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Wstęp  
 

Jak to się mogło stać, że filozofia, pragnąca poznać 

byt, pojąć świat, doszła do zniesienia swego przedmio-

tu, do uznania swego celu za iluzoryczny?  

   M. Bierdiajew 

 książce, którą prezentuję czytelnikowi, nie omawiam jakiegoś 
krótkiego okresu w rozwoju filozofii, ani też nie koncentruję się 

na doniosłej postaci z jej historii, czy też analizie rozwiązania okre-
ślonego problemu. Przedmiotem zainteresowania jest pewien sposób 
filozofowania, który obecny był - w opinii jednych - od początku my-
ślenia filozoficznego, w opinii innych zaś ukonstytuował się dopiero 
w epoce nowożytnej i swój kres osiągnął w XX wieku. Materiał histo-
ryczny wykorzystany jest w tej pracy do przedstawienia ogólniejszej 
sprawy, niż tylko opis i rekonstrukcja. Chciałem prześledzić, czym 
jest i w jakiej formie obecna jest idea myślenia transcendentalnego. 
Nie chodzi tu zatem o to, aby przedstawić i omówić to wszystko, co 
poszczególni myśliciele (np. Kant, Fichte, Husserl...) i ich uczniowie 
rozumieli przez filozofię transcendentalną, jak rozwiązywali różne 
problemy filozoficzne, lecz o jej obecność w podstawowych dziedzi-
nach filozofii. Czytelnik, który jednak będzie chciał w tej książce zna-
leźć wszystkie informacje na temat transcendentalizmu, będzie się 
czuł zawiedziony.  

W 
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Przedstawiana praca w sposób zamierzony jest kontynuacją wcze-
śniejszych badań, w których podejmowałem problem myślenia trans-
cendentalnego, lecz w odmiennych kontekstach.  

W publikacji Filozofia w Heidelbergu. Problem transcendentali-
zmu w heidelberskiej tradycji filozoficznej

1
 była to próba analizy prze-

kształceń transcendentalizmu, dokonanych w jednym niemieckim 
ośrodku filozoficznym - Heidelbergu. Wskazywałem w niej, że wła-
śnie filozofowie tego ośrodka odegrali doniosłą rolę w przekształcaniu 
pola myślenia transcendentalnego. Nie tylko mieli swój udział w wy-
raźnym odróżnieniu nauk przyrodniczych i humanistycznych, ale też 
odegrali znaczącą rolę w skierowaniu filozofii ku pytaniu o podstawy 
ważności. Spór między tymi naukami, neokantowskie pytania o całość 
postawy naukowej, wreszcie wskazanie egzystencjalnego charakteru 
filozofii, uzupełniającej doświadczenie nauki, stanowiło drogę do no-
wego obrazu transcendentalizmu, ujawnianego w hermeneutyce filo-
zoficznej.  

Problemowi konfrontacji tych stylów myślenia - transcendentali-
zmu i hermeneutyki - poświęcona była praca Od transcendentalizmu 
do hermeneutyki

2
. Podkreślałem w niej, że krytyka rozumu hermeneu-

tycznego podjęła stare pytanie Kanta o "warunki możliwości". Her-
meneutyka chciała jednak pytaniu temu nadać wymiar uniwersalny i 
rozważać warunki możliwości wszelkiego doświadczenia. Wskazała 
tym samym, że doświadczenie nie jest wyznaczone tylko obszarem 
doświadczającej świadomości, zaś filozofia transcendentalna nie może 
już ograniczać się do jej badania. Hermeneutyka otworzyła transcen-
dentalizm na wszelkie doświadczenie. Nabrało ono szczególnie nowe-
go znaczenia wraz z kategorią "dziejowości". Oznaczało to bowiem, 
że transcendentalizm musiał uznać, że chociaż żyjemy w teraźniejszo-
ści, to jednak to, co czynimy, jak i co poznajemy, jest określone przez 
przeszłość, ale również skierowane ku przyszłości. Czas, historia stały 
się horyzontem, w którym dzieje się samo doświadczenie.  

                                                                 
1 M. Szulakiewicz, Filozofia w Heidelbergu. Problem transcendentalizmu w heidel-

berskiej tradycji filozoficznej, Rzeszów 1995, ss. 228.  
2 M. Szulakiewicz, Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów 1998, ss. 316.  
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W obu publikacjach chodziło jednak bardziej o przedstawienie ze-
wnętrznych, wobec filozofii transcendentalnej, okoliczności, które 
wymuszały przemiany tego myślenia. Były to różnego typu uwarun-
kowania: zarówno przemiany w obszarze szeroko pojętej filozofii, jak 
też w obszarze kultury. Wszystko to prowadziło do koniecznych prze-
kształceń myślenia transcendentalnego, w których od analizy świata 
poznania i poszukiwań jego "warunków możliwości", filozofia ta 
zmierzała ku całemu światu doświadczenia i stawiała ten świat przed 
pytaniem transcendentalnym: "Jak jest możliwe"?  

Prezentowana książka ma inny zakres. Wykorzystuje się w niej i 
rozbudowuje pewne ustalenia, poczynione w poprzednich pracach, ale 
chodzi w niej głównie o to, aby wskazać, co działo się wewnątrz sa-
mej filozofii transcendentalnej i płynące stąd konieczności transfor-
macji i recepcje tego myślenia. Naturalnie nie wszystkie z nich mogły 
tu zostać ujęte. Podkreślona została jednak główna tendencja tych 
przekształceń i kontynuacji. Zwolennicy tradycji tego myślenia po-
dejmują próby ugruntowania (legitymizacji) ludzkich aktywności. 
Przez te ostatnie rozumiane są nie tylko - jak miało to miejsce w prze-
szłości - filozoficzne i naukowe poznanie, sądy estetyczne, religijne i 
etyczne, lecz również aktywność w obszarze codziennych sytuacji, 
pracy, komunikacji, języka itp. Dla tych różnych sposobów ludzkiej 
działalności kontynuatorzy tego myślenia chcą odnaleźć ich "koniecz-
ne warunki możliwości".  

Kolejność rozdziałów nie jest przypadkowa. Rozdział pierwszy 
stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań. Próbuje się w nim zbu-
dować model rozumienia samej idei transcendentalizmu w filozofii.  
Nie sposób oczywiście podążać wszystkimi drogami, jakimi kroczyło 
myślenie transcendentalne w swym samorozumieniu. Lista filozofów, 
którzy zaliczani są do tego nurtu myślenia, nigdy nie będzie komple t-
na. I nie chodzi o stworzenie takiej listy. Myślenie to najczęściej okre-
śla się ze względu na podejmowaną problematykę, albo też cały ob-
szar badań, czy wreszcie ze względu na tradycje filozoficzne, do któ-
rych się nawiązuje. Spośród wielu takich dróg w pracy tej podkreślono 
te tylko, które prowadzą od łacińskiego pojęcia transcendo: coś 
przejść, przekroczyć, przestąpić. Znaczenie to buduje najogólniejszy 
sens myślenia transcendentalnego. Jego analiza pozwala nakreślić 
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problematykę tego myślenia, ale jednocześnie już tu dostrzec możliwą 
wielość proponowanych rozwiązań. Użycie tego pojęcia w filozofii 
zawsze oznacza bowiem uznanie całego zespołu twierdzeń, zarówno o 
charakterze epistemologicznym, jak i metafizycznym.  

 Kolejne rozdziały podejmują problemy obecności myślenia trans-
cendentalnego w dziejach filozofii i podstawowych obszarach myśle-
nia filozoficznego. Obszary problemowe są w nich wyznaczone za-
sadniczym pytaniem całej pracy. Brzmi ono: jak obecne było myślenie 
transcendentalne w podstawowych dyscyplinach filozoficznych i ja-
kim modyfikacjom dyscypliny te ulegały pod jego wpływem? W 
książce pojawiają się zatem różne postacie z dziejów transcendentali-
zmu, żadna z nich nie zostaje jednak uznana za "postać wzorcową" te-
go myślenia. Mimo tego bowiem, że często uważa się Kanta za filozo-
fa, który stworzył podstawy tego stanowiska teoretycznego, to jednak 
transcendentalizm wykroczył daleko poza myśl filozofa z Królewca. 
Przewodnikiem nie jest tu zatem Kant, lecz sam problem obecności f i-
lozofii transcendentalnej.  

Najpierw poddawana jest analizie metoda transcendentalna w filo-
zofii, będąca nowym, swoistym stanowiskiem teoretycznym. Metoda 
ta, to przede wszystkim specyficzny sposób podejścia do zagadnień f i-
lozoficznych. Takie transcendentalne nastawienie do problemów f ilo-
zoficznych często sprawia wrażenie, że nie jest to teoria, lecz swoista 
działalność na różnych filozoficznych polach. Lecz filozofia ta stała 
się pierwszą, znaczącą w dziejach myślenia, próbą odwrócenia trady-
cyjnego kierunku spojrzenia na świat. Zamiast zmierzać od istnienia 
(bytu) do intelektu (myślenia), zmierzała ona budować filozofię, która 
rozpoczyna od intelektu (myślenia) i nosi się z zamiarem dotarcia na 
tej drodze do istnienia (bytu). Wydaje się, że kierunek ten nieuchron-
nie musi wiązać się z subiektywizmem, o co też był często oskarżany. 
Lecz współczesne jego transformacje wyraźnie wskazują, że nie jest 
to wcale warunek tego myślenia. Zupełnie dobrze radzi ono sobie, je-
śli odejdzie się od czystej podmiotowości, świadomości, czy też ro-
zumu. Filozofia transcendentalna nie tylko nie chciała uwolnić czło-
wieka od konstrukcji, warunkujących nasze doświadczenia, które bu-
dowane były przez świadomość, rozum, lecz pragnęła wszystkie je 
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postawić w polu świadomości, zrozumieć i ukazać jako sposób orga-
nizacji naszego świata i naszej obecności w świecie.  

Wbrew powszechnym opiniom filozofia ta największą rolę odegra-
ła nie jako analiza struktur poznawczych, lecz w innych obszarach fi-
lozofii, które stały się efektem tych pierwszych rozważań. Szczególnie 
w metafizyce i filozofii kultury. W metafizyce wtedy, gdy starała się 
zniwelować odróżnienie między rzeczywistością i naszą myślą o niej.  
W filozofii kultury wtedy zaś, gdy podjęła znaczącą próbę uratowania 
zasad, norm i wartości, w sytuacji narastającego nihilizmu i tendencji 
pluralistycznych. Te właśnie zjawiska zostały poddane analizie w dwu 
kolejnych rozdziałach.  

Rozdział piąty jest próbą spojrzenia na przemiany myślenia trans-
cendentalnego w wieku XX i wskazania, że mimo załamania się filo-
zofii świadomości, podejmuje się wiele znaczących prób zachowania 
tego kierunku uprawiania filozofii, o którym można powiedzieć, że 
poszukuje tego, co "znaczące", lecz w oddalaniu się od bytu. Zajmuje 
ona ważne miejsce wśród współczesnych dyskusji i stanowi też do-
niosły czynnik kulturotwórczy, zachowując swą ważność.  

