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Być może przyglądanie się tej tragedii mogłoby przez chwilę być wzruszające 
i pouczające, ale kurtyna w końcu musi opaść. Jeśli bowiem tragedia prze-
ciąga się, to staje się farsą. I chociażby aktorzy nie byli nawet zmęczeni, gdyż są 
błaznami, to zmęczy się widz, któremu wystarczy jednego lub drugiego aktu, 
by z całą pewnością uznać, że ta nigdy niekończąca się sztuka jest wiecznym 
powtarzaniem jednego i tego samego.

I. Kant, O porzekadle
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Wstęp 11

Wstęp

Filozofi a polityczna Kanta nie była dotąd w Polsce szerzej dyskutowana, 
a niniejsza publikacja stanowi pierwszą próbę przedstawienia politycznego 
nurtu twórczości fi lozofa z Królewca w ujęciu całościowym. W zamie-
rzeniu autora niniejsze opracowanie nie ma charakteru podręczniko-
wego. Jest to raczej próba dyskusji na najważniejsze tematy obejmujące 
polityczną refl eksję Kanta. Chociaż, jak wspomniano, polscy badacze nie 
byli dotąd szerzej zainteresowani politycznymi pismami tego myśliciela, 
polska recepcja fi lozofi i politycznej Kanta w ogóle zasługuje na krótkie 
podsumowanie.

Zacznijmy od kwestii przekładów pism pruskiego fi lozofa, co jest sprawą 
o tyle decydującą, że określa możliwość recepcji jego fi lozofi i. Oczywi-
ście nie jest to warunek niezbędny. Specjaliści, tak czy owak, sięgają po 
teksty oryginalne. Trzeba jednak uwzględnić tu prosty fakt. O popular-
ności danej fi lozofi i w szerszej skali decyduje krąg jej odbiorców. Prawie 
nigdy znajomość języka obcego nie jest tak powszechna, aby przeciętny 
student (np. fi lozofi i) mógł swobodnie czytać tekst w oryginale. Pomi-
nąwszy więc specjalistów, sprawa istnienia bądź nieistnienia przekładów 
ma kluczowe znaczenie. A zatem: jak wyglądała ta kwestia w odniesieniu 
do tak zwanych pism politycznych Kanta?

W przypadku fi lozofi i politycznej zagadnienie przekładu generuje jesz-
cze jeden specyfi czny problem. W świecie anglosaskim, pomimo istnienia 
rozproszonych przekładów pism myśliciela z Królewca, jednym z czynni-
ków mających wpływ na rozpoczęcie dyskusji o tej fi lozofi i było opubli-
kowanie w roku 1970 zbioru Kant’s Political Writings pod redakcją Hansa 
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Wstęp12

S. Reissa1. Nie tylko przedstawiono w zwartej formie kompletny zestaw 
tekstów, ale także nazwano je właśnie „pismami politycznymi”. W języku 
polskim bardzo podobny zbiór, wydany w roku 2005, fi rmowany przez 
Translatorium Filozofi i Niemieckiej Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, kierowane przez profesora Mirosława Żelaznego, nosi tytuł 
Rozprawy z fi lozofi i historii2. To zestawienie dobrze pokazuje różnicę w poj-
mowaniu, czym są „pisma późne” i jaki jest ich kontekst.

Wróćmy do kwestii przekładu na język polski pism politycznych Kanta. 
Mając na uwadze współczesne, dosyć duże zapóźnienia w tej materii, trzeba 
przyznać, że fakty mogą być bardzo zaskakujące. Otóż dwa ważne, jeśli 
nie najważniejsze teksty spośród pism politycznych, czyli Ku wieczystemu 
pokojowi oraz Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, to 
pierwsze w ogóle przekłady pism Kanta na język polski.

Chodzi tutaj o przekład Szymona Bielskiego, Projekt wieczystego pokoju 
(przekład z francuskiego wydania Nicolaviusa), wydany w roku 1797, oraz 
Józefa Bychowca Wyobrażenie do historii powszechnej we względzie kos-
mopolitycznym wydane w Królewcu w 1799 roku.

Nie wiadomo, czy ma sens mówienie tu o zmarnowanej szansie. Czy 
podjęcie refl eksji na tematy polityczne w ujęciu Kanta jeszcze za jego życia 
było w ogóle możliwe? Cała rzecz, w zasadzie, zaczyna się i kończy na osobie 
Józefa Bychowca. Potencjał tej postaci nie został przez rodaków dostrze-
żony i tym samym iskra, która mogła rozpalić ogień, zgasła. Wiele czasu 
musiało upłynąć, żeby w skali narodowej powrócić do przerwanych roz-
ważań. Tłumaczenie kolejnego ważnego tekstu politycznego Kanta, Czym 
jest oświecenie?, ukazało się dopiero w roku 1966. Zostało ono zamiesz-
czone w tomie zatytułowanym Kant, autorstwa Tadeusza Krońskiego, 
będącym częścią serii „Myśli i Ludzie”3. Nie wchodząc na razie w specy-
fi czny kontekst tego przekładu, dodać należy, że kolejna fala tłumaczeń 
domykająca proces ich kompletowania przypadła dopiero na koniec XX 
i początek XXI wieku, przy czym główną rolę odegrało tu wspomniane 
już Translatorium Filozofi i Niemieckiej Instytutu Filozofi i UMK kiero-
wane przez M. Żelaznego.

1 H.S. Reiss (ed.), Kant’s Political Writings, Cambridge 1970.
2 I. Kant, Rozprawy z fi lozofi i historii, Toruń 2005.
3 T. Kroński, Kant, Warszawa 1966.
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Wstęp 13

Aby tę kwestię podsumować, należy wskazać na następujący fakt. 
W badaniach nad fi lozofi ą Kanta znajdujemy się w miejscu wyjątkowym 
w sensie pewnego etapu rozwoju. Po raz pierwszy w historii owych badań 
dysponujemy kompletnym przekładem podstawowego korpusu Dzieł zebra-
nych wraz z oznaczeniami według wydania Pruskiej Akademii Nauk (Aka-
demie-Ausgabe). To oczywiście wydanie Dzieł zebranych Kanta opubli-
kowane w Toruniu w latach 2010–2014. Dostępność kompletu tłumaczeń 
dobrze opracowanych i uporządkowanych jest warunkiem szerszej dys-
kusji na temat danej fi lozofi i, jest warunkiem powstawania prac, prowa-
dzenia badań i po prostu zainteresowania konkretnym fi lozofem. W tym 
sensie znajdujemy się w przełomowym momencie, zwłaszcza z perspek-
tywy dyskusji na temat fi lozofi i politycznej Kanta.

Jeśli chodzi o przekłady dzieł Kanta, wspomnieć jeszcze należy o bar-
dzo ciekawej inicjatywie wydawniczej podjętej w roku 1995 przez Polskie 
Towarzystwo Filozofi czne. Z okazji 200-lecia publikacji wydano tłuma-
czenie Projektu wiecznego pokoju pod redakcją Jana Garewicza i Barbary 
Markiewicz. Tom zawiera oryginalny tekst eseju Zum ewigen Frieden z roku 
1795, wydanie francuskie z roku 1796 oraz przekład Projekt wieczystego 
pokoju Bielskiego. Zamieszczono tam również teksty o charakterze uzu-
pełniającym: wprowadzenie Hansa Dietricha Genschera, Tadeusza Mazo-
wieckiego i Władysława Stróżewskiego, słownik terminów, a także eseje-
-komentarze Reinharda Brandta i Marka Siemka oraz artykuł Mirosława 
Żelaznego dogłębnie wyjaśniający zawiłości związane z kwestią pierwszego 
polskiego przekładu tego tekstu Kanta.

Jeśli chodzi o polską recepcję fi lozofi i politycznej Kanta i polskie opra-
cowania na ten temat, sytuacja jest specyfi czna. Jak wspomniano, pomimo 
rożnego rodzaju wątków, które możemy napotkać w polskiej literaturze 
kantowskiej (od prac Bychowca począwszy), poważna dyskusja na temat 
fi lozofi i politycznej myśliciela z Królewca rozpoczęła się w latach siedem-
dziesiątych XX wieku. W polskiej literaturze tamtego okresu pojawiły się 
refl eksje na tematy nie do końca będące przedmiotem niniejszych rozważań, 
ale jakoś z nimi związane. Chodzi tutaj o tematykę fi lozofi i historii i fi lo-
zofi i prawa. Wspomnieć trzeba o nadmienionym już tomie Kant autorstwa 
Tadeusza Krońskiego. Obok pierwszego przekładu traktatu Odpowiedź na 
pytanie: czym jest oświecenie?, autorstwa Adama Landmana, zawierał on 
również omówienie fi lozofi i Kanta, chociaż tematykę polityczną można 
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Wstęp14

znaleźć jedynie w rozdziale Antropologia, historiozofi a i fi lozofi a społeczna. 
Problem również w tym, że książka miała charakter popularnonaukowy, 
w związku z czym jej poszczególne części to raczej krótkie, dość oczywi-
ste omówienia. Właściwie należy je raczej nazwać streszczeniami, nie są 
one bowiem poważniejszą próbą usystematyzowania jakichś zagadnień.

O wiele lepiej ten temat opracował Zbigniew Kuderowicz w kolejnej pub-
likacji poświęconej Kantowi (w tej samej serii „Myśli i Ludzie”), wydanej 
w roku 20004. Znajdujemy w niej cześć zatytułowaną Filozofi a społeczna, 
poświęconą takim zagadnieniom, jak fi lozofi a prawa i zasada wolności 
prawnej, prawo publiczne i legalność państwa, prawo międzynarodowe 
i idea „wiecznego pokoju”, historia jako realizacja wartości społecznych. 
W tym kontekście można również wspomnieć o wydanej w roku 2000 
książce Ottfrieda Hoff ego Kant jako przykładzie wyraźnego dostrzegania 
myśli społecznej Kanta i jej wagi.

Z zakresu fi lozofi i prawa wspomnieć należy pozycję być może nieco 
zapomnianą, choć wartą przypomnienia, a mianowicie dosyć wczesne 
dzieło Edmunda Krzymuskiego Teoria karna Kanta ze stanowiska jego 
ogólnej nauki o rozumie praktycznym5. Książka ta ukazała się w roku 1881 
w tomie XVI „Rozpraw Wydziału Filozofi cznego Akademii Umiejętno-
ści”, a rok później jako publikacja Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego6. 
Książki autorstwa Marii Szyszkowskiej, takie jak Neokantyzm. Filozo-
fi a społeczna wraz z fi lozofi ą prawa natury o zmiennej treści z roku 19707 
czy U źródeł współczesnej fi lozofi i prawa i fi lozofi i człowieka8 (tom, który 
zawierał pierwszy przekład Metafi zycznych elementów nauki prawa z roku 
1972), stanowiły znaczący wkład w polską dyskusję na temat Kantowskiej 
fi lozofi i prawa.

Jeśli chodzi o fi lozofi ę polityczną Kanta, to – w ścisłym tego słowa znacze-
niu – język polski ma niewiele do zaoferowania: jeden artykuł i jego, można 
powiedzieć, kontrapunkt w postaci książki, co wydaje się niewystarczające, 

4 Z. Kuderowicz, Kant, Warszawa 2000.
5 E. Krzymuski, Teoria karna Kanta ze stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie praktycznym 

[w:] Dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego, t. II, Kraków 2013.
6 Zob. tamże, s. V.
7 M. Szyszkowska, Neokantyzm. Filozofi a społeczna wraz z fi lozofi ą prawa natury o zmiennej tre-

ści, Warszawa 1970
8 Taż, U źródeł współczesnej fi lozofi i prawa i fi lozofi i człowieka, Warszawa 1972.
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Wstęp 15

aby w ogóle rozważać recepcję fi lozofi i politycznej Kanta. Artykuł, o któ-
rym mowa, może jednak zaskakiwać. Wspomniany tekst to Historia i myśl 
polityczna Kanta a schematy interpretacyjne Włodzimierza Gromca z roku 
19749. Autor przedstawia zadziwiająco trafny obraz wyrastania dyskusji na 
temat fi lozofi i politycznej Kanta z tradycji neokantyzmu, przy czym nie-
zwykle trafnie dostrzega początek owej dyskusji w pismach Karla Jaspersa, 
a konkretnie w stosownych, poświęconych mu fragmentach Die Grossen 
Philosophen. Następnie, co jeszcze bardziej zdumiewające, Gromiec przed-
stawia osobę Hansa Sanera, a także omawia jego nawet dzisiaj nieznane 
szerzej dzieło Kants Weg vom Krieg zum Frieden. Analiza Gromca, mimo 
że nie miała kontynuacji, stanowi nieomal wzorcowe rozpoznanie funda-
mentu fi lozofi i politycznej Kanta. Tak jak wspomniano, poza jeszcze jed-
nym artykułem – Kant a Rewolucja Francuska z roku 197910 – Gromiec nie 
napisał już nic więcej na ten temat. Zapewne powodem były zaangażowa-
nie autora w działalność opozycyjną i internowanie go w stanie wojennym.

Pewnym dopełnieniem pracy Gromca jest jedyna bodaj książka w języku 
polskim poświęcona fi lozofi i politycznej Kanta, a mianowicie Kant, pań-
stwo i prawo Wojciecha Buchnera z roku 199611. Ale tutaj mamy do czy-
nienia z sytuacją bardzo znaczącą. We wprowadzeniu do książki autor, 
rozstrzygając kwestię metodologii, zaznacza, że podejście Jaspersa i jego 
szkoły, czyli podejście „poszukujące systemowego związku pomiędzy fi lo-
zofi ą krytyczną i koncepcją państwa prawnego”, mimo iż – jego zdaniem 
– powszechne, jest „jałowe, nie pozwala bowiem zrozumieć, jakich war-
tości fi lozofi a ta broni i z jakich powodów”12. „Ponadto stwierdzenie, że 
myśl polityczna jest konkretyzacją metody transcendentalnej, świadczyć 
by mogło raczej o jej słabości”. I dodaje: „Wydaje się, że nie dostrzegł tego 
również Karl Jaspers, skoro, hołdując podobnemu spojrzeniu, nie wahał 
się powiedzieć, że »Kant był myślicielem politycznym najwyższej rangi«, 
co przecież nie jest wcale oczywiste”13. Nie podejmując na razie w ogóle 

9 W. Gromiec, Historia i myśl polityczna Kanta a schematy interpretacyjne, „Człowiek i Świato-
pogląd”, nr 4, 1974.

10 Tenże, Kant a Rewolucja Francuska, „Archiwum Historii Filozofi i i Myśli Społecznej”, nr 25, 
1979.

11 W. Buchner, Kant, państwo i prawo, Kraków 1996
12 Tamże, s. 11.
13 Tamże, s. 11–12.
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Wstęp16

dyskusji dotyczącej trafności takiego podejścia, należy zauważyć, że pomimo 
istnienia zaledwie dwóch tekstów traktujących o ściśle rozumianej tema-
tyce fi lozofi i politycznej Kanta, obydwa trafnie odnoszą się, w taki czy 
inny sposób, do samego meritum problematyki, a obaj autorzy niezwykle 
celnie zauważyli samo źródło, na które składają się teksty zupełnie w tym 
kontekście nieoczywiste i mało znane.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć kilka publikacji częściowo poświę-
conych omawianej tematyce. Należy wymienić pracę Elżbiety Wolickiej 
Rozważania wokół Kanta z roku 200214. Część książki dotyczy problema-
tyki politycznej związanej z pojęciem „państwo celów” i wspólnotą obywa-
telską. Na uznanie zasługuje fakt, że autorka bardzo mocno akcentuje rolę 
władzy sądzenia w aspekcie osądu moralnego, ale również politycznego. 
Tematyka książki jest jednak ostatecznie niepolityczna, o czym informuje 
podtytuł: Prolegomena do fi lozofi i kultury jako krytyki władz podmiotu.

Inna pozycja warta wskazania to Myślenie wobec zła. Polityczny i reli-
gijny wymiar myślenia w fi lozofi i Kanta i Tischnera z roku 2007, autorstwa 
Aleksandra Bobko, który w bardzo interesujący sposób dokonuje własnej 
całościowej interpretacji fi lozofi i Kanta w połączeniu z pewnymi aspek-
tami myśli Józefa Tischnera. Tezą z perspektywy niniejszych rozważań 
najbardziej interesującą okazuje się rozwinięcie teorii autonomii myślenia 
podmiotu, opartej na dobru, z którym wiąże się nakaz urzeczywistnia-
nia tegoż dobra, przy czym najpełniejszym i najważniejszym wymiarem 
owego myślenia jest myślenie polityczne, mające zaprowadzić na świecie 
porządek „wiecznego pokoju”.

Do ważnych publikacji zalicza się również praca zbiorowa zatytuło-
wana Kant wobec problemów współczesnego świata, wydana w Krakowie 
w 2006 roku, będąca owocem międzynarodowej konferencji pod tym samym 
tytułem. Pośród autorów możemy wskazać całą plejadę znakomitości, od 
Howarda L. Williamsa i Chantal Mouff e aż po Zbigniewa Kuderowicza, 
Mirosława Żelaznego i wielu, wielu innych.

Przechodząc na koniec do prac autora niniejszej publikacji w zakresie 
fi lozofi i politycznej Kanta, wspomnieć należy jeszcze o książce, której punk-
tem wyjścia była fi lozofi a Hannah Arendt, a dokładnie jej – mocno opiera-
jąca się na Kantowskiej – teoria sądu. Teoria ta przedstawiona w kontekście 

14 E. Wolicka, Rozważania wokół Kanta, Lublin 2002.
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politycznym stała się tematem opracowania Polityczna władza sądzenia 
z roku 200915. I chociaż treść tej książki zasadniczo poświęcona została 
rozważaniom amerykańskiej fi lozof, sporo miejsca w niej zajmują analizy 
politycznych wątków trzeciej Krytyki I. Kanta.

Przejdźmy do zawartości publikacji, którą Czytelnik trzyma w ręku. Tak 
jak już wspomniano, nie jest to pozycja aspirująca do miana podręcznika 
z zakresu fi lozofi i politycznej Kanta. Intencją autora było raczej przedsta-
wienie, często w bardzo polemiczny sposób, najważniejszych problemów, 
jakie pojawiają się na gruncie tej dziedziny. W swojej pracy autor starał się 
nawiązywać do toczącej się obecnie dyskusji na temat wielu z podjętych 
zagadnień. Motywem porządkującym treść całej omawianej tematyki jest 
pytanie o to, jaki ostatecznie jest charakter myśli politycznej Kanta i co 
stanowić może jej rdzeń i główny motyw.

Na koniec wypada zacytować Johna Locke’a i powtórzyć słowa, którymi 
zwrócił się do czytelników swoich Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego:

Łaskawy czytelniku.
Oddaję tu w Twe ręce to, co zajmowało moją uwagę w wolnych i w ciężkich 
chwilach; a jeśli moje dzieło będzie miało to szczęście, że czytanie go podob-
nie umili jakieś chwile Twego życia i da Ci choćby połowę tej przyjemności, 
jakiej pisząc ja doznawałem, to wydanych na nie pieniędzy nie pożałujesz tak 
samo, jak ja nie żałuję swego trudu16.

15 J. Szczepański, Polityczna władza sądzenia, Kraków 2009.
16 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. I, przeł. B.J. Gawecki, Warszawa 1955, s. 7.

Szczepanski_2.indd   17 2017-05-31   08:53:18



Szczepanski_2.indd   18 2017-05-31   08:53:19



Nota bibliografi czna 19

Nota bibliografi czna

W odniesieniu do wszystkich tekstów I. Kanta, jeśli nie zaznaczono ina-
czej, zastosowano następujące oznaczenia: liczby w nawiasach okrągłych 
odnoszą się do tomów i stron według oznaczenia zawartego w wydaniu 
Dzieł zebranych Pruskiej Akademii Nauk; liczby w nawiasach kwadrato-
wych, tam gdzie stosowne tłumaczenie występuje, odnoszą się polskiego 
wydania Dzieł zebranych I. Kanta w edycji Wydawnictwa Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika i – podobnie jak w przypadku oznaczeń wydania ory-
ginalnego – pierwsza liczba oznacza numer tomu, a druga stronę.
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Rozdział I

Filozofi a polityczna Kanta – geneza

Filozofi a polityczna Kanta nie jest jak każdy inny dział jego twórczości 
zagadnieniem bezdyskusyjnym. Bardzo długo negowano lub pomijano jej 
istnienie, co miało swoje źródło w różnorodnych czynnikach. Przede wszyst-
kim tak zwana recepcja pism Kanta w początkowym okresie bardzo długo 
skupiona była na epistemologii i głównym, ale też najbardziej złożonym 
z dzieł tego autora, czyli Krytyce czystego rozumu. Dopiero kiedy wyczer-
pało się nieco zainteresowanie zagadnieniami teoriopoznawczymi, uwaga 
badaczy przeniosła się na ogólnie rozumianą fi lozofi ę praktyczną, w tym 
również polityczną. Innym czynnikiem niepozwalającym w początkowej 
fazie na wyodrębnienie refl eksji politycznej był fakt, że sama ta dziedzina 
straciła znaczenie na rzecz fi lozofi i historii. Przedstawiona powyżej sytu-
acja doprowadziła do tego, że kiedy w drugiej połowie XX wieku zaczęto 
się w końcu interesować fi lozofi ą polityczną Kanta, najpierw wyjaśnienia 
wymagała kwestia, czy fi lozofi a ta w ogóle istnieje, co wynikało z drugiego 
ważnego czynnika blokującego dyskusję – braku systematycznego opraco-
wania na ten temat autorstwa myśliciela z Królewca. Mówiąc więc o istnie-
niu, póki co hipotetycznym, tak zwanej fi lozofi i politycznej Kanta, mówimy 
tak naprawdę o sporze wokół „późnych pism” tego fi lozofa. Problemem 
okazuje się jednak to, że trudno wskazać jednoznaczną granicę otwiera-
jącą ów „późny okres”. Określenie „późny” jest tu w ogóle paradoksalne, 
zważywszy, że wszystkie znaczące dzieła fi lozofa zostały napisane w sto-
sunkowo późnym okresie jego życia. Jako czytelną cezurę „politycznego” 
okresu twórczości Kanta wskazuje Paul Guyer rok 1786, w którym zmarł 
Fryderyk Wielki, co miało zamykać okres Oświecenia w jego pierwotnej 
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formie1. Ponadto mamy rok 1789, czyli rok wybuchu rewolucji francuskiej, 
jako datę przełomu, zarówno w skali polityczno-kulturowej, jak i w sen-
sie wpływu, jakie to wydarzenie wywarło na fi lozofa z Królewca. W roku 
1790 Kant opublikował ostatnią z Krytyk zamykającą „okres krytyczny”. 
Konsekwencją wszystkich wspomnianych wydarzeń miała być publikacja 
w roku 1793 książki O porzekadle: to może być słuszne w teorii, ale nic nie 
jest warte w praktyce jako tekstu otwierającego „okres polityczny”. Cały 
wywód Guyera wydaje się logiczny, fakty zdają się potwierdzać przedsta-
wioną tezę. Jeśli jednak sięgniemy do zapisu chronologicznego, tezy tej nie 
daje się tak łatwo obronić. Dlaczego?

Już w roku 1784, trzy lata po opublikowaniu Krytyki czystego rozumu 
i rok po Prolegomenie, ukazały się dwa bardzo ważne z perspektywy poli-
tycznej teksty Kanta: Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycz-
nym oraz Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?. Ich publikacja 
nastąpiła, zanim ukazały się prace Ugruntowanie metafi zyki moralności 
oraz Krytyka praktycznego rozumu. Co z tego wynika? Zawieśmy, póki co, 
ostateczną odpowiedź na to pytanie przez udzielenie odpowiedzi tymcza-
sowej. A ta brzmi: trudno jednoznacznie wskazać granicę, od której rozpo-
czyna się „późny Kant”, a fakt przenikania się okresu krytycznego i okresu 
politycznego daje w tym kontekście wiele do myślenia. W odniesieniu do 
chronologii o wiele bardziej adekwatne jest przyjęcie, że późny okres życia 
Kanta przypada na ostatnie 20 lat przed śmiercią, które to dwie dekady 
otwiera właśnie publikacja tekstów: Idea powszechnej historii w aspekcie 
kosmopolitycznym i Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?. Znowu 
jednak wracamy tu do pytania, co jest „późne” w przypadku Kanta, bo 
jak już wspomniano, „wczesna” w tym kontekście byłaby tylko Krytyka 
czystego rozumu.

Skoro mniej więcej wyjaśniliśmy, jaki okres twórczości fi lozofa nas 
interesuje, przedstawmy wątpliwości narastające wśród badaczy wobec 
tezy o istnieniu „fi lozofi i politycznej Kanta”. Podstawowe pytanie, które 
należy tutaj zadać, to pytanie o to, czy tak zwane teksty polityczne mają 
charakter publicystyczny czy fi lozofi czny. Publicystyczny, bo wspomniane 
już eseje Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym i Odpo-
wiedź na pytanie: czym jest oświecenie? są tekstami w sensie kontekstu 

1 Zob. P. Guyer, Kant, London–New York 2006, s. 37–38.
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historycznego publicystycznymi. Zostały zamieszczone w czasopiśmie 
„Berlinische Monatsschrift ” jako część bieżącej dyskusji fi lozofi czno-
-publicystycznej. Taki właśnie charakter owej publikacji wcale jednak nie 
odbiera wspomnianym tekstom wartości fi lozofi cznej, i takie też jest sta-
nowisko przeciwne w tej sprawie. Oczywiście łatwo wskazać trzecie roz-
wiązanie – przyjęcie, że teksty te zarówno mają charakter polemiczny, jak 
i posiadają głęboko fi lozofi czne znaczenie. Z jednej strony stanowią one 
bowiem bezdyskusyjny dowód uczestnictwa Kanta w bieżących sporach 
polityczno-fi lozofi cznych, z drugiej właściwym powodem, dla których czy-
telnicy wciąż po nie sięgają, są niewątpliwie ich silnie fi lozofi czne treści.

Aby uporządkować nieco różne możliwe sposoby traktowania pism 
politycznych Kanta, można się posłużyć wskazanymi przez Elisabeth Ellis 
czterema możliwymi strategiami interpretacyjnymi, z zastrzeżeniem, że 
oczywiście czwartą z nich jest ta, którą wybiera sama autorka przedsta-
wionego podziału2.

