

osiągnięć reformacji, bez renesansowego wyeksponowania 
człowieka jako istoty twórczej, kształtującej siebie i świat, 
wreszcie bez wyzwolenia myślenia idea 
transcendentalizmu nie byłaby możliwa.  

Pytamy jednak: w czym wyraża się differentia specifika 
tej idei, która na kilka wieków określiła sposób bytowania 
człowieka w świecie, spojrzenie na świat, losy kultury?  

W znanym obrazie Dörstlinga Immanuel Kant, filozof 
uznawany za twórcę idei transcendentalizmu, 
przedstawiony został jako dumny, nieco majestatyczny 
myśliciel, skupiający na sobie uwagę wszystkich postaci 
poza jedną, służącym, który mimo obecności Kanta czyni 
swoje. Właśnie służący podający herbatę, a nie wpatrzeni 
weń, pozostający w nienaturalnych pozach słuchacze, 
stanowi ważny element tego obrazu. Kontrast jest tu  
wyraźny: z jednej strony idee nowej filozofii, rewolucja w 
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myśleniu, porywająca dyskusja, z drugiej, spokój 
codziennej herbaty. Lecz w rzeczywistości kontrast 
ukazany przez Dörstlinga jest fałszywy. Idee kantowskie 
nie pozostawiają już miejsca na ów spokój, który był 
udziałem przeszłości. Służący powinien był tu również 
wykazać, jak uczynili to goście, zainteresowanie słowami 
twórcy z Królewca, gdyż również jego świat nie był już 
tym samym.  

Filozofia Kanta nie pozostawiała żadnych wątpliwości, 
że dla wszystkich stało się coś ważnego w odbiorze 
rzeczywistości i funkcjonowaniu w niej. Można różnie 
oceniać to wydarzenie, lecz nie można pozostać na nie 
obojętnym. A. Schopenhauer dowodził, że Kant przebudził 
ze snu filozofię i jako taki jest burzycielem

3
. Myśliciel ten 

ukazał, że prawa, które – jak sądzono - miały prezentować 
świat służyły jedynie do tego, aby zjawisko, świat cieni 
podnieść do poziomu najwyższej rzeczywistości

4
. W tym 

sensie filozofia ta nie mogła być już tylko sprawą 
filozofów, lecz również służących, którzy tak samo 
uczestniczyli w tym nowym, rewolucyjnym, krytycznym 
sposobie odczytania rzeczywistości.  

Wskazanie na Kanta zapowiada, że właśnie w myśli 
tego filozofa mamy do czynienia ze sformułowaniem 
filozoficznej idei transcendentalizmu

5
. Lecz pojęcie 

filozofia transcendentalna jest wieloznaczne i należy 
wyjaśnić je najpierw w odniesieniu do samej filozofii, w 
jej obrębie. Mówimy tu przede wszystkim filozofia, 
później zaś odnosimy do niej przymiotnik 
transcendentalna, co oznacza, że to drugie jest 
wyróżnikiem w obrębie samej filozofii. Filozofia 

                                                                 
3 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. I, tłum. 

J. Garewicz, Warszawa 1994, s. 630.  
4 Tamże, s. 630. 
5 M. J. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium 

z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy, Warszawa 1977, s. 14.  
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transcendentalna jest pewną postacią filozofii, myślenia 
filozoficznego. W czym wyraża się jednak jej differentia 
specifica? Spójrzmy na to zagadnienie najpierw w 
kontekście idei samej filozofii.  

 

 Co to jest filozofia?  

Wielość i różnorodność filozoficznych rozstrzygnięć 
wskazuje, że nie w nich należy szukać istoty filozofii.  
Każda taka próba byłaby bowiem wyborem i afirmacją 
jakiejś filozofii. Poszukiwania muszą się odbywać na 
szerszym obszarze, na którym, mimo często sprzecznych i 
wykluczających się rozwiązań, można mówić jednak o 
dziedzinie jednej filozofii. Dla tak zwanej metafilozofii nie 
są zatem ważne odpowiedzi udzielane przez różne filo-
zofie, lecz postawa, metoda, wreszcie samo myślenie 
filozoficzne.  

Pytając o sens filozoficznego myślenia dostrzegamy, że 
jego konsekwencją nie jest (jak w przypadku myślenia 
religijnego) przekaz jedynej prawdy ani też (jak w 
przypadku myślenia naukowego) odkrycie praw 
rządzących rzeczywistością. Filozoficzne myślenie jest 
powtarzaną próbą pomyślenia o całości rzeczywistości. 
Rozważane ze względu na wyniki jest jednak zawsze 
wyrazem klęski, myśleniem nigdy nie spełnionym, 
otwartym i podlegającym aktualizacji.  

Stąd też filozofia - pisze A. L. Zachariasz - jako racjonali-
zacja rzeczywistości jest tą dziedziną poznania, która nigdy, o 

ile pozostaje wierna swoim zasadom, nie może zostać 

zamknięta ostatecznie. Każde bowiem jej zamknięcie jest 

jedynie zamknięciem tymczasowym
6
.  