Jak z tego wynika praca nie jest monografią kierunku w filozofii, 
czy też "stanowiska teoretycznego", który nazywa się "filozofia trans-
cendentalna". Jest to praca o filozofii, która nie odkrywała nowego 
świata, lecz próbowała zająć się światem "naszym", takim zatem, jaki 
mamy, zrozumieć go i wskazać, że nie jest to wcale świat chaosu. Do 
podstawowych idei transcendentalizmu filozofia wracała wielokrotnie, 
z różnymi nadziejami i pragnieniami. Myślenie to wydawało się speł-
niać pragnienia tych wszystkich, którzy na szczycie stawiali moc ro-
zumu, a ideał kultury dostrzegali jako zorganizowany wokół rozumu, 
który porządkował, racjonalizował rzeczywistość. Właśnie rozum wy-
dawał się bronić przed relatywizmem, historyzmem, antropologizmem 
z jednej strony, z drugiej zaś przed dogmatyzmem i sceptycyzmem. W 
filozofii tej zsumowały się podstawowe kwestie myślenia filozoficz-
nego i kultury europejskiej.  

Przede wszystkim jednak filozofia ta podjęła próbę wskazania 
"warunków możliwości" naszego doświadczenia świata. Problem tego 
myślenia w dziejach filozofii sprowadza się przede wszystkim do py-
tań o możliwość odpowiedzi na pytanie o "warunki możliwości" sa-
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mego tego stylu filozofowania, czyli właściwie jest to problem moż-
liwości filozofii transcendentalnej. Książka jest też próbą przyjrzenia 
się temu, jak mogło się stać, że filozofia, która pragnęła poznać byt, 
pojąć świat, doszła do zniesienia swego przedmiotu.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Rozdział pierwszy  

Filozofia transcendentalna jako problem  

filozofii 
 

1. Trudności rozumienia  

odjęcie problemu obecności filozofii transcendentalnej w dziejach 
kultury i filozofii napotyka na wiele trudności, związanych z jej 

niejasną charakterystyką. Z jednej strony, pojęcie “filozofia transcen-
dentalna” funkcjonuje często na określenie jednej z dyscyplin filozofii 
(obok etyki, teorii poznania ...), z drugiej, jako jeden z kierunków f ilo-
zofii (jak np. egzystencjalizm, hermeneutyka ...). Dosyć często można 
też spotkać próby jej utożsamienia z filozofią w ogóle.  

Przy każdym z tych określeń przed historykiem filozofii staje inne 
zadanie. Jeśli filozofia transcendentalna jest jedną z dyscyplin filozo-
ficznych, to - tak jak wobec wszystkich innych – określić należy jej 
przedmiot, to zatem, czym się zajmuje w odróżnieniu od innych dys-
cyplin. I tu napotykamy pierwsze trudności. Prześledzenie choćby 
nowożytnej tradycji tego myślenia, począwszy od myśli I. Kanta, a na 
filozofii M. Heideggera kończąc, wskazuje, że w jej polu zaintereso-
wań znajdowały się wszystkie zasadnicze problemy filozofii, ze 
wszystkich obszarów. Oznacza to, że próba jej rozumienia jako działu 
filozofii musi oznaczać nadanie myśleniu temu jakiegoś uniwersalne-

P 
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go znaczenia, w którym mieści się cała filozofia i która zawiera w so-
bie wszystkie problemy.  

Podobne trudności napotykamy uznając, że filozofia ta jest jednym 
z kierunków filozofii.  W takiej sytuacji należy bowiem wskazać, spe-
cyficzne tylko dla niej i wspólne dla przedstawicieli tego myślenia, 
rozwiązania tradycyjnych problemów filozoficznych. Lecz również i 
to zadanie nie jest łatwe. Jako przykład może posłużyć niebezpieczna 
próba budowy jednej, transcendentalnej teorii poznania. Taka trans-
cendentalna droga rozwiązywania problemów epistemologicznych, 
która by obowiązywała wszystkich przedstawiciel tego myślenia, po 
prostu nie istnieje. Różnic jest tu znacznie więcej niż elementów 
wspólnych. Do przedstawicieli filozofii transcendentalnej zaliczany 
jest Kant, który próbuje wyjaśnić jedność świadomości za pomocą re-
fleksji, jak i J.G. Fichte, który sięga już do nieświadomości, czy 
wreszcie H. Rickert, który rzeczywistość poznania buduje na warto-
ściach. Wszędzie tam pojawiają się wyraźnie odmienne rozwiązania, 
chociaż zawsze filozofie te zaliczane są do myślenia transcendenta l-
nego. Podobne różnice można wskazać w odniesieniu do innych ob-
szarów filozofii.  

Stosunkowo najprostsze jest uznanie, jak czynił to np. F. Schlegel, 
że każda prawdziwa filozofia jest filozofią transcendentalną, gdyż wy-
starczy tu po prostu prawdziwie filozofować, aby być jej reprezentan-
tem. Tu, co prawda, filozofia ta przestaje być problemem, ale proble-
mem takim staje się filozofia w ogóle, zaś pytanie o sens tego myśle-
nia przekształca się w pytanie o sens filozofii jako takiej.  

Ta niejasność rozumienia filozofii transcendentalnej prowadzi czę-
sto do pytań o jej jedność i sensowność używania tego pojęcia w licz-
bie pojedynczej. W tym duchu wskazuje się, że nie ma jednej "filozo-
fii transcendentalnej", lecz są różne “filozofie transcendentalne”, po-
dejmujące różne zadania, począwszy od kantowskiej analizy podstaw 
nauki, przez dedukcję rzeczywistości z Ja (Fichte), neokantyzm, fe-
nomenologię transcendentalną E. Husserla, tomizm transcendentalny 
(tzw. szkoła J. Maréchala), argumentację transcendentalną (P. F. 
Strawson), aż po współczesną pragmatykę transcendentalną (K. O. 
Apel) i transcendentalny interpretacjonizm (H. Lenk). Wszędzie tam, 
co prawda, pojawia się określenie “transcendentalny”, lecz przedmiot 
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i zadania tych filozofii są w każdym przypadku tak różne, że powstaje 
sensowne pytanie o ich jedność. Wyraźnie dostrzec można, że kierun-
ki te są powiązane jakimiś historycznymi więzami, odwoływaniem się 
do przeszłości, sposobem stawiania pytań, lecz jednocześnie odróżnia-
ją się właśnie odmiennym rozumieniem “transcendentalności”, wydo-
bywając za każdym razem inny sens tego pojęcia. Wydaje się zatem, 
że właśnie z tych względów wskazane i pożądane byłoby używanie 
liczby mnogiej (filozofie transcendentalne).  

Lecz wśród historyków filozofii można spotkać i takie sądy, w któ-
rych odmawia się w ogóle sensowności używania pojęcia ”filozofia 
transcendentalna”, dostrzegając w nim błąd natury językowej, związa-
ny ze znaczeniem użytych w nim pojęć cząstkowych.  

Należy tu przypomnieć, że w języku filozoficznym wyrażenia: 
transcendencja, transcendentny, transcendentalny, mają długą histo-
rię. Pochodzą one od łacińskiego czasownika transcendere, który 
oznacza wychodzenie poza granicę, “przekraczanie”, “wykraczanie 
ku”, w którym implikowane jest odniesienie do czegoś o charakterze 
“transcensus”. Jako takie pojęcia te mają wyraźną konotację metafi-
zyczną, kierując ku temu, co jest “poza”, “na zewnątrz”, “poza grani-
cami”. Odwołują się do pewnego aktu, który określony jest procesem 
"transcendowania". To z kolei określa swoisty ruch, który nie jest zo-
rientowany horyzontalnie, lecz wertykalnie. Łatwo jednak spostrzec, 
że podobny sens ma przecież samo pojęcie “filozofia”, dla której 
“przekraczanie” stanowi podstawową cechę samej postawy filozoficz-
nej: filozofia nie pyta bowiem o jednostkowy byt, lecz przekraczając 
rzeczywistość, zwraca się ku czemuś ogarniającemu (K. Jaspers). To 
oznacza zatem, że w pojęciu “filozofia transcendentalna” mamy do 
czynienia z pleonazmem, gdyż pojęcie “filozofia” oznacza to samo, co 
“transcendentalna”.  

Wszystko to wprowadza niejasności i nieporozumienia. Jeśli po-
dejmuje się próbę spojrzenia na to zagadnienie syntetycznie, to łatwo 
jednak dostrzec funkcjonujące w dziejach filozofii trzy terminy, któ-
rymi określa się nieostre pole rozważań filozoficznych, związane ła-
cińskim transcendere. Są to wyrażenia: filozofie transcendentalne, fi-
lozofia transcendentalna i wreszcie transcendentalizm. Ta wielość i 
niejasność rozumienia wymaga uporządkowania. Należy przede 
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wszystkim wyjaśnić trzy sprawy: Co jest przedmiotem tej filozofii? 
Jakimi środkami poznawczymi i metodami ona się posługuje? i w ja-
kim celu jest uprawiana?  

2. Filozofie transcendentalne  

zerokim terminem “filozofie transcendentalne” określa się taką fi-
lozofię, która w akcie “przekraczania” w centrum swych zaintere-

sowań stawia obszar “transcendentny”, “transcendentalny”, określany 
też jako transcendens, Transcendencja. Filozofie te odróżniają się od 
innych tym, że radykalizują filozoficzną postawę “przekraczania” i 
dodatkowo formułują pytanie o jej możliwość. Związane z łacińskim 
transcendere filozofie te skupiać się mogą jednak na różnych aspek-
tach procesu “przekraczania”. Może to być zainteresowanie samym 
aktem, bądź też relacją, będącą przejściem “od czegoś”, “ku czemuś”, 
bądź wreszcie tym, co i ku czemu jest przekraczane. W każdym z tych 
aspektów filozofie te przybierają odmienny charakter.  

Przykładem pierwszej z nich może być filozofia K. Jaspersa, w 
której transcendowanie uznane zostało za istotę filozofii. Pisze Ja-
spers:  

Filozofia jest myślącym upewnieniem się o właściwym bycie. Ponieważ jednak 

żaden byt, który dany byłby jako badany przedmiot nie da się utrzymać jako wła-

ściwy byt, przeto filozofia musi transcendować ponad wszelką przedmiotowość3.  

Lecz transcendowanie w tym sensie nie oznacza tylko medytacji 
(filozofowania). Jest ono również wyrazem wolności, w którym jed-
nostka decyduje o sposobie istnienia świata i o swoim bycie.  

Transcendowanie nie jest stanem, który byłby dany razem z Dasein - pisze Ja-

spers. Jest ono możliwością wolności w nim. Człowiek jako Dasein jest tym, w 

którym pojawia się możliwa egzystencja; nie jest on tylko tu oto, może transcen-

dować, ale może też tego zaniechać”
4
.  

Koncentracja filozofii na akcie transcendowania ma jeszcze w my-
śleniu Jaspersa inny aspekt. Nie tylko bowiem sama filozofia znajduje 
w nim możliwość swej realizacji w postaci przekraczania świata 

                                                                 
3 K. Jaspers, Philosophie I. Philosophische Weltorientierung, Berlin 1952, s. 37.  
4 Tamże, s 38.  

S 
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przedmiotowego i szukania bytu, ale również sam człowiek (egzy-
stencja) odsłania w transcendowaniu siebie samego jako konieczność 
przekroczenia skończoności świata przedmiotów i ustosunkowania się 
do nieskończoności. Pyta Jaspers:  

Należy jednak zapytać: Czy jest jakiś powód takiego transcendowania? Czy może 

nie jesteśmy zadowoleni w świecie przedmiotów? Może nie wszystko czego p o-

trzebujemy, czemu przyznajemy byt jest przedmiotowe i ten świat nie jest 
wszystkim? Na to jest taka odpowiedź: to, że świat nie ma w sobie oparcia, że 

zmierza ciągle do upadku może być jedynie pokazane, lecz nie udowodnione. /../ 

Transcendowanie wynika z niepowstrzymanego niepokoju wobec przemijania 

Dasein
5
.  