 – Droga pierwsza. Kant nie napisał żadnego dzieła na temat teorii poli-
tycznej w pełnym tego słowa znaczeniu. Takie przekonanie dominuje 
w literaturze do początku lat 60. XX wieku pomimo defi nitywnego 
obalenia go przez na przykład Onore O’Neill3. Dwie „polityczne” teo-
rie, które można wskazać u Kanta, to: (1) naturalistyczna teleologia, 
(2) teoria postępu ludzkości opartego na wolnej woli, czyli kontrak-
tarianizm. Takie stanowisko przyjmuje w swojej książce Kant’s Poli-
tical Philosophy Patrick Riley. We wstępie wyjaśnia on, że tematem 
jego pracy jest: „próba odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce polityka 
czy sprawiedliwość publiczna zajmuje w krytycznej fi lozofi i Kanta”4. 
Ostatecznie jednak główne zagadnienie książki formułuje on jako 
pytanie o to, czy „ogólne pojęcie celu ostatecznego może być sto-
sowane jako sposób uchwycenia całej fi lozofi i praktycznej Kanta”5.

2 E. Ellis pisze dokładnie o czterech odpowiedziach (responses) dotyczących problemu „Kant’s 
failure to write a comprehensive political treatise” lub czterech drogach „ways to fi nd Kant’s 
politics”. Zob. E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory for an Uncertain World, New Haven–
London 2005, s. 5–6.

3 Tamże, s. 6.
4 P. Riley, Kant’s Political Philosophy, New Jersey 1983, s. vii.
5 Tamże, s. 2.
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 – Droga druga. Filozofi a polityczna Kanta jest zawarta w jego innych 
„niepolitycznych” dziełach. Punktem wyjścia krytyki Ellis jest w tym 
wypadku twierdzenie, że treści te zawarte są w zasadzie tylko tam. 
Tak rzeczywiście widzi sprawę na przykład Hannah Arendt, która 
nie sięga do pism politycznych Kanta w zasadzie w ogóle6.

 – Droga trzecia – eklektyczna. Różne elementy teorii Kanta zaczerp-
nięte z różnych dzieł tworzą całość teorii politycznej. Tak postępo-
wał na przykład Allen Rosen7. Zarzutem jest tutaj posługiwanie się 
używanymi przez Kanta argumentami bez wskazywania ich „histo-
rycznego i fi lozofi cznego kontekstu”8.

 – Droga czwarta. Należy się skupić na najistotniejszym dla tej dzie-
dziny problemie „przemiany na lepszą formę rządów”9, który to 
problem stanowi podstawową kwestię związaną z „problemem łącze-
nia przepaści pomiędzy światem pojęcia wolności i światem pojęć 
przyrody”10.

Krytykując nieco ujęcie Ellis, trzeba zaznaczyć, że nie zauważa ona tutaj 
piątej możliwości, która de facto jest uogólnieniem jej własnego szczegó-
łowo określonego stanowiska. Postawę tę, nazwaną tutaj piątą drogą, można 
określić jako drogę pierwszą wzmocnioną tezą stanowiska drugiego. Ta 
postawa polega na przyjęciu podstawowej ważności fi lozofi i krytycznej 
przy znacznym wzmocnieniu znaczenia pism politycznych. Blisko takiego 
stanowiska była Hannah Arendt i takie właśnie stanowisko prezentuje 
jeden z głównych badaczy fi lozofi i politycznej Kanta, Howard L. Williams. 
Autor ten, wyjaśniając swoją metodologię, pisał tak: „Próbowałem poka-
zać, że Kant argumentuje na rzecz twierdzeń, które są nie tylko interesu-
jące i ważne, ale które wyrastają z jego fi lozofi i krytycznej”11. I dodawał: 
„Według mojej wiedzy żaden inny komentator w przekonujący sposób 
nie pokazał, jak spojrzenie Kanta na politykę łączy się z podstawowymi 

6 Zob. H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, Chicago 1982.
7 Należy tu zastrzec, że A. Rosen, mimo że był zdecydowanym zwolennikiem traktowania Kanta 

jako pełnoprawnego fi lozofa polityki, nie zgadzał się z uznaniem przez H. Arendt tzw. późnych 
pism Kanta jako mniej znaczących od fi lozofi i z okresu „krytycznego”. Zob. A.D. Rosen, Kant’s 
Th eory of Justice, Ithaca 1993, s. 1.

8 E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory…, s. 7.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 H.L. Williams, Kant’s Political Philosophy, Oxford 1983, s. vii.
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założeniami jego fi lozofi i krytycznej”12. Jak już wcześniej wspomniano, 
stanowisko Ellis – pomimo jej deklaracji – de facto w jakiś sposób zga-
dza się z takim podejściem. Podsumowując powody, dla których fi lozo-
fi a polityczna Kanta jest popularna, pisze ona: „Dlaczego zatem w ogóle 
zajmujemy się teorią polityczną Kanta? Krótka odpowiedź na to pytanie 
brzmi: ponieważ Kant jest fi lozofem wolności, a kwestia warunków moż-
liwości zaistnienia wolności jest pytaniem politycznym par excellence”13.

Skoro mowa o zainteresowaniu fi lozofi ą polityczną Kanta, trzeba wspo-
mnieć także o historii owego zjawiska. Nurt ten narodził się z przełomu, 
jaki we współczesnej recepcji wspomnianej fi lozofi i w krajach anglosaskich 
stanowiła Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa z roku 1971. Publikacja tej 
pracy pociągnęła za sobą wzrost zainteresowania myślą fi lozofa z Kró-
lewca i zaowocowała wieloma wybitnymi pracami na ten temat. Należy tu 
wspomnieć nazwiska, takie jak Onora O’Neill, Barbara Herman, Christine 
Korsgaard, a z kręgu niemieckojęzycznego – Jürgen Habermas czy Ottfried 
Höff e. Równie ważnym czynnikiem, otwierającym niejako dyskusje na ten 
temat, było pierwsze anglojęzyczne wydanie w 1970 roku tak zwanych pism 
politycznych Kanta (Kant’s Political Writings) pod redakcją Hansa Reissa. 
Oprócz fali zainteresowania fi lozofi ą moralno-polityczną, w XX wieku poja-
wił się również inny nurt badań nad Kantem, koncentrujący się od razu 
na jego fi lozofi i politycznej. Nurt ten związany był z osobą Karla Jaspersa, 
bowiem to właśnie wśród jego uczniów można wskazać dwie postaci, któ-
rych wkład we współczesne badania nad Kantem jest bardzo istotny: Hansa 
Sanera (jego książka Wiederstreit und Einheit: Wege zu Kants politischen 
Denken, wydana jako tom I całości zatytułowanej Kants Weg vom Krieg 
zum Frieden14 z 1967 r., była bodaj pierwszą współczesną próbą uchwycenia 
fenomenu fi lozofi i politycznej Kanta) oraz Hannah Arendt. Jej nieukoń-
czona trylogia Th e Life of the Mind w części trzeciej miała dotyczyć głów-
nie fi lozofi i politycznej Kanta. To, co zostało, to zapis wykładów popro-
wadzonych w nowojorskiej New School for Social Research w 1970 roku, 
znany pod książkowym tytułem Lectures on Kant’s Political Philosophy 

12 Tamże.
13 E. Ellis, Introduction [w:] Kant’s Political Th eory: Interpretations and Applications, Pennsylva-

nia 2012, s. 6.
14 W wersji angielskiej książka ukazała się pod tytułem: Kant’s Political Th ought: Its Origins and 

Development, transl. E.B. Ashton, Chicago–London 1973. 
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(Wykłady o fi lozofi i politycznej Kanta), wydany w 1982 roku. Opracował 
je i przygotował do druku Ronald Beiner, znaczący współczesny badacz 
fi lozofi i Kanta. Jak wskazuje przywoływany już Allen D. Rosen w swojej 
książce Kant’s Th eory of Justice, jakościowa zmiana w dyskusji nad istnie-
niem bądź nieistnieniem fi lozofi i politycznej tego myśliciela kończy się wraz 
z publikacją książki Howarda Williamsa Kant’s Political Philosophy z roku 
1983. Rosen, pisząc z perspektywy dekady po opublikowaniu tej pracy, 
konstatował, że „Kant zaczął być ostatecznie traktowany jako poważny 
fi lozof polityczny”15. Tezę tę potwierdziła 10 lat później E. Ellis, pisząc, iż 
współcześnie „nie jest już dłużej konieczne rozpoczynanie pracy na temat 
fi lozofi i politycznej Kanta od jej obrony. Od ostatnich kilku dekad bada-
cze ożywili wgląd w idee polityczne Kanta […] Pisma polityczne Kanta, 
począwszy od dwóch pierwszych części Sporu fakultetów (1798), nie są już 
kwestionowane jako produkt starczego umysłu, tak jak to było w pierw-
szej połowie XX wieku”16.

Zainteresowanie myślą polityczną Kanta trwa do czasów współczes-
nych, a nowa generacja badaczy kontynuuje dyskusje na ten temat. Jeśli 
chodzi o młodsze pokolenie, to należałoby wymienić Allena Wooda, Jensa 
Timmermana czy wspomnianą już Elisabeth Ellis. We współczesnych 
badaniach nad Kantem można wskazać dwa zasadnicze nurty. Pierwszy 
to studia nad jego pismami, owocujące rosnącą rzeszą badaczy identyfi -
kujących się z jego fi lozofi ą, a określanych mianem „kantystów”. Drugi 
nurt owego, jak można by powiedzieć, renesansu fi lozofi i kantowskiej bar-
dzo symptomatycznie określa osoba Johna Rawlsa. Według tego drugiego 
nurtu zainteresowanie Kantem nie ogranicza się do badań jego pism, ale 
także wskazuje na związki myśli fi lozofa z Królewca ze współczesnością, 
a także pożytki, jakie z rozważań Kanta możemy czerpać tu i teraz. Właś-
nie w tym duchu prowadzone są niniejsze rozważania.

W tym miejscu wywód na temat możliwych strategii interpretacyjnych 
wraz z ich historycznym rozwojem należy uzupełnić informacją o stano-
wisku nieco ignorowanym, ale istotnym i kluczowym dla rozwoju refl eksji 
nad fi lozofi ą polityczną Kanta. Chodzi tu mianowicie o „szkołę Jaspersa”. 
Jak rozumieć ten termin?

15 A. Rosen, dz. cyt., s. 2.
16 E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory…, s. 2.
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„Szkoła Jaspersa” to krąg skupionych wokół niemieckiego fi lozofa ucz-
niów, którzy pod opieką mistrza zapoczątkowali poważną refl eksję na temat 
fi lozofi i politycznej Kanta w okresie, kiedy tematyka ta w ogóle nie była 
szeroko dyskutowana. Tego pojęcia użyła w artykule poświęconym rela-
cji Golo Manna i Jaspersa Elżbieta Paczkowska-Łagowska17. Posługując się 
słowem „szkoła”, wzięła je w cudzysłów, ale sam termin – w pełnym tego 
słowa znaczeniu – stanowił logiczną konsekwencję używanego przez różne 
osoby z kręgu Jaspersa słowa „uczeń” jako opisu relacji z mistrzem. Golo 
Mann pisał o sobie jako „uczniu Jaspersa” w swoich wspomnieniach zaty-
tułowanych Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland18. 
Prawdziwą grę słów rozpoczęła jednak Hanna Arendt, pisząc w swoich 
Wykładach o fi lozofi i politycznej Kanta: „Jaspers, jedyny uczeń, jakiego kie-
dykolwiek miał Kant; Saner, jedyny, jakiego miał kiedykolwiek Jaspers”19. 
Dopełniając tę grę słów, Ronald Beiner, kanadyjski badacz, edytor wspo-
mnianych Wykładów o fi lozofi i politycznej Kanta, skomentował powyższy 
cytat i dopisał: „To oczywiście nieprawda: sama Arendt była uczennicą 
obydwu: Kanta i Jaspersa”20.

Mamy więc trzy postacie, które można uznać za rzeczoną „szkołę 
Jaspersa”: sam ojciec założyciel, jego uczeń Hans Saner i niewątpliwa pry-
muska w tym gronie Hannah Arendt. Można także wspomnieć Golo Manna, 
aczkolwiek mimo że należał on do postaci wpływowych, jego aktywność 
intelektualna nie była ściśle związana z działalnością na polu fi lozofi i.

Jeśli chodzi o materialne pozostałości będące rezultatem działalności 
„szkoły”, niewątpliwie najważniejszym jej śladem pozostają fragmenty Die 
Großen Philosophen Jaspersa, ale także wspominana już książka, o której 
Arendt pisała tak: „Literatura na temat Kanta jest ogromna, ale jest tylko 
kilka książek na temat jego fi lozofi i politycznej, a pośród nich tylko jedna 
warta studiowania, Kants Weg vom Krieg zum Frieden Hansa Sanera”21.

17 Zob. E. Paczkowska-Łagowska, Karl Jaspers i Golo Mann [w:] Cz. Piecuch (red.), Karl Jaspers. 
Myślenie zaangażowane, Kraków 2011, s. 155.

18 Zob. G. Mann, Erinnerungen und Gedanken, Eine Jugend in Deutschland, Frankfurt am Main 
1986, s. 329.

19 H. Arendt, Lectures on Kant’s…, s. 7.
20 R. Beiner, Judging in the World of Appearances [w:] (ed.) L.P. Hinchman, S. Hinchman, Hannah 

Arendt: Critical Essays, New York 1994, s. 386.
21 H. Arendt, Lectures on Kant’s…, s. 7.
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Należy również wspomnieć o samym Sanerze, bo nie jest to postać 
szeroko znana. Był on od 1962 roku asystentem Jaspersa, a od śmierci 
mistrza do 2009 roku opiekował się jego biblioteką i archiwum, które 
obecnie zostały przekazane do utworzonego w Oldenburgu tak zwanego 
Domu Jaspersa. Saner, jak wynika z przytoczonych cytatów, w struktu-
rze „szkoły Jaspersa” zajmuje szczególne miejsce. Tak jak Jaspers ma być 
jedynym uczniem Kanta, tak Saner jedynym uczniem Jaspersa. Jeśli nie 
wierzymy cytatom, pozostaje książka Kants Weg vom Krieg zum Frieden 
jego autorstwa. Publikacja ta – według deklaracji samego autora, zawar-
tej chociażby we wstępie – ma dać podstawy fi lozofi i politycznej Kanta 
i pokazać, że fi lozofi a ta, choć bywa traktowana jako czysta publicystyka 
lub dowód starczej demencji fi lozofa, wypływa z samego serca Kantow-
skiego systemu, i to mimo że sam fi lozof nie napisał żadnego systematycz-
nego dzieła na ten temat.

Głównym tematem dzieła Sanera, które – dodajmy – pozostaje pierw-
szym tomem niemającym jak dotąd kontynuacji, jest pojęcie „metafi zyka 
pokoju”. W swojej książce, stanowiącej wprowadzenie do myśli politycznej 
Kanta, Saner stawia tezę, że dążenie do jedności, a w sensie politycznym 
do pokoju właśnie, to główny element metafi zyki Kanta, a on sam nazy-
wany jest metafi zycznym peacemakerem22. Co ciekawe, teza o zasadniczo 
jednorodnym charakterze dzieła Kanta, włączając w to okres przedkry-
tyczny, pojawia się też w pismach Hannah Arendt. W Wykładach o fi lo-
zofi i politycznej Kanta zauważa ona, że pomimo przełomu, jaki stanowił 
w pracy fi lozofi cznej okres krytyczny, tematyka Kantowskich rozważań 
była kontynuowana.

Po zakończeniu spraw związanych z projektem krytycznym pozostały Kan-
towi […] dręczące go przez całe życia pytania, nad którymi przerwał pracę, 
by wyjaśnić w pierwszej kolejności to, co nazwał „skandalem rozumu”, a mia-
nowicie fakt, że „rozum zaprzecza sam sobie. […] O tej „sprawie najwyż-
szej wagi” pisze on, że opóźniała i powstrzymywała niczym „tama” wszyst-
kie pozostałe kwestie, które miał nadzieję zakończyć i opublikować; że była 

22 Tezę tę w ciekawy sposób podejmuje Onora O’Neill, rozszerzając „wojenną” retorykę Kanta na 
kwestie związane z władzami i granicami ludzkiego rozumu. Zob. O. O’Neill, Constructions of 
Reason: Explorations of Kant’s Practical Philosophy, Cambridge 1989, s. 29. 
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ona jak „kamień na drodze”, którą mógł posuwać się naprzód jedynie po 
jego usunięciu23.

Takie ujęcie twórczości Kanta, dosyć charakterystyczne dla „szkoły Jaspersa”, 
ma dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, ujmuje ważności trzem Kryty-
kom, przesuwając akcent na całe dzieło myśliciela z Królewca. Po drugie, 
stanowi zręczne zaprzeczenie tezy o niemocy Kanta z „późnego okresu” 
jego twórczości. Nadanie właściwej rangi „późnym pismom” ma tutaj zna-
czenie kluczowe, bo właśnie z tego okresu pochodzi zdecydowana więk-
szość najważniejszych „pism politycznych”. Owo całościowe traktowanie 
dzieł Kanta ma także inną konsekwencję. Umożliwia włączanie w meta-
fi zykę fi lozofa z Królewca elementów z okresu przedkrytycznego. Jedna 
z najciekawszych tez Sanera ma taki właśnie charakter.

Jak ona brzmi? Częściowo zostało to już przedstawione. Otóż Kant jest 
metafi zycznym peacemakerem. Z jednej strony zauważa tkwiący w struk-
turze rzeczywistości potencjał konfl iktu, z drugiej wskazuje na drogę do 
jego zażegnania. Niemieckojęzyczny tytuł książki Sanera okazuje się tutaj 
wielce wymowny (w języku angielskim książka ukazała się pod tytułem 
Kant’s Political Th ought). Droga od wojny do pokoju to nie tylko program 
myśli politycznej Kanta, ale także program jego metafi zyki. Tezy polityczne 
Kanta są dość dobrze znane, należy więc wspomnieć o metafi zycznej stro-
nie jego teorii. Saner zauważa podobieństwo wczesnej koncepcji monad24 
z okresu przedkrytycznego i znanej z Idei powszechnej historii w aspekcie 
kosmopolitycznym koncepcji „nietowarzyskiej towarzyskości”. Twierdzi on, 
że zasadniczo polityczne pojęcie Die ungesellige Geselligkeit der Menschen 
ma u swych podstaw koncepcje monady, wedle której rzeczywistość mate-
rialna, podobnie jak społeczeństwo ludzi, rządzi się prawem indywiduali-
zmu z jednej, a kooperacji z drugiej strony. Monady jako struktury tworzące 
podstawy rzeczywistości materialnej sprawiają, że przyroda w ogóle, tak 
jak społeczność ludzka, rządzi się napięciem powodowanym z jednej strony 
odpychaniem, z drugiej współzależnością monad. Ostatecznie relacja ta, 

23 H. Arendt, Wykłady o fi lozofi i politycznej Kanta, przeł. R. Kuczyński, M. Moskalewicz, War-
szawa 2012, s. 17–18.

24 Zob. I. Kant, Th e Employment in Natural Philosophy of Metaphysics Combined with Geometry, 
of Which Sample I Contains the Physical Monadology, (I: 473).
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przedstawiona jako „antagonizm i jedność”25, stanie się podstawą fi lozo-
fi i politycznej Kanta w interpretacji Sanera i stanowić będzie w zasadzie 
konkluzję jego rozważań.

Pytanie, które w związku z interpretacją Sanera należy jeszcze zadać, 
a na które prawdopodobnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, brzmi: jaki 
wpływ na wspomnianą książkę wywarł sam Jaspers, na ile pogląd o bar-
dzo mocnych związkach koncepcji politycznych z metafi zyką Kanta, rów-
nież z okresu przedkrytycznego, był poglądem Jaspersa, a na ile pomysłem 
samego Sanera? Wydaje się, że wpływ Jaspersa był bardzo mocny, bo autor, 
wydając owo dzieło, deklarował, że jest ono pierwszym tomem pracy, która 
ma być kontynuowana. Pomimo owej deklaracji kolejne części nigdy się 
nie ukazały. Za cezurę i powód owego faktu można uznać śmierć Jaspersa 
w 1969 roku (książka ukazała się w 1967). Przypadek Sanera nie jest wcale 
odosobniony. W cytowanym już artykule E. Paczkowska-Łagowska wspo-
minała, że głośne, przypisywane Hannah Arendt określenie „banalność 
zła” również pochodzi od Jaspersa, który posłużył się nim w liście do 
Arendt z 19 października 1946 roku26. Wpływ Jaspersa na jego uczniów 
pozostawał więc znaczący, ale – można by powiedzieć – nieco zakulisowy.

Wracając do Sanera, ewentualny wpływ Jaspersa na jego pracę o Kancie 
opiera się jedynie na przypuszczeniach, chociaż praca ta stanowi modelowy 
wręcz przykład stanowiska określanego tutaj jako ujęcie „szkoły Jaspersa”. 
W książce tej znajdujemy tezy dotyczące również samego Jaspersa, na przy-
kład zdanie, że stanowi on wielki wyjątek wśród fi lozofów, którzy raczej 
traktują polityczne idee Kanta w sposób marginalny.

Wspomniana już książka Hannah Arendt Wykłady o fi lozofi i politycznej 
Kanta to kolejna praca będąca przykładem stanowiska „szkoły Jaspersa”. 
Pomimo zasadniczo podobnych założeń rozważania Arendt idą w innym 
kierunku. Wykłady są powszechnie traktowane jako namiastka nienapisa-
nej, trzeciej części dzieła Th e Life of the Mind, rozważań zapoczątkowanych 
wykładami Giff orda prowadzonymi w latach 1972–1974 na Uniwersytecie 
w Aberdeen. Arendt napisała dwie części zatytułowane Myślenie i Wola. 
Nie zdążyła ich opublikować, obydwie ukazały się pośmiertnie. Planowała 
jeszcze napisać cześć trzecią, poświęconą sądzeniu. I ta właśnie część nigdy 

25 H. Saner, dz. cyt., s. 301.
26 Zob. E. Paczkowska-Łagowska, dz. cyt., s. 155.
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się nie ukazała, a jej namiastkę w sensie zawartości tematycznej stanowią 
Wykłady o fi lozofi i politycznej Kanta. Miejsce Wykładów w porządku dzieła 
wyraźnie wskazuje jego tematykę. Arendt w odróżnieniu od Sanera sku-
piła się na politycznym wykorzystaniu władz ludzkiego umysłu. Za naj-
bardziej polityczną zdolność uważała właśnie sądzenie. Chociaż tematyka 
rozważań Arendt jest inna, tezy podstawowe są podobne, jeśli nie takie 
same. Wspomniane już zostało wspólne – Sanera i Arendt – przekonanie, 
że pisma Kanta tworzą spójną całość, że okres krytyczny nie jest czymś, co 
od pozostałych fragmentów odstaje. Podobnie wspólne jest przekonanie, 
że fi lozofi a polityczna to rzeczywisty, integralny fragment dzieła Kanta.

I tu należy wrócić do samego Jaspersa, ponieważ to przede wszyst-
kim on jest przekonany, że nie ma wątpliwości co do istnienia fi lozofi i 
politycznej Kanta. I można domniemywać, że przekonanie to przekazuje 
swoim uczniom.

Niewątpliwie podstawowym tekstem Jaspersa na temat fi lozofi i poli-
tycznej Kanta jest wspomniana już część dzieła Die Großen Philosophen. 
Na samym wstępie działu poświęconemu Kantowskiej fi lozofi i polityki 
i historii pisze Jaspers: „Kant był myślicielem politycznym o pierwszorzęd-
nym znaczeniu”27, i pogląd ten uzasadnia w następujący sposób: „Filozofi a, 
której pierwsze i ostatnie pytanie dotyczy człowieka, jest mocno związana 
z polityką”28. Następnie rozwija tę myśl: „Filozofi a Kanta jest przeznaczona 
dla wszystkich ludzi, chce uczyć ich, jak mają zajmować miejsce przezna-
czone im we wszechświecie. Jego polityka wyraża dobre życie ludzi na 
ziemi; odrzucając wszelkie utopie i ideologie, czuje się ona zobowiązana 
do poszukiwania tego, co możliwe i prawe w sytuacji, w jakiej znalazł się 
człowiek”29, a później dodaje: „W swojej politycznym myśleniu Kant roz-
wija idee realizacji rozumu”30.

Wedle Kanta, tak jak go rozumie Jaspers, człowiek dzięki posiadanemu 
rozumowi jest przeznaczony do życia w społeczeństwie. Ponadto czło-
wiek jest istotą nakierowaną na to, czym powinna być, a nie na to, czym 
jest. Zgodnie ze swoją zwierzęcą naturą człowiek poszukuje statycznego 

27 K. Jaspers, Kant: From Th e Great Philosophers, San Diego–New York–London 1962, Vol. 1, s. 101.
28 Tamże.
29 Tamże, s. 102.
30 Tamże.
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uczucia zadowolenia. Zgodnie z rozumem, wbrew przeciwnościom, stara 
się uczynić samego siebie wartym człowieczeństwa. Wszystkie te zamie-
rzenia są realizowane na dwóch płaszczyznach: indywidualnej i zbiorowej. 
W wymiarze indywidualnym człowiek jako jednostka stanowi wartość, 
która nie może być środkiem, ale zawsze musi być celem. Przeznaczeniem 
człowieka jest jednak również życie w społeczeństwie i paradoksalnie jego 
wymiar indywidualny nie może być inaczej zrealizowany.

Z owego rozdwojenia indywidualne–zbiorowe wyrastają na gruncie 
politycznym antynomie takie jak:

 – konfl ikt pomiędzy naturą i kulturą;
 – sprzeczność powstała w związku ze słynnym stwierdzeniem Kanta, 

że „człowiek jest zwierzęciem, które żyjąc pośród innych przedstawi-
cieli swego gatunku, koniecznie potrzebuje pana”31, co prowadzi do 
sytuacji, w której pan nad innymi również pana potrzebuje i – koniec 
końców – potrzeba ta nie może być całkowicie zrealizowana;

 – antynomia wynikająca z tego, że dobro w społeczeństwie może być 
realizowane tylko wówczas, jeśli wszyscy postępują dobrze, ale wszy-
scy nie postępują dobrze w wymiarze uniwersalnym, jeśli nie ma to 
źródła w wymiarze indywidualnym;

 – i na koniec: sprzeczność wynikająca z faktu, że z jednej strony jed-
nostka ma być celem samym w sobie, z drugiej zaś właściwy cel 
historii realizuje się w wymiarze historii powszechnej, czyli w spo-
sób przekraczający to, co indywidualne.