                                                                 
6 Por.: A.L. Zachariasz, Filozofia. Jej istota i funkcje, Lublin 1994, 

s. 29.  
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Oznacza to więc, że  rozważanie tematu filozofii w 
kontekście rozwiązania kwestii całości rzeczywistości 
musi prowadzić do uświadomienia klęski filozofii 
(Jaspers), która chce zrealizować niemożliwe: ograniczyć 
to, co nieograniczone, zamknąć to, co otwarte, określić co 
nieokreślone. Jednak uświadomienie sobie tego 
niepowodzenia nie przekreśla wartości myślenia 
filozoficznego. Odwrotnie, dopiero teraz, gdy rozpoznaje 
się iluzje wiedzy o całości rzeczywistości, myślenie to 
poddaje się możliwościom analizy i odsłania nowe jej 
obszary. Filozofia przedstawia się tu jako niekończący się 
proces realizacji ciągle tego samego za dania, jakim jest 
pytanie o samą rzeczywistość w kontekście zmieniających 
się doświadczeń. Teraz dopiero zmienia się sens problemu 
myślenia filozoficznego. Odkrywając jego procesualny 
charakter mamy prawo poszukiwać sposobów, dróg, 
paradygmatów na których, i w obrębie których, dokonywał 
się proces realizacji podstawowego zadania. Pytając zatem 
o to jak przebiegał niedokończony (jeszcze, ale i ciągle) 
proces poszukiwania odpowiedzi na pytanie o samą 
rzeczywistość dokonujemy filozoficznego spojrzenia na 
historię filozofii. Jest ona zatem nie tylko przeszłością, 
czymś minionym, historią, lecz przedstawia sobą też 
drogę, na której - jak mówi Heidegger - „myślenie pracuje 
przy budowie domu bycia”

7
.  

Lecz pytanie o filozoficzne myślenie może mieć sens 
tylko wtedy, gdy skierowane zostaje nie tylko ku myślom 
konkretnych filozofów (Platonowi, św. Tomaszowi, 
Kartezjuszowi, Kantowi...), ale ku filozofii jako jednemu 
procesowi, w którym ukryta jest historia pytań i 
odpowiedzi na zapytanie o rzeczywistość. Również 
problem filozofii transcendentalnej musi być 

                                                                 
7 Por.: M. Heidegger: List o humanizmie, w: tenże: Budować, 

mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybrał, opracował K. Michalski,  
Warszawa 1977, s. 120. 
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sformułowany w tym kontekście. Czym zatem są 
paradygmaty myślenia filozoficznego? W którym z nich 
można umieścić filozofię transcendentalną?  

Paradygmaty myślenia filozoficznego  

Pojęcie paradygmat pochodzi od Greków (paradeigma) 
i oznacza przykład, wzór. Do teorii nauki wprowadzone 
zostało przez Th. Kuhna jako „akceptowane wzory 
współczesnej praktyki naukowej”

8
. Paradygmat zawierał 

zbiór  założeń pojęciowych, metodologicznych i 
metafizycznych. Jako taki rządził myśleniem i po-
stępowaniem każdej wspólnoty naukowej. Przykładowo: 
mechanika I. Newtona przez dwa stulecia była 
podstawowym paradygmatem dla fizyków określając typy 
pytań, jakie mogą być zadawane w sposób prawomocny, 
typy wyjaśnień, i typy możliwych do przyjęcia 
odpowiedzi.  

Paradygmat stanowił rodzaj warunków, pod którymi 
poszukiwało się rozwiązania problemu. Sam problem jed-
nak miał uniwersalne znaczenie. Na przykład problem 
czasu, pojawiając się w różnych paradygmatach myślenia, 
mechaniki Newtona i teorii względności Einsteina, był tym 

samym problemem, chociaż znajdował różne możliwości 
rozwiązania, które wynikały z odmienności tak 
nakreślonych wzorów praktyki badawczej.  

W filozofii treść pojęcia paradygmatu ma jednak inną 
rangę niż ta przedstawiona przez Kuhna. Przede 
wszystkim należy ukazać wielości paradygmatów w jej 
obrębie, wzajemnie ze sobą konkurujących, związanych z 
tworzonymi systemami filozoficznymi, szkołami, wreszcie 
konkretnymi filozofami. Wielość ta wynika z samej istoty 
myślenia filozoficznego jako myślenia otwierającego, 

                                                                 
8 Por. Th. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. 

Ostromęcka, Warszawa 1968, s. 27. 
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przekraczającego, a tym samym niejako z góry 
skierowanego przeciwko własnej uniwersalizacji.  

Rzec można, że filozofia poniekąd zezwala na to, aby 
każdy z filozofów miał prawo do własnego wzoru i ideału 
praktyki filozoficznej. Każde rozwiązanie problemów 
filozoficznych należy bowiem - jak dowodził Dilthey - do 
pewnej teraźniejszości i do pewnej sytuacji

9
. W tym też 

sensie jakakolwiek próba poszukiwań uniwersalnych 
wzorów praktyki filozoficznej, czy też postulowanie, aby 
filozofować tak samo, staje w sprzeczności z istotą 
filozofii. Więcej nawet, wśród samych filozofów (np. M. 
de Unamuno) mocny jest trend krytyki takiego myślenia o 
filozofii, w którym filozofów przeszłości traktuje się jakby 
to były tylko intelekty, pomijając osobiste namiętności, 
pragnienia, zainteresowania, które przecież wpłynęły na 
ich myślenie.   

Jednak mimo tej wielości, zmienności, ustanawiania 
coraz to nowych zadań, przystosowania do historycznego 
obszaru kultury, obserwujemy w dziejach filozofii, 
począwszy od ukonstytuowania się tego stylu myślenia  w 
starożytnej Grecji, aż po współczesność, pewne wzorce 
organizujące myślenie filozoficzne. Pojawiają się one  

zarówno na skutek wewnętrznych przemian w obrębie 
samej filozofii, jak też zjawisk kulturowych, które  

niektórym z nich nadają charakter dominujący i aktualny, 
inne zaś przesuwają do historii.      

Paradygmat filozoficzny jest pewnego rodzaju filozoficzną 

teorią podstawową w obrębie której wspólnota filozofów 

próbuje ukazać powszechną świadomość w jej przemianach
10

.  