Jak zatem łatwo dostrzec Jaspers nie tyle wiąże filozofię z trans-
cendowaniem, lecz raczej wyprowadza ją z naszej możliwości do 
transcendowania. Rzec można: dlatego mamy filozofię, że jesteśmy 
zdolni do “przekraczania”. Akt ten jest jednak znoszeniem, uwalnia-
niem się od przedmiotowości i próbą doświadczenia bytu pozaprzed-
miotowego. Odróżniając transcendowanie w zorientowaniu na świat 
(Weltorientierung), w rozjaśnianiu egzystencji (Existenzerhellung) i w 
metafizyce wydobywa Jaspers za każdym razem pozaprzedmioto-
wość. W zorientowaniu na świat jest to otwieranie świata, w rozja-
śnianiu egzystencji odkrywanie czym właściwie jestem, w metafizyce 
wreszcie, ujawnianie Transcendencji.  

Propozycja Jaspersa dla filozofii i orientacja filozofii na samym 
akcie “przekraczania” oznacza więc zaangażowanie filozofii transcen-
dentalnej w rozważanie podstawowego problemu filozofii, jakim jest 
problem bytu. Transcendowanie jest zawsze poszukiwaniem bytu i 
odpowiedzi na pytanie “czym jest byt?”.  

Wraz z nim – stwierdza Jaspers – uwalniamy się z niewoli naszej świadomości ku 

pewnej wiedzy; chcemy bez granic wydobyć obszar bytującego 6.  

W filozofiach transcendentalnych nie zawsze jednak ma miejsce 
koncentracja na samym transcendowaniu. Nie mniej istotnym aspek-
tem jest w nich relacja, jaka ujawnia się zawsze wtedy, gdy akt ten ma 
miejsce, czyli wykraczanie “skądś’, ku “czemuś”, z jakiegoś “tu”, ku 

                                                                 
5 Tamże, s. 40. 
6 K. Jaspers, Von der Wahrheit, München 1991, s 39 
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jakiemuś “tam”. Przekraczanie jest bowiem zawsze zwracaniem się 
“stąd”, ku “gdzie indziej”, ku “inaczej”, ku “innemu” i jest też poko-
nywaniem jakiejś granicy. I zawsze też relacja ta przybiera taki cha-
rakter, że to, ku “czemu” się zwracamy w akcie transcendowania, staje 
się usprawiedliwieniem lub uzasadnieniem dla tego, co jest przekra-
czane. W ten sposób filozofia ta odkrywa świat uzasadnień, usprawie-
dliwień, legitymizacji, warunkujący wszystko to, co przekraczamy, 
albo z czego wykraczamy. Ujawniana w ten sposób relacja staje się 
często wyrazem ubóstwa, niepełności, czy też niekompletności całego 
tego obszaru, który stał się przyczyną aktu przekraczania i który wy-
znacza też nasze miejsce jako bytu skończonego. Filozofie transcen-
dentalne, w których właśnie relacja staje się najważniejszym elemen-
tem, mogą przybrać charakter metafizyczny i wyrastają też często z 
pragnienia metafizycznego. Metafizyka realizuje się w takich filozo-
fiach ustanawiając jednocześnie wertykalny porządek bytu, w którym 
“tu” i “tam” stają się skrajnymi opcjami, w których dopiero ujawnić 
się może całość bytu. Jest to jednocześnie uznanie dwoistości ontycz-
nej (dualności), przejawiające się często jako uznanie przedmiotów 
realnych i idealnych, skończoności i nieskończoności, świata i Boga 
itp. Metafizyka podejmuje się w takich przypadkach trudu zbudowa-
nia tej całości, przez uprzednie wyprowadzenie odrębności między 
“tu” i “tam” i równie częste podniesienia owego “tam” do najwyższe-
go stopnia doskonałości. Właśnie w relacji okazuje się, że przekracza-
nie nie ma nic wspólnego z “porzucaniem”, ale stanowi jedynie akt 
poszukiwań tego, co stanowi o “byciu tu”, co jest jego uprawomoc-
nieniem.  

Transcendowanie wyznacza zatem pewien kierunek przekraczania 
granic, lecz jednocześnie jest założeniem takich granic

7
. Można po-

wiedzieć, że między obszarem wyznaczonym jako "punkt wyjścia" i 
obszarem do którego się zmierza, obecna jest granica (przeszkoda), 
którą proces transcendowania ma za zadanie pokonać. Stąd też w sa-
mym procesie transcendowania wyznaczony jest zawsze charakter 
granic, jakie chce się przekroczyć, cel tego zadania i wreszcie sam 

                                                                 
7 Por. F. Leist, Transzendenz, transzendent, transzendental, w: "Phil.  Jahrbuch", 

1957/65, s. 295.  
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proces. Zakładana granica jest oznaką skończoności, zarówno czło-
wieka, który dokonuje tego aktu, jak też rzeczywistości z której (w 
której) akt ten jest dokonywany. Charakter tej skończoności zmienia 
się wraz z granicą. Często zatem w filozofiach transcendentalnych 
właśnie "granica" i jej rozumienie wyznacza podstawowy kierunek te-
go myślenia. W filozofii Kanta - przypomnijmy - w "transcendowa-
niu" chodziło o wyznaczenie granic naszego poznania. Filozof ten na-
zywał swą filozofię transcendentalną, gdyż - wyznaczając granice po-
znania miedzy przedmiotem naszego doświadczenia, a "bytem w so-
bie" - nie prowadziła ona do ich przekroczenia w tradycyjny sposób, 
lecz transcendowała "w głąb" bytu, który człowiek jest w stanie po-
znać. Ujawniała zatem nową granicę: już nie między bytem w sobie a 
zjawiskiem (fenomenem), lecz granicę w obszarze samego zjawiska. 
Dla takiego transcendowania jednak pozostało ważne założenie, że 
"głębia" tego bytu jest rozumna.  

Sytuacja uległa jednak zmianie gdy - razem z S. Kierkegaardem i 
F. Nietzschem - załamała się wiara w rozumność jako drogę przekra-
czania granic. Zmienił się wówczas sens granic i postawy transcen-
dowania: człowiek pozostał już tylko w obszarze zjawisk, pozbawio-
nych uprawomocnień. Okazało się bowiem, że granica nie przebiega 
już między prawdą i fałszem, złudzeniem i istotą, dobrem i złem, zaś 
sam akt transcendowania nie może być już zmierzaniem od złudzenia, 
do prawdy itp. Lecz i tu jednak akt ten nie został odrzucony. Jeśli 
przyjrzymy się tym filozofiom, to łatwo spostrzec, że transcendowanie 
utraciło co prawda funkcje sięgania "do prawdy", lecz pozostało jako 
konieczność stałej (ciągłej) interpretacji i wykładania, gdyż stale po-
kazują się takie aspekty rzeczywistości, które są nowe i wymagają 
zrozumienia. Dlatego właśnie, że granica nie przebiega już miedzy 
złudzeniem a istotą, zaś refleksja nie ma końca, celem staje się sam 
akt przekraczania.  

Filozofie transcendentalne, zwrócone ku relacji, ustanawiają jed-
nak nie tylko interesujący obszar rozważań metafizycznych. Również 
w teorii poznania ujawnia się wertykalny schemat owej separacji.  

Tym razem dzieje się to albo jako wyraźne oddzielenie bytu pozna-
jącego od bytu poznawanego, albo też jako przekraczanie faktu (do-
świadczenia) ku jego warunkom możliwości, prawomocnościom.  
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W pierwszym wypadku filozofie te poszukują drogi ku temu, co 
transcendentne, zakładając z góry “zewnętrzny” wobec poznającego 
charakter przedmiotu poznania, w drugim wyznaczają i poddają anali-
zie transcendentalny obszar uzasadnień, legitymizacji, odniesienia. 
Pierwsza droga tak zakreślonej teorii poznania zwraca się ku poznaniu 
przedmiotu, druga zaś ku przedmiotowi poznania; pierwsza szuka od-
powiedzi na pytanie: Jak możemy poznać coś? (przedmiot), druga zaś: 
czym jest przedmiot poznania?  
Pisze przykładowo H. Rickert:  

Można z góry zwrócić się ku przedmiotowi, już na początku ukazać jego istotę, 

pomijając przy tym podmiot tak dalece, jak to tylko możliwe. /.../ I można też od-

wrotnie, najpierw zbadać podmiot poznający i – o ile się go zrozumiało – stąd 

właśnie wyprowadzić wniosek w sprawie przedmiotu poznania
8
.  

Trzecią wreszcie domenę zainteresowań filozofii transcendental-
nych stanowi to, “co” i “ku czemu” jest przekraczane. W obrębie tych 
filozofii szczególnie zwrócić należy uwagę na dwa pojęcia, określają-
ce istotę tego typu uprawiania filozofii. Są to: Transcendencja i trans-
cendentalia.  

W filozofiach transcendentalnych pojęciami tymi określa się to, co 
znajduje się poza lub ponad rozpatrywanym obszarem, co jest nieza-
leżne (na przykład od świadomości) i jest “na zewnątrz”, “poza” itp. 
W tym znaczeniu przeciwstawiają się one temu, co jest immanentne  i 
znajduje się “wewnątrz”, “w obrębie” rozpatrywanego obszaru.  

W filozofiach transcendentalnych, koncentrujących się w akcie 
przekraczania na “jakimś tam”, obecne jest dwojakie pojęcie trans-
cendencji: teoriopoznawcze i metafizyczne. Występowanie tego, co 
jest transcendentne w znaczeniu teoriopoznawczym (transcendentny 
charakter przedmiotu poznania) oznacza wykraczanie świadomości ku 
niezależnemu (właśnie transcendentnemu) w swym istnieniu i swych 
własnościach przedmiotowi poznania. To, co transcendentne pojawia 
się w odróżnieniu od tego, co immanentne. Pisze przykładowo M. He-
idegger:  

                                                                 
8 H. Rickert, Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalph ilo-

sophie, Tübingen 1928. s. 3.  
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Immanentne jest to, co pozostaje wewnątrz: to, co przebywa w podmiocie, we-
wnątrz duszy, świadomości. Transcendentne jest wtedy to, co tam nie przebywa, 

lecz jest na zewnątrz; to co przebywa poza duszą i świadomością
9
.  

W filozofii problem przedmiotów transcendentnych, istniejących 
niezależnie od świadomości, “na zewnątrz świadomości”, stał się jed-
nym z podstawowych zagadnień teorii poznania.  

Inaczej zaś określa się metafizyczny charakter Transcendencji.  
Czyni się to jako przeciwstawne kontyngencji:  

Kontyngentne jest to, co nas dotyka, co nas bezpośrednio dotyczy, z czym sami 

jesteśmy zrównani, co jest naszego rodzaju i takiego samego jak my pochodzenia 

lub ewentualnie jest czymś od nas niższym. Transcendentne natomiast jest to, co 

leży poza tym wszystkim jako to, co tamto warunkuje: nieuwarunkowane, ale jed-

nocześnie właściwie nieosiągalne, nadmierne. Transcendencja jest przekracz a-

niem w sensie wylegania poza uwarunkowany byt
10

.  

W dziejach filozofii “Transcendencją” (pisane często wielką literą) 
określany był status tego, co znajduje się poza danymi bytami i po-
siada odmienną od nich naturę. Transcendencja jest zatem tym, co nie 
jest uwarunkowane, a jednocześnie co wszystko warunkuje, jest ja-
kimś “tam” (E. Levinas), pojawia się jako “Transcendens” (G. Mar-
cel) w znaczeniu wertykalnym, jest przedmiotem zainteresowania me-
tafizyki i może mieć charakter teologiczny: Bóg jest Transcendencją. 