Fundamentalną kwestią z punktu widzenia Jaspersa pozostaje zło obecne 
w naturze ludzkiej. Innym ważnym aspektem myśli Kanta, na który zwraca 
uwagę niemiecki fi lozof, jest przekonanie o celowym charakterze świata 
istot żywych. A także pytanie: czy można w tym kontekście uważać, że 
cała natura ma celowy charakter?32

Zamykając wątek dotyczący Karla Jaspersa, trzeba rozważyć jeszcze 
jedną kwestię. Jakie znaczenie dla samego Jaspersa miała polityka i w jakiej 
pozostawała zależności od jego fi lozofi i? Postawę polityczną Jaspersa można 
podzielić na dwie fazy: względnej obojętności wobec polityki w ogóle 
oraz zaangażowania politycznego, zwłaszcza w okresie po drugiej wojnie 

31 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII:23), [VI:36].
32 Zob. K. Jaspers, Kant: From Th e Great Philosophers, Vol. 1, s. 102–103.
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światowej, zaangażowania – dodajmy – w ocenie samego Jaspersa zakoń-
czonego porażką i udaniem się na emigrację do Szwajcarii. Pisząc o związ-
kach pomiędzy fi lozofi ą i polityką, sam Jaspers w autobiografi i stwierdza:

W ostatnim dziesięcioleciu [licząc od 1953 r., kiedy autobiografi a się ukazała] 
także i ja uznałem pogląd, oczywisty przez tysiąclecia, zapomniany jedynie 
na krótko: nie ma fi lozofi i bez politycznych konsekwencji. Zdumiałem się, 
dostrzegłszy tak jasno w całej historii fi lozofi i ten związek33.

Powyższy cytat należy traktować jako dowód przekonania Jaspersa (w okre-
sie powojennym angażującego się w publicystykę polityczną), że tak czy 
owak, polityka rzeczywiście stanowi przedłużenie fi lozofi i. Czyż nie jest 
to również pogląd, który legł u podstaw tezy o naturalnych systemowych 
związkach pism politycznych Kanta i dzieł krytycznych tego fi lozofa? Spo-
glądając na rozwój intelektualny Jaspersa, można mówić o szczęśliwym 
zbiegu okoliczności, szczęśliwym dla fi lozofi i, dla samego Jaspersa tragicz-
nym. Dogłębną znajomość Kantowskiej metafi zyki, a następnie połączenie 
jej z wnikliwą analizą pism politycznych zawdzięcza Jaspers swojej życio-
wej drodze. Najpierw jako fi lozof niespecjalnie zainteresowany polityką 
posiadł wiedzę o systemie krytycznym, potem zmuszony przez historię 
dostrzegł ów opisywany w autobiografi i związek.

Zamykając rozważania o zaangażowaniu politycznym Jaspersa, warto 
przywołać fragment jego publicystyki z okresu powojennego:

Pisma polityczne mogą mieć dwojaki sens. Rozumiane jako działania poli-
tyczne mają na celu wpływanie na bohaterów współczesnej sceny politycz-
nej – osoby na najwyższych szczeblach władzy. Z drugiej strony służą one 
oddziaływaniu na polityczny sposób myślenia, wyobrażenia, wnioski i postawy 
osób, których rozumowaniem łatwo manipulować. Ci, którzy je piszą, mogą 
jedynie pośrednio wpływać na przyszłe polityczne działania, domagając się 
przejrzystości i zdolności zdrowego osądu. Chciałem zostać pisarzem z tej 
drugiej kategorii. Moje rozprawy odnoszą się do współczesnych warunków, 
zadań i działań. Podważają i oceniają. Jednak decyzje polityczne podejmowane 

33 Tenże, Autobiografi a fi lozofi czna, tłum. S. Tyrowicz, Toruń 1993, s. 84.
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w danym momencie rozpatrywane są w nich tylko jako hipotetyczne i poten-
cjalne przykłady34.

Problematyczne pozostaje również zaangażowanie polityczne Jaspersa 
w odniesieniu do głośnej kwestii winy Niemiec za zbrodnie nazizmu. Jaspers 
traktował ten problem bardzo radykalnie, można by powiedzieć – w duchu 
Krytyki praktycznego rozumu. W sposób bardzo pryncypialny mówił o odpo-
wiedzialności każdego Niemca za to, co się stało w okresie rządów par-
tii narodowo-socjalistycznej. To prawdopodobnie był również powód jego 
konfl iktu, a ostatecznie zerwania relacji z Golo Mannem, który w Niemie-
ckich dziejach w XIX i XX wieku35 przedstawił sprawę w o wiele bardziej 
zniuansowany sposób. Problem winy Niemiec za zbrodnie nazizmu jest 
zbyt obszerny, aby próbować go tutaj opisywać, należy go jednak wskazać 
jako przykład wątpliwości, dodajmy: jedynych wobec tez „szkoły Jaspersa”. 
Wydaje się, że Jaspers nie zgadzał się z Kantem w jednym: w uznaniu tak 
zwanej prowizoryczności polityki. Chodzi tutaj o obecne w rozważaniach 
fi lozofa z Królewca przekonanie, że pomimo wyznaczanych celów rzeczy-
wistość polityczna ma dalece niedoskonały charakter. Wątek ten w ujęciu 
Kanta przybiera na przykład postać z jednej strony sprzeciwu, z drugiej de 
facto akceptacji rewolucji francuskiej. Jaspers w swoim dosyć pryncypialnym 
traktowaniu kwestii odpowiedzialności narodu niemieckiego za zbrodnie 
nazizmu wydawał się tego aspektu fi lozofi i Kanta nie dostrzegać.

Pozostaje jeszcze pytanie: w jakim sensie mówimy tu o kantyzmie Jaspersa 
i jaki to kantyzm? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale jednoznaczna. 
Funkcjonującym już nie tylko w polskim piśmiennictwie kantowskim ter-
minem, określającym kolejną falę zainteresowania fi lozofem z Królewca, jest 
„postneokantyzm” (post neo-kantianism). Wedle tego określenia, sformuło-
wanego przez Andrzeja Norasa w jego programowym artykule Postneokan-
tyzm wobec Kanta, Jaspers zalicza się właśnie do „postneokantystów”36. Nie 
do końca można uznać tę tezę za słuszną. W zasadzie należałoby nazwać 
Jaspersa „kantystą”. Dlaczego? Decydujący może tu być bardzo ciekawy 

34 Tenże, Lebensfragen der deutschen Politik, München 1963, s. 12.
35 G. Mann, Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku, przeł. A. Kopacki, Olsztyn 2007.
36 Zob. A.J. Noras, Postneokantyzm wobec Kanta, „Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć 

Filozofi cznych”, nr XVI, 2004, s. 87.
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dokument obrazujący stosunek fi lozofa z Bazylei do tradycji kantowskiej, 
w tym neokantyzmu, zarówno w wersji badeńskiej, jak i marburskiej, jakim 
jest wydana już po wojnie w roku 1957 publikacja Th e Philosophy of Karl 
Jaspers37. Książka ta, ponieważ ukazała się w serii „Th e Library of Living Phi-
losophers”, zawiera nie tylko artykuły omawiające bogaty dorobek niemie-
ckiego fi lozofa. W części ostatniej, zatytułowanej Reply to My Critics, Jaspers 
niczym Kartezjusz odpowiada na zarzuty, a także wyjaśnia rozmaite kwestie 
pojawiające się w tomie. Jednym z podejmowanych zagadnień jest właśnie 
kwestia stosunku do fi lozofi i Kanta, który to stosunek zostaje przez niemie-
ckiego fi lozofa określony w następujący sposób: „Zawsze wyrażałem moje 
przywiązanie do Kanta”. Później dodaje on jednak przewrotnie, że można 
rozumieć jego fi lozofi ę jako oderwaną od Kanta, co – jak wyjaśnia – cho-
ciaż jest stwierdzeniem poprawnym, nie pomaga w zrozumieniu istoty owej 
zależności. Jaspers ostatecznie deklaruje się bowiem jako „kantysta” (Kan-
tian) stojący w opozycji do „neokantyzmu” (neo-kantianism) we wszystkich 
jego odmianach. Następnie równie przewrotnie dodaje, odnosząc się do 
stwierdzenia zawartego w jednym z artykułów, jakoby przede wszystkim 
stał twardo na gruncie Krytyki praktycznego rozumu, że zna oczywiście tę 
książkę, ale powraca nieustannie tylko do dwóch pozostałych Krytyk: czy-
stego rozumu i władzy sądzenia38.

Stwierdzenie Jaspersa wydaje się nieprzypadkowe. Podobne deklaracje, 
tyle że dotyczące metody, znajdujemy we wspomnianym już dziele zaty-
tułowanym Kant. Pisze tam Jaspers tak: „Moja interpretacja Kanta opiera 
się »na pismach« i na ich strukturze jako całości. W tej metodzie nie kla-
syfi kujemy stwierdzeń Kanta jako prawdziwych lub fałszywych, ale pró-
bujemy interpretować je w kontekście całości systemu Kanta”39.

A zatem przez „kantyzm” Jaspersa należy rozumieć, wedle jego włas-
nej deklaracji, próbę, wbrew rozmaitym naleciałościom, odczytania pism 
fi lozofa z Królewca niejako na nowo. Drugim integralnym elementem 
owej – jeśli tak można powiedzieć – metody jest przekonanie, że nie można 
rozbijać poglądów Kanta na części, które w zależności od oceny interpreta-
tora zasługują na uwagę lub nie. Jaspers traktuje myśl Kanta jako całość, nie 

37 P.A. Schilpp (ed.), Th e Philosophy of Karl Jaspers, New York 1957.
38 Zob. tamże, s. 856–857.
39 K. Jaspers, Kant: From Th e Great Philosophers, Vol. 1, s. 136–137.
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tyle w sensie systemu, ile w sensie całości wypowiedzi, jaką wielki fi lozof 
po sobie pozostawił. Pogląd ten dobrze uzasadnia niechęć Jaspersa wobec 
neokantyzmu posiadającego właśnie cechę porządkowania i skłonności do 
tworzenia własnej systematyki, często takiej, jakiej literalnie nie znajdu-
jemy w pismach myśliciela z Królewca.

Oddając sprawiedliwość samemu zainteresowanemu, czyli Jaspersowi, 
trzeba wszakże przyznać rację Norasowi, który w świetle przyjętej syste-
matyki, zresztą bardzo logicznej i wartej kontynuowania, zaliczył Jaspersa 
w poczet postneokantystów. Warto jednak zauważyć, że krąg osób nazwa-
nych tutaj „szkołą Jaspersa” ma nieco inny, oryginalny i jak dotąd szerzej 
nieznany charakter.

Zamykając tę część rozważań, należy przyjąć następujące wnioski. Filo-
zofi a polityczna Kanta pojawia się jako wypadkowa systemu krytycznego 
jego fi lozofi i oraz pism politycznych głównie w ich warstwie fi lozofi cz-
nej, chociaż ich publicystyczny charakter, w sensie metod analizy owych 
tekstów, nie powinien być ignorowany. Obok najbardziej płodnej w tej 
chwili tradycji anglosaskiej, zapoczątkowanej przez Johna Rawlsa, należy 
przyjąć istnienie bardzo ważnego nurtu nazywanego „szkołą Jaspersa”. 
Chodzi tutaj nie tylko o kontekst historycznego istnienia tak nazwanej 
grupy fi lozofów, ale również o tradycję, w ramach której znacznie wcześ-
niej i znacznie lepiej dostrzeżono fundamentalne cechy fi lozofi i politycznej 
Kanta. Nie musi to prowadzić do wniosku, iż trzeba się opierać wyłącznie 
na ustaleniach tej „szkoły”, wystarczy przyjąć, że nie można ustaleń tych 
ignorować lub polemizować z nimi wyłącznie w odniesieniu do prac Han-
nah Arendt, jak to często się dzieje.

Ostatni element podsumowania to przyjęta za Elisabeth Ellis uwaga, 
że w fi lozofi i politycznej Kanta elementem znaczącym, chociaż nie domi-
nującym, jak chce ta autorka, jest motyw ciągłego rozwoju niedoskonałej 
formy politycznej w kierunku postaci coraz to doskonalszych, przy zacho-
waniu jednakże pewnej umowności stanu doskonałego, który stanowi 
raczej czynnik ukierunkowujący niż możliwy do osiągnięcia.
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Rozdział II

Wolność polityczna

Przechodząc do tematyki Kantowskiej koncepcji wolności, na początku należy 
zauważyć, że jej omówienie to zadanie dosyć trudne1. Obok tak zwanego poję-
cia przyrody (Natur) pojęcie wolności (Freiheit) jest najogólniejszym, jakie 
występuje w fi lozofi i Kanta, i jako takie nie tylko stanowi klucz do rozumie-
nia jego fi lozofi i określanej mianem praktycznej, ale też stwarza podstawową 
trudność w jej rozumieniu. Tak ujęta wolność okazuje się bowiem pojęciem 
bardzo rozbudowanym i trudnym do jednoznacznego ujęcia. Pojawia się na 
wielu poziomach refl eksji fi lozofa z Królewca i przyjmuje wiele postaci.

Jak zatem można spróbować opisać koncepcję tak skomplikowaną i wie-
lowymiarową? Trzeba rozpocząć tam, gdzie wydaje się, że interesujące 
nas pojęcie pojawia się w postaci najogólniejszej, i jednocześnie w postaci, 
która w pewien sposób organizuje całą dyskusję. Musimy więc zacząć od 
obecnego w fi lozofi i Kanta schematu: przyroda–wolność.

Przyroda i wolność, a ściśle rzecz biorąc: „świat pojęcia wolności i świat 
pojęć przyrody”, to najszerszy podział, jaki znajdziemy w Kantowskim syste-
mie. Można powiedzieć, że schemat ten wyznacza ład całej fi lozofi i Kanta. 
Jego istnienie sygnalizowane jest w wielu dziełach, w tym oczywiście w Kry-
tykach, ale szczególnego znaczenia nabiera w Krytyce władzy sądzenia, gdzie 
pojawia się nie tylko jako element formalny, ale również jako problem2.

1 Allison uważa że problematyka wolności (theory of freedom) jest najtrudniejszym aspektem 
fi lozofi i Kanta. Zob. H.E. Allison, Kant’s Th eory of Freedom, Cambridge 1990, s. 1.

2 Według J. Habermasa Kant już w pracy O formie i zasadach świata zmysłowego i inteligibil-
nego wprowadził dualizm znany z Krytyki władzy sądzenia. Sam Habermas również wydaje 
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W trzeciej Krytyce Kant dzieli fi lozofi ę na praktyczną i teoretyczną, 
zgodnie z porządkiem dwóch poprzednich Krytyk: czystego i praktycz-
nego rozumu. Wprowadzenie takiego podziału wynika z faktu, że mamy 
do czynienia z dwoma rodzajami pojęć, a jak uważa Kant, fi lozofi a jest 
dziedziną zawierającą w sobie zasady rozumowego poznania rzeczy przez 
pojęcia właśnie3. Pojawia się zatem podział na pojęcie przyrody odpo-
wiadające fi lozofi i teoretycznej i pojęcie wolności odpowiadające fi lozofi i 
praktycznej. Dalej przyjmuje Kant parę pojęć, którymi posługuje się już 
bardzo konsekwentnie: „świat pojęcia przyrody – świat pojęcia wolności”, 
co w skrócie daje podział przyroda–wolność i ze strony komentatorów 
Kanta prowadzi do sformułowania błędnego w istocie określenia: „teoria 
dwóch światów”4. Dlaczego błędnego? Ponieważ nawet w przedstawio-
nym powyżej krótkim wywodzie widać, że przyjęte przez Kanta rozwią-
zanie nie tyle dotyczy istnienia jakichś dwóch odrębnych rzeczywistości, 
ile wskazuje na dwa aspekty poznawcze, co jasno wynika z defi niowania 
owych „światów” jako pewnej rzeczywistości pojęciowej. Powtarza się tutaj 
często spotykany w literaturze casus przypisywania Kantowi przekonania 
o istnieniu dwóch rozumów: teoretycznego i praktycznego, co miałoby 
wynikać z poświęconych im odrębnych Krytyk, konsekwentnie używanej 
terminologii itp. Sam Kant bardzo wyraźnie wypowiada się w tej kwestii, 
zaznaczając, że chodzi mu jedynie o wskazanie dwóch możliwych sposo-
bów użycia jednego rozumu5.

Chociaż wprowadzona dychotomia nie ma charakteru ontologicznego, 
wystarczająco kłopotliwy staje się jej charakter epistemologiczny. Można 
zauważyć, że pod zaproponowany przez Kanta schemat podpada bardzo 
wiele z używanych przez niego określeń, a ponadto utrzymana zostaje tak 
charakterystyczna dla jego fi lozofi i antynomiczność opisu rzeczywistości. 
W schemacie przyroda–wolność dobrze mieszczą się podziały takie jak teo-
retyczne–praktyczne czy fenomenalne–noumenalne. Ponadto odnoszona 

się zwolennikiem takiego ujęcia, nazywając go „dualizmem perspektyw”. Zob. J. Bremer, Czy 
wolna wola jest wolna?, Kraków 2013, s. 137.

3 Zob. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:171), [IV:29].
4 Lewis White Beck pisze nawet o „sławnej teorii dwóch światów”. Zob. L.W. Beck, Five Concepts 

of Freedom in Kant [w:] J.T.J. Srzednicki (ed.), Stephan Körner – Philosophical Analysis and 
Reconstruction, Dordrecht–Boston–Lancaster 1987, s. 41.

5 Zob. I. Kant., Krytyka czystego rozumu, (A328-329), [II:370]; (A633, B661), [II:612].
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do kwestii wolności, znana z Krytyki czystego rozumu „trzecia antynomia” 
oraz pojawiająca się w Krytyce władzy sądzenia „antynomia teleologicz-
nej władzy sądzenia” również dobrze pasują do wskazanego schematu.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tak zwanej trzeciej antynomii rozumu. 
Charakterystyczna jest jej postać, w ramach której, chronologicznie rzecz 
biorąc po raz pierwszy, Kant wyraża tezę o dychotomii przyrody i wolności. 
Otóż antynomia ta nie ma bynajmniej postaci, mówiąc w uproszczeniu: „ist-
nieje wolność”, „istnieje przyroda”. Kant wyraża ją w następujący sposób:

Teza: Przyczynowość wedle praw przyrody nie jest jedyną, z której można 
wyprowadzić w ogóle wszystkie zjawiska świata. Dla ich wyjaśnienia należy 
jeszcze koniecznie przyjąć przyczynowość na mocy wolności6.
Antyteza: Nie ma żadnej wolności, lecz wszystko w świecie dzieje się według 
praw przyrody7.

Zauważmy więc, że w ramach tezy przyjęte zostaje twierdzenie dopuszcza-
jące przyczynowość wolności w świecie, który wciąż, można powiedzieć, 
zdominowany jest przez przyrodę, antyteza zaś stanowi twierdzenie, które 
takiego wyjątku nie dopuszcza.

Na tak zwany dowód tezy składa się głównie twierdzenie o niemożliwym 
do przyjęcia niezupełnym charakterze przyczyn tworzących łańcuch bytów 
przyrody. Kant pokazuje, że to, co w pewnym przybliżeniu wydaje się uło-
żonym według określonych praw łańcuchem kolejno powodujących przy-
czyn w ogólności, potrzebuje przyczyny pierwszej. Paradoksalnie, zdyscy-
plinowany prawem świat przyrody potrzebuje innej przyczynowości, której 
istnienie pozwalałoby domknąć łańcuch przyczynowo-skutkowy. Na mocy 
stworzonego wyjątku, dopuszczającego inną niż naturalna przyczynowość, 
może pojawić się wolność. Charakter tak wprowadzonej przyczynowości 
jest szczególny i nieznacznie tylko narusza hegemonię wciąż dominującej 
przyrody. Co należy przyjąć w związku z dopuszczonym wyjątkiem?

Stosownie do tego należy przyjąć przyczynowość, mocą której coś się dzieje, 
nawet gdyby przyczyna tego czegoś nie była wcześniej wedle koniecznych praw 

6 Tamże, (A444, B472), [II:480].
7 Tamże, (A445, B473), [II:481].
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określona przez inną poprzedzającą ją przyczynę, co znaczy, że przyjąć należy 
absolutną spontaniczność przyczyn, gdy idzie o rozpoczynanie z samego siebie 
szeregu zjawisk ciągnącego się według praw przyrodniczych, a więc o trans-
cendentalną wolność, bez której nawet w biegu przyrody następstwo szeregu 
zjawisk, jeśli chodzi o ich przyczyny, nie jest zupełne8.

Podział przyroda–wolność wydaje się więc pokazywać niezaprzeczalną 
wagę samej wolności jako wyróżnionej przyczyny sprawczej. Problema-
tyka związków wolności z przyrodą koncentruje się ostatecznie wokół 
możliwości ich wzajemnej koegzystencji. „Przepaść” powstająca jako efekt 
antynomii tych dwóch pojęć stanowi osobny problem, rzutujący jednak 
na sposób, w jaki w ramach refl eksji Kanta widziana jest wolność. Rea-
sumując, pojęcie wolności, nawet jako cześć antynomicznej pary, wydaje 
się jednym z najważniejszych, jakie pojawiają się w rozważaniach fi lozofa 
z Królewca. Aby dalej wyjaśnić sens tego pojęcia, należy przedstawić jego 
dokładną charakterystykę.

Próbując określić, czym jest wolność w ujęciu Kanta, trzeba przedsta-
wić współzależne od siebie elementy. Z jednej strony jest to rozbudowana 
struktura wolitywności, na którą składa się sama wola w jej dwóch podsta-
wowych wymiarach (Wille i Willkür) oraz przypisywana jej autonomicz-
ność i stanowiąca jej przeciwwagę heteronomiczność. Z drugiej strony są 
to różne aspekty samej wolności, czego przejawem jest występowanie róż-
nych jej rodzajów. Pierwsza perspektywa ma charakter niejako wertykalny, 
sięgając od zewnętrznych przejawów woli aż do najgłębszej jej warstwy, 
czyli do opartej na prawie powszechnym autonomicznej woli. Druga per-
spektywa ma wymiar, można powiedzieć, horyzontalny i pokazuje róż-
norodność znaczeń pojęcia wolności w różnych jej aspektach.

W wymiarze wertykalnym, nawiązując do analiz Henry’ego Allisona 
i Paula Guyera9, mówimy o dwóch podstawowych znaczeniach pojęcia wol-
ności w fi lozofi i Kanta: wolności wewnętrznej (inner freedom) i zewnętrz-
nej (outer freedom). Allison pisze ponadto, że outer freedom, „wolność 
zewnętrzna”, czyli wolność działania, jest centralnym pojęciem fi lozofi i 

8 Tamże, (A446, B474), [II:482].
9 Chodzi o następujące prace: H.E. Allison, Kant’s Th eory of Freedom; P. Guyer, Freedom as the 

Inner Value of the World [w:] Kant on Freedom, Law, and Happiness, Cambridge 2000.
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prawa i fi lozofi i politycznej10. Kant rzeczywiście w Metafi zyce moralności 
wprost przedstawia taki podział, pisząc (w odniesieniu do Willkür), że 
wolność może być rozpatrywana „w zewnętrznym i wewnętrznym uży-
waniu zdolności wyboru”11. Aby jednak właściwie zrozumieć kontekst tej 
wypowiedzi, należy rozpocząć od rozwinięcia niezwykle problematycznej 
kwestii dwóch rodzajów woli, jakie znajdujemy u Kanta: Wille i Willkür.

Pierwszą przeszkodą dla polskiego czytelnika pism fi lozofa z Królewca 
w odniesieniu do wskazanych terminów jest problem z ich przetłumacze-
niem, a co za tym idzie – precyzyjnym zrozumieniem. Właściwie oby-
dwa pojęcia można słownikowo tłumaczyć jako „wola”. Tak się też dzieje 
w przypadku słowa Wille. Problematyczny staje się w związku z tym drugi 
termin: Willkür. Roman Ingarden w przypisie do tłumaczenia Krytyki 
czystego rozumu pisze, iż był ten rodzaj woli (Willkür) tłumaczony jako 
,,samowola”. On sam uważa, że:

słowo to jednak w języku polskim ma znaczenie wyraźnie pejoratywne, z akcen-
tem nagany, i oznacza rozstrzygnięcie woli nieliczące się z obowiązującymi 
nakazami. Jakkolwiek bardzo trudno jest zdać sobie sprawę, w jakim ściśle 
znaczeniu Kant używa słowa „Willkür”, to jednak pewne jest, że nie używa 
go we właśnie wyłuszczonym polskim znaczeniu słowa „samowola”12.

Trudno po polsku oddać właściwy kontekst tego, co Kant miał na myśli 
w przypadku słowa Willkür. Ingarden, wspomagając się wyjaśnianiem ze 
słownika Adelunga, przytacza następującą opinię: „w węższym znaczeniu 
»Willkür« oznacza zdolność działania na podstawie własnych niewyraź-
nych przedstawień w odróżnieniu od wyboru, który opiera się na wyraź-
nych przedstawieniach”13.

10 Ciekawym nawiązaniem do tego zagadnienia jest podział zaproponowany przez M. Chmie-
lińskiego w artykule Wolność moralna i wolność jurydyczna w koncepcji Immanuela Kanta. 
Jak wynika już z tytułu, wolność zewnętrzna i wewnętrzna zostają opisane jako, odpowiednio, 
wolność jurydyczna i moralna. Zob. M. Chmieliński, Wolność moralna i wolność jurydyczna 
w koncepcji Immanuela Kanta [w:] E. Kozarzewska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Idea wol-
ności w ujęciu historycznym i prawnym, Toruń 2010.

11 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:214), [V:301]. 
12 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Kęty 2001, s. 442 
13 Tamże.
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A zatem mamy nieakceptowaną przez Ingardena „samowolę” i zapro-
ponowaną przez niego ostatecznie „własną wolę”. W nowszym tłumaczeniu 
Metafi zycznych podstaw nauki o cnocie autorstwa Włodzimierza Galewicza 
znajdujemy kolejne wyjaśnienie problematyki związanej z tłumaczeniem 
wspomnianych terminów. Jak pisze Galewicz:

Termin Wille najlepiej oddawać po prostu przez wolę, toczą się jednak wiel-
kie spory, jak tłumaczyć Willkür. W ujęciu Kanta Willkür stanowi pewną 
szczególną odmianę „władzy” czy też zdolności pożądania (Begehrungs-
vermogen). Kant pisze, że władza pożądania może być określana jako 
Willkür, jeżeli nie tylko zawiera rację determinującą ją do działania w samej 
sobie, lecz nadto wiąże się ze świadomością zdolności swojego działania 
do wytworzenia przedmiotu. [...] Willkür oznacza tutaj (podobnie zresztą 
jak i w innych miejscach) „zdolność stawiania sobie celów i dokonywa-
nia wyboru między różnymi możliwościami działania, z góry branymi 
pod uwagę i uznawanymi za (przynajmniej niekiedy lub na ogół) dające 
się zrealizować”. [...] Lecz skoro tak, to wydaje się, że Willkür najlepiej 
oddawać właśnie przez „zdolność wyboru”, a w niektórych kontekstach 
po prostu przez „wybór”14.