                                                                 
9 W. Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma, tłum. E. Paczkowska-

Łagowska, Warszawa 1987.  
10 R. Lay, Philosophie fürManager, Düsseldorf 1991, s. 195 i n. Na 

ten temat: W. Chudy, Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. 
Filozofia refleksji i próby jej przezwyciężenia, Lublin 1993, s. 9 i n.  
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Paradygmat w filozofii obejmuje sobą nie tylko 
możliwości rozwiązania problemu, lecz również sam 
problem, jest filozofią f ilozofii. Interpretowany w ten 
sposób nie jest jednak metodą filozofii, przepisem na 
filozofię, czy też regułą myślenia filozoficznego. Jest zaś 
samą filozofią. Od przyjętej koncepcji filozofii zależy 
dopiero formułowanie i rozwiązanie problemów 
filozoficznych. Koncepcje te mogą wydawać się tak różne, 
że zmiana paradygmatu odbierana jest często jako jakaś 
nowa filozofia lub też koniec filozofii. Podobnie jak w 
przypadku konkretnych filozofii i tu  (w obszarze form 
uprawiania filozofii) nie można mówić o jednej, 
uniwersalnej koncepcji, która mogłaby wyznaczać 

kategoryczny paradygmat myślenia. W dziejach filozofii 
łatwo jednak dostrzec okresy, w których pojawiające się 
nowe rozwiązania nie mieszczą się w dotychczas 
uznawanym i obowiązującym projekcie. Okresy te 
przedstawiają się jako rewolucyjne dla filozofii, w których 
rozwiązania tradycyjnych problemów i same te problemy 
wkraczają na drogę dotychczas zamkniętą, o której 
przeszłość albo nie wiedziała, albo też uznawała za błędne 
drogi myślenia. Są to okresy tzw. przełomów filozofi-
cznych. Właśnie na ich tle ukazują się paradygmaty 
myślenia filozoficznego. Rozumiane w wąskim znaczeniu, 
są to okresy rezygnacji z jednych problemów na rzecz 
innych (np. rezygnacja z problemów filozofii przyrody na 
rzecz filozofii człowieka). Rozumiane zaś w znaczeniu 
szerokim są one okresami zmiany koncepcji rozumienia 
filozofii. Przykładowo: sofiści dokonali przełomu 
filozoficznego w znaczeniu wąskim, Kartezjusz zaś w 
znaczeniu szerokim. Pierwszym zawdzięcza filozofia, już 
u progu swego rozwoju, przebudzenie problematyki 
antropologicznej i filozofii języka, czyli tych tematów, 
które były nie do pomyślenia w ramach filozofii przyrody. 
Kartezjuszowi zaś, który problem uczynił z całego 
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ludzkiego poznania, filozofia zawdzięcza odkrycie pola 
transcendentalnego i zmianę rozumienia samej filozofii.  
Wraz z nim pojawia się nowa koncepcja filozofii, nowa 
forma realizacji filozofii i nowe spojrzenie na problemy i 
możliwości ich rozwiązań.  

Jeśli przyjrzymy się historycznemu rozwojowi filozofii 
ze względu na paradygmaty, będące koncepcjami 
rozumienia samej filozofii, a tym samym określające sens 
praktyki filozoficznej, to łatwo dostrzec wielość takich 
koncepcji. Każde z konkretnych stanowisk filozoficznych 
związane jest z jakimś projektem rozumienia filozofii.  
Nazwa filozofia posiada tak wiele znaczeń, w zależności 
od miejsca, czasu, tak wiele koncepcji jej uprawiania, że 
wydają się istnieć filozofowie i filozofie, lecz nie jakaś 
wewnętrznie spójna idea jedności filozofii.  

Zwracając się jednak od określeń samych filozofów ku 
dziejom filozofii daje się w ich obrębie dostrzec pewne 
dominujące próby rozumienia jej samej, formy realizacji 
filozofii. Zazwyczaj odróżnia się w tej kwestii trzy 
zasadnicze paradygmaty myślenia filozoficznego, w 
obrębie których formułowane  było pytanie o rzeczywistość i 
udzielane odpowiedzi. Są nimi: paradygmat metafizyczny, 
paradygmat subiektywistyczny i paradygmat  

interakcjonistyczny
11

. Każdy z nich organizuje filozofię o 
określonej postaci.  O dwóch pierwszych można mówić 
jako o „paradygmatach wyczerpanych”, to znaczy takich, 
w których pozostawanie nie tylko nie stwarza nowych 
możliwości dla filozofii,  ale też odbiera perspektywę jej 
obecności i roli w kulturze współczesnej. Trzeci z nich 
(interakcjonistyczny, komunikacyjny), który rozwija się na 
skutek kryzysu kultury końca XX wieku i kryzysu filozofii 
świadomości, jest często określany jako przyszłość 

                                                                 
11 E. Tugendhat odróżnia trzy sposoby myślenia: ontologiczny, 

refleksyjno-filozoficzny i lingwistyczny. Por. : E. Tugendhat, U. Wolf, 
Logisch-semantische Propädeutik, Stuttgart 1983, s. 7 i n.   
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filozofii, odsłaniając komunikatywny charakter 

racjonalności (Habermas) i prezentując się jako nowa forma 
filozofii.  

Każdy z paradygmatów związany jest nie tylko z 
określoną epoką w naszej kulturze, w której odgrywał 
dominujące znaczenie dla samoświadomości tej kultury, 
nie tylko niesie sobą pewien obraz świata (światopogląd), 
ale również ma klasycznych przedstawicieli, główny temat 
wokół którego wyrasta i wreszcie warunki możliwości 
jego przekroczenia. Ten ostatni element jest dla filozofii 
szczególnie ważny umożliwiając otwarty charakter 
filozoficznego myślenia. Tak samo jak trudna, a nawet 
niemożliwa, jest dyskusja wśród przedstawicieli różnych 
paradygmatów w obszarze nauk empirycznych, tak 
również nie jest możliwa krytyka i dyskusja między 
różnymi paradygmatami w obrębie filozofii. Przy różnych 
koncepcjach filozofii, różnych formach jej uprawiania, 
filozofowie po prostu nie są w stanie wzajemnie się 
zrozumieć, co jest też częstym doświadczeniem wśród 
filozofów.  