Nieco inny sens nadawany jest pojęciu “transcendentalia”, o któ-
rym należy również powiedzieć, gdy ma się na uwadze szeroki zakres 
określenia "filozofie transcendentalne". Sama idea transcendentalności 
sięga Arystotelesa i jego rozważań na temat bytu i jedności, które 
przekraczają kategorie. To właśnie arystotelesowski sposób myślenia 
ukierunkował filozofię scholastyczną w stronę samych pojęć. Szuka-
jąc możliwości określenia najwyższego bytu (Boga) dostrzeżono bo-
wiem, iż istnieją określenia bytu, które przekraczają wszystkie katego-
rie Arystotelesa. Pojęcia te nazwano transcendentaliami. Termin ten 
odsyła zatem do średniowiecznej nauki o “transcendentaliach”: ens 
(byt), unum (jedność), verum (prawdziwość), bonum (dobroć), res 

                                                                 
9 M. Heidegger, Transcendencja i czasowość, tłum. J. Margański,  w: Transcendencje. 

Teksty filozoficzne, PAT, Kraków 1986, s. 57.  
10 Tamże, s. 58.  
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(rzecz), aliquid (coś), wyłożonej w sposób szczególny przez św. To-
masza w Quaestiones disputatae de veritate. Transcendentalia wyra-
żają to, co “przysługuje każdemu bytowi”. Przy czym rzecz i coś (res i 
aliquid) są synonimami bytu. Zwracając uwagę na treść, zespół cech, 
mamy rzecz, zwracając uwagę na odrębność bytu – mamy coś. Jeżeli 
byt porównujemy ze sobą, to jest on w sobie zwarty, czyli stanowi 
jedność (unum). W stosunku do rozumu byt wyraża z nim zgodność, 
czyli jest prawdziwy (verum), w stosunku do woli wyraża z nią zgod-
ność, jest dobry (bonum). Transcendentalne są zatem takie pojęcia, 
które nie odnoszą się tylko do jednej, konkretnej, określonej dziedziny 
bytu, ale są ważne w odniesieniu do każdego realnego, czy też możli-
wego bytu. Podkreślenie przez Dunsa Szkota bytu jako transcendens, 
a samej metafizyki jako nauki o tym, co transcendujące, oznaczało, że 
filozofia zwracała się ku czemuś, co przekracza wszystkie pojęcia, 
odnoszące się do poszczególnych rodzajów i gatunków. Transcenden-
talnymi nazywa się tu te momenty i właściwości, które przysługują 
bytowi w sposób konieczny, są zatem powszechnymi właściwościami 
bytu.  

W obrębie tak szeroko pojętych filozofii transcendentalnych do-
strzec można wiele dróg rozwiązań i realizowanych możliwości prze-
kraczania. Ideą jednoczącą tych filozofii jest zatem sama postawa 
przekraczania i zwracanie się ku temu, co ma z góry charakter "jakie-
goś tam". Filozofie te stają zawsze na stanowisku dualizmu (dwoisto-
ści), gdyż tylko w nim jest możliwy sam proces przekraczania (trans-
cendowania). Często też angażują się w przezwyciężenie tej dwoisto-
ści na rzecz jakiejś formy monistycznej, realizowanej jako wskazywa-
nie jednego z członów za nieistotny, złudny

11
. W ten sposób postawa 

"transcendowania" przekształca się w pozbywanie się dualistycznych 
złudzeń i poszukiwanie tego, co "prawdziwe", "jedyne" i "uniwersal-
ne".  

                                                                 
11 O możliwościach przekształcania dwoistości w aspekcie bytu i poznania por. np. I. 

Dąmbska, O dwoistości w aspekcie bytu i poznania i o tendencji do przezwyciężania 
tej dwoistości jako podstawie kierunków i stanowisk filozoficznych, w: Jak filozofo-

wać? Studia z metodologii filozofii,  zebrał i opracował J. Perzanowski, Warszawa 

1989, s. 17 i n.  
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3. Filozofia transcendentalna  

obrębie tak określonych filozofii transcendentalnych wyróżnio-
ną pozycję zajmuje filozofia Kanta. Filozof z Królewca po roku 

1769, w którym - jak twierdzi - “ogarnęło go wielkie światło”, w spo-
sób znaczący zmienił filozoficzny język, jakim się dotychczas posłu-
giwał. Pojawiły się wtedy w jego filozofii pojęcia: spostrzeżenie (per-
ceptio), ogląd, czysty (purus), kategorie, analityka, dialektyka, trans-
cendentalny, antynomie.  

Źródeł tych nowych pojęć należy szukać w pracach Locke'a i Le-
ibniza , którymi Kant zajmował się intensywnie w tym okresie, ale 
szukać też należy w tradycji niemieckiego arystotelizmu

12
. Kant 

wprowadza je w sposób świadomy, jak informuje o tym Markusa He-
rza, ale jednocześnie nie chce tworzyć nowych pojęć, gdyż “kucie 
nowych słów to roszczenie do nadawania praw językom, które rzadko 
tylko się udaje”

13
. Sięga zatem ku pojęciom już istniejącym, rozgląda-

jąc się “w języku martwym a uczonym”. Jednym z nich jest również 
pojęcie “transcendentalny”, którego Kant zaczyna używać, chociaż 
“nie zawsze w sposób jasny”

14
. Bez wątpienia jest ono “kluczowym 

pojęciem” jego filozofii, a przez filozofów i historyków filozofii wie-
lokrotnie uznawane było za termin, który – jak stwierdza H. Cohen – 
“charakteryzuje całą filozofię Kanta i tworzy jej centrum”

15
. Wzbu-

dzało ono jednak kontrowersje już za życia Kanta, zaś jego nowe in-
terpretacje prowadziły wielokrotnie do nowego wykładania filozofii 
tego myśliciela.  

Należy przypomnieć, że już J. S. Beck, przedstawiając pierwsze 
komentarze do pism Kanta w roku 1793, koncentrował się właśnie na 
nim i stwierdzał, że pojęcie "transcendentalny" odnosi się do “pozna-
nia a priori” i poszukiwań warunków doświadczenia, pojętego na spo-

                                                                 
12 Por. na ten temat: G. Tonelli, Das Wideraufleben der deutsch-aristotelischen Ter-

minologie bei Kant während der Entstehung der “Kritik der reinen Vernunft,  w: “Ar-

chiv für Begriffsgeschichte”, Bd. 9/1964, s. 234 i n.  
13 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. II, tłum R. Ingarden, Warszawa 1996, s. 22.  
14 A. Gideon, Der Begriff Transzendental in Kants Kritik der reinen Vernunft, Mar-
burg 1903, s. 6.  
15 H. Cohen, Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, Leipzig 

1907, s. 18.  

W 
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sób przestrzenno-czasowy
16

. Zaś historyk filozofii z Heidelbergu, K. 
Fischer, dowodził, że pojęcia “transcendentalny” i “a priori” wskazują 
wzajemnie na siebie: transcendentalny oznacza bowiem zawsze 
“aprioryczne wyposażenie podmiotu”, zaś Kant przy pomocy tych po-
jęć określa “warunki poznania obecne w naszym rozumie”, z tym jed-
nak, że pojęcie “transcendentalny” ma szerszy zakres, mając na uwa-
dze również “badanie owych warunków”

17
. Znaczący przełom w ro-

zumieniu tego terminu, a jednocześnie nowe spojrzenie na filozofię 
Kanta, przedstawił H. Cohen, który termin "transcendentalny" inter-
pretuje w kontekście kantowskiego pytania o naukę, jej możliwość i 
metody. Nie odnosi się ono już więc do apriorycznego ujęcia samego 
poznania, lecz do nauki i jej ważności a priori

18
. Również M. Heide-

gger, interpretując filozofię Kanta jako badanie “rozumienia bycia”, 
buduje ją na nowym sensie pojęcia “transcendentalny”.  

Czynić problemem możliwość ontologii –  stwierdza Heidegger – oznacza: pytać o 
możliwość, tj. istotę tej transcendencji rozumienia bycia, filozofować transcen-

dentalnie. Dlatego właśnie Kant, aby jakoś oznaczyć problematykę tradycyjnej 

ontologii, używa dla metaphysica generalis (ontologia) terminu “filozofia trans-

cendentalna
19

.  

Zaś G. Martin w sposób jednoznaczny stwierdza, że termin “trans-
cendentalny” nosi u Kanta podwójne znaczenie: z jednej strony Kant 
nie rezygnuje z jego tradycyjnego, scholastycznego sensu, np. wtedy, 
gdy mówi on o “absolutnej i transcendentalnej realności czasu”

20
. W 

tym sensie “transcendentalny” oznacza najogólniejsze określenie by-
tu

21
. Lecz obok tego tradycyjnego, metafizycznego znaczenia, formu-

łuje Kant swoje własne znaczenie, w którym “transcendentalne bada-
nia zwracają się ku naszemu sposobowi poznania”

22
.  

                                                                 
16 J. S. Beck, Erläuternder Auszug aus den kritischen  Schriften des Herrn Prof. Kant, 
Riga 1793, s. 7.  
17 Por. K. Fischer, Immanuel Kant und seine Lehre, Heidelberg 1898, s. 5.  
18 Por. H. Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885, s. 85.  
19 M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, Warszawa 1989, s. 23. 
20 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1986, s. 114.  
21 Por. G. Martin, Immanuel Kant. Ontologie und Wissenschaftstheorie, Köln 1958, s. 

47. 
22 Tamże, s. 48.  
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Również w literaturze polskiej rozumienie filozofii Kanta często 
łączy się z interpretacją terminu "transcendentalny". M. Żelazny pod-
kreśla, że słowo transcendentalny należy rozumieć jako "odnoszący 
się nie do samego przedmiotu, lecz do form procesu poznawczego"

23
. 

Zaś M. Siemek dowodzi, że mamy tu do czynienia z próbą wytworze-
nia nowego stanowiska teoretycznego

24
.  

Ten krótki przegląd wskazuje na niejednoznaczność interpretacji 
tego głównego pojęcia filozofii Kanta. Należy zatem odnaleźć jego 
sens, sięgając najpierw do form jego obecności w epoce Kanta.  

Podkreślić należy, że pojęcie “transcendentalny” funkcjonowało w 
XVII i na przełomie XVII i XVIII wieku w trzech obszarach filozofii: 
niemieckim arystotelizmie (Johann Heinrich Alsted, Christoph Sche-
ibler, Johannes Scharf), filozofii Christiana Wolffa i Alexandra Bau-
mgartena. W niemieckim arystotelizmie pojęcie to używane było czę-
sto zamiennie z metaphysica generalis, z “pierwszą filozofią”.  

Termin transcendens  lub transcendetalis uzyskuje tu podstawowe znaczenie dla 
systemu metafizyki – stwierdza Knittermeyer. Staje się pewnego rodzaju central-

nym ogniwem, który spaja wszystkie pojęcia metafizyki
25

.  

Alsted – przykładowo - rozumie naukę o transcendentaliach wła-
śnie jako poznanie bytu w ogóle, jako metaphysica generalis

26
. Takie 

metafizyczne rozumienie transcendentalności zmienia się jednak w 
XVIII wieku, w filozofii niemieckiego oświecenia, szczególnie w 
“kosmologii transcendentalnej” Christiana Wolffa. Pisze Wolff:  

Istnieje jednak pewne ogólne rozważanie świata, które bada to, czym pomyślany 

jest rzeczywisty świat w porównaniu z każdym innym, możliwy m. Ta część filo-

zofii, która rozwija takie ogólne pojęcia została przeze mnie nazwana ogólną lub 

transcendentalną kosmologią
27

.  