Ciekawym uzupełnieniem tego zagadnienia jest obszerny przypis w Dzie-
łach zebranych I. Kanta, gdzie M. Żelazny, uzasadniając przyjęcie tłuma-
czenia Willkür jako „samowola”, dodaje:

Zgodnie z Duden, das Herkunft swörterbuch (Manheim–Wien–Zürich–Leipzig, 
t. 7) słowo kühr oznaczało źródłowo „sprawdzać”, „wybierać”. W średniowiecz-
nych miastach pomorskich, np. w Toruniu, kühr, pisane też jako kurr, ozna-
czało zaś posiedzenie (ściślej wyrażenie woli rady miejskiej). Czasami nazwę 
Kurr nosiła nawet sala, w której ta rada się zbierała (np. w Chełmnie). Na ogół 
kojarzy się to z źródłowym sensem łacińskiego słowa curia („zgromadzenie”). 
Ale Kant znajduje tu za Bockiem inną interpretację. W Parrow Anthropologie 
(AA XXV/2) czytamy: „Kurre, Kurhan, srożący się kogut [Hahn]”15.

14 I. Kant, Dzieła zebrane, t. V, Toruń 2011, s. 522.
15 Tenże, Dzieła zebrane, t. II, Toruń 2013, s. 114.
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Decydując się ostatecznie na tłumaczenie Willkür jako „władza wyboru”, 
zacytujmy Kanta piszącego o obydwu władzach:

Wola jest źródłem praw, władza wyboru źródłem maksym. Ta ostatnia jest 
w człowieku zdolnością wolnego wyboru. Woli, która nie dotyczy niczego 
innego poza prawami, nie można nazywać ani wolną, ani pozbawioną wol-
ności, ponieważ nie dotyczy ona działań, lecz odnosi się bezpośrednio do 
instancji ustanawiającej prawa dla maksymy działań (czyli do samego prak-
tycznego rozumu), a w konsekwencji jest również bezwzględnie konieczna 
i sama nie dopuszcza żadnego przymusu. Jedynie władzę wyboru można 
więc nazywać wolną16.

Zamykając kwestię wolitywności, przywołajmy niezwykle trafną sugestię, 
pozwalającą na odróżnienie obydwu rodzajów woli, przedstawioną przez 
Lewisa White’a Becka w eseju o pięciu rodzajach wolności. Autor sugeruje 
tam, aby użyć metafory politycznej i odnosząc wolę do struktury władz pań-
stwowych, określić Wille jako legislatywę, Willkür zaś jako egzekutywę17.

Kwestią wymagającą rozwinięcia jest również autonomiczność oraz hete-
ronomiczność woli. Przedstawiając zasadę autonomii woli, Kant pisze, że:

podlega on [człowiek] tylko swemu własnemu, a jednak powszechnemu pra-
wodawstwu i że zobowiązany jest postępować zgodnie z własną wolą – zgodną 
z celem naturalnym, ale powszechnie prawodawczą. Jeśli wyobrażano by go sobie 
tylko jako podlegającego prawu (jakie by ono nie było), to owo prawo musia-
łoby się wiązać z jakimś interesem w postaci bodźca lub przymusu, gdyż jako 
prawo nie wynikało z jego woli, lecz wolę tę w świetle prawa [gesetzmäßig] coś 
innego przymuszałoby do postępowania w określony sposób. […] Taką podsta-
wową zasadę [Grundsatz] nazwę zasadą podstawową [Prinzip] autonomii woli, 
w przeciwieństwie do każdej innej, którą nazwałbym zasadą heteronomii18.

Według zasady autonomii woli człowiek podlega wyłącznie prawu 
moralnemu, które jest jego własnym, a jednak powszechnym prawem. 

16 Tenże, Metafi zyka moralności, (VI:226), [V:315].
17 Zob. L.W. Beck, Five Concepts of Freedom in Kant, s. 37.
18 I. Kant, Ugruntowanie metafi zyki moralności, (IV:432–433), [III:187].
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Pozostaje autonomiczny, ponieważ jest powodowany wewnętrznie na 
mocy własnej racjonalnej struktury, co jednocześnie stanowi klucz do 
powszechności prawa, w którego zdolność formułowania wyposażone 
zostały wszystkie istoty rozumne. Sytuacja taka ma oczywiście wymiar 
w pewien sposób idealny i odnosi się raczej do istoty czysto noume-
nalnej. Byt fenomenalny, a raczej będący złożeniem struktury noume-
nalno-fenomenalnej, powodowany jest heteronomicznie, co jest z kolei 
sytuacją oddziaływania na niego różnych, nie tylko płynących z prawa 
moralnego, czynników.

Nieuchronnie pojawia się tutaj kwestia dobra i zła. Jak można się domy-
ślić, wynika ona z przyjmowania lub nieprzyjmowania nadrzędności 
prawa moralnego. Łatwo da się tu wskazać motywację ze strony tak zwanej 
dobrej woli, czyli Wille, która nie może działać inaczej jak na mocy pobu-
dek moralnych, oraz władzy wyboru, czyli Willkür, która w odróżnieniu 
od tej pierwszej może przyjmować na przykład pobudki zmysłowe (czyli 
związane ze szczęśliwością) jako podstawę swojego działania.

Stawiając jednak powyższą kwestię w kontekście dobra lub zła natury 
ludzkiej, zacznijmy od pytania: co to w ogóle jest natura ludzka? Odpo-
wiedź udzielona przez Kanta w Religii w granicach samego rozumu brzmi: 
„przez naturę człowieka rozumiemy tutaj jedynie subiektywną podstawę 
używania wolności w ogóle (podległą obiektywnym prawom moralnym), 
która poprzedza każdy postrzegany czyn”19.

Jeśli w odniesieniu do tak określonej natury ludzkiej zapytamy o zło, 
Kant odpowiada: 

Kiedy zatem mówimy: człowiek jest z natury dobry albo z natury zły, oznacza 
to tylko tyle: człowiek, ogólnie jako człowiek, posiada w sobie jakąś (niemoż-
liwą do zbadania przez nas) pierwotną podstawę umożliwiającą przyjmowanie 
[Grund der Annehmung] dobrych albo złych (sprzecznych z prawem) maksym, 
przez to wyraża się równocześnie właściwość jego gatunku20.

Na temat owej tajemniczej podstawy bardzo enigmatycznie dodaje 
Kant w przypisie:

19 Tenże, Religia w obrębie samego rozumu, (VI:21), [V:24].
20 Tamże, (VI:21), [V:25].
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Że ta pierwotna podstawa umożliwiająca przyjmowanie moralnych maksym 
jest niezgłębiona, widać już z grubsza po tym, co następuje: ponieważ przyj-
mowanie [maksym] jest wolne, jego podstawy (dlaczego np. przyjąłem złą, 
a nie dobrą maksymę) nie możemy szukać w żadnej naturalnej pobudce, lecz 
zawsze w pewnej maksymie; ta z kolei musi mieć także podstawę, ale poza 
maksymą nie powinniśmy i nie możemy wprowadzać żadnej podstawy deter-
minującej wolną wolę [Bestimmungsgrund der freien Willkür] – zatem w sze-
regu subiektywnych determinujących podstaw jesteśmy nieustannie odsyłani 
w nieskończoność wstecz, bez możliwości dotarcia do pierwszej podstawy21.

A więc jeszcze raz: 

Twierdzenie: „człowiek jest zły” znaczy [...] tylko tyle, że człowiek jest świa-
domy prawa moralnego, a mimo to w przyjętej przez siebie maksymie (oka-
zjonalnie) narusza prawo. „Człowiek jest z natury zły” oznacza natomiast, że 
teza ta dotyczy go jako przedstawiciela swego gatunku22.

Ostatecznie w związku z powszechnością zła przyjmuje Kant słynną 
tezę o złu radykalnym, które to zło nie ma charakteru naturalnego w sensie 
wrodzonej pobudki (bo taka znosiłaby odpowiedzialność), ale jest natu-
ralne w sensie powszechnej skłonności: 

Zatem skłonność tę będziemy mogli nazwać naturalną skłonnością do zła, 
a ponieważ musi być ona zawsze zawiniona przez nas samych, nazwiemy ją 
radykalnym wrodzonym złem (w które i tak my sami popadamy) w ludzkiej 
naturze23.

Doprecyzowując, problem zła leży we właściwej hierarchii pobudek. 
Człowiek nie może wyeliminować pobudek naturalnych związanych 
z pragnieniem szczęśliwości, jednocześnie jednak powinien się kierować 
pobudkami moralnymi. Ponieważ obydwa te rodzaje nie mogą występować 

21 Tamże, (VI:22p.), [V:25].
22 Tamże, (VI:32), [V:35].
23 Tamże.
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równoważnie, problem tkwi we właściwej hierarchii. Pobudka moralna 
powinna być zawsze nadrzędna.

Podsumowując dotychczasową wertykalną charakterystykę wolności, 
możemy wskazać, że jak dotychczas na jej strukturę składają się: wolność 
w podziale na zewnętrzną i wewnętrzną, wola w podziale na wolę właś-
ciwą i zdolność wyboru, oraz motywacja, powód działania, autonomiczny 
lub heteronomiczny.

W sensie podziału horyzontalnego wolność rozpatrywana jest w aspekcie 
różnorodnych jej rodzajów. W znanym eseju24 Lewis White Beck wymie-
nia aż pięć rodzajów wolności w pismach Kanta25, a Henry Allison twier-
dzi, że tę listę można jeszcze poszerzyć26. Poprzestając na przedstawionej 
przez Becka liście, możemy wskazać na następujące rodzaje tak zwanego 
pojęcia wolności:

 – Empiryczne pojęcie wolności.
W języku Kanta ten rodzaj wolności bywa też określany jako wolność 

komparatywna lub psychologiczna. Jest to wolność rozumiana jako „[...] 
właściwość psychologiczna, której wyjaśnienie zależy jedynie od dokład-
niejszego zbadania przyrody duszy i pobudek woli”27. Chodzi tu zatem 
o czynniki, które typowo są brane pod uwagę przy określaniu na przykład 
odpowiedzialności karnej. Jakkolwiek mogą wpływać na ostateczne orze-
czenie winy w sensie jurydycznym, jak twierdzi Kant, nigdy jej nie znoszą 
co obrazuje tak zwany przykład złośliwego kłamcy. Kant opisuje tu sytua-
cję, kiedy ktoś poprzez kłamliwe pogłoski „wprowadził w społeczeństwie 
pewne zamieszanie”28. Nasuwa się pytanie: „co stanowi podstawę odpo-
wiedzialności za tego rodzaju działania?”, przy czym wyraźnie poruszamy 
się w sferze empirycznego właśnie osądu popełnionego czynu. Są więc roz-
patrywane okoliczności, które możemy określić naturalnymi. Szukamy 
przyczyn takiego postępowania „w złym wychowaniu, nieodpowiednim 

24 L.W. Beck, Five Concepts of Freedom in Kant.
25 Podobny pogląd przedstawia polski uczony Mirosław Żelazny, który w pracy Idea wolności 

w fi lozofi i Kanta wskazuje trzy rodzaje wolności: empiryczną, transcendentalną i praktyczną. 
Zob. M. Żelazny, Idea wolności w fi lozofi i Kanta, Toruń 2001, s. 82–86.

26 Zob. H.E. Allison, Kant’s Th eory of Freedom, s. 1. 
27 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, (V:94), [III:418].
28 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, (A554, B582), [II:549].
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towarzystwie, po części w złośliwości niewrażliwej na kompromitację natury 
[Naturells], w lekkomyślności i braku rozwagi [Unbesonnenheit]”29. Celem 
owego wstępnego osądu jest uchwycenie czynników, które możemy okre-
ślić właśnie jako empiryczne. „We wszystkim tym postępuje się analo-
gicznie, jak w ogóle podczas poszukiwania szeregu przyczyn determi-
nujących w przyrodzie jakiś skutek”30. Jakiekolwiek byłyby wnioski tego 
badania, jak twierdzi Kant, nie zniesie ono odpowiedzialności za popeł-
niony czyn. Mało tego, jak twierdzi fi lozof, „można całkowicie odłożyć na 
bok, jak ktoś był usposobiony. Również miniony szereg warunków można 
uważać za nieistotny, sam zaś czyn za zupełnie nieuwarunkowany przez 
stan poprzedni, tak jak gdyby ten, kto działa, rozpoczął szereg następstw 
owego czynu sam z siebie”31. Źródłem odpowiedzialności są rozum i fakt, 
iż „uważa się ten [rozum] za przyczynę, która mogła była i powinna była 
postępowanie człowieka określić inaczej, bez względu na wszystkie wymie-
nione warunki empiryczne”32. I dalej: „przyczynowość rozumu uznaje się 
tu nie za jedynie przeciwstawiającą się [Concurrenz] złemu, ale za przy-
czynowość zupełnie samą w sobie, choćby popędy zmysłowe nie wspierały 
jej, lecz się jej przeciwstawiały”33. Stąd wniosek: „Rozum, bez względu na 
wszystkie empiryczne warunki czynu, jest więc tu zupełnie wolny, czyn 
przypisuje się zatem w pełni jego zaniedbaniu”34.

 – Pojęcie wolności moralnej.
Jest to wolność w sensie „szczególnego rodzaju naturalnej przyczy no-

wości”35. Kant podejmuję tematykę tej wolności głównie w Krytyce prak-
tycznego rozumu. To pojęcie można uznać za najważniejsze, jeśli wziąć 
po uwagę podział przyroda–wolność. Problematyczne oczywiście oka-
zuje się podobieństwo tego rodzaju wolności do wolności transcenden-
talnej. Zdaniem Lewisa White’a Becka nie można jednak mówić o ewi-
dentnej tożsamości wolności transcendentalnej i wolności moralnej. Jak 

29 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże, (A555, B583).
32 Tamże.
33 Tamże, (A555, B583), [II:550].
34 Tamże.
35 L.W. Beck, Five Concepts of Freedom in Kant, s. 36.
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pisze Beck: „Tylko jeśli odkryłem pojęcie wolnej woli, mogę wypracować 
pojęcie wolności transcendentalnej z jej własnym prawem i pokazać rela-
cję pomiędzy nimi”36.

Wolność moralna to również wolność w sensie autonomii, czyli wol-
ność pozytywna, co związane jest z pojęciem woli w sensie Kantowskiego 
terminu Wille. Ten rodzaj wolności pojawia się tylko w odniesieniu do 
w pełni moralnego działania.

 – Pojęcie wolności jako spontaniczności.
Spontaniczność37 stanowi dopełnienie wolności transcendentalnej i moral-

nej w tym sensie, że „mogłaby rozpocząć działanie sama z siebie, bez potrzeby 
przyjmowania najpierw jakiejś innej przyczyny, która by ją znów pobudzała 
do działania według prawa powiązania przyczynowego”38. Spontaniczność 
wyjaśnia również problem działań niemoralnych albo niezgodnych z pra-
wem rozumu, które jednak przez podmiot są inicjowane i jako takie muszą 
ostatecznie z rozumu wypływać, co mogliśmy zaobserwować na przykładzie 
złośliwego kłamcy. Ponieważ wolność w sensie moralnym stanowi odnie-
sienie wyłącznie do prawa moralnego, a próba wytłumaczenia „niemoral-
nej przyczynowości” poprzez włączenie jej w łańcuch naturalnych przyczyn 
skutkowałaby zniesieniem odpowiedzialności poprzez wyłączenie autono-
mii działania, konieczne okazuje się wskazanie źródła autonomicznych, ale 
źle odczytujących wskazania moralne działań. Takim źródłem jest właśnie 
spontaniczność.

 – Pojęcie wolności transcendentalnej.
Henry Allison pisał: „W sercu Kantowskiego pojęcia wolności we wszyst-

kich trzech Krytykach oraz jego głównych dziełach znajduje się problema-
tyczna koncepcja wolności transcendentalnej”39. Warto dodać, że „trans-
cendentalna” znaczy w tym wypadku również „nieempiryczna”. Pojęcie 
to dotyczy, w ujęciu fi lozofa z Królewca, możliwości, a nie aktualności 

36 Tamże.
37 Według przekładu Krytyki czystego rozumu autorstwa M. Żelaznego mamy „samorzutność” jako 

termin odpowiadający niemieckiemu Spontaneität. Zob. I. Kant, Dzieła zebrane, t. II, Toruń 
2013, s. 537.

38 Tenże, Krytyka czystego rozumu, (A533, B561), [II:537].
39 H.E. Allison, Kant’s Th eory of Freedom, s. 1.
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wolności w sensie warunku a priori, jakie stanowi. Pisze Kant: „Wolność 
traktowaliśmy tu wyłącznie jako ideę transcendentalną, w wyniku któ-
rej rozum sądzi, że to, co zmysłowo nieuwarunkowane, rozpoczyna bez-
względnie szereg warunków występujących w zjawisku”40. Odnosząc się 
do transcendentalnej wolności, wskazuje także na częściowe przynajmniej 
wyjaśnienie paradoksu różnicy przyczynowości wolności i przyczynowo-
ści przyrody. Przyczynowość wolności, co pokazuje transcendentalne jej 
rozumienie, nie ma aspektu czasowego i jako taka nie stanowi części łań-
cucha przyczyn i skutków występującego w przyrodzie41.

Jak dalej pisze Kant:

Pojęcie wolności jest czystym pojęciem rozumu i przez to też transcenden-
tnym dla fi lozofi i teoretycznej, tj. takim, dla którego nie da się znaleźć stosow-
nego przykładu w żadnym możliwym doświadczeniu. Pojęcie to nie stanowi 
zatem przedmiotu możliwego dla nas poznania teoretycznego i nie możemy 
go w żadnym razie traktować jako pryncypium konstytutywnego, lecz jedy-
nie jako regulatywne, a nawet czysto negatywne pryncypium spekulatyw-
nego rozumu. Niemniej w praktycznym użyciu rozumu wykazuje ono swoją 
realność przez praktyczne zasady, które jako prawa dowodzą przyczynowo-
ści czystego rozumu, [pozwalającej mu] niezależnie od wszelkich warunków 
empirycznych (od zmysłowości jako takiej) determinować zdolność wyboru, 
jak również [świadczą o] istniejącej w nas czystej woli, będącej źródłem pojęć 
i praw moralnych42.

Pojęcie wolności transcendentalnej jest więc czystym pojęciem rozumu i nie 
można znaleźć jego przykładu w żadnym możliwym doświadczeniu. Ma 
ono charakter regulatywny i stanowi podstawę praw moralnych w ogóle.

 – Pojęcie wolności postulowanej.
Piąte pojęcie wolności wprowadza Beck jako swój własny pomysł. Twier-

dzi mianowicie, iż Kant obok radykalnego podziału rzeczywistości na sferę 
fenomenalną i noumenalną (teoria „dwóch światów”), przedstawiał również 

40 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, (A558, B586), [II:551].
41 Tamże, (A533, B561), [II:537].
42 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:221), [V:309].
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inny sposób widzenia, w ramach którego jedna rzeczywistość rozpatry-
wana była w dwóch aspektach: naukowym i etycznym. Jego sens, najkrócej 
rzecz ujmując, opiera się na próbie przezwyciężenia, przedstawionej już 
na wstępie niniejszych rozważań, dychotomii przyrody i wolności. Pomysł 
polega na wprowadzeniu dwóch perspektyw: „obserwatora” i „gracza”. 
Punkt widzenia „obserwatora” to ujęcie naukowe, punkt widzenia „gracza” 
to spojrzenie z pozycji działającego i osądzającego podmiotu. Teoria ta, co 
ciekawe, stanowi rozwinięcie analiz samego Becka43, i to mimo że Kant do 
takiej pary pojęć („obserwator” i „gracz”) odwoływał się w Sporze fakulte-
tów44. Istotą pomysłu Becka jest przezwyciężenie Kantowskiej dychotomii 
przyrody i wolności poprzez zamianę „teorii dwóch światów” na „teorię 
dwóch aspektów” tego jednego świata. Korygując nieco ujęcie Becka ze 
względu na niespójność tego ujęcia45, jako piąte przedstawione zostanie 
pojęcie wolności politycznej, mające w istocie taki sam wymiar, jaki inte-
resuje Becka, wymiar łączący perspektywę wolności z ujęciem przyrody.

 – Pojęcie wolności politycznej.
Jakie zatem pojęcie wolności w kontekście politycznym możemy wska-

zać w pismach Kanta? W Idei powszechnej historii w aspekcie kosmopoli-
tycznym, w tezie piątej, znajdujemy następujący opis: zadaniem stojącym 
przed ludzkim gatunkiem z perspektywy historii powszechnej „jest zbudo-
wanie społeczeństwa obywatelskiego powszechnie rządzącego się prawem”. 
Społeczeństwo to powinno charakteryzować się „największą wolnością”, 
czyli „wolnością łączącą się z powszechnym antagonizmem jego członków 
przy równoczesnym jak najdokładniejszym wyznaczeniu granic owej wol-
ności po to, by mogła ona istnieć wraz z wolnością innych”, co prowadzi 
do konkluzji, że „najważniejszym zadaniem postawionym przed ludzkim 
rodzajem przez przyrodę musi być społeczeństwo, w którym wolność przy 
respektowaniu praw zewnętrznych w jak największym stopniu łączy się 
z nieodpartym przymusem, tzn. w pełni sprawiedliwy ustrój obywatelski”46.

43 L.W. Beck, Th e Actor and the Spectator, Yale 1975.
44 Zob. I. Kant, Spór fakultetów, (VII: 85), [V:260].
45 Podstawowym zarzutem wobec piątego pojęcia wolności w ujęciu L.W. Becka jest zarzut pomi-

nięcia Kantowskich pojęć „obserwator” i „gracz”.
46 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII:22), [VI:36]. 
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Teza przedstawiona przez Kanta w Idei powszechnej historii... pokrywa 
się z „ogólną zasadą prawa” z części pierwszej Metafi zyki moralności, czyli 
Metafi zycznych podstaw nauki prawa. A brzmi ona tak: „Prawe [lub słuszne] 
jest każde działanie, jeżeli może ono współistnieć z wolnością każdego 
[innego] zgodnie z pewną ogólną normą lub jeśli stosownie do jego mak-
symy wolność woli [Willkür] każdego [człowieka] może współistnieć z wol-
nością każdego [innego] zgodnie z pewną ogólną normą”47.

Z zaprezentowanych fragmentów wynika wyraźnie, że z perspektywy 
współistnienia obywateli najważniejszym problemem wolności staje się 
jej uzgodnienie w skali wspólnoty. Według cytowanego fragmentu Idei 
powszechnej historii..., w kontekście politycznym autonomia woli zamie-
nia się w antagonizm jednostek. Antagonizm ten jako siła inicjująca musi 
współistnieć z antagonizmem innych, co dokonuje się przez pojawiający 
się wraz z wolnością polityczną przymus. Przymus uzupełnia wolność 
w sensie politycznym. Może się to wydawać zaskakujące, ale dla Kanta 
sprawa przedstawia się następująco:

Stawianie oporu czynnikom przeszkadzającym w jakimś działaniu jest wspo-
maganiem tego działania i zgadza się z nim. Otóż wszystko, co nieprawe, prze-
szkadza wolności w granicach ogólnych norm. Przymus jest zaś przeszkodą lub 
oporem stawianym wolności. A w konsekwencji: jeżeli pewien użytek z [włas-
nej] wolności sam stoi na przeszkodzie wolności w granicach powszechnych 
norm (tzn. jest czymś nieprawym), wówczas przymus, który mu się przeciw-
stawia, jako przeszkadzanie przeszkodzie w wolności, jest czymś zgodnym 
z wolnością w granicach powszechnych norm (tzn. czymś prawym)48.

A zatem wolność polityczna to wolność współistnienia, nierezygnującego 
wszakże z prób poszerzenia własnych granic. Próby te realizowane w ramach 
tejże wolności muszą się spotkać z jej drugą stroną, jaką jest przymus. I stąd 
właściwym określeniem wolności politycznej staje się formuła: „Tym jed-
nym, pierwotnym prawem, przysługującym każdemu człowiekowi z racji 
jego człowieczeństwa, jest wolność (niezależność od przymuszającej woli 

47 Tenże, Metafi zyka moralności, (VI:230), [V:320–321].
48 Tamże, (VI:231), [V:322].
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kogoś innego), o ile może ona zgodnie z powszechną normą współistnieć 
z wolnością każdego innego”49.

Co może wynikać z tak sformułowanego piątego znaczenia wolno-
ści w sensie politycznym? Podstawowe pytanie, jakie się tutaj pojawia, 
brzmi następująco: czy wymiar wolności współistniejącej jest zarezerwo-
wany wyłącznie dla sfery politycznej i pojawia się jako problem o tyle, o ile 
mówimy o ludziach w liczbie mnogiej, a nie człowieku jako bycie pojedyn-
czym? Trzeba nadmienić, że owa liczba mnoga ma tutaj fundamentalne 
znaczenie. Według defi nicji polityczności autorstwa Hannah Arendt ter-
min plurality jest podstawą szeroko rozumianej sfery politycznej. O poli-
tyczności mówimy, o ile rozważamy właśnie ludzi (men) w sensie – co 
nieuchronne przy takim ujęciu tego terminu – ich relacji i wzajemnych 
interakcji, a nie człowieka (man) w sensie rozważań dotyczących na przy-
kład natury ludzkiej50.

A jaką wolność ma na myśli Kant, przedstawiając problem współistnie-
nia wolności? Próbując odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw sięg-
nąć do prostszego podziału: wolność wewnętrzna – wolność zewnętrzna. 
Skoro mówimy o wymiarze politycznym, to wydawałoby się oczywiste, że 
chodzi tutaj o wolność heteronomiczną w sensie „władzy wyboru”, czyli 
Willkür. Ale czy na pewno? Innymi słowy: czy można przystać na tezę, 
że wolność współistniejąca musi być wolnością zewnętrzną w znaczeniu 
heteronomii?

Trzeba w tym momencie sięgnąć do pojęcia, które według niedawno 
jeszcze obowiązującego przekładu Mścisława Wartenberga określane było 
mianem „płodnego”, a w nowszym tłumaczeniu Mirosława Żelaznego 
stało się już tylko „owocnym” pojęciem. Chodzi tu o „państwo celów” 
(Reich der Zwecke).