Odróżniając w dziejach filozofii wskazane wyżej 
paradygmaty myślenia filozoficznego należy wyraźnie 
powiedzieć, że nie chodzi tu o etapy (stadia) rozwoju 
myśli filozoficznej. Schemat przedstawiania dziejów 
filozofii przez odwołanie się do procesów przebiegających 
w kolejnych stadiach (często powtarzających się) jest ideą, 
do której dosyć często odwołują się historycy filozofii.  
Alois Dempf - przykładowo - w swojej Selbstkritik der 
Philosophie

12
 prezentując takie stadia rozwoju, podkreśla 

trzy etapy, które niezmiennie towarzyszą losom filozofii w 
różnych kulturach. Są nimi: kulturowy etap rozwoju 
filozofii (funkcja usprawiedliwienia tradycyjnych 
poglądów i wartości), etap kosmologiczny (próba 

                                                                 
12 Por.: A. Dempf, Selbstkritik  der Philosophie, Wien 1947.  
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uporządkowania całości rzeczywistości) i stadium 
antropologiczne (koncentracja na człowieku).  

Ten ogólny wzorzec staje się pewnym schematem 
opisu dziejów filozofii i pozwala historykowi filozofii na 
dobre orientowanie się w przeszłości i projektowanie 
przyszłości. Łatwo jednak zauważyć, że zaprezentowany 
tu - przykładowy - schemat Dempfa nie dociera do etapu 
samorozumienia filozofii w dziejach myślenia 
filozoficznego sam zaś prezentuje się jako uniwersalna 
metafilozofia próbując - jak czynił to również Hegel - 
stworzyć uniwersalną ideę filozofii, aby móc łatwiej 
poruszać się w jej historycznym obszarze.  

Spory pomiędzy filozofami nie wykluczają tu idei 
uniwersalności (jedności) f ilozofii. Spojrzenie to jest 
zatem próbą odpowiedzi na pytanie o istotę filozofii, nie 
zaś na to, jak rozumieli filozofię sami filozofowie i jak 
warunkowało to jej rozwój. Zaś paradygmaty myślenia 
filozoficznego, czyli formy uprawiania  filozofii w jej 
dziejach, o których mówimy, są jej samoświadomością, 
jednak nie w jakimś wymiarze uniwersalnym, lecz 
historycznym, w którym konkretni filozofowie dokonują 
określenia samych siebie, uprawomocniają swoje 
myślenie.  

Rzec można, że poszukiwanie paradygmatów myślenia 
filozoficznego jest pośrednim stanowiskiem między 
wskazywaniem na filozofię jako na przedsięwzięcie 
składające się wyłącznie z indywidualnych i izolowanych 

poglądów poszczególnych myślicieli, a takim, w którym 
poglądy filozoficzne próbuje się ukazać w ramach jednej, 
uniwersalnej idei filozofii. Paradygmat myślenia 
filozoficznego, będący formą refleksji filozoficznej w 
danym czasie, nie wyklucza ani pierwszego, ani też 
drugiego stanowiska.    
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Paradygmat metafizyczny, subiektywistyczny 
i interakcjonistyczny  

Formy myślenia metafizycznego należą do najstarszych 
warunków organizujących filozofię. Możemy powiedzieć, 
że paradygmat metafizyczny pojawił się jako pierwsza 
forma jej uprawiania. Wraz z nim antyczna filozofia  
odróżnia i wyzwala się od myślenia mitycznego próbując, 
inaczej niż miało to miejsce w tym ostatnim, 
rzeczywistość sprowadzić do jedności na obszarze pojęć i 
oferując nową postać tej jedności

13
. O ile w myśleniu 

mitycznym jedność świata prezentowała się jako swoisty 
związek tego co pozostaje jednostkowe z innym, również 
jednostkowym, to wraz z formą myślenia metafizycznego 
całość stała się odrębną kategorią, a jednostkowe rzeczy 
mogły być ujęte jako jej część.  

Jedność i wielość, ujęte abstrakcyjnie – stwierdza Habermas  
- jako relacja identyczności i różności jest podstawową relacją, 

którą metafizyczne myślenie rozumie jednocześnie jako 

logiczną i ontologiczną: jedność jest obojgiem – zasadą i 

podstawą bytu, zasadą i źródłem
14

.  

Tematem antycznej filozofii staje się jedność w wielości, 
która jest pomyślana jako podstawa i porządek tej 
wielości. Pytanie o jedność miało jednak już wtedy różne 
postacie. U presokratyków pojawia się ono jako problem 
tego, skąd jest wszelkie bytujące, z czego powstało jako z 
czegoś pierwotnego, pierwszego. U Arystotelesa zaś 
przybiera postać pytania o to „co  jest?” (ti esti?). I  
właśnie wraz z dziełami tego ostatniego paradygmat  
metafizyczny ujawnia się jako wszechogarniający 
myślenie filozoficzne.  

                                                                 
13 Por. na ten temat: J. Habermas: Nachmetaphysisches Denken. 

Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main 1988, s. 36 i n.  
14 Tamże, s. 17.  
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Myślenie filozoficzne, które było organizowane 
paradygmatem metafizycznym, koncentrowało się na 
bycie, zaś najważniejszym jego efektem stała się 
metafizyka jako teoria bytu. Inne problemy, które 
pojawiały się w obszarze tego myślenia, zależne były od 
rozwiązania problemu bytu, od teorii bytu.  
Podporządkowanie całości filozofii, wszystkich jej 
problemów, metafizyce wyznacza podstawowy rys 
paradygmatu metafizycznego. Bez względu na wykładnię 
samego bytu w filozofii, pojętego czy to jako duch w 
filozofiach spirytualistycznych, czy też jako materię w 
materializmie lub też jako stawanie się, wola, życie itp. 
wszędzie tam mamy do czynienia z metafizyczną 
organizacją myślenia filozoficznego. Jej cechą jest to - jak 
pisze Heidegger – że:  

każde pytanie metafizyczne może być zadane tak tylko, że 
zapytujący jako taki tkwi w nim, jest sam postawiony pod 

znakiem zapytania
15

.  