                                                                 
23 Por. M. Żelazny , Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 1993, s. 35.  
24 Por. M. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego  i Kanta. Studium z dziejów fi-

lozoficznej problematyki wiedzy, Warszawa 1977, s. 14 i n.  
25 Por.: H. Knittermeyer, Der Terminus transzendental in seiner historischen Entwick-

lung bis zu Kant, Marburg 1920, s. 147. 
26 Por. na ten temat: N. Hinske, Die historischen Vorlagen der kantischen Transzen-

dentalphilosophie, w: “Archiv für Begriffsgeschichte”, 12/1968, s. 92 i n.  
27 Cyt. za: N. Hinske, Die historischen Vorlagen..., s. 99.  
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I dalej:  

Mam zwyczaj nazywać ją transcendentalną, gdyż wskazywane jest tu tylko to o 

świecie, co przysługuje jemu jako pewnemu uformowanemu i zmiennemu bytują-

cemu (Seienden), tak dalece, że odnosi się ona w ten sam sposób do fizyki, jak 

ontologia lub filozofia pierwsza do całej filozofii
28

.  

Tak samo zatem jak ontologia przedstawia pewne ogólne pojęcia 
dla wszystkich dyscyplin filozoficznych, transcendentalna kosmologia 
czyni to dla fizyki. Pojęcie to prezentuje się teraz zupełnie inaczej niż 
we wcześniejszym arystotelizmie. Po pierwsze, pojawia się ono już 
nie z obszaru metaphysica generalis, czyli poznania bytu w ogóle, 
lecz metaphysica specialis, czyli poznania jego głównych obszarów 
(cosmologia generalis vel transcendentalis). Wolff przeniósł zatem 
ten termin z obszaru ontologii w obszar kosmologii w taki jednak spo-
sób, że zachowało ono rangę ogólności i apriorycznośc i. Po drugie, 
razem z tak znaczącym przesunięciem pojęcie to występuje w kontek-
ście “teorii nauki” (kosmologii), co w przyszłości odegra wielką rolę 
w filozofii Kanta.  

Trzeci obszar obecności idei transcendentalizmu ujawnia się w 
XVIII wieku w filozofii Alexandra Gottlieba Baumgartena. Możemy 
powiedzieć, że wraz z filozofią Wolffa pojęcie transcendentalności 
uzyskało funkcję ontologiczną (badanie bytu jako rzeczy), najpierw w 
wąskim wymiarze kosmologii, później zaś w szerokim wymiarze 
“problemu transcendencji”. W myśli Baumgartena spotykamy zupeł-
nie inne rozumienie transcendentalności. Nauka o transcendentaliach 
Baumgartena, inaczej niż miało to miejsce w arystotelizmie, ogranicza 
się do trzech pojęć unum, verum i perfectum (sive bonum). Lecz istot-
niejsze nawet niż to ograniczenie jest zmiana rozumienia transcenden-
talności. Transcendentalny oznacza tu “konieczny”, “istotny”. Pojęcie 
to nie wskazuje już zatem na nic, co miałoby charakter transcendensu.  

Trudno natura lnie odpowiedzieć na pytanie, czy Kant znał te 
wszystkie sensy pojęcia “transcendentalny”. Jeśli chodzi o niemiecki 
arystotelizm, to historycy podkreślają, że ani w pracach publikowa-

                                                                 
28 H. Wolff,  Cosmologia generalis, methodo scientificka pertractata, qua ad solidam, 

inprimis Dei atque naturae, cognitionem via sternitur, Frankfurt 1737, s. 1, cyt. za: N. 

Hinske, Die historischen Vorlagen..., s. 99 
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nych, ani też w listach i spuściźnie pośmiertnej nazwiska niemieckich 
arystotelików nie pojawiają się. Jednak można spotkać w jego pracach 
użycie pojęcia w powyższym sensie. Przykładem może być nazwanie 
“transcendentalną atomistyką” tezy drugiej antynomii

29
, czy też wy-

raźne utożsamienie “filozofii transcendentalnej” z “metafizyką”
30

.  
Inaczej ma się sprawa obecności tych tradycji, które związane są z 

filozofiami Wolffa i Baumgartena. Pierwszy wielokrotnie pojawia się 
na kartach Krytyki czystego rozumu, najczęściej z przydomkiem 
“sławny”, obecny jest również “znakomity analityk Baumgarten”. 
Kant znał obie tradycje, wyraźnie się na nie powołuje, lecz może wła-
śnie ze względu na różnorodność znaczeń pojęcia “transcendentalny” 
podejmuje próbę jego określenia w sposób nowy. Na czym polega 
swoistość użycia przez Kanta pojęcia “transcendentalny”?  

Historycy filozofii wskazują, że pojęcie transcendentalny do roku 
1770 znajduje się tylko w dwu miejscach jego prac

31
. Dopiero od tego 

roku wykorzystuje je Kant w sposób systematyczny. Nigdzie jednak 
nie zostało ono określone w sposób jasny, będąc raczej “przedmiotem 
eksperymentów”. Pojęcie “transcendentalny” zostało przez filozofa z 
Królewca użyte jako termin filozoficzny, służący do stworzenia pro-
jektu filozofii transcendentalnej w nowym, nowożytnym sensie. Filo-
zof z Królewca nadał temu pojęciu nową treść, związaną z poznaniem 
i przedmiotem poznania. Dokonując analizy przedmiotu poznania do-
strzegł, że przedmioty takie nie są obrazami (odbiciami) zewnętrznych  
(transcendentnych) rzeczy, lecz warunkowane są wieloma czynnika-
mi. 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 przed-
miotów 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 

                                                                 
29 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. II, Warszawa 1996, s. 181.  
30 Pisze Kant: “Ta sceptycka metoda jest jednak w sposób istotny właściwa jedynie fi-
lozofii transcendentalnej i można się bez niej obejść w każdej innej dziedzinie b adań, 

tylko nie w tej”. Tamże, s. 163.  
31 Por.: N. Hinske, Kants Weg zur Transzendentalphilosophie..., s. 24.  
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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. Taka filozofia transcen-
dentalna formułuje pytanie o koniecznościowe warunki możliwości 
doświadczenia, rozumianego jako wiedza podmiotu o przedmiocie i 
odnajduje je po stronie podmiotu, odchodząc tym samym od transcen-
dentnie pojmowanego świata, tak jednak, aby na nowo wyprowadzić 
go z podmiotu.  

Filozofia transcendentalna ma teraz zajmować się “naszymi aprio-
rycznymi pojęciami przedmiotów w ogóle”, jak o tym informuje Kant 
w wydaniu A swej Krytyki czystego rozumu, albo też “systemem pojęć 
a priori” przedmiotów, jak o tym informuje w wydaniu B

32
. Filozof z 

Królewca jest świadomy tego nowego sensu jaki nadaje filozofii 
transcendentalnej. W liście do Markusa Herza z 21 lutego 1772 roku 
istota tej nowej filozofii została wyrażona następująco:  

szukałem filozofii transcendentalnej, mianowicie wszystkich pojęć całkowicie 
czystego rozumu, aby je w pewnej mierze przenieść z kategorii, lecz nie tak jak 

czynił to Arystoteles, który tak jak je znalazł postawił obok siebie w swych 10 

predykamentach na zasadzie czystego przypadku; lecz tak, jak one same się przez 

pewne nieliczne podstawowe zasady rozumu z siebie samego poddają klasyfika-

cji”. /.../ Przedmioty, które dane byłyby przez czysty rozum należą do ontologii.  
Lecz czy są to rzeczywiste przedmioty? Nie, lecz tylko samo myślenie. Ontologia 

nie zawiera zatem żadnych obiektów, lecz tylko pojęcia, zasady i prawa czystego 

myślenia. Logika zawiera wprawdzie też reguły myślenia, lecz myślenia w ogóle. 

Transcendentalna filozofia jest więc krytyką czystego rozumu i czystego intelek-

tu
33

.  

W pewnym sensie było to użycie terminu “transcendentalny” w 
znaczeniu Wolffa, którego kosmologia transcendentalna zwracała się 
ku obszarowi apriorycznemu. Lecz Kant nadaje temu wymiar uniwer-
salny: chodzi teraz o wszelkie realne użycie rozumu, “o krytykę samej 
władzy rozumu w ogóle w odniesieniu do wszelkich poznań, do któ-

                                                                 
32 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, , tłum R. Ingarden, t. I, Warszawa 1996, s. 

86.  
33 Por. I. Kant, Vorlesungen über Philosophische Enzyklopädie, cyt. za: N. Hinske, 

Verschiedenheit und Einheit der transzendentalen Philosophien, w: “Archiv für Be-

griffsgeschichte”, Band XIV, 1970, s. 64.  
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rych by rozum mógł dążyć niezależnie od wszelkiego doświadcze-
nia”

34
.  

A zatem nie “przedmioty” i nie “przedmioty w ogóle”, lecz “nasze 
pojęcia o przedmiotach w ogóle” są tematem tej nowej filozofii. Nie 
taka “Transcendencja”, w której scholastyka odnajdowała transcen-
dentalia, przekraczające kategorie, lecz aprioryczne pojęcia podmiotu 
poznającego tworzą temat i problem tej nowej filozofii transcenden-
talnej. Wywodząca się od Kanta filozofia transcendentalna przedsta-
wia się zatem jako myśl, która podejmuje problem doświadczenia i je-
go legitymizacji, zakładając z góry pewną jego koncepcję, czyli moż-
liwość odnalezienia takich warunków. Nie tylko proponuje, aby przed 
wszelkim badaniem rzeczy najpierw zbadać nasz sposób poznania, ale 
również stąd właśnie wyprowadzać warunki pewności.  

W systemie Kanta zatem termin "transcendentalny" definiowany 
jest w sensie pojęcia teoriopoznawczego. Przypomnieć tu należy naj-
częściej cytowane określenie tej filozofii:  

Transcendentalnym - pisze Kant - nazywam wszelkie poznanie, które zajmuje się 

nie tyle przedmiotami, ile naszym sposobem poznawania przedmiotów, o ile sp o-

sób ten ma być a priori możliwy
35

.  

Stworzona przez niego filozofia transcendentalna zmierzała zatem 
do krytycznego ugruntowania naszego poznania i naszej wiedzy. Jed-
nak nie każda próba takiego ugruntowania może być określona jako 
transcendentalna. Teoria poznania może się bowiem realizować w 
różnych perspektywach: metafizycznej, psychologicznej, ontologicz-
nej, antropologicznej. Tradycyjna, metafizyczna filozofia poznania, 
określona była sytuacją, w której z jednej strony uczestniczył podmiot, 
pozostający w dystansie wobec świata przedmiotów, z drugiej zaś 
transcendentny wobec niego świat, który zostawał przez podmiot ujęty 
w jego własnym bycie. Filozofia transcendentalna Kanta wyraźnie od-
różniła się od wszystkich tych sposobów epistemologicznych rozwa-
żań. Jej tematem stały się zasady, które gwarantują ważność poznania, 
jej celem określenie granic poznania na podstawie analizy tych zasad. 
Nowe stanowisko Kanta polegało na uznaniu, że podmiot nie tylko 

                                                                 
34 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu..., t. I, s. 11.  
35 Tamże, s. 86.  
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zwraca się do przedmiotu w bezpośredniej intencjonalności, lecz też 
ku sobie samemu, mogąc w ten sposób wskazać warunki poznania 
powszechnie ważnego. Nie tylko zatem przedmioty doświadczenia 
zostają ujęte z punktu widzenia działalności podmiotu, lecz też ukazu-
je się możliwość uchwycenia samego podmiotu w jego działalności. 
Zgodnie z tą podstawą odkrywa Kant, że "tylko to z rzeczy poznajemy 
a priori, co sami w nie wkładamy"

36
. Porządek i jedność świata zostają 

poznane przez człowieka tylko dlatego, że sam je ustanawia, zaś filo-
zofia odwraca się od pytania o to, "co jest?" i zwraca w stronę pytania 
"co i jak jest nam dane?".  