Na wstępie trzeba wyjaśnić, jak Kant rozumie termin Reich, co przetłu-
maczono na język polski jako „państwo”. W zasadzie w języku niemieckim 
„państwo” w sensie zwykłym to Staat. Reich to państwo w sensie impe-
rium, co ma początek w karolińskiej tradycji sukcesji cesarstwa zachod-
niorzymskiego. Reich należy więc rozumieć jako „państwo państw”, co 
dla tradycji niemieckiej w innym kontekście tłumaczy się jako „rzesza”. 

49 Tamże, (VI:237), [V:330].
50 Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 11.
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„Państwo celów” nie jest więc państwem rozumianym jako jedno z wielu, 
ale państwem-imperium jednoczącym wszystkie cele cząstkowe w jeden 
organizm51. Znamienne jest też, że kiedy Kant pisze o „państwie aniołów”, 
którego to terminu używa w formie wyjaśniającej, posługuje się słowem 
Staat i pisze o Staat von Engeln52.

Fragment najpełniej wyjaśniający znaczenie pojęcia „państwo celów” 
znajdujemy w Ugruntowaniu metafi zyki moralności, a brzmi on tak:

Przez państwo rozumiem systematyczne powiązanie różnych rozumnych istot 
prawami. Ponieważ zaś prawa określają cele zgodnie z ich powszechną ważnoś-
cią, przeto – jeśli pominiemy osobowe różnice pomiędzy istotami rozumnymi, 
jak również wszelką treść ich celów prywatnych – to całość wszelkich celów 
(tak istot rozumnych jako celów samych w sobie, jak i celów własnych, które 
każda z nich może przed sobą stawiać) daje się ująć w systematyczny związek, 
tj. państwo celów, które jest możliwe według powyższych zasad. Wszystkie 
bowiem istoty rozumne podlegają prawu, [zgodnie z którym] żadna z nich 
nie powinna nigdy traktować ani samej siebie, ani nikogo innego tylko jako 
środek, lecz zawsze zarazem jako cel sam w sobie. Stąd zaś wynika systema-
tyczne powiązanie istot rozumnych wspólnymi obiektywnymi prawami, tj. 
państwo [ein Reich], które ze względu na to, że prawa te dotyczą właśnie sto-
sunku tych istot do siebie nawzajem, jako celów i środków do celu, może zwać 
się państwem celów (jest ono naturalnie tylko ideałem)53.

„Państwo celów” jest systematycznym powiązaniem rozumnych istot pra-
wami. Na przeszkodzie jego powstania stoją osobiste różnice i cele pry-
watne. To państwo stanowi ideał, w którym istota rozumna zajmuje pozycję 
prawodawcy, ale zarazem jest „prawom podlegająca”. Zasadą moralno-
ści jest odnoszenie czynu do prawa, co znaczy, że w ujęciu Kanta moral-
ność, sama w sobie, ma zalążek państwotwórczy. Wola jako powszechnie 
prawodawcza ukazuje się tutaj w zupełnie nowym kontekście, właśnie 
jako stanowiąca podstawę struktury państwowej. Trudno się zgodzić, 
aby tak określone państwo miało charakter jedynie idealny, w sensie idei 

51 Zob. I. Kant, Dzieła zebrane, t. III, Toruń 2012, s. 188.
52 Tenże, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:366), [VI:354].
53 Tenże, Ugruntowanie metafi zyki moralności, (IV:433), [V:188].
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regulatywnej, przedstawione przez Kanta wyznaczniki wydają się odnosić 
do państwa w ogóle. Trudno zatem uznać „państwo celów” za konstrukcję 
tylko z zakresu teorii moralnej. Struktura państwa obowiązuje zarówno na 
terenie moralności, jak i na terenie polityczności, tyle tylko, że jako ideał.

W innym jeszcze fragmencie Ugruntowania metafi zyki moralności pisze 
Kant:

[...] Każda rozumna istota, stanowiąc cel sam w sobie, musi samą siebie uzna-
wać zawsze zarazem za prawodawczą w odniesieniu do wszystkich praw, jakim 
kiedykolwiek mogłaby podlegać, gdyż to właśnie zastosowalność jej maksym 
do prawodawstwa powszechnego wyróżnia ją jako cel sam w sobie. Stąd wynika 
godność (prerogatywa) [tej istoty], która wynosi [ją] ponad wszelkie rzeczy ze 
świata przyrody i każe [jej] zawsze rozważać swe maksymy z własnego punktu 
widzenia [...]. W taki sposób możliwy jest świat istot żywych (modus intelli-
gibilis)* jako państwo celów, mianowicie dzięki osobistemu prawodawstwu 
wszystkich osób będących jego członkami. Każda istota rozumna musi postę-
pować tak, jak gdyby dzięki swym maksymom była zawsze prawodawczym 
członkiem ogólnego państwa celów. Formalna zasada podstawowa [Prinzip] 
owych maksym brzmi: postępuj tak, jak gdyby twa maksyma miała zarazem 
służyć jako prawo ogólne (wszelkich istot rozumnych)54.

W końcówce cytowanego fragmentu wspomina Kant kwestię bardzo cie-
kawą. Pisze mianowicie o „królestwie przyrody”, co oryginalnie brzmi 
Reich der Natur.

Państwo celów możliwe jest tylko na zasadzie analogii do królestwa przyrody 
[Reich der Natur], ale jedynie na mocy naszych własnych maksym, tj. reguł 
nałożonych przez nas samych [sich selbst auferlegten Regeln], natomiast kró-
lestwo przyrody jedynie na mocy praw [nach Gesetzen], dotyczących przy-
czyn sprawczych oddziałujących z zewnątrz. Niezależnie jednak od tego cało-
ści przyrody, choć traktuje się ją jako maszynę, nadajemy nazwę królestwa 
przyrody, a to z tego powodu, że w pewnej mierze odnosi się ona do istot 
rozumnych, jako swych celów. Takie państwo celów urzeczywistniłoby się 

54 Tamże, (IV:438), [III:193–194].
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dzięki maksymom, których reguła, gdyby te maksymy miały być powszech-
nie wypełniane, wszystkim istotom rozumnym przypisywałaby kategoryczny 
imperatyw55.

Mamy więc dwa królestwa: przyrody i celów, chociaż można by powie-
dzieć: przyrody i wolności. Wracamy więc tym samym do otwierającego 
niniejsze rozważania schematu przyroda–wolność.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z zestawienia koncepcji „państwa 
celów” z zagadnieniem wolności politycznej? „Państwo celów” jest ide-
alną strukturą polityczną, jaką tworzyłyby doskonałe jednostki ludzkie 
w sensie czysto noumenalnym. Fakt ich doskonałości nie wpływa jed-
nak na to, iż „państwo celów” jest koncepcją de facto polityczną, chyba 
że wyznacznikiem polityczności ma być doskonałość lub niedoskonałość 
istoty ludzkiej, w sensie jej kierowania się wolą lub zdolnością wyboru. 
Taki punkt widzenia jest możliwy, być może nawet wskazany. Wyznacz-
nikiem polityczności nie staje się wtedy sam fakt wielości ludzi (plurality), 
ale wielości istot ludzkich w odróżnieniu od wielości istot rozumnych. Dla 
Kanta taka różnica ma fundamentalne znaczenie. Istoty rozumne jako 
podporządkowane prawu stworzą „państwo celów”, istoty ludzkie będą 
potrzebowały przymusu uzgadniającego współistniejącą wolność i dopiero 
w pewnej perspektywie będą mogły się zbliżyć do ideału, jaki „państwo 
celów” wyznacza. Zresztą Reich w kolejnej postaci pojawia się jako „pań-
stwo moralności”, Raich der Sitten, co jeszcze zmienia znaczenie pojęcia 
„państwo celów”. Jak pisze Kant:

Obowiązek i powinność – oto nazwy, które wyłącznie powinniśmy nadawać 
naszemu stosunkowi do prawa moralnego [zum moralischen Gesetze]. Jeste-
śmy wprawdzie prawodawczymi członkami państwa moralności [Reichs der 
Sitten], państwa, które jest możliwe przez wolność, a które rozum praktyczny 
poleca nam szanować, mimo to jesteśmy jednak w tym państwie poddanymi, 
a nie zwierzchnikiem56.

55 Tamże, (IV:438), [III:194].
56 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, (V:82), [III:407].

Szczepanski_2.indd   55 2017-05-31   08:53:20



Rozdział II56

„Państwo celów”, mimo że wyraźnie określone przez Kanta jako idealne, 
jest i tak formą wypośrodkowaną w sensie uzgadniania wolności realizo-
wanych celów. Idealny jest w nim stopień uzgodnienia, sposób działania 
w sensie teleologicznym wychodzi już naprzeciw postulatowi łączenia wol-
ności i przyrody. Znajduje to potwierdzenie w innym podsumowaniu tej 
kwestii, o – jak się okazuje – teleologicznej w gruncie rzeczy konstrukcji. 
Potwierdzenie takie znajdujemy, co zrozumiałe, w Krytyce władzy sądze-
nia, w której Kant pisze:

Na tym świecie mamy tylko jeden jedyny gatunek istot, których przyczynowość 
jest teleologiczna, tj. skierowana ku celom, i posiada zarazem tę właściwość, że 
prawo, zgodnie z którym istoty te mają określać swe cele, przedstawiane jest 
przez nie same jako bezwarunkowe i niezależne od warunków przyrody, a więc 
jako konieczne samo w sobie. Istotą tego rodzaju jest człowiek, ale rozważany 
jako noumenon: jedyna istota w przyrodzie, u której w jej własnych przysługują-
cych jej właściwościach możemy jednak stwierdzić pewną nadzmysłową władzę 
(wolność), a nawet prawo przyczynowości łącznie z tejże obiektem, który może 
ona sama sobie wyznaczyć jako cel najwyższy (najwyższe dobro w świecie)57.

Przechodząc do podsumowania, warto przytoczyć stwierdzenie jednego 
ze współczesnych badaczy Kanta, Allena Wooda. W swoim eseju na temat 
„nietowarzyskiej towarzyskości” pisał on, że „[...] etyka Kanta jest komu-
nitariańska (communitarian), nie indywidualistyczna”58. Jeśli przyjąć takie 
założenie, tak rozumiana etyka stanowi doskonały grunt dla wolności wyra-
stającej z płaszczyzny indywidualnej, ale mającej swoje naturalne dopeł-
nienie w wolności politycznej. To ugruntowanie, jak powiedziałby Kant, 
wymusza dodatkowo podporządkowanie motywacji opartej na szczęśli-
wości czynnikowi moralnemu. Podporządkowanie to dotyczy również, co 
należy podkreślić, sfery politycznej i jest potwierdzone, chociażby, przez 
fi gurę „moralnego polityka”, którą przedstawia Kant w traktacie Ku wie-
czystemu pokojowi. W ramach tego pojęcia jednoznacznie polityka zostaje 

57 Tenże, Krytyka władzy sądzenia, (V:435), [IV:319–320]. 
58 A.W. Wood, Unsociable Sociability: Th e Anthropological Basis of Kantian Ethics, „Philosophical 

Topics”, vol. 19, no. 1, 1991, s. 342.

Szczepanski_2.indd   56 2017-05-31   08:53:20



Wolność polityczna 57

podporządkowana moralności, co więcej – przedstawiona zostaje formuła 
zgodności wolności i przyrody. Jak pisze Kant:

Naturalnie, jeśli nie ma wolności i ugruntowanego na niej moralnego prawa, 
lecz wszystko, co dzieje się lub co dziać się może, jest po prostu mechanizmem 
przyrody, to polityka (jako sztuka używania tego mechanizmu do rządzenia 
ludźmi) stanowi całą praktyczną mądrość, pojęcie prawa zaś jest pustą myślą. 
Ale jeśli przyjąć za bezwzględnie konieczne, by pojęcie to łączyć z polityką, 
a nawet by uczynić je warunkiem ograniczającym tę ostatnią, to należy przypi-
sać obu możliwość pogodzenia. Mogę sobie wprawdzie wyobrazić moralnego 
polityka, tzn. takiego, który tak ustanawia zasady mądrości państwowej, że 
mogą one współistnieć z moralnością, ale nie politycznego moralistę, który 
wykuwa moralność w sposób, w jaki polityk uzna to za korzystne59.

Cele wolności politycznej są więc ostatecznie moralne, a kluczowy staje się 
schemat, od którego rozpoczęły się niniejsze rozważania, schemat wolność–
przyroda. Problemem wolności, która docelowo staje się polityczna, jest moż-
liwość jej zaistnienia w przyrodzie. Chodzi zatem o możliwość uzgodnienia 
wolności i przyrody, co w nawiązaniu do powyższych analiz stanowi jedno-
cześnie warunek przejścia od państwa w sensie Statt do „królestwa wolności” 
w sensie Reich. Kant pisze: „Rozum musi [...] przyjąć, że pomiędzy wolnoś-
cią a przyrodniczą koniecznością tych samych czynów człowieka nie zacho-
dzi sprzeczność, bo nie może on wyrzec się ani pojęcia przyrody, ani pojęcia 
wolności”60. Następnie dodaje, że: „[...] wolność i konieczność nie tylko mogą 
bardzo dobrze ze sobą współistnieć, lecz że musimy je pojmować jako połą-
czone w tym samym podmiocie”61. Cała sprawa, jak należy tutaj zauważyć, 
rozgrywa się na płaszczyźnie relacji: tego, co niedoskonałe, i tego, co absolutne. 
Kant ma głęboką świadomość istnienia niedoskonałej kondycji człowieka, 
jak również wyraża przekonanie nieuchronnego trwania w owej niedosko-
nałości. W warstwie ideału należy mówić o zgodności przyrody i wolności, 
w warstwie realnej trzeba do owego ideału dążyć.

59 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:372), [VI:360].
60 Tenże, Ugruntowanie metafi zyki moralności, (IV:456), [III:211]. 
61 Tamże, (IV:456), [III:212].
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Rozdział III

Osąd

Tematyka osądu w odniesieniu politycznym pojawia się jako przedmiot 
specjalnego zainteresowania komentatorów Kanta z dwóch powodów. Albo 
jak w przypadku Hannah Arendt mamy do czynienia z estetyką Kanta jako 
modelem dla osądu politycznego, albo jak w przypadku Patricka Rileya, 
Yirmiyahu Yovela, Georga Armstronga Kelly’ego i Williama Galstona 
teleologia Kanta jest interesująca ze względu na fi lozofi ę historii1. W oby-
dwu przypadkach osąd, a dokładnie władza sądzenia, staje się zagadnie-
niem leżącym u podstaw teorii politycznej Kanta. Biorąc pod uwagę uję-
cie H. Arendt, musimy pokazać znaczenie władzy sądzenia jako władzy 
ściśle politycznej. Biorąc pod uwagę ujęcie historyczne, koncentrujemy się 
na roli celowości historii. Czy jest sprzeczność między tymi dwoma podej-
ściami? Wydaje się, że nie, o ile rozstrzygniemy często sporną kwestię roli 
elementu teleologicznego. E. Ellis w swojej książce Kant’s Politics propo-
nuje na przykład odrzucenie teleologicznego ujęcia władzy sądzenia jako 
błędnego i będącego „najsłabszym aspektem jego fi lozofi i”2. Problema-
tyczne oczywiście jest pogodzenie teleologiczności przyrody z wolnością 
ludzkiej woli, a także przyjęcie zasadniczej bezradności człowieka wobec 
ogromu i stopnia złożoności rzeczywistości (przyrody lub natury), która 
jako taka nie poddaje się ludzkiemu wpływowi w tym sensie, że człowiek 
nie ma możliwości sterowania dziejami, rozumianymi przez Kanta jako 

1 Zob. E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory for an Uncertain World, New Haven–London 
2005, s. 48–49.

2 Zob. tamże, s. 44.

Szczepanski_2.indd   59 2017-05-31   08:53:20



Rozdział III60

dzieje gatunku, czyli historia powszechna (allgemeine Geschichte). Czy 
musi istnieć sprzeczność pomiędzy teorią estetyczną mającą mocno zsu-
biektywizowany charakter i teorią teleologiczną kolidującą jakoby z wol-
nością człowieka?

To, co niepokoi Ellis, to pytanie: czy teleologia łączona z tajemniczym 
władztwem przyrody wyklucza wolną wolę? Odpowiedź brzmi: nie! 
Powszechność prawa, którym kieruje się wola, wskazuje na źródło (nie-
znane nam), którego charakter może wyjaśniać sprawczość z konieczno-
ści przez nas personifi kowaną. Problemem wydaje się konieczność uzna-
nia bezsilności ludzkich władz poznawczych, które w tym wypadku nie 
są w stanie sięgnąć po rozwiązanie tego problemu.

Aby wyjaśnić ten problem, należy przedstawić Kantowską teorię osądu, 
czyli teorię władzy sądzenia (Urteilskraft ). Czym jest władza sądzenia? 
Według słów samego Kanta, jakie znaleźć możemy w Krytyce władzy sądze-
nia: „Władza sądzenia w ogóle jest władzą myślenia o tym, co szczegółowe, 
jako podporządkowanym pod to, co ogólne”3. Przy czym dwa podstawowe 
rodzaje to władza sądzenia determinująca i refl eksywna4. 

Gdy dane jest to, co ogólne (reguła, podstawowa zasada [Princip], prawo), to 
władza sądzenia, która subsumuje pod nie to, co szczegółowe, jest determi-
nująca [...]. Jeśli natomiast dane jest tylko to, co szczegółowe, do czego władza 
sądzenia znaleźć ma to, co ogólne, wówczas jest ona refl eksywna5.

Wprowadzony przez Kanta podział można by określić jako dwa moż-
liwe kierunki łączące to, co ogólne, z tym, co szczegółowe. Jeśli wycho-
dzimy od tego, co ogólne, i kierujemy się w stronę tego, co szczegółowe, 
to władza jest determinująca. Jeśli kierunek jest odwrotny, to władza jest 
refl eksywna.

3 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:179), [IV:39].
4 M. Żelazny w nowym tłumaczeniu Krytyki władzy sądzenia dokonał korekty tłumaczenia ter-

minu refl ectirende Urteilskraft . W starszym przekładzie J. Gałeckiego termin ten był tłumaczony 
jako „refl eksyjna władza sądzenia”. Żelazny tłumaczy ten termin właśnie jako „refl eksywna 
władza sądzenia”, uzasadniając, że istotą niemieckiego terminu jest refl ektowanie, a więc odbi-
janie, a nie refl eksja, co mógłby sugerować przekład Gałeckiego. Zob. I. Kant, Dzieła zebrane, 
Toruń 2014, t. IV, s. 40.

5 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:179), [IV:39–40].
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Władza sądzenia to, według Kanta, zdolność podporządkowywania pod 
prawidła, które ustala intelekt, a zatem pojawia się pytanie: kto rozstrzyga, 
czy coś podpada pod dane prawidłowo, czy też nie? Ponieważ w Kantow-
skiej strukturze poznania zadanie tworzenia zasad jest przypisane inte-
lektowi, determinująca władza sądzenia nie może działać na podstawie 
żadnej zasady, bo jeśli taka zasada istniałaby, musiałaby być ona znowu 
dziełem intelektu. Wynika z tego jednoznacznie, że działania determinu-
jącej władzy sądzenia nie reguluje żadna reguła, bo też sama władza ma 
za zadanie decydować o sposobie rozpoznawania tego, co ogólne w kon-
krecie, a zatem o stosowaniu reguł. Kant jednocześnie uznaje, że charak-
ter tej władzy jest wrodzony, a zatem, że nie można się tej umiejętności 
nauczyć. Wiedza to właśnie zasady i prawidła, natomiast kwestia sposobu 
ich stosowania to rzecz pewnej umiejętności i pewnego z tym związanego 
talentu. Kant, podając przykłady różnych zawodów związanych właśnie 
z niezbędnym posiadaniem tej zdolności, co znamienne, wskazuje działal-
ność polityczną6 jako przykład profesji, w przypadku której można dyspo-
nować bardzo rozbudowaną teorią, a nawet jej nauczać w sensie akademi-
ckim, ale przy braku naturalnej zdolności osądu można popełniać błędy 
najbardziej elementarne. Skąd taki paradoks? Otóż mówiąc precyzyjnie, 
można „mieć” poprzez intelekt pewne zasady postępowania w sensie ich 
znajomości, można natomiast „nie mieć” zdolności stosowania tych zasad 
w konkretnym przypadku. Jest to kwestia związana z umiejętnością łączenia 
tego, co ogólne, z tym, co szczegółowe. Władza sądzenia, tak jak to zostało 
powiedziane, nie posługuje się więc zasadami, a jedynie je stosuje. Można 
wręcz powiedzieć, że władza sądzenia jest po prostu samym stosowaniem 
zasad. Wynika stąd wniosek, że chociaż nie możemy uchwycić sądzenia 
w sposób teoretyczny, możemy obserwować konkretne przypadki stoso-
wania zasad i – co za tym idzie – działania władzy sądzenia. Tak jak już 
wspomniano, drugim najważniejszym rodzajem władzy sądzenia, obok 

6 Zob. I. Kant, Kritik der Reinen Vernunft , (A133, B172). W polskim wydaniu Krytyki czystego 
rozumu w ramach edycji dzieł zebranych znajdujemy w tym miejscu termin „statysta”, co ma 
być tłumaczeniem niemieckiego Staatskundiger, któremu przypisane są politische Regeln. Ter-
min ten oznacza dosłownie „specjalistę do spraw państwa”, a więc polityka, co zresztą odpo-
wiada użytej przez Kanta analogii. Tak jak lekarz może być specjalistą w zakresie zasad patolo-
gii, sędzia w zakresie zasad prawnych, tak Staatskundiger w zakresie zasad politycznych. Należy 
jednak zauważyć, że Kant z jakiegoś powodu nie używa tutaj terminu Politiker.
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determinującej, jest refl eksywna władza sądzenia. Jej zdolność polega na 
znajdowaniu w różnorodności pewnego porządku i w konsekwencji roz-
poznawania w tym porządku pewnych praw albo przynajmniej przejawów 
tych praw. Refl eksywna władza sądzenia odpowiada więc za ten kierunek 
relacji między tym, co ogólne i szczegółowe, który wiedzie od tego, co 
szczegółowe, do tego, co ogólne, a zatem jej punktem wyjścia jest właśnie 
różnorodność. Aby to było możliwe, potrzebna jest zasada, według któ-
rej możemy mówić o jedności wszystkich zasad empirycznych, bo w taki 
sposób określa Kant istotę działania tej władzy. Owa zasada nie może być 
zaczerpnięta spoza refl eksywnej władzy sądzenia, ponieważ wtedy mie-
libyśmy do czynienia z determinującą władzą sądzenia, która zasady sto-
suje. Według Kanta działanie refl eksywnej władzy sądzenia musi mieć 
następującą postać:

jeśli ogólne prawa przyrody mają swą podstawę w naszym intelekcie, który 
je przyrodzie dyktuje (aczkolwiek wyłącznie w zgodzie z ogólnym pojęciem 
o niej jako o przyrodzie), to szczegółowe prawa empiryczne w odniesieniu do 
tego, co tamte ogólne prawa pozostawiają nieokreślone, muszą być rozważane 
[jako pozostające] w takiej jedności, która została ustanowiona dla naszych 
władz poznawczych także przez jakiś intelekt (choć nie nasz) po to, by umoż-
liwić system doświadczenia zgodny ze szczegółowymi prawami przyrody7.

Przyjmując zasady regulujące, według których działa refl eksywna władza 
sądzenia, musimy uwzględnić jeszcze sens i znaczenie pojęcia celowości 
stosowanego przez Kanta. Dokładnie chodzi tutaj o zasadę formalnej celo-
wości przyrody. Jak pisze fi lozof z Królewca:

Ponieważ jednak pojęcie jakiegoś obiektu, jeśli zawiera ono równocześnie 
podstawę rzeczywistości owego obiektu, zwie się celem, zaś zgodność jakiejś 
rzeczy z taką własnością owej rzeczy, która jest możliwa tylko ze względu na 
ów cel, celowością formy owej [własności], to gdy idzie o formę rzeczy przy-
rody, które podpadają pod prawa empiryczne w ogóle, podstawową zasadą 
[Princip] władzy sądzenia jest celowość przyrody w jej różnorodności. Ozna-
cza to, że przyroda zostaje przy użyciu tego pojęcia przedstawiona tak, jak 

7 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:180), [IV:41].

Szczepanski_2.indd   62 2017-05-31   08:53:20



Osąd 63

gdyby w jakimś intelekcie zawierała się podstawa jedności tego, co w jej pra-
wach empirycznych jest różnorodne8.

Pozostając na gruncie refl eksywnej władzy sądzenia, Kant dokonuje 
podziału w jej obrębie, wyróżniając dodatkowo jej rodzaje: estetyczny 
i teleologiczny. Wskazując ów podział, kieruje się przy tym dwoma moż-
liwymi wyobrażeniami celowości przyrody: estetycznym i logicznym. 
Jeśli mówimy o wyobrażeniu podmiotowym, relacja jest estetyczna, jeśli 
o przedmiotowym – relacja jest logiczna. Odpowiednio do tego bierzemy 
pod uwagę relację subiektywną i obiektywną. Jak pisze Kant: 

To, co w przedstawieniu jakiegoś obiektu jest tylko podmiotowe, tzn. to, co 
stanowi refl eksję do podmiotu, a nie do przedmiotu, stanowi estetyczną war-
tość tego przedstawienia. To natomiast, co [w przedstawieniu jakiegoś obiektu] 
służy albo może służyć do zdeterminowania przedmiotu [zur Bestimmung 
des Gegenstandes] (do poznania), stanowi [owego obiektu] wartość logiczną9.