Paradygmat metafizyczny, rozpoczynający filozofię, 
jest zatem skoncentrowany wokół zagadnień bytu, im-
plikując ideę filozofii jako teorii bytu i (w przyszłości) 
teocentryczny obraz świata. Jego załamanie się, na skutek 
kryzysu XIV wieku, jakim był nominalizm, doprowadza do 

konieczności zmiany formy organizującej myślenie  

filozoficzne i ukształtowania się paradygmatu 
subiektywistycznego, skoncentrowanego wokół idei 
podmiotu, tematyki teoriopoznawczej i światopoglądu 

antropocentrycznego. Zasługą nominalizmu i empiryzmu 

było odkrycie i wskazanie sprzeczności w obrębie 
paradygmatu metafizycznego. Szczególnie ujawniło się to 
w filozofii W. Ockhama ukazującej, że wiedza tylko 
pozornie dotyczy rzeczy, w istocie zaś droga poznania  

prowadzi przez pojęcia. One właśnie, pełniąc funkcję 

                                                                 
15 Por. : M. Heidegger, Znaki drogi, Warszawa 1995, s. 9.  
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zastępowania (suppositio) rzeczy, nie zaś byt, musiały 
zwrócić teraz szczególną uwagę filozofii. Zwrot 
nominalistyczny domagał się innej organizacji filozofii, 
gdy stało się jasne, że droga do bytu prowadzi zawsze 
przez pojęcia i terminy, które zastępują konkretną rzecz. 
Nominalizm i wyrastający stąd empiryzm, rozkładając 
rzeczy na wrażenia zmysłowe, dokonują swoistej 
desubstancjalizacji, uniemożliwiając myślenie 
metafizyczne, pokazując konieczność nowej drogi dla 
myślenia filozoficznego, na której przedmiotem refleksji 
filozoficznej nie jest już rzeczywistość, lecz wiedza o 
rzeczywistości. Świadomość staje się kluczem do 
rzeczywistości, zaś filozofia koncentruje się wokół 
kategorii pewności, szukając drogi do pewnego poznania. 
Właśnie pewność, a nie prawda bytu, staje się ideą 
organizującą myślenie filozoficzne rozwijane w obrębie 
paradygmatu subiektywistycznego. Filozofia staje się 
miejscem poszukiwania takiego poznania, które by 
dostarczało niezawodnej wiedzy.      

Ten z kolei model filozofowania poniósł klęskę nie 
tylko na skutek wewnętrznego rozkładu (jak miało to 
miejsce poprzednio), lecz również na skutek dostrzeżenia 
zagrożeń dla kultury, jakie pojawiły się razem z nim. 
Krytyka tego paradygmatu (Nietzsche, Freud, Adorno) 
dotyczyła jego niebezpiecznych konsekwencji dla 
przyszłości ludzkości prowadzących - paradoksalnie - do 

zamykania świata i ograniczania doświadczenia do sfery 
poznania

16
. Wszystko to wydaje się otwierać drogę do 

nowego paradygmatu. Jego krystalizowanie się przy końcu 
XX wieku to nadal jeszcze proces, który nie jest 
zakończony. Uczestniczy w nim zarówno 

                                                                 
16 Horkheimer i Adorno pisali: „ ...chodzi o to, że oświecenie musi 

się opamiętać i zastanowić nad sobą, jeżeli ludzkość nie ma zostać 

ostatecznie zdradzona”. Por.: M. Horkheimer, Th. W. Adorno, 
Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994, s. 15.  
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postmodernistyczny pluralizm, jako znacząca idea 
destrukcji subiektywizmu, jak też te filozofie, które chcą 
wypełnić projekt przeszłości (Habermas, Apel), czy też 
odzyskać świat utracony (hermeneutyka). Konstytuowanie 
się tego paradygmatu przyszłości pozwala jednak, pomimo 
otwartości tego procesu, już dzisiaj dostrzec pewne idee 
podstawowe. Wydaje się, że filozofia coraz wyraźniej 
zaczyna się orientować wokół kategorii 
„intersubiektywności” i wspólnoty komunikacyjnej, 
organizujących myślenie. Zarysowuje się już nawet 
światopogląd o charakterze socjocentrycznym prezen-
tujący nowe spojrzenie na rzeczywistość, już nie z 
perspektywy Ja, lecz relacji międzyludzkich, wspólnoty 
komunikacyjnej. W ujawnianiu uniwersalnych struktur 
racjonalności odchodzi się tu od analizy prywatnej sfery 
świadomości (subiektywności) na rzecz analizy publicznej 
(społecznej) sfery czynności językowych, poszukując 
powszechnych i nieuchronnych przesłanek osiągnięcia 
porozumienia w języku (Habermas), czy też poszukiwania 
pewnych momentów normatywnych w językowej 
komunikacji (Apel). Można sądzić, że nie tylko 
postmodernizm, ale też np. filozofia dialogu (spotkania) 
miała tu wielkie zasługi we wskazywaniu samej 
możliwości myślenia jako dialogu. Filozofia ta dokonała 
przewartościowania idei myślenia jako monologu, na rzecz 
myślenia dialogicznego, nie tylko jako formy myślenia, 
lecz głównie jako jego istoty. Oznaczało to konieczne 
ukierunkowanie myślenia filozoficznego na język, który 
wydaje się (jak w przeszłości byt i podmiot) organizować 
już dzisiaj filozoficzne myślenie. Nowy paradygmat (inter-
akcyjny, intersubiektywny, komunikacyjny) zmienia w 

sposób radykalny stabilne dotychczas kategorie  
tradycyjnego myślenia filozoficznego - rozumu i prawdy.  