Podstawowe zadanie tak określonej filozofii transcendentalnej po-
legało na odkryciu warunków możliwości doświadczenia, czyli praw, 
zgodnie z którymi podmiot podejmuje swą sensotwórczą działalność, 
wnosząc porządek w różnorodność danych doświadczenia. Kant wie-
rzył w opracowanie systemu takiej struktury, tablicy kategorii. Znale-
zienie tych reguł, konstytutywnych dla naszego poznania i gwarantu-
jących jego pewność, stało się nowym zadaniem filozofii, ale jedno-
cześnie wymagało uznania ważnych dla niej założeń. Jeśli bowiem 
sam podmiot (rozum) staje się warunkiem pewności poznania i jeśli 
on właśnie wprowadza porządek i powiązania w różnorodność danych 
doświadczenia, to sam nie może być włączony w jego obszar. Chcąc 
zatem odnaleźć warunki pewności i pokonać niebezpieczeństwo scep-
tycyzmu, filozofia transcendentalna musiała uznać, że rozum (pod-
miot) jest czysty, nietknięty przez świat i doświadczenie. Tylko na 
mocy tego założenia zdolny jest swemu poznaniu nadać rangę pewno-
ści.  

Istotniejsza jednak była konsekwencja druga klasycznej, kantow-
skiej filozofii transcendentalnej. Bowiem po wykazaniu, że podmiot 
całkowicie a priori określa swój przedmiot i pokonaniu w ten sposób 
niebezpieczeństwa sceptycyzmu, okazało się, że to, co poznane, nie 
jest już "rzeczą samą w sobie", lecz "zjawiskiem". Tym samym 
wszystko to, co człowiek może poznać, stało się tylko "przedstawie-
niem" uwarunkowanym przez podmiot. Filozofia transcendentalna nie 
tylko jednak odkryła na nowo ów "trzeci świat" (fenomenalny), ale ra-

                                                                 
36 Tamże, s. 32. 
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zem z tym ustanowiła nowy stosunek człowieka do bytu. Na mocy 
tych tez prawdziwe i rzeczywiste stało się tylko to, czego człowiek 
może doświadczyć jako przedmiotu swego poznania, ustalając z góry 
konstytuujące go czynniki.  

Filozofia ta wkraczała przede wszystkim w obszar teorii poznania, 
szukając warunków relacji poznawczej i pytając o poznawalność, lecz 
implikowała również pewne tezy dla metafizyki i całej filozofii.  
Zmieniała dotychczasowe zasady filozofowania, stając się badaniem 
funkcji świadomości i zastępując substancjalne wykładanie świata, 
wykładaniem funkcjonalnym

37
. Kopernikańskie odwrócenie sposobu 

myślenia oznaczało też, że świat nie jest już obcy, zagrażający czło-
wiekowi i niezrozumiały. To, "jaki" jest świat, człowiek rozpoznaje 
jako swoje dzieło, wytwór jego własnego ujęcia i od niego zależny. 
Wraz z taką teorią pojawiły się podstawy do późniejszego sporu o 
kształt "pierwszej filozofii": czy ma to być metafizyka, czy też teoria 
świadomości, w której podmiot stawał się miejscem, w którym mogły 
być rozwiązane wszystkie problemy.  

Jako taka zatem próbowała filozofia ta realizować trzy cele, płacąc 
za ich realizację określoną cenę. Po pierwsze, filozofia ta w swej isto-
cie skierowana była przeciwko sceptycyzmowi, dowodząc możliwości 
pewnego poznania, ale płacąc za to cenę zwrotu ku podmiotowi, jako 
czynnikowi ahistorycznemu, wolnemu od kształtowania przez do-
świadczenie. Po drugie, zwrócona była przeciwko despotyzmowi em-
piryzmu wskazując, że wiedza empiryczna ma walor pewności, ale 
tylko ze względu na aprioryczny obszar świadomości. Cena, jaką tym 
razem przyszło zapłacić, oznaczała utratę bytu, przyjęcie, że byt nie 
opiera się na sobie, lecz dopiero czyste myślenie (świadomość) po-
zwala go wytworzyć. Po trzecie, zwróciła się przeciw nieograniczo-
nemu zasięgowi filozofii, wyznaczając granice możliwości poznania, 
ale i tu płacąc za to eliminacją światopoglądowej funkcji filozofii.  
Lecz wyznaczyła również sobą pewien sposób rozumienia transcen-
dentalizmu, który określił przyszłe losy tej filozofii.  

                                                                 
37 Por. na ten temat: J. Berger, Gegestandskonstitution und geschichtliche Welt. Un-

tersuchungen zur transzendentalphilosophischen Lehre vom geschichtlichen Gegens-

tand und seiner Erfahrung im Blick auf Heinrich Rickert, München 1967, s. 16 i n.  
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4. Transcendentalizm  

ako trzeci obszar sensu uobecnianego w filozofii w kontekście ła-
cińskiego terminu transcendere, należy wskazać pojęcie “transcen-

dentalizm”. Pojawia się ono w dwu ważnych dla filozofii kontekstach. 
Pierwszym jest swoisty ruch społeczny i umysłowy w Ameryce, po-
wstały w 1836 roku w Bostonie, którego najznamienitszymi reprezen-
tantem byli: w dziedzinie filozofii Ralph Waldo Emerson, "Mędrzec z 
Concord"; Henry Thoreau w dziedzinie ekonomii, Theodore Parker w 
obszarze religii. Drugim zaś określone stanowisko filozoficzne w ob-
rębie teorii poznania. W każdym tych obszarów przejawiają się od-
mienne problemy naszej kultury, ujęte zasadą transcendentalizmu.  

Transcendentalizm jako ruch społeczny. Transcendentalizm w 
Ameryce był ruchem mistycznym, który chciał "odnowić świat", 
znajdując taką idealną sytuację rzeczywistości politycznej, społecznej, 
ekonomicznej, która zapewniłaby człowiekowi zadawalającą egzy-
stencję.  

Transcendentaliści byli ludźmi "osamotnionymi w tłumie", poszu-
kującymi nowej organizacji życia i społeczeństwa

38
. Byli też surowy-

mi krytykami współczesności, budując swą filozofię na dwu podsta-
wach. Pierwszą było rozumienie wszechświata jako boskiej całości, w 
której człowiek jest źródłem ciągle nowego życia. Drugą zaś podkre-
ślanie boskiego pierwiastka w osobowości człowieka. Człowiek 
przedstawiał się tu jako suwerenna istota, którego świadomość kieruje 
się innymi prawami niż prawa przedmiotów. Oznaczało to koniecz-
ność uwolnienia się od całego zespołu instytucji i obyczajów, które 
ograniczają suwerenność człowieka i zmuszają do podporządkowania 
świadomości prawom przedmiotów.  
R. W. Emerson pisał:  

Źródłem Demokracji i Wolności jest święta prawda, że każdy człowiek obdarzony 

jest Boskim Rozumem lub też, że chociaż od stworzenia świata tylko niewielu lu-
dzi żyło zgodnie z nakazami Rozumu, wszyscy zostali stworzeni w taki sposób, 

by mogli żyć zgodnie z tymi nakazami. To jest równość, jedyna równość wszyst-

                                                                 
38 Por. V. L. Parrington, Główne nurty myśli amerykańskiej 1800-1860, tłum. H. 

Krzeczkowski, Warszawa 1970, s. 542 i n.  
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kich ludzi. Do tej prawdy odwołujemy się mówiąc: szanuj siebie samego, bądź 
wierny sobie39.  

Emerson, odwołując się do tych filozoficznych zasad, opracowuje 
transcendentalną teorię państwa, zbliżoną do anarchizmu filozoficzne-
go i wyrażoną w doktrynie dobrowolności. Dopatruje się ona istoty 
państwa w identyczności pierwiastka moralnego w ludziach. W ten 
sposób doktryna transcendentalistów oddzielała jednostkę od wsze l-
kich partii i łączyła ją jednocześnie z całą ludzkością.  

Inny obszar działań dla amerykańskich transcendentalistów wy-
znacza Henry Thoreau wraz ze swą transcendentalną deklaracją nie-
zawisłości. Jest nią obszar ekonomii. Ten filozof i ekonomista zamie-
rzał nadać codziennym trudom człowieka inny cel, niż tylko przy-
ziemne osiąganie dochodów. Zamierzał poświęcić sprawy ekono-
miczne na rzecz problemów duchowych. Thoreau dostrzegał trzy 
możliwe rozwiązania problemów ekonomicznych: pozwolić wyzy-
skiwać siebie, wyzyskiwać swych bliźnich lub cały problem sprowa-
dzić do postaci najelementarniejszej. Odrzucając dwa pierwsze two-
rzył nową ekonomię.  

Ten Grek w skórze jankesa doszedł do wniosku - pisze Parrington - że piękne jest 

życie człowieka własnoręcznie tworzącego piękno i że jeśli dzieło naszych rąk 

jest brzydkie, to tylko dlatego, że nasze życie jest małostkowe i nędzne, nie dające 
ujścia wolnemu twórczemu duchowi40.  

Ruch transcendentalny w Ameryce, chociaż podbudowany filozo-
fią, szczególnie niemieckim mistycyzmem, był przede wszystkim ru-
chem społecznym i oznaczał przeniesienie transcendentalnego indy-
widualizmu w dziedzinę polityki i ekonomii.  

Transcendentaliści przyznawali nadprzyrodzone (transcendentalne) 
atrybuty naturze człowieka, chcąc na nich budować społeczeństwo, 
ekonomię i codzienność. Nie uznawali dlatego żadnego abstrakcyjne-
go państwa, społeczeństwa czy narodu. Dla nich istnieją tylko indywi-
dualni ludzie. Ruch ten stawał się zatem wyrazicielem osiemnasto-
wiecznej filozofii indywidualizmu, budując teraźniejszość przez od-
woływanie się do nadprzyrodzonych zasad. Głosił gloryfikację świa-

                                                                 
39 Tamże, s. 552.  
40 Tamże, s. 573.  
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domości i woli, lecz jednocześnie odkrywał boskość duszy, która sta-
wała się głosem Boga.  

Transcendentalizm w filozofii. Czymś innym jest natomiast filo-
zoficzny transcendentalizm. Wyrasta on jako konsekwencja zwrotu od 
transcendentnego rozumienia naszego poznania, do jego interpretacji 
transcendentalnej i korzeniami sięga do kantowskiego projektu filozo-
fii, jako krytyki rozumu. Rozwiązując podstawowy problem epistemo-
logii, jakim jest ustalenie i określenie podstaw, na których opierają się 
roszczenia do wiedzy pewnej, transcendentalizm czyni to dokonując 
zwrotu ku podmiotowi i odkrywając warunki konstytucji wszelkiego 
bytu w podmiocie i z podmiotu. Jego podstawowym rysem jest zatem 
“porzucenie” świata, aby wyprowadzić go na powrót z subiektywno-
ści.  