Wprowadzony przez Kanta podział opiera się na rozróżnieniu: pod-
miotowego, a więc subiektywnego, i przedmiotowego, czyli obiektywnego 
przedstawienia przyrody. W pierwszym przypadku przedstawiono przy-
rodę poprzez piękno, w drugim poprzez cele naturalne. Znajdujemy tutaj 
oczywiste nawiązanie i odzwierciedlenie podziału refl eksywnej władzy 
sądzenia na estetyczną i teleologiczną. W wyobrażeniu subiektywnym, 
a więc podmiotowym, następuje odniesienie do formy przedmiotu, a to 
oznacza, że podmiot nie poznaje nic z przedmiotu, odnosi się bowiem tylko 
do samego siebie. W przypadku celowego ujęcia przedmiotu celowość rze-
czy również nie stanowi właściwości samego przedmiotu, ponieważ wyob-
rażenie, któremu towarzyszy, jest estetycznym wyobrażeniem celowości. 
Mówiąc o odniesieniu podmiotu do samego siebie, wprowadza również 
Kant pojęcie „gry władzy poznawczych”10 w obrębie podmiotu, które to 
pojęcie jest w ramach jego teorii źródłem ważności osądu o pięknie. O ile 
uznajemy konieczny związek wyobrażenia przedmiotu z towarzyszącą mu 

8 Tamże, (V:180–181), [IV:41–42].
9 Tamże, (V:188-189), [IV:53].
10 Tamże, (V:238), [IV:110].
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grą władzy przedstawienia i idącym za tym uczuciem rozkoszy, to waż-
ność tego związku wedle naszego osądu zostaje rozciągnięta na każdego, 
kto hipotetycznie może owego przedstawienia doświadczyć. W ten sposób 
przedstawia Kant bardzo precyzyjnie podstawę ważności sądów estetycz-
nych, które z jednej strony nie stanowią aktu poznawczego we właściwym 
tego słowa rozumieniu, czyli nie wnoszą nic do naszego poznania przed-
miotu, a z drugiej stanowią znamię estetycznej własności przedmiotu, 
w tym sensie, że w akcie poznania estetycznego podmiotu dochodzi do 
gry władz poznawczych i ważność tego doświadczenia zostaje przypisana 
przedmiotowi, który grę wywołuje i dzięki temu zyskuje sąd estetyczny. 
Ważność tego sądu rozciąga się nie tylko na podmiot, który ów akt przeżył, 
ale również na każdy inny, który hipotetycznie będzie mógł go doświadczyć.

Podział władzy sądzenia na estetyczną i teleologiczną przebiega według 
rozgraniczenia w ramach tej władzy dwóch części, pierwszej, która wydaje 
osąd o formalnej celowości, i drugiej, która wydaje osąd o celowości realnej: 

Piękno przyrody możemy więc uznać za prezentację pojęcia celowości formal-
nej (czysto podmiotowej), zaś cele przyrody za prezentację pojęcia celowości 
realnej (obiektywnej). O pierwszej możemy wydawać sądy dzięki smakowi 
(estetycznie, za pośrednictwem uczucia rozkoszy), o drugiej dzięki intelek-
towi i rozumowi (logicznie, zgodnie z pojęciami)11. 

Estetyczna władza sądzenia zostaje więc wyodrębniona w ramach refl ek-
sywnej władzy sądzenia jako ta, która zawiera zasady formalnej celowości 
przyrody dla władz poznawczych, drugi rodzaj – władza teleologiczna – to 
po prostu refl eksywna władza sądzenia w ogóle, ponieważ sposób jej postę-
powania opiera się na mechanizmie refl eksywnej władzy sądzenia jako 
takiej.

Teleologiczna władza sądzenia jest zatem, zdaniem Kanta, nie tyle rodza-
jem refl eksywnej władzy sądzenia, ile jej właściwą postacią.

Natomiast teleologiczna [władza sądzenia] nie jest władzą odrębną, lecz tylko 
refl eksywną władzą sądzenia w ogóle. Jej sposób postępowania opiera się 
bowiem na pojęciach (jak to zawsze ma miejsce w poznaniu teoretycznym). 

11 Tamże, (V:193), [IV:59].
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Gdy jednak idzie o pewne przedmioty przyrody, [opiera się on] na szczegól-
nych zasadach podstawowych [Principien], a konkretnie wyłącznie na zasa-
dach refl eksywnej władzy sądzenia, nie determinującej przedmiotów12.

Ostatni element krótkiej charakterystyki władzy sądzenia to kwestia dosyć 
istotna, poruszona przez Kanta w Krytyce władzy sądzenia i już wspomi-
nana z perspektywy wolności13. Punktem wyjścia dla wszelkich rozważań 
w trzeciej Krytyce jest fi lozofi a podzielona na praktyczną i teoretyczną, 
tak jak to widzimy w odpowiednio przypadających im częściach trylogii 
krytycznej Kanta, Krytyce czystego rozumu z jednej strony i Krytyce prak-
tycznego rozumu z drugiej. Podział ten wynika z faktu, iż w ramach wska-
zanej przez myśliciela systematyki mamy do czynienia z dwoma rodza-
jami pojęć, i w ogóle fi lozofi a jest dziedziną zawierającą w sobie dwie tego 
rodzaju grupy. Stanowią je pojęcia „przyrody” odpowiadające fi lozofi i teo-
retycznej i pojęcie „wolności” odpowiadające fi lozofi i praktycznej. Dwoi-
stość ta znajduje odzwierciedlenie w dwoistości władz poznawczych. I tak 
prawodawstwo poprzez pojęcia przyrody dochodzi do skutku za pomocą 
intelektu, prawodawstwo przez pojęcie wolności – za pomocą rozumu.

Chociaż zarówno intelekt, jak i rozum posiadają swoje własne prawo-
dawstwa, nad którymi nie ma już żadnego nadrzędnego prawa, z jednej 
strony nie możemy wskazać owego nadrzędnego prawodawstwa, stano-
wiącego spoiwo dla tych wyodrębnionych przez Kanta dwóch światów, 
a z drugiej jest jednak możliwe operowanie za pomocą rozumu w świe-
cie przyrody, chociaż nie w sposób sprawczy. Jak pisze fi lozof z Królewca:

Intelekt i rozum mają zatem na jednym i tym samym terenie doświadczenia 
dwa różne przyrodoznawstwa, a żadne z nich nie może przynosić drugiemu 
uszczerbku. Bo tak samo jak pojęcie przyrody nie ma wpływu na prawodaw-
stwo wywodzące się z pojęcia wolności, tak i to ostatnie nie przeszkadza pra-
wodawstwu przyrody14. 

12 Tamże, (V:194), [IV:61].
13 Zob. rozdział II niniejszej książki.
14 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:175), [IV:33–34].
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To, co uzyskujemy w efekcie, to tak zwana „przepaść” pomiędzy, jak 
to nazywa Kant, „światem pojęć przyrody” a „światem pojęcia wolności”. 
Ponieważ żadna z tych dziedzin sama w sobie nie może nadać teoretycz-
nego poznania przedmiotu jako rzeczy samej w sobie, co byłoby pewną 
możliwością wyznaczenia obszaru dla obydwu tych prawodawstw, ani 
też nie jest możliwe przejście od jednej dziedziny do drugiej, mamy tu 
do czynienia z sytuacją, w której „jak gdyby chodziło [...] o dwa różne 
światy”15.

Podkreślenie problemu „dwóch światów” znajdujemy u H. Allisona, 
który pisze:

Jednym z najbardziej pomijanych elementów fi lozofi i Kanta jest jego uznanie 
dwóch różnych aspektów problemu relacji wolność–przyroda. Pierwszym z nich 
jest znany problem zgodności przyczynowości wolności z przyczynowością 
przyrody, który jest przedstawiony w formule trzeciej antynomii z pierwszej 
Krytyki. Drugi jest postawiony w Krytyce władzy sądzenia. W drugiej części 
Wprowadzenia do tej pracy Kant mówi o „ogromnej przepaści” [grosse Kluft ], 
która oddziela to, co nadzmysłowe, od zjawiska i która wydaje się stawać na 
przeszkodzie ich wzajemnego wpływu16.

Ewentualność połączenia przyrody i wolności występuje w postaci zaistnie-
nia pojęcia wolności w świecie pojęć przyrody, co mogłoby się stać, gdyby 
pojęcie wolności urzeczywistniło w świecie przyrody cel wytknięty mu 
przez prawa tego pojęcia. Możliwość zjednoczenia w ogóle sugeruje Kant 
już w Krytyce czystego rozumu. Stwierdza: 

Prawodawstwo rozumu ludzkiego (czyli fi lozofi a) ma dwa tylko przedmioty: 
przyrodę i wolność. Mieści w sobie zatem zarówno prawo przyrodnicze [Natur-
gesetz], jak i moralne [Sittengesetz], początkowo w dwóch osobnych systemach 
fi lozofi cznych, ale ostatecznie w jednym17. 

15 Tamże, (V:176), [IV:35].
16 H.E. Allison, Th e Gulf between Nature and Freedom and Nature’s Guarantee of Perpetual Peace 

[w:] Essays on Kant, Oxford 2012.
17 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, (A849, B868), [II:714–715].
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Tak więc:

Również i przyroda powinna ostatecznie móc być pomyślana tak, ażeby 
wymierność uzyskana przy użyciu praw [Gesetzmäßigheit], jej forma zga-
dzały się przynajmniej z możliwością celów, które mają być w niej urze-
czywistnione stosownie do praw wolności. Musi więc być jakaś podstawa 
[Grund] jedności tego, co nadzmysłowe i co leży u podstaw przyrody, z tym, 
co w aspekcie praktycznym zawiera pojęcie wolności. Pojęcie [takiej pod-
stawy], aczkolwiek do jej poznania nie dochodzi ani teoretycznie, ani prak-
tycznie, co znaczy, że owo nie posiada żadnej własnej dziedziny, umożliwia 
jednak przejście od myślenia zgodnie z podstawowymi zasadami [Principien] 
pierwszego [rodzaju] do sposobu myślenia zgodnie z podstawowymi zasa-
dami [Principien] drugiego rodzaju18.

Mamy więc tutaj do czynienia z realnym problemem „przepaści” w fi lo-
zofi i, która została usystematyzowana w taki właśnie sposób. Jakie może 
być rozwiązanie tego problemu? Pierwsze przypuszczenie Kanta to prosta 
analogia mówiąca, że skoro mamy podobnie podzielone władze poznaw-
cze, czyli intelekt i rozum przypisane do fi lozofi i teoretycznej i praktycznej, 
i mamy jako trzecią władzę sądzenia, która wydaje się ogniwem pośred-
nim, to może istnieje jakiś zakres tejże trzeciej władzy będący właśnie 
zakresem wypełniającym owo „pomiędzy”, ową przepaść rozdzielającą 
przyrodę i wolność. Możliwe połączenie świata pojęć przyrody ze światem 
pojęć wolności nie musi mieć takiego charakteru, że pojęcie wolności deter-
minuje cokolwiek w teoretycznym poznaniu przyrody, i podobnie pojęcia 
przyrody nie muszą determinować sfery pojęć wolności. Możliwe jest jed-
nak determinowanie od strony pojęcia wolności w tym sensie, że tak jak to 
już zostało powiedziane, skutki przyczynowości według pojęcia wolności 
mają się dokonywać w świecie. Takim skutkiem wychodzącym od strony 
świata pojęcia wolności jest cel ostateczny. Cel ostateczny to taki, „który 
jako warunku swej możliwości nie wymaga innego celu”19. W takim zna-
czeniu celu ostatecznego nie da się w ogóle wskazać, „w przyrodzie (jako 

18 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:176), [IV:35].
19 Tamże, (V:434), [IV:319].
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w istocie zmysłowej) nie występuje bowiem nic, czego racja determinująca 
sama nie byłaby zawsze znów uwarunkowana”20. 

Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Otóż rozwiązaniem byłaby rzecz, 
która istnieje jako cel ostateczny inteligentnej przyczyny i ma taki charak-
ter, że nie zależy od żadnego innego warunku oprócz swej własnej idei. 
Ową „rzeczą”, według wskazania Kanta, jest człowiek. Powtórzmy więc:

Na tym świecie mamy tylko jeden jedyny gatunek istot, których przyczynowość 
jest teleologiczna, tj. skierowana ku celom, i posiada zarazem tę właściwość, 
że prawo, zgodnie z którym istoty te mają określać swe cele, przedstawiane 
jest przez nie same jako bezwarunkowe i niezależne od warunków przyrody, 
a więc jako konieczne samo w sobie. Istotą tego rodzaju jest człowiek, ale roz-
ważany jako noumenon: jedyna istota w przyrodzie, u której w jej własnych 
przysługujących jej właściwościach, możemy jednak stwierdzić pewną nad-
zmysłową władzę (wolność), a nawet prawo przyczynowości łącznie z tejże 
obiektem, który może ona sama sobie wyznaczyć jako cel najwyższy (naj-
wyższe dobro w świecie)21.

Człowiek stanowi więc medium, w ramach którego dochodzi do połączenia 
przyrody i wolności, a władzą odpowiadającą w tym wypadku za „stoso-
wanie zasad” jest władza sądzenia. Aby dodać do tego element polityczny, 
trzeba się posłużyć obserwacją Michele Ferguson, która w odniesieniu do 
pojęcia nietowarzyskiej towarzyskości stwierdziła: 

Przyjmuję, że nietowarzyska towarzyskość wyrasta dla Kanta z pewnego szcze-
gólnego elementu ludzkiej kondycji – który nawiązując do Hannah Arendt, 
nazywam pluralnością (wielością). Ludzie popadają wzajemnie w konfl ikty, 
ponieważ ich wielość prowadzi ich do konkurowania poprzez odmienne i kon-
kurencyjne cele22. 

20 Tamże, (V:435), [IV:319].
21 Tamże, (V:435), [IV:319–320].
22 M. Ferguson, Unsocial Sociability: Perpetual Antagonism in Kant’s Political Th ought [w:] E. Ellis 

(ed.), Kant’s Political Th eory: Interpretations and Applications, Pennsylvania 2012.
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Otóż osąd w ujęciu politycznym również wyrasta, jak już wspomniano, 
z kategorii wielości (plurality). Osąd polityczny to osąd ludzi, a nie czło-
wieka. Skoro czynnikiem wyróżniającym jest wielość ludzi, to jak wskazała 
H. Arendt, już sam ten fakt znaczy, że mówimy o sytuacji politycznej23. 
Defi nicja polityczności w tak zwanym szerokim znaczeniu, sformułowana 
na podstawie pism tej autorki, stała się właściwie kanonem słownika poli-
tologii24. Warto zaznaczyć, że taki sposób opisywania sfery politycznej, 
w kategorii pluralności, istniał już wcześniej. Co prawda nie jako defi nicja, 
ale jako element opisu. Można tu wskazać chociażby fi lozofi ę Arystote-
lesa czy Kanta właśnie. W przypadku Kanta kategoria wielości ma jeszcze 
jedną znaczącą konsekwencję. Wejście na wspólnotowy poziom dyskursu 
sprawia, że nieuchronnie wkraczamy w przestrzeń tego, co zjawiskowe. 
Oczywiście wielość może się pojawiać również na poziomie noumenalnym, 
chociażby ze względu na wymóg powszechności prawa moralnego, osta-
tecznie jednak przestrzenią mediacji, przestrzenią, w której ludzie komuni-
kują się ze sobą i pozostają we wzajemnej interakcji, jest świat zjawiskowy, 
czyli świat pojęć przyrody. To niemal idealne spełnienie postulatu Kanta 
mówiącego, że możliwością połączenia przyrody i wolności jest zaistnie-
nie pojęcia wolności w świecie przyrody. Podobny pogląd, wyrażający 
polityczny charakter problemu „przepaści” wyraża E. Ellis, pisząc: „Mam 
nadzieję dowieść, że dla Kanta najlepsze rozwiązania problemu przepaści 
pomiędzy wolnością i naturą wszystkie są polityczne”25.

Dlaczego akurat ta władza ma taki potencjał polityczny? Działa ona 
poprzez „grę władzy przedstawiania”. Czy zatem sfera polityczna jako 
sfera intersubiektywna (międzypodmiotowa) opiera się na pokrewieństwie, 
podobieństwie struktur racjonalnych, jakie obecne są w ludziach w sensie 
zbiorowości? Ważny aspekt tej sytuacji stanowi współwystępowanie wła-
dzy teleologicznej i estetycznej. Problemem jest ich nierozróżnialność. Czy 
mamy do czynienia z osądem podmiotowym, czyli estetycznym (odwołu-
jącym się w gruncie rzeczy do idei, które w sobie nosimy), czy przedmio-
towym, czyli teleologiczno-logicznym, tego nie jesteśmy w stanie często 

23 „Plurality […] fact that men, not Man, live on the earth and inhabit the world. While all aspects 
of the human condition are somehow related to politics, this plurality is specifi cally the condi-
tion […] of all political life”. H. Arendt, Th e Human Condition, Chicago–London 1998, s. 7.

24 Zob. R. Scruton, Th e Palgrave Macmillan Dictionary of Political Th ought, New York 2007, s. 535.
25 E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory…, s. 45.
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rozstrzygnąć. Błąd może być dwojaki. Idea podmiotowa może się stać ideą, 
którą staramy się zaaplikować światu (czyn Faustowski), lub też przedmio-
towe odczytanie świata, u Kanta mające charakter niedokonany, może się 
wiązać wyłącznie ze zrozumieniem, a nie próbami zmiany świata. Można 
zatem zapytać, skąd w tym kontekście bierze się postęp i czy w ujęciu 
Kanta jest miejsce na świadomie zaprojektowaną zmianę świata? Śladem 
prowadzącym w kierunku potencjalnego rozwiązania tej zagadki wydaje 
się teza Kanta mówiąca, że połączenie przyrody i wolności jest możliwe 
jako zaistnienie wolności w świecie przyrody.

E. Ellis w nawiązaniu do przedstawionych już stanowisk uważa, że ujęcie 
H. Arendt reprezentuje perspektywę dotyczącą kwestii określonych władz 
umysłu (w tym wypadku władzy sądzenia), sama zaś Ellis widzi główne 
źródło Kantowskiej teorii politycznej w kwestii przemiany sfery politycz-
nej w kierunku idealnie sprawiedliwego państwa, co jest przyjęciem per-
spektywy ludzkości jako siły sprawczej. To drugie podejście można scha-
rakteryzować jako odejście od koncepcji takiej jak „państwo celów”, czyli 
zakorzenionej w etyce, do koncepcji państwa takiego, jakie ono jest realnie.

W fi lozofi i politycznej Kanta są dwie możliwe, chociaż niekompaty-
bilne odpowiedzi na pytanie: jak ludzkość może osiągnąć stan społecznej 
harmonii? Z jednej strony może się to dokonać poprzez postęp w ramach 
historii powszechnej i poprzez użycie wszystkich mechanizmów z tym 
związanych. Z drugiej mamy rozwiązanie, które Kant de facto odrzuca, 
czyli działania wolnej ludzkiej woli jako możliwej siły sprawczej. Chociaż 
w przypadku tego drugiego rozwiązania są możliwe pewne niuanse. Filozof 
z Królewca odrzuca model, w ramach którego człowiek całkowicie kieruje 
dziejami, a zatem możemy przyjąć cząstkowy wpływ skoordynowanych 
działań ludzkich i ich ograniczony charakter.

Innym aspektem zagadnienia urzeczywistniania pojęcia wolności 
w świecie przyrody jest kwestia gospodarowania środkami. Działania kie-
rowane wolą napotykają na ograniczenia materialne. To znaczy słuszne 
skądinąd postulaty nie mogą być zrealizowane w pożądanej skali, bo 
ludzkość nie dysponuje wystarczającymi środkami materialnymi umoż-
liwiającymi ich realizację, co więcej – zawsze dysponuje środkami ogra-
niczonymi. W tym przypadku możemy sięgnąć do wniosków płynących 
z historii, co ma duże znaczenie, bo może pokazywać sposoby (dobre i złe) 
pozwalające tego rodzaju dylematy rozwiązywać, dodatkowo stanowi 
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to realizację postulatu posługiwania się przykładami działania władzy 
sądzenia, bo przecież ta właśnie władza jest tutaj angażowana. Prob-
lem aplikowalności zasad i kwestia sztuki ich realizacji w określonych 
(niepowtarzalnych) warunkach nabiera tutaj zasadniczego znaczenia. 
Wspomniana już uwaga o władzy sądzenia jako niezbędnej politykowi 
znajduje tu swoje pełne wyjaśnienie. Kwestia wpływu, jaki ma na nas 
obserwacja historii, nawet jeśli postrzegamy ją (historię) jako z góry zde-
terminowaną, nie jest więc decydująca dla ostatecznego kształtu naszego 
postępowania i nie musi oznaczać wycofania się z postępowania nakie-
rowanego na dobro.

Ostatecznie, jak już wspomniano, w fi lozofi i E. Ellis znajdujemy tezę 
kwestionującą teleologiczną władzę sądzenia jako element teorii politycznej 
Kanta. Widzi ona raczej możliwość sformułowania takiej teorii w odnie-
sieniu do tezy z Rechtslehre mówiącej, że: „pojęcie prawa jest pojęciem 
czystym, lecz nastawionym na praktykę (na stosowanie do przypadków 
występujących w doświadczeniu)”26.

Należy zauważyć, że w krytykowanej przez tę autorkę teleologii nie 
ma nic złego, bo przecież „władztwo przyrody” (Ellis prawdopodobnie 
widzi tu nieakceptowaną przez siebie Bożą Opatrzność) istnieje w sposób 
„jak gdyby”, a zatem jest to właściwie umowna perspektywa albo specy-
fi czny sposób, w jaki jawi się obszar historii. Przyjęcie takiej perspektywy 
wcale nie oznacza wyłączenia własnych działań na rzecz dobra w żadnym 
zakresie. „Sprawczość wolnej woli” może skutkować w szerokiej perspek-
tywie poprzez powszechność prawa moralnego, realizowaną nawet tylko 
na poziomie indywidualnych (ale regulowanych czynnikiem powszech-
nym) działań27.

Wydaje się, że tak naprawdę perspektywa teleologiczna stanowi problem 
ze względu na dostrzegany w niej swoiście rozumiany „konserwatyzm”. 
Jeśli za „konserwatyzm” można uznać pogląd, wedle którego rozwój histo-
ryczny powinien mieć zdecydowanie ewolucyjny charakter, a świat, w któ-
rym żyjemy, i my sami w sensie naszej naturalności, stanowi ważny nośnik 
naszego doświadczenia i swoiście rozumianej tradycji. Jeśli jednak przyj-
mujemy, że to „przyroda” (przy całej umowności tego pojęcia) jest jedynym 

26 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:205), [V:291].
27 Zob. E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory…, s. 64.
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podmiotem władnym działać w skali gatunku, to możemy się obawiać 
swoistej bierności, czy też sceptycyzmu odnośnie do charakterystycznego 
głównie dla lewicy (postheglowskiej, a w dalszej kolejności marksistowskiej) 
zapoczątkowywania działań mających zmieniać rzeczywistość społeczną. 
Z tego punktu widzenia przyjęcie tezy, że człowiek jako gatunek nie jest 
zdolny w sposób całościowy wpływać na historię, rzeczywiście może być 
kłopotliwe. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę wszystkie subtelności Kan-
towskiego ujęcia, stanowi ono raczej wyraz pewnego umiaru, ostrożno-
ści, a wreszcie przekonania, iż przyroda jako całość – zwłaszcza widziana 
z perspektywy historii powszechnej – jest czymś zbyt skomplikowanym, 
aby można było mieć nadzieję na „kierowanie” przez ludzi jej procesami. 
Aktywność ludzka, taka, jaką widzimy na przykład w sferze publicznej, 
jest zresztą przez Kanta zauważana o tyle, że ma szczególny charakter. 
Zresztą w ogóle struktura wolności opisywana przez Kanta chociażby 
w Czym jest oświecenie? bardzo dobrze pokazuje, że w pewnym zakresie 
człowiek działa w sposób wolny, w pewnym jest ograniczony, wypadkowa 
w sensie całości procesu leży w rękach „przyrody”.

Dlaczego jednak ostatecznie możemy traktować władzę sądzenia jako 
władzę niezbędną do trwania w stanie politycznym? Musimy tu sięgnąć 
do idei umowy społecznej, czyli stanu, w którym nie ma prawa będącego 
pożywką dla determinującej władzy sądzenia, jest za to oparte na refl ek-
sywnej władzy sądzenia przekonanie, że prawo takie powinno być usta-
nowione. Pisze więc Kant: „A jeśliby wpierw zapytać, czym jest prawo 
[Rechts] [...], to idea kontraktu społecznego zachowałaby swe bezpośrednie 
znaczenie, ale nie jako fakt [...], lecz jako ugruntowana w rozumie zasada 
sądzenia o wszelkim publicznoprawnym ustroju w ogóle”28. Elementem 
fundującym polityczność, wyrastającym z przekonania powstałego pośród 
chaosu stanu natury, jest zdolność dostrzeżenia możliwości uporządkowa-
nia owego chaosu poprzez ufundowanie prawa i możliwość przejścia do 
stanu politycznego w sytuacji, gdy stan taki jeszcze nie istnieje. O możliwo-
ści tej decyduje refl eksywna władza sądzenia, która w tej sytuacji nabiera 
specyfi cznie politycznego charakteru.

Dla E. Ellis teleologia to najsłabszy element koncepcji Kanta. Dodat-
kowo teleologia historii jest, zdaniem Ellis, konkurencyjna w stosunku do 

28 I. Kant, O porzekadle, (VIII:302), [VI:293].
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koncepcji rozwoju sfery publicznej29. Skąd bierze się taka stanowcza alter-
natywa? Postęp wpisany niejako w ideę rozwoju sfery publicznej można 
postrzegać z jednej strony jako „empiryczny”, czyli będący „jak gdyby” 
efektem sprawczej roli przyrody. Można też na podstawie Kantowskiej 
teorii sfery publicznej traktować go jako efekt działania wolnych istot 
ludzkich30. Mamy tu, krótko mówiąc, do czynienia z bardzo fundamen-
talnym sporem dotyczącym, jak się zdaje, sposobu traktowania systemu 
Kanta. W jego ujęciu teleologia jest co najmniej równoważnym sposobem 
opisu rzeczywistości i – co ważne – w przypadku skali, jaką bierzemy pod 
uwagę, na przykład w odniesieniu do dziejów, pytanie o sens i przyczynę 
jest w ujęciu Kanta nieuniknione. Problemem Ellis wydaje się bardzo pod-
stawowa teza, którą przedstawia Kant chociażby w Idei powszechnej historii 
w aspekcie kosmopolitycznym, mówiąca, że człowiek nie jest w stanie pro-
wadzić skoordynowanych działań mających na celu kierowanie dziejami. 
Zostaje tu zakwestionowana możliwość sprawczych działań człowieka 
w odniesieniu do dziejów i wydaje się, że sprzeciw Ellis, jak już powie-
dziano, ma tutaj charakter ideologiczny. Perspektywa rozwoju sfery pub-
licznej przy aktywnej roli człowieka jest oczywiście kusząca jako jedyna 
przyczyna przemian społecznych, jednak Kant widzi tę sprawę inaczej. 
Działania człowieka mają co najmniej ograniczoną możliwość wpływu na 
przebieg dziejów i nie można tej tezy wyrugować z systemu fi lozofa z Kró-
lewca. Aby jednak w pełni pokazać, w zasadzie, bezzasadność tej krytyki, 
trzeba sięgnąć do antynomii władzy sądzenia, pokazującej bardzo mocną 
pozycję teleologiczności w systemie Kanta.