Pierwsza z nich traci uniwersalny charakter. Uniwersalny 
dotychczas rozum zastąpiony zostaje pluralizacją  
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rozumów, obejmując poszczególne obszary kultury a każda 
z nich zostaje związana z własną koncepcją rozumu.  

Podobnie dzieje się z kategorią prawdy, która staje się 
prawdą ”dla kogoś”, „czyjąś” itp. Ten nowy paradygmat, 
oceniany z perspektywy myślenia metafizycznego, czy też 
subiektywizmu, wydaje się niekiedy ukazywać jako kryzys  
filozofii lub też jej upadek. Tam bowiem, gdzie z 
perspektywy myślenia metafizycznego filozofia 
poszukiwała uniwersalnej prawdy bytu, zaś z perspektywy 
myślenia subiektywistycznego uniwersalnej pewności, to 
interakcjonizm wydaje  się dokonywać największej 

rewolucji w obszarze myślenia  filozoficznego rezygnując  z 

tak pojętej kategorii uniwersalności (powszechności) i 
poszukując powszechnych i nieuchronnych przesłanek  
osiągnięcia porozumienia w języku. Z perspektywy dwu 
poprzednich paradygmatów jest to radykalnie nowe 
myślenie.   

Filozofia i transcendentalizm: dwie idee 

transcendentalizmu 



 

 

 

 

 

Zusammenfassung 
 

Das philosophische Denken stand bis in die neueste 
Zeit in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Wissenschaft. Bestimmt ist die Situation der Philosophie 
des Endes des zwanzigsten Jahrhunderts einerseits durch 
die Fortsetzung transzendentalen Denkens, besonders ver-
treten durch die Strömung deutscher Philosophie, ander-
seits durch die Detranszendentalisierung, aufgegriffen von 
der Strömung amerikanischer Philosophie. Die erste Ten-
denz strebt danach, auf ein festes Denkfundament hin-
zuweisen, wobei der Mensch in der Überzeugung von un-
antastaberen Normen, Werten und seiner Präsenz in der 
Welt bestärkt wird.  

Die andere (Tendenz) ist eine Form von Fundamenten-
zertrümmerung, Zerstörung der Einheit zugunsten der Viel-
heit, sie setzt auf Pluralismus, Vielheit von Wahrheiten, 
Chaos und Abweisung der Vernunft.  

Auf Kants Gedanken und grundlegende Ideen des 
Transzendentalismus kam die Philosophie mehrmals zu-
rück, mit unterschiedlichen Hoffnungen und Wünschen. 
Solch eine Philosophie schien Wünsche derjenigen zu 
erfüllen, die das Ideal der Kultur als ein Sich-Organisieren 
um die Vernunft herum, die die Wirklichkeit unterordnete 
und sie rationalisierte, wahrgenommen hatten. Die Ver-
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nunft schien die Kultur vor Relativismus, Historismus, 
Anthropologismus und Skeptizismus zur verteidigen. Sie 
bot Gewißheit und Sicherheit der Zukunft an.  

Das Ende des 20. Jahrhunderts scheint diesen Stil der 
Philosophie zu negieren. Die negative Einschätzung der 
transzendentalen Philosophie hat zur Folge, daß heutzu-
tage nur ungern über sie gesprochen wird. In der Epoche 
des Postmodernismus und Pluralismus scheint diese Idee 
veraltet und nicht mehr aktuell zu sein. In der „Epoche des 
Visualismus”, der „Zeit des Bildes” – wie die Gegenwart 
manchmal bezeichnet wird – gibt es keinen Platz für den 
Transzendentalismus und seine Erneuerung als Philo-
sophie, die auf die Suche nach Gewißheit ausgerichtet ist.  
Die Veränderung des Charakters der Kultur, von der auf 
die Erkenntnis bis hin zu der auf ein „Erleben” ausge-
richteten, machte aus dem Transzendentalismus selbst eine 
unaktuelle Idee. Wenn man all das in Betracht zieht, kann 
man glauben, daß der Transzendentalismus mit sich selbst 
heute lediglich nur ein Problem für Historiker darstellt, als 
derjenige, der eine geschlossene Idee, eine Vergangenheit 
ist, die nicht mehr axistieren. Ist es aber wirklich so?  

Das Thema des Buches sind Schicksale der Idee des 
Transzendentalismus im Kulturkontext, von ihrer philoso-
phischen Begründung im Gedankengut von Kant bis zum 
20. Jahrhundert und bis zu Versuchen derer Disquali-
fizierung im postmodernistischen Denken (Rorty). Wir 
fragen als nach dem Transzendentalismus, nach seiner An-
wesenheit in der Kultur, wobei Wege seiner Umge-
staltungen entworfen und die Antwort auf die Frage: „Was 
spricht heute noch für die Philosophie des Kantschen Ty-
pus?” gesucht werden.  

Was war diese Philosophie, mit der die europäische 
Kultur für einige Jahrhunderte ihre Schicksale verband? 
Was ist in Wirklichkeit die zeitgenössische Krise des 
Transzendentalismus? Bedeutet sie eine Negierung der 
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Idee dieses Denkens selbst? Und endlich: gehen wir über 
Kant und den Transzendentalismus hinaus oder umge-
kehrt, kehren wir vor Kant zurück und verlieren wir uns im 
Skeptizismus?; lösen wir Probleme, die er außer acht 
gelassen hat oder negieren wir die ganze Strömung dieses 
Denkens als eine „verirrte Philosophie”, als Abwege des 
Denkens?  