Nie ulega wątpliwości, że filozofia transcendentalna Kanta stano-
wiła otwarcie drogi ku transcendentalizmowi. Filozof z Królewca 
stworzył bowiem taki projekt filozofii, w którym teoria poznania mo-
że stanowić już nie tylko najważniejszą część filozofii, ale również 
wyczerpywać sobą całość problematyki filozoficznej. Wskazując nie-
możliwość metafizyki krytyka rozumu odkryła nie-metafizyczną 
strukturę świata dostępną poznaniu. Takie unieważnienie metafizyki 
stanowiło przeformułowanie dotychczasowych jej pytań i nadało no-
wą rangę problemom teorii poznania, które pojawiały się teraz nie 
obok metafizyki, lecz wyznaczały rdzeń myślenia filozoficznego.  

Lecz na transcendentalizm nie można jednak patrzeć tylko jako na 
koncepcję gnoseologiczną. Zbudowany najczęściej na metafizycznej 
tezie o oddzieleniu rzeczywistości od myślenia, transcendentalizm 
prezentuje się jako stanowisko, w którym zamiast substancjalnej wy-
kładni świata pojawia się jego wykładnia funkcjonalna. W takiej pró-
bie rozumienia rzeczywistość otrzymuje bowiem dodatkowy wymiar, 
jakim jest “bycie korelatem świadomości” i on właśnie stanowi teraz 
podstawowy przedmiot zainteresowań teorii poznania. Samo poznanie 
staje się “źródłem” konstytucji przedmiotów, zaś zadanie, jakie po-
dejmuje transcendentalizm, jest wyjaśnienie tej działalności podmiotu.  

N. Bierdiajew interpretując metafizyczne korzenie transcendentali-
zmu w filozofii Kanta dowodzi, że taka próba rozwiązania problemów 
epistemologicznych wyrasta z pewnej sytuacji człowieka i kultury 
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czasów nowożytnych. Taką filozofię, jaką stworzył filozof z Królew-
ca, mógł i powinien stworzyć tylko człowiek samotny, porzucony i 
izolowany. Dlatego - dowodził Bierdiajew - kantyzm nie jest tylko 
koncepcją gnoseologiczną, czy też teoretyczną. Filozofia ta jest zjawi-
skiem samego życia. 

Ktoś zatruty kantyzmem nie może już mieć żywych, realistycznych związków z 

bytem, jego odczuwanie świata jest zachwiane. /.../ Kantyzm zabija nie metafiz y-
kę, nie naukę o bycie, byłaby to niewielka strata, on zabija sam byt, ściślej, on 

wyraża, odzwierciedla w życiu zaistniałe zgaśnięcie bytu, jego oddalanie się od 

porzuconego człowieka
41

.  

W ten sposób transcendentalizm buduje pewien obraz, w którym 
poznanie staje się “czynem”, “konstytuowaniem” tego, co poznawane 
w procesie poznania. Świat jako uosobienie bytujących odsyła teraz 
do poznania, zaś ono samo wskazuje już tylko na siebie, jest samopo-
znaniem, samoświadomością i jako takie podstawą wszystkich przed-
miotów świadomości. Transcendentalizm próbuje zatem zrezygnować 
z metafizyki, ustanawiając na jej miejsce teorię świadomości lub teo-
rię subiektywności i powstrzymując się przed wypowiadaniem tez me-
tafizycznych.  

Zadaniem transcendentalizmu staje się zatem rozjaśnienie i kry-
tyczne ugruntowanie tego wszystkiego, co “ma ważność”. Punktem 
wyjścia i podstawę całej postawy tego rodzaju stanowi podmiot. 
Wszystko, co “ma ważność”, znalazło możliwość ugruntowania wła-
śnie w uniwersalnym, czystym podmiocie. Sytuacja ta oznaczała jed-
nak nie tylko odkrycie nowego obszaru dla teorii poznania, lecz rów-
nież nową jakość metafizyki w której byt subiektywny pochłaniał 
wszelki byt obiektywny, ugruntowanie “ważności” odbywało się 
kosztem subiektywizacji bytu. Filozofia ta przeniosła punkt ciężkości 
życia i poznania z obiektywnie istniejącego bytu w subiektywny świat 
człowieka. Transcendentalizm przedstawia się zatem jako swoisty 
“protestantyzm filozoficzny”, zrywający z bytem, na rzecz samotności 
podmiotu. Była to zatem filozofia, która pozostawiała wydaje się je-
dyną możliwość uratowania bytu, wtedy gdy utracił on charakter 
obiektywny, możliwość jego subiektywnej odbudowy. Problemem dla 

                                                                 
41 Por. N. Bierdiajew, Filozofia wolności, tłum. E. Matuszczak, Białystok 1995, s. 19.  
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transcendentalizmu stał się zatem świat, który został zredukowany do 
świata podmiotu, jak też jego warunki ważności. Powrót do bytu, 
ujawnienie dróg do bytu, wydaje się pozostawać w sprzeczności z 
transcendentalizmem i zadaniem poszukiwania podstaw ważności. Al-
ternatywa, 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 nie-
go” 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?  

W dziejach filozofii transcendentalistyczna interpretacja myśli 
Kanta nie należy do rzadkości. Spotykamy ją zarówno od strony meta-
fizycznego myślenia (np. neotomizm)

42
, widzącego w filozofii Kanta 

zagrożenie dla metafizyki, jak też wśród tych myślicieli, którzy świa-
domie chcą nadać filozofii Kanta taki charakter, aby kroczyć tą drogą 
jeszcze dalej (fenomenologia transcendentalna E. Husserla). Wśród 
przeciwników należy wymienić np. tomizm transcendentalny (szkoła 
Maréchala), czy też periechontologię K. Jaspersa.  

5. Filozofia jako filozofia transcendentalna 

ając na uwadze wszystkie przedstawione możliwości interpreta-
cyjne trzeba podkreślić, iż w dziejach filozofii trudno znaleźć 

myśliciela, który używa pojęcia "transcendentalny" konsekwentnie je 
stosując i pozostaje wierny jednemu z tych znaczeń. Najczęściej, w 
zależności od potrzeb filozoficznych, pojawiają się one wszystkie. Ła-
two też dostrzec, że wskazane tu obszary interpretacyjne nie pozostają 
wcale na uboczu współczesnych stylów uprawiania filozofii. W tym 
sensie dosyć łatwo przychylić się do opinii Schlegla, że prawdz iwa fi-
lozofia jest zawsze filozofią transcendentalną. Taka opinia nie byłaby 

                                                                 
42 Neotomista E. Gilson wskazuje jednoznacznie, że teoria poznania rozwinięta z 
punktu widzenia św. Tomasza “czyni zbędnym to, co od czasów Kanta zwykło się na-

zywać krytyką poznania”. E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasz z 

Akwinu, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1998, s. 274.  
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jednak do przyjęcia w odniesieniu tylko do jednego z obszarów wska-
zanych wyżej, lecz wobec jego całego, czyli tak wobec "filozofii 
transcendentalnych" (w liczbie mnogiej), "filozofii transcendentalnej" 
(w liczbie pojedynczej) jak i "transcendentalizmu".  

Należy jednak zapytać, czym jest filozofia, która chce być filozofią 
transcendentalną i samo filozofowanie utożsamia z myśleniem trans-
cendentalnym?  

Należy podkreślić, że jest to filozofia, która próbuje obejść się bez 
"hipotezy realności". Procedura takiego filozofowania polega na od-
wróceniu (lub odwracaniu) tradycyjnego sposobu myślenia filozoficz-
nego. Taki tradycyjny sposób uprawiania filozofii polegał na przedłu-
żeniu naturalnego kierunku poznania, czyli rozpoczynanie rozumienia 
świata od niego samego, od realnie istniejącego świata ludzi, rzeczy, 
zdarzeń. Intencją takiego myślenia (intentio recta) było zwrócenie się 
filozofa ku transcendentnemu światu i stworzenie jego teorii. Właśnie 
taki świat, który był impulsem pytań, wywoływał filozoficzne zdzi-
wienie i domagał się zrozumienia. Myślenie to wypływało zatem z do-
świadczenia obecności bytów, odczuwania z nimi pewnej więzi i - 
często - więź ta miała miejsce w świetle jakoś pojętego Absolutu. 
Duch takiej filozofii panuje przez wieki i często krąży on wokół są-
dów naiwnej świadomości i zdrowego rozsądku.  

Filozofia transcendentalna stwarza możliwość uprawiania filozofii 
na innej drodze. Po pierwsze, prezentuje inną intencję filozofowania 
(intentio obliqua). Stwarza taką ideę myślenia filozoficznego, w której 
pomija się lub też przedstawia często jako bez znaczenia, realnie ist-
niejący, pozapodmiotowy przedmiot. Oznacza to, że zmienia się tu 
sama przyczyna filozofowania. W filozofii tak konstytuowanej impul-
sem filozoficznych pytań i filozoficznego zdumienia staje się nie to, 
co realnie istnieje, lecz to wszystko, co prezentuje się lub może się 
prezentować świadomości, czy też innemu ośrodkowi doświadczeń. 
Po drugie, filozofia tak rozumiana zmienia również zadanie filozofii.  
Nie jest nim już podejmowanie prób zrozumienia realnie istniejącego 
świata, lecz prób zrozumienia tego wszystkiego, co jest "moim" świa-
tem, albo też - we współczesnych interpretacjach - "naszym" światem. 
Myślenie to wskazuje, że świat, w którym żyjemy, jest zawsze świa-
tem naszej aktywności i nie jest nam wcale obcy. Lecz filozofia, która 
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staje się filozofią transcendentalną, wydaje się odcinać od nas rzeczy-
wistość i zamykać możliwość powrotu do świata realnego. Najpierw 
często się wskazuje w takim myśleniu, że podmiot jest produktywny 
w zetknięciu z bytem, ale bardzo łatwo przejść od tego, ku analizie 
samej "produktywności" podmiotu, pomijając odniesienie do bytu.  

Inaczej mówiąc, filozofia jako filozofia transcendentalna poddaje 
analizie proces konstruowania i tworzenia świata doświadczenia, i 
ustala warunki możliwości tej całej operacji. Byt zawsze jest w niej 
pojmowany z punktu widzenia kreującego go podmiotu, pojmowane-
go jako świadomość, transcendentalna intersubiektywność, ale rów-
nież jako nieświadomość. Te nowe pola przysłaniają samą rzeczywi-
stość.  

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zakończenie 

ulturowe przemiany, które dokonują się na przełomie wieków, 
związane są przede wszystkim z filozoficznym zjawiskiem utraty 

świata i rozszerzaniem się w związku z tym filozofii światopoglądo-
wej. Zjawisko to - rozważane z perspektywy filozofii klasycznej, zo-
rientowanej wokół uniwersalizmów - jest niezwykle niebezpieczne. 
Coraz częściej dostrzegamy bowiem w tym kontekście proces upozo-
rowania rzeczywistości, w którym świat określony jest tymczasowo-
ścią i codziennością.  

Przyglądając się światu, w którym żyjemy, widzimy też, że świat 
niczego właściwie by nie stracił nawet wtedy, gdyby wcale nie istniał.  
Coraz trudniej odróżnić fikcję od realności, rzeczywistość od jej obra-

K 
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zu. Wskazuje się niekiedy, że kultura nasza jest już tylko "kulturą ko-
pii" bez oryginału. A skoro tak, to może nic takiego jak "realność" nie 
istnieje? Może świetnie potrafimy się obejść bez tej "hipotezy realno-
ści" i nic nie zmieni to w naszym życiu?  