Antynomiczność władzy sądzenia stanowi niezwykle ważny element 
struktury tej władzy. Pokazuje ona podwójność perspektywy poznawczej, 
którą dysponują nasze władze, a w szczególności władza sądzenia. Ponieważ 
generalnie rozum próbuje poznać rzeczywistość w sposób mechaniczny, 
również wtedy, gdy paradygmat ten jest nieadekwatny, powstaje antyno-
mia. Antynomia ta, nazywana przez Kanta „antynomią władzy sądzenia”, 
przyjmuje następującą postać:

29 Zob. E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory..., s. 47.
30 Zob. ibid. 
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Pierwszą maksymą władzy sądzenia jest teza [Satz]: wszelkie wytwarzanie 
rzeczy materialnych i ich form może być uważane za możliwe wyłącznie jako 
zachodzące wedle mechanicznych praw. Drugą maksymą jest antyteza [Gegen-
satz]: niektóre wytwory materialnej przyrody nie mogą być uważane za moż-
liwe wyłącznie podług praw mechanicznych (osądzanie ich wymaga całkiem 
innego prawa przyczynowości, a mianowicie prawa przyczyn celowych)31.

Przy czym w wersji konstytutywnej ta sama antynomia brzmi:

Teza: wszelkie wytwarzanie rzeczy materialnych możliwe jest wyłącznie podług 
praw mechanicznych.
Antyteza: niektóre [wypadki] wytwarzania [takich rzeczy] nie są możliwe 
wyłącznie podług praw mechanicznych32.

Antynomia ta ma, zdaniem Kanta, pozorny charakter. Powodem jej powsta-
nia jest pomieszanie w swych działaniach refl eksywnej i determinującej 
władzy sądzenia. 

Wszelki pozór antynomii pomiędzy maksymami fi zykalnego (mechanicz-
nego) i teleologicznego sposobu wyjaśniania polega na tym, że pomieszano tu 
podstawową zasadę [Grundsatz] refl eksywnej władzy sądzenia z takąż zasadą 
determinującą [władzy sądzenia], a autonomię pierwszej (która dotyczy jedynie 
podmiotowego użytku rozumu w odniesieniu do szczegółowych praw empi-
rycznych) z heteronomią drugiej, która musi stosować się do praw danych 
przez intelekt (ogólnych albo szczegółowych)33. 

Rozwiązaniem antynomii jest, zdaniem Kanta, przyjęcie podwójnej przy-
czynowości, za pomocą której wyjaśniamy mechanizmy rządzące rze-
czywistością. W skali zasad szczegółowych optyka przyczynowo-skut-
kowa zachowuje ważność, w skali najogólniejszej musi pojawić się pytanie 
o cel przyrody. Wyjaśniając zatem zasady rządzące rzeczywistością, obok 
pytania: „Jak funkcjonuje mechanizm przyrody?”, niezbędne okazuje się 

31 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:387), [IV:270].
32 Tamże, (V:387), [IV:270].
33 Tamże, (V:389), [IV:270].
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zadanie pytania: „Po co przyroda w ogóle jest?”. Oczywiście w ramach dys-
kursu teleologicznego nieuchronnie pojawia się kwestia rozumnej przy-
czyny, która jakoby stoi za mechanizmem przyrody. Przyczyna ta musi 
zostać wskazana w sposób „jak gdyby”, w przeciwnym bowiem przypadku 
nieuchronnie wkraczamy na teren teologii. Antynomia władzy sądzenia 
pokazuje słabość krytyki dyskursu teleologicznego. Nie da się bowiem 
elementu tak silnie wpisanego w system Kanta dezawuować lub odsuwać 
na dalszy plan. W kontekście opisywanej krytyki wyjaśnienie problemu 
teleologicznego opisu rzeczywistości jest dosyć proste. Próbując przeforso-
wać tezę o sprawczej roli człowieka, który, wbrew tezom Kanta, ma moż-
liwość realizować swoje zamierzenia w skali dziejów, próbujemy, błędnie, 
zastosować do ogółu historii dyskurs przyczynowo-skutkowy. Przeciwko 
takiemu rozumowaniu fi lozof ma niezbity argument, który pojawia się we 
wspominanej już Idei powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym. 
Pisze on tam, że nie jest możliwe, aby ludzkość na przestrzeni dziejów 
realizowała skoordynowany plan działania34. Trzeba mieć świadomość, że 
odrzucając tę tezę, przyjmujemy tezę przeciwną, mówiącą, że jest możliwe 
kierowanie dziejami, mało tego, ludzkość – jak się sądzi – przynajmniej od 
czasów nowożytnych to robi. Być może rozwiązaniem tego dylematu jest 
przyjęcie wzorem Kanta modelu wypośrodkowanego, zakładającego ogra-
niczoną rolę sprawczą człowieka w historii. W kontekście władzy sądze-
nia problem, który należy identyfi kować jako problem natury epistemo-
logicznej, leży jednak gdzie indziej. Chodzi tu mianowicie o świadomość 
istnienia dwóch odmiennych perspektyw poznawczych, z których żadna 
nie ma całościowego i absolutnego charakteru. Mało tego, obydwie per-
spektywy mają status równoważny, ale na odmiennym terenie. Dyskurs 
przyczynowo-skutkowy nie może zatem dominować w oglądzie historycz-
nym czy społecznym. Podobnie perspektywa teleologiczna będzie zawo-
dzić w odniesieniu do na przykład przyrody nieożywionej. Najbardziej 
problematyczny stanie się jednak obszar, gdzie obydwie te perspektywy 
będą miały zastosowanie jednocześnie: obszar aktywności istot żywych, 
włączając aktywność ludzką. W tym to przypadku mamy niejako „dwo-
istość oglądu” i szczególnie w odniesieniu do człowieka bardzo ciekawy 
przypadek „podwójnego widzenia” różnych aspektów ludzkiej działalności. 

34 Zob. I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII:17), [VI:31].
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L.W. Beck bardzo celnie porównuje ten stan do zjawiska dualizmu korpu-
skularno-falowego znanego z mikroświata35.

Zagadnienie to jest problemem, który będzie jeszcze wielokrotnie powra-
cać w toku niniejszych rozważań jako pewien fundament tkwiącego u pod-
staw polityczności, niemożliwego do rozwiązania dylematu poznawczego. 
Mówiąc językiem Kanta, mamy tu fundamentalną antynomiczność wpi-
saną niejako w działania refl eksywnej władzy sądzenia.

35 Zob. L.W. Beck, Five Concepts of Freedom in Kant, s. 46–47.

Rozdział III76

Szczepanski_2.indd   76 2017-05-31   08:53:21



Aspołeczno-społeczny charakter natury ludzkiej 77

Rozdział IV

Aspołeczno-społeczny charakter 
natury ludzkiej

Rozpoczynając omawianie pojęcia „nietowarzyska towarzyskość”, trzeba 
na wstępie zapytać, czy aby nie mamy tu do czynienia z pewną dosyć rady-
kalną zmianą. W ramach koncepcji epistemologicznych i moralnych Kanta 
przyjmowany jest w zasadzie Kartezjański, czyli od-podmiotowy punkt 
widzenia, wejście w zakres refl eksji związanej z „nietowarzyską towarzy-
skością” wydaje się zmieniać tę perspektywę. To, co w ujęciu moralnym 
stanowi relację woli i rozumu, z perspektywy – nazwijmy ją – empirycz-
nej oznacza ogląd zjawisk, jakie składają się na chociażby aktywność jed-
nostki ludzkiej. Czy zatem pojęcie „nietowarzyska towarzyskość” oznacza 
przyjęcie takiej właśnie empirycznej optyki?

„Nietowarzyska towarzyskość” to jedno z lepiej znanych pojęć autorstwa 
Kanta. Jego dialektyczna postać od samego początku przyciągała uwagę 
czytelników. Jak ważne jest to pojęcie, świadczą słowa Allena Wooda: 
„Żadna interpretacja Kantowskich ujęć psychologii, socjologii czy histo-
rii nie będzie prawidłowa, jeśli nie uwzględni się przy jej formułowaniu 
pojęcia nietowarzyskiej towarzyskości”1. Paradoks tkwiący w tym poję-
ciu wydaje się interesujący chociażby z punktu widzenia prowadzonego 
w ramach fi lozofi i polityki sporu o naturę ludzką. Dyskusja na temat pyta-
nia, czy człowiek z natury jest istotą społeczną, czy też egoistyczną, już na 

1 A. W. Wood, Kant’s Fourth Proposition: Th e Unsociable Sociability of Human Nature [w:] A. Oksen-
berg Rorty, J. Schmidt (eds.), Idea for Universal History with a Cosmopolitan Aim: A Critical 
Guide, Cambridge 2009, s. 115.
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pierwszy rzut oka wydaje się tu najważniejszym do rozstrzygnięcia prob-
lemem. Powstaje też pytanie: jaki jest charakter tego pojęcia? Michele Fer-
guson w artykule na ten temat zauważyła, że autorzy tacy jak Allen Wood 
czy Jerome Schneewind traktują „nietowarzyską towarzyskość” jako ele-
ment fi lozofi i moralnej Kanta, podczas gdy ona sama pisze: 

Sugeruję, że nietowarzyska towarzyskość w ujęciu Kanta wyrasta w części 
ze szczególnego elementu ludzkiej kondycji – co zapożyczając od Hannah 
Arendt, nazywam pluralnością. Ludzie wchodzą ze sobą nawzajem w kon-
fl ikty, ponieważ ich pluralność prowadzi ich do realizacji odmiennych i czę-
sto niepasujących do siebie wzajemnie celów2. 

Postawienie na „wielość” ma tutaj być może nie do końca wypowie-
dziany, ale jednoznaczny efekt. „Nietowarzyska towarzyskość” staje się 
pojęciem politycznym. Przypomnijmy krótko, że dla Arendt „wielość” 
(plurality) jest podstawową kategorią leżącą u podstaw jej szerokiego rozu-
mienia polityczności3.

Jak zatem przedstawia się charakter politycznego pojęcia „nietowarzy-
ska towarzyskość”? Pojęcie to, oryginalnie brzmiące: die ungesellige Gesel-
ligkeit der Menschen, pochodzi z napisanej w 1784 roku rozprawy Idee zu 
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. W tezie czwar-
tej tego tekstu autor zauważa, że „środkiem, którym posługuje się przy-
roda, ażeby mogły rozwinąć się wszystkie predyspozycje [ludzkości], jest 
antagonizm w społeczeństwie o tyle, o ile ostatecznie staje się on źródłem 
prawodawczego porządku”4. Pojęcie nietowarzyskiej towarzyskości ma 
być ilustracją owego mechanizmu, którym przyroda się posługuje, przy 
czym „poprzez antagonizm rozumiem tutaj nietowarzyską towarzyskość 
ludzi [die ungesellige Geselligkeit der Menschen], tzn. ich pociąg do życia 
społecznego, który jednak łączy się z powszechnym oporem ustawicznie 

2 M. Ferguson, Unsocial Sociability: Perpetual Antagonism in Kant’s Political Th ought [w:] E. Ellis 
(ed.), Kant’s Political Th eory: Interpretations and Applications, Pennsylvania 2012.

3 „Plurality […] fact that men, not Man, live on the earth and inhabit the world. While all aspects 
of the human condition are somehow related to politics, this plurality is specifi cally the condi-
tion […] of all political life”. H. Arendt, Th e Human Condition, Chicago–London 1998, s. 7.

4 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII:20), [VI:34].
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grożącym rozbiciem społeczeństwa”5. Dalej autor zauważa: „Jest oczywi-
ste, że predyspozycje po temu tkwią w naturze ludzkiej”6.

Stworzone przez Kanta pojęcie wydaje się oryginalne, ale de facto jest 
zapożyczeniem z Prób Michela de Montaigne’a7, który w eseju O samotno-
ści opisuje paradoks, do którego odwoła się Kant. Powołując się na Lukana, 
Montaigne cytuje fragment opisu osoby Katona Młodszego:

Taki obyczaj, takie twardego Katona
Były zasady: zachować umiar i trzymać się granic;
Iść za naturą, mieć życie dla ojczyzny, i wierzyć,
Że nie dla siebie się rodził, ale dla całej ludzkości8.

Zdaniem Montaigne’a twierdzenie: „iż nie jesteśmy zrodzeni dla siebie 
samych, ale dla społeczności”9, maskuje zwyczajną ambicję i chciwość. Rze-
czywistą skłonnością, która za tym stoi, jest chęć, „aby z korzyści powszech-
nej wydobyć korzyść osobistą”10. Na koniec autor dodaje: „Nie masz nic 
równie niespołecznego i społecznego jak człowiek: jedno przez swoje wady, 
drugie przez swą naturę”11. Rozważania Montaigne’a są prowadzone w tonie 
raczej pesymistycznym. Celem eseju jest uzasadnienie ostatecznego odsu-
nięcia się od społeczeństwa, czyli tytułowej samotności. Kant zapożycza 
od niego sformułowaną w formie paradoksu (lub też – mówiąc językiem 
Kanta – antynomii) obserwację dotyczącą natury ludzkiej. Konstrukcja 
pojęcia jest taka sama, inne jest rozwinięcie wniosków z niej wynikających.

Niespołeczno-społeczny człowiek – bo tak można by nieco inaczej sfor-
mułować pojęcie Montaigne’a, co zresztą zgadza się z pełną wersją tegoż 
pojęcia u Kanta (die ungesellige Geselligkeit der Menschen) – to złożenie 
trzech czynników: dwóch przeciwnie działających skłonności i człowieka, 
który ich oddziaływaniu podlega. Co ciekawe, jak słusznie zauważa Hans 
Saner w swojej książce o fi lozofi i politycznej Kanta, gdyby składające się 

5 Tamże.
6 Tamże.
7 A. Oksenberg Rorty, J. Schmidt (eds.), Kant’s Idea for Universal History…, s. 115.
8 M.A. Lukan, Wojna domowa, przeł. M. Brożek, Kraków 1994, s. 39.
9 M. de Montaigne, O samotności [w:] Próby, t. I, przeł. T. Żeleński, Warszawa 1985, s. 335.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 336.
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na nietowarzyską towarzyskość dwie siły działały osobno, prowadziłoby 
to do diametralnej zmiany ludzkiej kondycji. Czynnik „nietowarzysko-
ści” bez równoważącej go skłonności społecznej sprawiałby, że człowiek 
poprzez swoją radykalną izolację uczyniłby niemożliwymi wszelkie formy 
społeczne. „Towarzyskość” bez równoważącej ją „nietowarzyskości” spra-
wiłaby, że ludzie jako społeczność staliby się masą bez wyodrębnionych 
jednostek. „Gdyby człowiek nie miał nic innego jak tylko skłonność spo-
łeczną, roztopiłby się w ludzkiej masie, porzucając wszelką swoją indywi-
dualność i aktywność; jeśli miałby tylko skłonność indywidualną, jego bar-
barzyńska izolacja czyniłaby wszelkie formy społeczne niemożliwymi”12. 
Zaproponowane przez Kanta rozwiązanie pozwala na uniknięcie obydwu 
skrajności. Z jednej strony człowiek ma skłonność do jednoczenia się ze 
społecznością, ale nie do takiego stopnia, ażeby były zagrożone jego indy-
widualność czy też jego interes własny. Z drugiej strony ten sam człowiek 
ma skłonność do izolowania się w swojej indywidualności, ale nie aż tak, 
ażeby porzucić społeczeństwo.

Barwnie przywoływaną przez Kanta sytuację, w przypowieści o jeżo-
zwierzach, opisał Artur Schopenhauer. Zwierzęta te w zimowy dzień próbują 
się wzajemnie ogrzać, skupiając się możliwie blisko siebie, ale im bardziej 
się do siebie przysuwają, tym bardziej grozi to ukłuciami. Kiedy jednak 
nazbyt oddalają się od siebie, zaczynają marznąć, więc próbują się z kolei 
zbliżyć, i sytuacja się powtarza13. Istotą opisywanej przez Schopenhauera 
sytuacji jest pozostawanie w dynamicznym wypośrodkowaniu pomiędzy 
dwiema skrajnościami. W Kantowskim pojęciu obydwa przypadki: cał-
kowitej izolacji i totalnego roztopienia się w tłumie, są traktowane jako 
nienaturalne, czyli sprzeczne z ludzką naturą.

Propozycja Kanta ma też inną znaczącą konsekwencję, sprawia, że 
wcześniejsze koncepcje natury ludzkiej jako podbudowy dla rozumie-
nia polityczności stają się mocno problematyczne. Propozycja Arystote-
lesa jako tego, który przynajmniej pozornie absolutyzuje skłonność spo-
łeczną, czy Hobbesa, który z kolei nadmiernie wyróżnia egoizm, wymagają 

12 H. Saner, Kant’s Political Th ought: Its Origins and Development, transl. E.B. Ashton, Chicago–
London 1973, s. 8.

13 Zob. A. Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena, t. II, przeł. 
J. Garewicz, Kęty 2004, s. 548.
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wytłumaczenia. W świetle przedstawionego przez Kanta pojęcia nie da się 
sensownie bronić tezy o występowaniu wspomnianych czynników osobno. 
Pozorność Arystotelesowskiego społecznego charakteru człowieka lub 
egoizmu wskazywanego przez Hobbesa stąd się właśnie bierze. Jeśli roz-
ważać cały Arystotelejski obraz człowieka, to odnajdujemy w nim cechy 
„egoistyczne”, tyle że głównie w etyce. Co do Hobbesa, pewnym paradok-
sem jego „egoizmu” jest fakt, że realizowany on być może tylko w zależ-
ności z innymi14. Zresztą, czy słynne słowa Arystotelesa wypowiedziane 
w pierwszej księdze Polityki, że ktoś, kto nie potrafi  żyć we wspólnocie, 
jest albo zwierzęciem, albo bogiem, de facto nie podkreślają owej wypo-
środkowanej kondycji człowieka15?

Czy zatem Kant okazuje się fi lozofi cznym peacemakerem? Czy jego kon-
cepcja ma służyć syntezie przeciwstawnych stanowisk? Wydaje się, że nie-
zupełnie. Jeśli zastanowimy się, w takim kontekście, co dokładnie oznacza 
pojęcia „niespołecznie-społecznego człowieka”, bynajmniej nie mamy tu 
do czynienia z próbą zażegnania konfl iktu, ale raczej z precyzyjną diag-
nozą, wedle której społeczny charakter człowieka wynika paradoksalnie 
z dwóch przeciwstawnych cech: instynktu aspołecznego i społecznego.

Wydawać by się mogło, że pojęcie „nietowarzyska towarzyskość” jako 
wielce obiecujące i stanowiące doskonały punkt wyjścia do budowy antro-
pologicznej podstawy fi lozofi i politycznej będzie przez Kanta dalej rozwi-
jane. Otóż nic bardziej mylnego. Jest faktem wielce zastanawiającym, że 
literalnie „nietowarzyska towarzyskość” występuje w dziele Kanta tylko 
raz, właśnie w tekście Idei powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycz-
nym. Filozof wspomina o nim jeszcze w Metafi zycznych podstawach nauki 
cnoty, ale w formie przypomnienia, którego nie rozwija w zasadzie opisu 
z Idei powszechnej historii...16 Aby wspomniany opis nieco rozwinąć, można 
wskazać fragment z Antropologii w ujęciu pragmatycznym, gdzie Kant, nie 

14 Ciekawie całą sytuację zależności Kanta i Hobbesa postrzega R. Denker, pisząc: „Despite his 
great reverence for Rousseau, his ground, as regards scepticism over human good conduct, is 
closer to Hobbes, though he sought to unite the two approaches philosophically. For him, in 
fact, man is creature full of inner confl ict”. R. Denker, Kant’s Th eory of the Th ree-fold Path to 
World Peace – or Th e Purposes of Nature in History [w:] E. Gerresheim (ed.), Kant as a Political 
Th inker, Bonn–Bad Godesberg 1974, s. 6.

15 Zob. Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz [w:] Dzieła wszystkie, t. VI, Warszawa 2001, s. 6. 
16 „Człowiek jest istotą przeznaczoną do życia społecznego (chociaż zarazem mimo to nietowa-

rzyską)”. I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:471), [V:599].

Szczepanski_2.indd   81 2017-05-31   08:53:21



Rozdział IV82

używając wprost sformułowania z Idei powszechnej historii..., wydaje się 
pisać o takiej samej sytuacji:

[...] to, co charakterystyczne dla gatunku ludzkiego w porównaniu z ideą możli-
wych istot rozumnych na ziemi w ogóle, to to, że natura umieściła w nich zarze-
wie konfl iktu i zapragnęła, żeby ich własny rozum z owego konfl iktu wydobył 
jedność, a przynajmniej nieustannie zbliżał się do niej. Owa jedność wpraw-
dzie w idei jest celem, ale w rzeczywistości to konfl ikt wedle planu natury sta-
nowi narzędzie najwyższej, niezbadanej mądrości. Używa on postępu kultury, 
by skłonić człowieka do doskonalenia się, choćby za cenę poświęcenia pewnej 
radości życia17.

Powyższy fragment bardzo dobrze pokazuje szerszy kontekst pojęcia nieto-
warzyskiej towarzyskości, związany z ujęciem gatunkowym, w sensie opisu 
jest to dokładnie taka sama sytuacja, jaką znajdujemy w Idei powszech-
nej historii.

Pomimo przyjęcia obecnej w pojęciu „nietowarzyska towarzyskość” 
wizji dziejów, Kant szerzej nie używa tego pojęcia, odwołuje się natomiast 
do jego składowych, czyli die Ungeselligkeit jako rozwinięcia przymiotnika 
ungesellige i die Geselligkeit jako podstawy rzeczownikowej.

Ważniejszą składową pojęcia wydaje się die Geselligkeit użyte w for-
mie rzeczownika (zwłaszcza w kontekście wspomnianego cytatu z Meta-
fi zyki moralności). Kant używa tego pojęcia w kilku tekstach. Najciekaw-
szy fragment możemy znaleźć w Krytyce władzy sądzenia. W paragrafi e 
60 tego dzieła, dotyczącym „propedeutyki wszelkiej sztuki pięknej”, fi lo-
zof z Królewca pisze tak:

[...] człowieczeństwo [Humanität] oznacza z jednej strony powszechne uczu-
cie współudziału, a z drugiej zdolność głębokiego i powszechnego udzielania 
się. A obydwie te właściwości razem wzięte dają ludzkości właściwe poczucie 
społeczne [Geselligkeit] i tym różni się ona od zwierzęcej ograniczoności18.

17 Tenże, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 
2005, s. 295.

18 Tenże, Krytyka władzy sądzenia, (V:355), [IV:236].
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Można powiedzieć, że powyższy fragment to dosyć precyzyjna defi nicja 
tego, czym jest „towarzyskość”. Przede wszystkim jest więc ona w zasa-
dzie równoważna z „człowieczeństwem”. Składają się na nią dwa podsta-
wowe elementy: „powszechne uczucie współuczestnictwa” oraz „zdolność 
powszechnego udzielania się”. Tak rozumiana „towarzyskość” stanowi 
również podstawowe kryterium odróżniające nas od zwierząt.

O człowieczeństwie pisze jeszcze Kant w Religii w obrębie samego rozumu 
następująco:

Predyspozycję do człowieczeństwa można sprowadzić do wspólnego miana 
wprawdzie fi zycznej, ale „porównującej” miłości własnej (tu potrzebny jest 
rozum), ponieważ ocenia ona swoje szczęście lub nieszczęście jedynie w porów-
naniu z innymi. Od niej pochodzi pragnienie, by nabrać wartości w opinii 
innych, lecz pierwotnie tylko wartość bycia równym – nikomu nie pozwo-
lić na posiadanie przewagi nad sobą, co związane jest z ciągłą obawą, że inni 
chcieliby do tego dążyć – stopniowo wzbudza to niesprawiedliwe pragnienie, 
aby samemu zdobyć przewagę nad innymi. Na tym, mianowicie na zazdrości 
i współzawodnictwie, mogą być zaszczepione największe przywary ukrytej 
i jawnej wrogości wobec wszystkich, których uważamy za obcych. Natura 
nie jest jednak ich korzeniem, z którego by same przez się wyrastały, lecz 
stanowią one skłonność do zapewnienia samemu sobie – jako zaradczego 
środka – połowy znienawidzonej przewagi, o zdobycie której inni tak usil-
nie zabiegają. Bowiem natura potrzebowała idei takiej rywalizacji (która nie 
wyklucza wzajemnej miłości) jedynie jako siły napędowej kultury19.

I tu przechodzimy do nietowarzyskości. Na jej temat nieco więcej możemy 
znaleźć chociażby w Refl eksjach o antropologii, w których pojawia się w zde-
cydowanie negatywnym kontekście, Kant stawia ją tam w jednym rzędzie 
z nieuctwem (die Unwissenheit) i szorstkością (die Rauhigkeit)20. Takie 
rozumienie nie prowadzi jednak do żadnych dalszych wniosków. Bar-
dziej pomocne wydaje się w tym miejscu kluczowe dla rozumienia fi lozofi i 
Kanta pytanie: czy nietowarzyskość ma empiryczny czy aprioryczny cha-
rakter? Pozornie teza o empirycznym charakterze, jak już wspomniano, 

19 Tenże, Metafi zyka moralności, (VI:27), [V:30].
20 Zob. tenże, Refl exionen zur Anthropologie, (XV:313).
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prowadzi donikąd, rozwinięcie aprioryczne wydaje się mieć o wiele cie-
kawszy charakter. Na przykład Howard L. Williams stwierdza, że „nieto-
warzyskość” rozumiana jako indywidualizm ma swoje źródło w autonomii 
ludzkiej woli. Zauważa on, że w odniesieniu do fragmentu z Idei powszech-
nej historii w aspekcie kosmopolitycznym człowiek ma skłonność, „aby 
wszystko urządzać wedle własnego upodobania”21. Przeciwne stanowisko 
przedstawia wspominany już Allen W. Wood, pisząc, że skoro „nietowa-
rzyska towarzyskość” jest pojęciem moralnym o gruncie antropologicz-
nym, traktować je należy jako element empiryczny. Stanowisko Wooda, 
co trzeba zaznaczyć, może się wydawać na pierwszy rzut oka wewnętrz-
nie sprzeczne, ale wynika z jego tezy mówiącej, iż możemy przyjąć pewien 
zakres etyki, który opiera się na antropologii, a ta rozumiana jest jako 
nauka empiryczna. Wood pisze:

W pewnym szerszym sensie terminu „podstawa” podstawy teorii moralnej 
zawierają więcej niż tylko ich podstawowe pryncypia. Tego rodzaju teoria 
wymaga również wskazania, czym jest moralność sama w sobie, jakie jest zna-
czenie zasad moralnych i jaka jest ich rola w ludzkim życiu. Nawet w teorii, 
której podstawowe zasady mają charakter a priori, tego rodzaju pojęcia muszą 
opierać się na empirycznych elementach ludzkiej natury, na antropologii22.