Die Frage, der die hier vorgelegte Untersuchung ge-
widmet ist, ist die alte Frage der Transzendentalphilo-
sophie: Welches sind die Bedingungen, von denen es 
abhängt, ob Erfahrung möglich ist? Das Hauptthema des 
Buches ist also durch das Hauptproblem des Transzen-
dentalismus selbst bestimmt. Eine ernste Behandlung 
dieser Frage und die Suche nach einer Antwort bestimmt-
en ein gewisses Kulturmodell, das heutzutage in einer 
Krise zu stecken scheint. Die hier präsentierten Über-
legungen zielen darauf ab, dieses Modell zu zeichnen und 
auf diejenigen Elemente hinzuweisen, die zu seiner Selbst-
destruktion geführt haben, und ein neues Gebiet für die 
Fragen nach Bedingungen für die Möglichkeiten der Er-
fahrung abzustecken, das heute auf dem Gebiet der Philo-
sophie erscheint. Das 20. Jahrhundert ist nämlich eine 
Kreierungsperiode einer neuen Idee der Welterfahrung. 
Gerade angesichts dieser neuen Idee behält die transzen-
dentale Frage ihre Gültigkeit.  

Die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen der Er-
fahrung hat in ihrer Entwicklung seit Kant einen Bedeu-
tungswandel durchgemacht. Bei Kant handelte es sich um 
die Frage, welchen Strukturgesetzen unser Anschauen und 
Denken folgen muß, wenn es ihm gelingen soll, aus dem 
Material sinnenhafter Eindrücke die Gegenstände der Er-
fahrung aufzubauen. Die Aufgabe der transzendentalen 
Philosophie war es, all das aufzuhellen und kritisch zu be-
gründen, was „seine Gültigkeit hat”. Ausgangspunkt und 
Grundlage für eine derartige Haltung bildete das Subjekt. 
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Alles, was „seine Gültigkeit hat”, fand die Möglichkeit, 
sich gerade in einem universellen, reinen Subjekt zu 
begründen. Diese Situation bedeutete, daß das subjektive 
Sein jegliches objektive Sein verschlingt. Die Begründung 
der Gültigkeit vollzog sich auf Kosten des Subjektivierens 
des Seins. Der Transzendentalismus zeigt sich also als ein 
eigenartiger „philosophischer Protestantismus”, der mit 
dem Sein bricht, zugunsten der Einsamkeit des Subjekts. 
Die Philosophie von Kant stellte die Möglichkeit 
subjektiven Aufbaus des Seins, das objektiv verloren 
wurde. Der Verlust des Seins durch den klassisch ver-
standenen Transzendentalismus scheint diesem Denken ein 
deutliches Profil des Subjektivismus zu verleihen. Zum 
Problem der transzendentalen Philosophie wurde somit die 
Welt, die bis auf die Welt des Subjekts und Bedingungen 
für die Gültigkeit dieser Welt reduziert wurde. Die 
Rückkehrt zum Sein (zur Metaphysik) scheint im Wider-
spruch zu stehen mit dem Transzendentalismus und mit 
der Aufgabe, die Grundlagen für die Gültigkeit zu suchen. 
Die Alternative, die hier erscheint, stellt einerseits den 
Subjektivismus zusammen mit der Trennung vom Sein 
und der Möglichkeit der Suche nach Legitimisierung der 
Erfahrung dar, andererseits dagegen die Weidergewinnung 
des Seins und die Möglichkeit des Inkrafttretens der Er-
fahrung. Gerade diese Alternative gehört zu den Grund-
lagen der zeitgenössischen Philosophie. Ist sie aber be-
gründet? Kann man denn die transzendentale Suche nach 
Bedingungen für die Möglichkeit der Erfahrung trotz Ab-
lehnung des Subjektivismus nicht realisieren?  

Auf Kants Idee und die  grundlegenden Ideen des Trans-
zendentalismus kam die Philosophie mehrmals zurück. Die 
letzte solche „Rückkehr“ hatte in den sechziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts statt. Diese Rückkehr war in der Tat 
ein Schritt weiter als bei Kant, der Preis dafür war die 
Verwerfung von Kants ursprünglichen  Ideen. Die Rückkehr 
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zu Kant bedeutet heute, seine Probleme noch einmal 
aufzugreifen und auch darauf hinzuweisen, daß gerade sie 
sein Erbe darstellen. Die Wiederaufnahme dieser Proble-
me erfolgt jedoch in einer neuen epistemologischen Situ-
ation, angesichts einer Konzeption der Erfahrung und einer 
neuen Anthropologie, wo der Mensch sich selbst als etwas 
mehr als nur ein Erkenntnissubjekt entdeckt.  

Das erste Projekt der transzendentalen Philosophie in 
einer neuen, neuzeitlichen Auffassung tritt erst bei Kant 
auf, obwohl seine Wurzel tief in die Geschichte der 
Philosophie zurückreichen. Die transzendentale Philoso-
phie bedeutet hier eine Analyse der Subjektivität, sofern 
sich diese Subjektivität dem Objekt zuwendet und sich mit 
dem Begriffssystem a priori der Objektivität befaßt. Der 
Transzendentalismus, auch kritische Philosophie genannt, 
formuliert Fragen nach den notwendigen Bedingungen für 
die Möglichkeit der Erfahrung und findet diese auf der 
Seite des Subjekts, sich somit von der transzendental auf-
gefaßten Welt entfernend, um sie dann erneut aus dem 
Subjekt herzuleiten.  