Ten brak afirmacji istnienia bytu, lub - w najlepszym przypadku - 
obywanie się bez takiej afirmacji, stał się powszechnym zjawiskiem 
kulturowym naszych czasów. Efektem tego jest umacnianie się kie-
runku, prowadzącego ku filozofii światopoglądowej, która ustala 
prawdy, wartości i ważności z perspektywy samego życia, w sposób 
irracjonalny i sytuacyjny, dla "dzisiaj", "teraz" i "tutaj", z całkowitym 
pominięciem tego, że "kopia", "odbicie" musi jednak mieć "oryginał". 
Wydaje się, że każda teoria może teraz opisywać świat, gdyż jest już 
tylko "teorią bez świata". I nie może być też inaczej, skoro myślenie 
pogrążyło się w swe własne stany. Częste wskazywanie przez filozo-
fów, że sytuacja ta jest stanem jakiejś choroby, (kulturowej zapaści), z 
której uzdrowienie nie może być łatwym i szybkim procesem, wydaje 
się nie wyznaczać terapii.  

Choroby kultury są jednak zawsze chorobami bytu i schorzeniami 
ontycznymi. Już Grecy znali dwie najgroźniejsze takie choroby bytu, 
których pokonanie stawało się największą troską starożytnych myśli-
cieli. Były to: nadmierna ogólność (uniwersalność) i równie nadmier-
na konkretność (indywidualność). W pierwszym przypadku, chodziło 
o takie spojrzenie na byt, w którym przekreśla się jego "indywidualną 
stronę". W drugim zaś chodzi o niedostatek tej powszechności, ogól-
ności i uniwersalności, czyli jakąś formę negacji boskości (świętości) i 
ogólnego porządku.  

Lecz te dwie "greckie" choroby nie wyczerpują zagrożeń. Wydaje 
się, że filozofia czasów nowożytnych sztucznie umożliwiła stworzenie 
jeszcze jednej choroby bytu. Było nią przekonanie, że można obejść 
się bez afirmacji bytu i mimo tego nie stracić struktur kategorialnych, 
wartości i zasad. Ta droga była również drogą filozofii transcenden-
talnej. Na drodze tej filozof ia podjęła, jedyną w swoim rodzaju, próbę 
uratowania uniwersalności, mimo utraty rzeczywistości. Wydawało 
się, że zasady, wartości, "warunki możliwości" mogą i muszą prze-
trwać, mimo tego, że nie mają odniesienia do istnienia, a wyrastają z 
samej aktywności człowieka. Więcej nawet, wydawało się, że najbar-
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dziej wewnętrzne zjednoczenie z takimi "warunkami możliwości" 
możliwe jest tylko po stronie podmiotu, zaś "świat" nie jest już do n i-
czego potrzebny.  

Jednak każda z tych chorób bytu wprowadzała kulturę w stan do-
strzegalnego braku i niepełności, wskazując na konieczność odzyska-
nia tego, co jest koniecznym dopełnieniem, a co - właśnie w dobie 
choroby - ukrywa się i może być tylko pożądane, a nie zrealizowane. 
Niedostatek ogólności i niedostatek indywidualizmu stawały się czę-
stymi kulturowymi przejawami takich chorób bytu również w erze 
nowożytnej. Lecz epoka ta jest erą subiektywizmu. Początkowo rze-
czywiście nie przeszkadzało to, że doświadczenie jest subiektywnym 
stanem, gdyż "warunki ważności" odkryte zostały po stronie podmio-
tu, w Rozumie, który mimo swego izolowanego i oderwanego istnie-
nia nie tracił apriorycznych podstaw ważności. Lecz gdy ten uległ de-
strukcji, filozofia ta stała się przyczyną jednego z najmocniejszych 
zagrożeń, którego pokonanie może oznaczać tylko odkrycie na nowo i 
wyzwolenie rzeczywistości. Dla samej filozofii takie załamanie się 
transcendentalnych warunków ważności oznacza, że staje się ona już 
tylko filozofią światopoglądową, która z góry zakłada, że jest "filozo-
fią swego czasu". Dla kultury zaś oznacza tymczasowość. W takich 
sytuacjach kultura zmuszona jest bowiem do czerpania norm z samej 
siebie, stwarzając zagrożenie dla świata powinności, a tym samym 
własnej degradacji. Dotychczasowe ujęcie normatywne zastępowane 
jest ujęciem empirycznym, w którym z tego, jak jest, zaczyna się wy-
prowadzać normy, powinności, zalecenia, wnosząc zatem to, "jak być 
powinno". Świat metafizycznej pewności przekreślany jest na rzecz 
nieokreśloności i niepewności.  

Taką apologię myślenia i życia bez absolutnych norm, zasad, 
prawd, wartości łatwo zrozumieć. Gdy bowiem kultura stawia na 
praktykę, chwilę, codzienność, to często i filozofia ulega tym poku-
som i proponuje apologię "życia bez fundamentów". Postawa ta wyda-
je się też realizować dążenia XIX wieku, aby f ilozofia nareszcie za-
częła coś znaczyć praktycznie.  

Wiek XX w wielu marzeniach filozofów miał przebudzić filozofię 
do życia owocnego, praktycznego. Należy przypomnieć, że niektóre z 
kierunków filozoficznych dążenia takie realizowały w sposób jawny 
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(marksizm), inne w sposób ukryty, wyrzucając z filozofii wszystko, co 
niepraktyczne (neopozytywizm), inne wreszcie zmieniały na tyle sens 
filozofowania, że zatracała się różnica między poznaniem a działa-
niem (intuicja Bergsona), pragmatyzm marzył o “pociągającej filozo-
fii”, a nawet “nowy początek filozofii” poszukiwany przez Husserla  
wyrastał z dostrzeżonej opozycji filozofii i życia i próby jej pokona-
nia.  

Co znaczył jednak ten kierunek "ku praktyce" dla filozofii trans-
cendentalnej, która nie chciała być refleksją skierowaną na to, co ist-
niejące?  

Wiek XX zmieniał tradycyjną zależność konkretnego życia od f i-
lozofii, na zależność filozofii od konkretnego życia. Proces ten miał 
jednak swoją cenę, którą przyszło zapłacić w czasach współczesnych. 
Jednym z bardziej charakterystycznych rysów filozofii przełomu wie-
ków jest postępujące zjawisko odwracania się od “rzeczy pierw-
szych”, kategorii, konieczności, na rzecz “zjawiskowości”, interpreta-
cji i względności. Filozof nie może już być “moralnym doradcą”, gdyż 
sam jest z tego świata, nie może sięgać do fundamentów, gdyż - wy-
daje się - kultura nie potrzebuje już “fundamentów filozoficznych”. 
Jako nowe pole filozofii wskazuje się teraz, że nie chodzi już o to, co 
robimy, nie o to co powinniśmy robić, lecz o to, co dzieje się z nami 
niezależnie od naszej woli i działania.  

Paradoksalnie zatem, chęć włączenia filozofii do świata doprowa-
dziła do zamknięcia tradycyjnych możliwości filozofowania jako po-

szukiwania, na rzecz jedynie opisywania tego, jak nam się przedsta-
wia. Ta sytuacja nie pozostała jednak bez znaczenia dla samej prakty-
ki, dla życia, codzienności, wreszcie dla kultury. Należy dostrzec ist-
nienie ścisłego związku między procesem upraktycznienia filozofii 
XX wieku a zjawiskami, które zagrażają kulturze degradacją i umac-
niają postawę instrumentalną. Dotychczasowa funkcja filozofii w ku l-
turze polegała na tym, że – nie uczestnicząc w konkretności, lecz ją 
zakładając – wyposażała życie w dodatkowy sens, zachęcając do po-
szukiwania i przekraczania rzeczywistości z jednej strony, z drugiej 
zaś stabilizując różnice między dobrem a złem, wojną i pokojem, 
prawdą i fałszem, rozumem i szaleństwem, wiedzą i ignorancją itp. Fi-
lozofia “żywa”, z tego świata, takiej funkcji już nie może spełniać, a 
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nawet sama przyczynia się do rozkładu pojęciowego, zacierania granic 
i różnic wprowadzając elementy nieostrości. Nie może tego czynić, 
gdyż oddając się światu, kulturze, praktyce, perspektywie “teraz” ule-
ga praktycznemu stanowisku, że oto wszystko może być zniesione i 
zdyskredytowane z innej praktyki, innej kultury, innego “teraz”.  

Można powiedzieć, że teoretyczna ważność filozofii transcenden-
talnej polegała na eliminacji, lub przynajmniej czynieniu nieistotnym, 
momentu indywidualno-historycznego. Szkody związane ze spełnie-
niem marzenia poprzedniego wieku, aby “filozofia wykazała się prak-
tycznymi owocami” są zatem w myśleniu filozoficznym naszych cza-
sów niezmierne. Lokalny wymiar ważności, zerwanie z tradycy jnym 
systemem pojęć, a w efekcie odczucie samotności człowieka, który 
pozbawiony trwałych miar zostaje zmuszony do działania, lecz nie po-
trafi już odpowiedzieć na pytanie "dlaczego?" - to tylko niektóre kon-
sekwencje zmniejszenia dystansu między teorią i praktyką. Zamiast 
zyskać "praktyczną wartość", filozofia utraciła "teoretyczną  donio-
słość". Dając wyraz światopoglądowi swego czasu przekształca się w 
literaturę i nie ma nic innego do czynienia, niż myślowo opisywać po-
trzeby stanu duszy człowieka i wypowiadać treści przeżyciowe.  

Kiedy rozglądamy się na kulturowym obszarze nowego wieku do-
strzegamy zatem, że świat utraciliśmy nie tylko jako "to, co istnieją-
ce", lecz również jako "to, co warunkujące". Wraz z dekonstrukcją 
neopozytywizmu otrzymaliśmy różne wersje świata, z których żaden z 
osobna nie wyznacza już uniwersalnego obrazu i nie stanowi też wy-
starczającego systemu rozumienia rzeczywistości. Mając do czynienia 
z taką wielością coraz częściej zaczynamy jednak dostrzegać brak 
świata. Wiele jego wersji obecnych dla równie wielu podmiotów 
sprawia, że coraz bardziej odczuwamy brak rzeczywistości, a jeśli tej 
nie ma, to brak też komunikacji miedzy ludźmi, porozumienia i nara-
stanie obcości i subiektywizmu.  

Kant wskazał, że mamy nie tylko naszą "prywatną" zdolność są-
dzenia, która oznacza, że widzimy świat z naszego własnego punktu 
widzenia. Ale wskazał też, że mamy umiejętność oglądania świata z 
perspektywy wszystkich obecnych. Potrafimy mieć nasz wspólny 
świat. A to znaczy, że myślenie nie jest wcale "myśleniem z teraz", 
"dla teraz" itp. Filozofia transcendnetalna podkreślała zatem, że cho-
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ciaż nie znamy bytu, to jednak uczestniczymy w nim, ale nie jako 
bierny obserwator, lecz twórca, który dzięki tej mocy tworzenia może 
dotrzeć do prawdy. Nasz świat "ma" struktury kategorialne i uniwer-
salne.  

Ale filozofia ta wskazała jeszcze coś ważniejszego. Wszystkie te 
struktury, wartości, prawda ukazywały się tylko możliwościami, które 
mogą stać się rzeczywistością dopiero na skutek aktywności człowie-
ka. Oznaczało to, że nasza obecność w świecie wcale nie polega na 
bezwiednym oddaniu się temu światu, rzeczywistości, lecz jest jego 
współtworzeniem. Stając się "transcendentalną" filozofia przestała za-
tem wypowiadać się na temat samego bytu i zwracała ku warunkom, 
pod którym byt ten prezentuje się człowiekowi. Proponowała życie z 
absolutnymi, uniwersalnymi zasadami i standardami, lecz zawsze w 
"cieniu bytu". Dzisiaj świętujemy wielkie kulturowe zwycięstwo tego 
myślenia. Hipotezy bytu już się nie potrzebuje.  

 
 