Die Rede von den Möglichkeitsbedingungen der Er-
fahrung ist vor allem in derjenigen Fassung bekannt-
geworden, die Immanuel Kant ihr gegeben hat. Die Frage 
von Kant bildete einen von der Kultur unternommenen 
Versuch, Ansprüche der Wissenschaft und menschlichen 
Erkenntnis auf allgemeine Gültigkeit zu begründen. Dieses 
– wie es erscheinen konnte – epistemologische Problem, 
hatte jedoch in der Formulierung selbst, aber auch in der 
Entscheidung, auch große allgemeinkulturelle Implikatio-
nen, vorausgesetzt, daß menschliche Urteile über die Welt 
ihre Gültigkeit gewinnen. Die Geschichte des 
Transzendentalismus ist also eine Geschichte der Suche 
nach Legitimisierung der Erfahrung, ihrer „Bedin-gungen 
für die Möglichkeit“, es ist aber auch zugleich eine 
Prämisse dafür, daß solche Bedingungen überhaupt 
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existierenund sich auch finden lassen. Der Transzendenta-
lismus stellt sich als eine Philosophie dar, die auf das Pro-
blem der Erfahrung und das ihrer Legitimisierung eingeht.  

Wenn man die Gegenwartsphilosophie betrachtet, so 
fällt es leicht auf, daß die hier entworfene epistemolo-
gische Kulturschicht von der hermeneutischen Idee über-
nommen wurde. Die hermeneutische Philosophie unter-
scheidet sich von der klassischen Hermeneutik, die sich als 
eine Kunstlehre der Auslegung von Texten verstanden 
hatte. Sie macht den Anspruch, eine umfassende Konze-
ption zu sein, die für die gesamte menschliche Erfahrung 
von Bedeutung ist und in der die bisherige Erkenntnis-
theorie überwunden wird. Das Wesen von kantschen Pro-
blemen erbend, kam es in dieser Idee zur Veränderung des 
Umfangs von diesen Fragen, und demzufolge, des Profils 
des Transzendentalismus. Die Hermeneutik befestigte der 
Philosophie in Richtung der Negation von Strukturen des 
reinen Bewußtseins. Zugleich verlieh sie den Kantschen 
Problemen eine universelle Dimension. Zum Problem für 
die Hermeneutik wurden schon nicht nur die „Bedin-
gungen für die Möglichkeit der Wissenschaft“, sondern 
auch der universelle Charakter der menschlichen Er-
fahrung, bestimmt durch die Idee des Verstehens. Und 
gerade diese Modifizierung wies auf die Notwendigkeit 
von neuen Antwort hin.  

Wir sind uns natürlich dessen bewußt, daß sich weder 
Transzendentalismus noch die Hermeneutik in der episte-
mologischen Schicht erschöpfen, gerade die Hermeneutik 
scheint die Schicksale der Kantschen kritischen Philoso-
phie in unserem Jahrhundert zu bestimmen. Aber wir 
müssen gleich fragen, ob die Hermeneutik in der tradi-
tionellen Strömung der Suche nach Gewißheit enthalten 
ist? Gerade die Antwort auf diese Frage entscheidet über 
die Relation zwischen der Hermeneutik und dem Trans-
zendentalismus.  
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Wenn man die Rolle der Hermeneutik bei der Bildung 
eines neuen Bildes der Erfahrung in Betracht zieht, so soll 
auf die Bedeutung von diesen Handlungen für die Zukunft 
des Transzendentalismus hingewiesen werden. Das Pro-
blemfeld der Arbeit ist also einerseits von der von Kant 
formulierten Idee des Transzendentalismus eingeschränkt, 
andererseits von der Hermeneutik, verstanden also Frage 
nach der Erfahrung im weitesten Sinn. Wir fragen: Wie ist 
es passiert, daß die Hermeneutik den Transzendentalismus 
als Philosophie des Bewußtseins abschließt und aufhebt? 
Zugleich erbt sie jedoch das zentrale Problem selbst, also 
die Frage nach den Bedingungen für die Möglichkeit der 
Erfahrung. Was für eine Bedeutung hat diese Tatsache für 
die Philosophie und Kultur? In dieser Arbeit werden 
Umstände der Disqulifizierung der transzendentalen Philo-
sophie, des Siegen über die Erkenntnisphilosophie als 
Philosophie des Bewußtseins, des Siegen der Philosophie, 
die ihr Zentrum im Menschen als einem Konkretum findet, 
deutlich hervorgehoben. Der Schritt, der die Philo-sophie 
der Vergangenheit von der der Gegenwart trennt, ist 
zugleich der Schritt von der so begriffenen Erkenntnis-
philosophie bis zu einem neuen Blick auf Erkenntnis, 
Erfahrung und Bedingung für die Möglichkeiten der Er-
fahrung. Aber die Hermeneutisierung der Philosophie 
scheint wieder neue Wege zum Skeptizismus zu öffnen. 
Zusammen mit Wittgenstein und Kuhn scheint się zum 
Verfall des Glaubens an die Möglichkeit, die Erfahrung zu 
legitimisieren, beizutragen.  

Die hermeneutische Philosophie, der amerikanische 
Neopragmatismus, der französische Poststrukturalismus 
verkünden das Ende der Philosophie des Subjekts. Sie ba-
uen ihre Thesen auf der Grundlage einer offenen Abhän-
gigkeit jeglichen Denkens und jeglicher Erkenntnis von 
anonymen, keiner Kontrolle und Beherrschung unterzoge-
nen Strukturen, z. B. Die historische Herausbildung von 
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Sprache, Tradition und gesellschaftlicher Praxis. Die tran-
szendentale Philosophie wird abgelehnt, als eine naive 
Form des schon veralteten denkens, das unsere Erfahrung 
geltend machen wollte. Was ist aber diese Disqualifi-
kation? Ist sie aber zutreffend?  

    
 

 

 

 

 

 