Rozważając z kolei pojęcie „nietowarzyskości” jako aprioryczne, należy wspo-
mnieć o Krytyce praktycznego rozumu23. W dziele tym Kant zauważa, że 
prawo moralne działa wbrew naszym skłonnościom: „Wszystkie bez wyjątku 
skłonności (jeśli dają się one powiązać w jaki taki system, wtedy zaspoko-
jenie ich zwie się własną szczęśliwością) to egoizm (solipsismus)”24. Egoizm, 
przedstawiony tu jako po prostu dążenie do szczęścia, można potraktować 
jako odpowiednik instynktu aspołecznego i wtedy wola jako kierowana pra-
wem moralnym odpowiada instynktowi społecznemu. Analogia ta sprawia, 

21 Zob. H. Williams, Kant’s Political Philosophy, Oxford 1983, s. 8.
22 A.W. Wood, Unsociable Sociability: Th e Anthropological Basis of Kantian Ethics, „Philosophical 

Topics”, vol. 19, no. 1, 1991, s. 326.
23 Zwraca na to uwagę w swoim eseju o Kancie Allen W. Wood. Zob. tenże, Kant’s Philosophy of 

History [w:] P. Kleingeld (ed.), Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, 
and History, New Haven–London 2006, s. 243–262.

24 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, (V:73), [III:398].
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że wracamy znowu na chwilę do złożenia, jakim jest „nietowarzyska towa-
rzyskość”. W cytowanym fragmencie Kant przyznaje, iż nie wie, jak wytłu-
maczyć podporządkowanie woli prawu moralnemu. 

To bowiem, w jaki sposób prawo samo przez się i bezpośrednio może być 
racją determinująca wolę (co stanowi przecież istotę wszelkiej moralności 
[aller Moralität]), dla ludzkiego rozumu przedstawia problem nie do roz-
strzygnięcia, jednoznaczny przy tym z następującym: w jaki sposób możliwa 
jest wolna wola25.

Nie znamy powodu, dla którego człowiek poddaje się „terrorowi” prawa. 
Nie wiemy także, dlaczego człowiek podporządkowuje swój naturalny 
egoizm skłonności społecznej. Paradoksalnie owa bezradność wyrażona 
przez Kanta w Krytyce praktycznego rozumu, dzięki wprowadzeniu pojęcia 
„zamysł przyrody”, nie stanowi problemu we wcześniejszej Idei powszech-
nej historii w aspekcie kosmopolitycznym.

Zamysł przyrody to, można by powiedzieć, tajemniczy ład tkwiący 
w naszych ludzkich działaniach. Mimo że jednostka nie działa według jakie-
goś z góry określonego planu, mimo że koncentruje się na własnych, indy-
widualnych zadaniach, suma ludzkich działań, o ile rozważymy je w skali 
gatunku, wydaje się przebiegać „jak gdyby” według jakiegoś planu. Plan 
ów można określić jako „zamysł przyrody” w tym sensie, że „jak gdyby” 
przyroda wszystko to zaplanowała. Zaplanowała, czyli tak ukształtowała 
człowieka, że pomimo swojego egoizmu realizuje on globalny plan zwią-
zany z postępem ludzkości jako całości. Czyli zamysł przyrody to tyle, co 
powiedzieć: nie wiemy, jaki jest sens rozwoju człowieka jako gatunku, ale 
wiemy, że jako całość jest on w jakiś sposób uporządkowany i ku czemuś 
zmierza. Co więcej, część tego ładu przyrody tkwi w nas samych i sta-
nowi bardzo istotny element konstrukcji człowieka jako istoty społecznej.

Wróćmy do pytania o empiryczny, czy aprioryczny, charakter całego 
pojęcia „towarzyska nietowarzyskość”. Henry Allison, w przeciwieństwie 
do przedstawionych autorów, wydaje się potwierdzać tezę o empirycznym 
charakterze „nietowarzyskiej towarzyskości”, dodatkowo zauważając, że 
naturalny (w sensie: zjawiskowo-przyrodniczy) charakter tego pojęcia 

25 Tamże, (V:72), [III:397–398].
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można potraktować bardziej współcześnie jako produkt ewolucji, co jest 
w zasadzie tożsame z określeniem „empiryczny” w języku Kanta.

 Myślę, że to oczywiste, iż „nietowarzyska towarzyskość” pokazuje z gruntu 
empiryczny charakter ludzi i myślę, że jest również jasne, według Kanta, iż 
taki właśnie charakter powinien zostać człowiekowi przypisany. Jest to funkcją 
skłonności zła w jego rozumieniu (skłonności do podporządkowania motywa-
cji moralnych tym, które wynikają z miłości własnej). To sprawia, że można 
uznać naszą „nietowarzyską towarzyskość”, jak coś należy przypisać naturze 
ludzkiej, zamiast traktować ją jako element czysto naturalistyczny, albo jako 
społecznie i biologicznie uwarunkowaną cechę, być może niefortunny pro-
dukt uboczny naszego rozwoju ewolucyjnego26.

Mamy tu więc do czynienia z pewnym kompleksem problemów. Jak to 
zostało podkreślone wcześniej, „nietowarzyska towarzyskość” jest zasadni-
czo empirycznym pojęciem, co zgadza się z tezą Allisona. Dlaczego zatem 
pojawiają się jej aprioryczne elementy? Otóż, nie wycofując się z tezy o empi-
rycznym charakterze pojęcia „nietowarzyskiej towarzyskości”, jeśli chcemy 
wyjaśnić niejako noumenalne źródło pewnych zachowań (zwłaszcza w obrę-
bie nietowarzyskości – egoizmu), musimy sięgnąć do sfery apriorycznej właś-
nie. Po prostu ogląd empiryczny wyjaśnia nam tak mało, że niezbędne jest 
sięganie po terminy-protezy takie jak „zamysł przyrody”. Stąd też zasadniczo 
„nietowarzyska towarzyskość” rozstrzyga się na poziomie empirycznym, 
ale korzenie pewnych zachowań sięgają poziomu apriorycznego. W taki 
sposób poniekąd rozważa tę sytuację Wood, tworząc dosyć zaskakującą 
konstrukcję empirycznych podstaw apriorycznej etyki. Możliwe jest jesz-
cze jedno rozwiązanie. „Nietowarzyską towarzyskość” można rozumieć 
jako pojęcie polityczne i stąd będące złożeniem elementów pochodzących 
zarówno ze sfery przyrody, jak i wolności. „Nietowarzyskość” jest w tym 
ujęciu częścią świata przyrody o charakterze raczej biologicznym. W głę-
boko uporządkowanym uniwersum Kanta tak rozumiana przyroda ma 
nawet – jako element empiryczny – racjonalny i w pewien sposób celowy 
charakter. „Towarzyskość” stanowi zaś czynnik moralny, aprioryczny, 
wynikający z założeń przed-doświadczalnych.

26 H.E. Allison, On the Very Idea of a Propensity of Evil [w:] Essays on Kant, Oxford 2012, s. 108
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Przejdźmy do podsumowania. Jak zatem można w szerokiej perspekty-
wie określić niespołeczno-społeczny charakter człowieka? Jako niezwykle 
wnikliwą obserwację dotyczącą charakteru natury ludzkiej w kontekście 
ludzkich predyspozycji do życia społecznego. Wydaje się, że konkluzja 
Kanta jest następująca: to nie społeczny charakter człowieka umożliwia mu 
życie we wspólnocie, i nie jego egoizm sprawia, że szuka on towarzystwa 
innych ludzi. Sensowny układ tworzą obydwie te cechy. Dopiero zrówno-
ważenie egoizmu i instynktu społecznego tworzy układ umożliwiający 
skonstruowanie sensownej społeczności, bo:

wyłącznie w społeczeństwie, i to tylko takim, w którym panuje największa wol-
ność, czyli wolność łącząca się z powszechnym antagonizmem jego członków 
przy równoczesnym jak najdokładniejszym wyznaczeniu granic owej wolno-
ści po to, by mogła ona istnieć wraz z wolnością innych – ponieważ, powta-
rzam, przyroda tylko w takim społeczeństwie może osiągnąć swój najwyższy 
cel, a mianowicie rozwinięcie wszystkich ulokowanych przez nią w rodzaju 
ludzkim zadatków, a jednocześnie chce ona, by ludzkość sama osiągnęła ów 
cel, jak i wszystkie inne cele swego przeznaczenia, więc najważniejszym zada-
niem postawionym przed ludzkim rodzajem przez przyrodę musi być społe-
czeństwo, w którym wolność przy respektowaniu praw zewnętrznych w jak 
największym stopniu łączy się z nieodpartym przymusem, tzn. w pełni spra-
wiedliwy ustrój obywatelski27.

Pewnego rodzaju wątpliwości budzi pojawiająca się w wizji Kanta nieści-
słość. Z jednej strony mówimy o zrównoważonym wpływie czynników 
aspołecznego i społecznego na człowieka, z drugiej sam Kant wyraźnie 
pisze o stopniowym rozwoju człowieka, który działając pod wpływem 
samego egoizmu, stopniowo dochodzi do postawy dobrowolnego i świado-
mego poddania się prawu. „W efekcie patologiczna, wymuszona zgoda na 
związek ze społeczeństwem przeobrazi się w końcu w moralną jedność”28. 
Czy zatem chodzi o zmieniający się wpływ czynników aspołecznego i spo-
łecznego? Działalność człowieka pod wpływem czystego egoizmu nie może 
prowadzić do żadnych efektów w skali gatunku. Z drugiej strony rozwój tak 

27 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII: 22), [VI:35–36].
28 Tamże, (VIII:21), [VI:35].
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rozumianej ludzkości, w związku ze stale rosnącym wpływem czynnika spo-
łecznego, musiałby doprowadzić do stanu społeczeństwa totalnego, w którym 
znika wszelka indywidualność. Wydaje się, że sam Kant nie dostrzegł wagi 
stworzonego przez siebie pojęcia. Świadczyć o tym może chociażby fakt, że 
w zasadzie nie wrócił już do swojego pomysłu. Pewnego rodzaju rozwiąza-
niem, niezaproponowanym przez samego fi lozofa, może być jednak sche-
mat, wedle którego zmienny wpływ czynników: aspołecznego i społecznego, 
następuje do pewnych wartości brzegowych. To znaczy zawsze występują 
dwa czynniki, tyle że w jednej skrajnej postaci wpływ aspołeczności jest 
bardzo duży, a czynnika społecznego niewielki, zaś w drugiej przeciwnie.

Pewnego rodzaju wskazówkę dotyczącą cennych tu dla nas szczegó-
łów znajdujemy ponownie w Metafi zycznych podstawach nauki o cnocie. 
Kant pisze tam o przyjaźni, a konstrukcja, którą przedstawia, przypomina 
tę znaną z „nietowarzyskiej towarzyskości”, z tym jednak dodatkowym 
zastrzeżeniem, że miarą niestałości relacji przyjaźni, prowadzącą do zna-
nego z „nietowarzyskości” przyciągania i odpychania, jest niski poziom 
zaprzyjaźnionych jednostek. Można stąd wysnuć analogię, że „nietowarzy-
ska towarzyskość” to element niedojrzałości człowieka i jako taka powinna 
zniknąć, gdy zamiast uczuciami zacznie się on kierować zasadami. W roz-
budowanym opisie sytuację tę Kant przedstawia następująco:

Jakkolwiek słodka jest świadomość przyjaciół, że jeden z nich posiada dru-
giego, tak iż niemalże stapiają się w jedną osobę, to jednak przyjaźń jest rów-
nocześnie czymś tak delikatnym (teneritas amicitiae), że jeśli opiera się ją na 
samych uczuciach, a za podstawę tej wzajemnej sympatii i oddania nie przyj-
muje się zasad lub reguł, które zapobiegają spoufaleniu i ograniczają wzajemną 
miłość przez wymagania szacunku, wówczas ani chwilę nie jest ona wolna od 
niebezpieczeństwa kryzysów29.

Na koniec możemy się posłużyć metaforą użytą przez samego Kanta. W tezie 
piątej Idei powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym pojawia się 
niezwykle sugestywny obraz społeczeństwa jako lasu:

Jest to jak w przypadku drzew w lesie, które właśnie dlatego, że każde z nich 
próbuje drugiemu odebrać powietrze i słońce, słońca i powietrza poszukiwać 

29 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI: 471), [V:598].
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muszą ponad sobą, a w efekcie rosną pięknie i równomiernie, podczas gdy te, 
które [mają dość miejsca, by] swe gałęzie wypuszczać swobodnie, bo rosną 
z dala od innych [drzew], rosną skarlałe, krzywe i pochyłe. Wszelka kultura 
i sztuka, będące ozdobą ludzkości – najpiękniejszy porządek obywatelski, są 
owocami aspołeczności, która sama z siebie zmusza do dyscypliny i w ten 
sposób, poprzez wymuszoną umiejętność, przyczynia się do pełnego rozwoju 
zalążków danych przez naturę30.

Można więc powiedzieć, że ostatecznie Kant widzi określoną rolę właśnie 
aspołeczności jako czynnika mobilizującego do rozwoju. Co prawda dodaje 
później, że: „z drewna tak krzywego jak to, z którego jest zrobiony człowiek, 
nie można wystrugać nic prostego”31. Metafora lasu mówi nam, że mamy być 
ograniczeni, aby temu ograniczeniu próbować się przeciwstawić. Fizyczność 
jest ograniczeniem, które jednocześnie zmusza nas, aby próbować je prze-
zwyciężyć. Nie możemy jednak przezwyciężać go zbyt mocno, bo popeł-
niamy tak zwany czyn faustowski. Z drugiej strony mamy porażkę Katona 
Młodszego, który popełnia samobójstwo w Uttyce32. Pomiędzy porażką 
Katona a triumfem Fausta znajduje się właściwa przestrzeń kondycji ludz-
kiej (trumf wolności samej w sobie jest jej porażką w świecie zmysłowym, 
triumf przyrody w świecie fi zycznym jest jej porażką w świecie wolności). 
Wracając do metafory lasu, trzeba jeszcze zauważyć, że drzewa na skutek 
naturalnej konkurencji rosną wysokie i proste, ale ów wzrost ma swoją gra-
nicę. Rozwój człowieka jako jednostki również ma swój kres. Wyznacza go 
śmiertelność istot ludzkich. Zgodnie z tym, co mówi Kant, postęp nieomal 
nieograniczony jest udziałem gatunku. Gatunek jednak nie ma zgubnej dla 
człowieka faustowskiej ambicji. Gatunek działa jako rozum rozproszony. Nie 
według planu, ale według schematu racjonalnego w sensie zbiorowości istot 
rozumnych lub wedle swojej natury w sensie zbioru istot żywych.

30 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII:22), [VI:36].
31 Tamże, (VIII:23), [VI:37].
32 Do postaci Katona Młodszego i Fausta odwołała się w notatkach do swojej nienapisanej książki 

Hannah Arendt. W zamierzeniu dzieło to miało być trzecim tomem trylogii Th e Life of the Mind. 
Tematem tego tomu autorka planowała uczynić Kantowską władzę sądzenia w ujęciu politycz-
nym. W ujęciu szerszym miało to być dzieło o fi lozofi i politycznej Kanta. Zob. H. Arendt, Lectu-
res on Kant’s Political Philosophy, s. II, Chicago 1982. Więcej na temat tkwiącej w tych postaciach 
metaforyce znajdzie czytelnik w: J. Szczepański, Polityczna władza sądzenia, Kraków 2009.
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Rozdział V

Problematyka historyczna

Jeśli chcemy nakreślić Kantowskie rozumienie terminu „historia”, musimy 
sięgnąć do niewątpliwie najważniejszego i najbardziej znanego tekstu fi lo-
zofa z Królewca na ten temat, jakim jest jego opublikowany w 1784 roku na 
łamach czasopisma „Berlinische Monatsschrift ” esej pod tytułem Idee zu 
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht1. Pisze tam Kant:

Jakiego by się nie miało wyrobionego pojęcia wolności woli w aspekcie meta-
fi zycznym, to z pewnością jej przejawy, jakimi są ludzkie uczynki, tak samo 
jak wszystkie wydarzenia w przyrodzie, są określone przez powszechne prawa 
przyrody. Przyczyny owych przejawów mogą być ukryte bardzo głęboko, 
ale historia [Geschichte], która zajmuje się ich opisywaniem, pozwala żywić 
nadzieję, że o ile grę wolności woli będziemy ujmować w niej całościowo, to 
być może dostrzeżemy w jej przebiegu pewną prawidłowość. W ten sposób 
to, co odnośnie do poszczególnych jednostek rzuca się w oczy jako poplątane 
i pozbawione prawidłowości, w stosunku do całego gatunku może zostać 
uznane za nieustanny, choć powolny rozwój jego źródłowych predyspozycji2.

1 Tytuł ten tłumaczono na język polski różnorako. W pierwszym przekładzie autorstwa Bychowca 
z roku 1799 znajdujemy więc: Wyobrażenie do historii powszechnej we względzie kosmopolitycz-
nym, późniejszy przekład Krońskiej z roku 1965 jest już nieco inny: Pomysł do ujęcia historii 
w aspekcie światowym. Zdecydowanie najbliższe oryginału jest tłumaczenie najnowsze, z roku 
2005. W przekładzie M. Żelaznego tytuł brzmi: Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopoli-
tycznym. Budzący wątpliwości przekład weltbürgerlicher jako „kosmopolitczny” został wyjaś-
niony poprzez odwołanie do O porzekadle, (VIII:307 i nast.), gdzie znajdujemy uzasadnienie 
takiej zamiany (zob. I. Kant, Dzieła zebrane, t. VI, Toruń 2012, s. 29).

2 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII:17), [VI:31].
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Zacytowany fragment dosyć dobrze oddaje sposób, w jaki myśliciel rozu-
miał sens terminu „historia”, a właściwie „dzieje”3. Z jednej strony pojęcie 
to ma pewien autonomiczny i nowy wymiar, z drugiej wpisuje się w całość 
systemu Kanta. Mamy więc „przejawy wolnej woli” jako to, co w historii 
daje o sobie znać w postaci czynów poszczególnych osób. Mamy również 
przekonanie autora, że czyny te pozostają częścią świata przyrody, a więc 
niezależnie od „ukrytych głęboko” przyczyn pozostają one częścią zde-
terminowanego świata zjawisk rządzonego prawami. Ludzkie czyny, tak 
czy owak, mające swoje źródło w autonomii woli, nie dają się usystematy-
zować. Ludzkie czyny traktowane jako całość pozwalają żywić nadzieję, 
że dostrzeżemy, właśnie w owej całości, jak pisze Kant, „prawidłowości”. 
Stąd wiedzie prosta już droga do nienazwanego jeszcze wprost pojęcia 
postępu, rozumianego jako „rozwój źródłowych predyspozycji”. W tym 
krótkim fragmencie, którego tezy rozwija autor bardzo konsekwentnie 
w dalszych częściach tekstu, możemy zobaczyć, czym jest historia. Jest 
oglądem w powszechnej, a więc najbardziej ogólnej, gatunkowej perspek-
tywie czynów ludzkich w sensie, w jakim pojawiają się one w zjawiskowym 
świecie. Ogląd w takiej właśnie skali pozwala zauważyć, że gatunek ludzki 
wydaje się pozostawać na stałej drodze postępu. Postęp można wytłuma-
czyć jako realizację z góry przyjętego celu, do którego rozwój ów prowadzi. 
Trzeba w tym kontekście zaznaczyć, że historia w sensie „dziejów” w ujęciu 
Kanta niewiele ma wspólnego z historią w potocznym rozumieniu. Rów-
nież jej historiozofi czny wymiar ma bardzo szczególny charakter. Najlepiej 
i najłatwiej zrozumieć sens sformułowanego przez Kanta pojęcia allgeme-
inen Geschichte w odniesieniu do systemu, który fi lozof z Królewca stwo-
rzył. Tak rozumiana historia jest bowiem mocno osadzona w schemacie: 
natura–wolność4. Ma umowny, opierający się na hipotezie „jak gdyby” 

3 Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy znaczeniami terminów „dzieje” i „historia”. Historia 
(Historie) ma charakter wyłącznie aposterioryczny, w dziejach (Geschichte) dodatkowo pojawia 
się element rozumienia oparty na elementach apriorycznych. Zob. B. Markiewicz, Kant o rewo-
lucji francuskiej [w:] M.J. Siemek (red.), Filozofi a transcendentalna a dialektyka, Warszawa 1994, 
s. 41–42.

4 W takim duchu wypowiada się H. Allison, wprost twierdząc, że początkowy fragment Idei... jest 
określeniem zagadnienia ludzkiej historii (human history) w relacji do kwestii schematu pojęć: 
wolność–przyroda ( freedom-nature problem). Zob. H.E. Allison, Teleology and History in Kant: 
Th e Critical Foundations of Kant’s Philosophy of History [w:] A. Oksenberg Rorty, J. Schmidt 
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charakter, pozwala wreszcie rozpoznać pewne prawidłowości na drodze 
rozwoju gatunku ludzkiego i jest to jej najbardziej autonomiczna rola.

Pomimo oczywistego zakorzenienia pojęcia historii w systemie Kanta 
nie można zignorować wpływu, jaki na jego koncepcje wywarły bieżące 
wydarzenia polityczne. Reagując na dokonujące się na jego oczach wyda-
rzenia, posługiwał się on oczywiście własnym systemem pojęciowym, 
niemniej jednak warto określić historyczne tło tych rozważań. Kant żył 
w okresie bardzo szczególnym i niełatwym do jednoznacznego scharakte-
ryzowania, możemy jednak wskazać dwa zasadnicze etapy, dwa zjawiska 
historyczne, które wywarły na rozważania fi lozofa z Królewca szczególny 
wpływ. Pierwszym punktem odniesienia są rządy Fryderyka Wielkiego 
i gwałtowny wzrost potęgi Prus, drugim – rewolucja francuska.

Fenomen państwa pruskiego okazuje się nie mniej intrygujący niż osoba 
władcy, który owo państwo uosabia. Jak w charakterystyczny dla siebie 
sposób sformułował to Golo Mann: „Państwo pruskie stworzyło się samo. 
Jeśli ktoś woli wyrażenie mniej »mistyczne«: to państwo było dziełem kilku 
królów opętanych przez furię racji stanu oraz ich sług, którzy wykonywali 
rozkazy”5. Wśród „królów” wspomnianych przez niemieckiego historyka 
kluczową pozycję zajmuje interesujący nas Fryderyk II Wielki, król-fi lo-
zof. Za młodu pozostający w cieniu swojego ojca, nie mniej wybitnego 
Fryderyka Wilhelma I, zwanego Soldatenkönig – „królem-sierżantem”. 
Wydaje się, że charakterologicznie ojca i syna na początku różni wszystko. 
Fryderyk Wilhelm nie znosi tego, co „światowe”, jest miłośnikiem armii 
i prostego, wręcz ascetycznego jak na władcę stylu życia. Bezlitośnie tępi 
wszelkie przejawy rozrzutności, nie akceptuje przepychu, dworskich cere-
monii i wszystkiego, co według niego zbędne i kosztowne. Młody Fryderyk 
wydaje się jego przeciwieństwem. Pociągają go nauki, literatura, odpycha 
surowy styl życia ojca. Jak nietrudno się domyślić, tak ostra różnica świa-
topoglądowa musi prowadzić do konfl iktu. Nieakceptujący syna ojciec 
i buntujący się wobec prób zmiany swojej postawy następca tronu tworzą 
iście wybuchową mieszankę. Przełomem staje się próba ucieczki młodego 
księcia od wyznaczonej mu roli pruskiego władcy, próba ucieczki od losu, 

(eds.), Kant’s Ideal for a Universal History with a Cosmopolitan Aim: A Critical Guide, Camb-
ridge 2009, s. 24.

5 G. Mann, Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku, przeł. A. Kopacki, Olsztyn 2007, s. 21.
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któremu jednak uciec nie zdoła. Książę Fryderyk, próbując opuścić Prusy 
i zbiec do Wielkiej Brytanii, zawiązuje spisek, zostaje jednak pojmany 
i uwięziony przez swego ojca w twierdzy Kętrzyn. Pod oknami celi, gdzie 
później przebywa, zostaje stracony jego przyjaciel i główny pomocnik 
Hans Hermann von Katte. Znamienne, że tak zwany rozkaz gabinetowy, 
na mocy którego młody książę zostaje uwięziony, rozpoczyna Fryderyk 
Wilhelm słowami: „Niechaj ginie świat, byleby działa się sprawiedliwość”. 
Słowami tymi posłuży się Kant w sławnym traktacie Ku wieczystemu poko-
jowi z roku 17956.

Fryderyk po zakończeniu kary więzienia otrzymuje dowództwo pułku 
Ruppin i w ramach swego rodzaju rehabilitacji rozpoczyna naukę dowo-
dzenia i administrowania. Czeka na swój czas. Kiedy w roku 1740 wstępuje 
na tron, jest to początek owego fenomenu władzy, który sprawi, że Wolter 
nazwie go Wielkim. Jako król Fryderyk II łączy bowiem w sobie niemoż-
liwe, wydawałoby się, do połączenia talenty: męża stanu, wodza i żołnie-
rza z jednej strony oraz fi lozofa, literata i muzyka z drugiej. Władca ten 
jednak, będący – można powiedzieć – uosobieniem tego, co niemieckie, 
nie mówi w zasadzie po niemiecku! Podstawowym językiem jego konwer-
sacji, korespondencji, a także twórczości literackiej i fi lozofi cznej pozosta-
nie język francuski. W tym kontekście zrozumiałe jest, że fi lozofem, pod 
wpływem którego pozostanie przez całe życie, będzie Wolter.

Polityczne rządy Fryderyka to na początku seria zuchwałych podbo-
jów. Pierwszy z nich, podbój Śląska, rozpoczyna młody władca już siedem 
miesięcy po objęciu tronu. Po zakończeniu tak zwanej wojny śląskiej nastę-
puje 11-letnia przerwa, czas względnie spokojny, poświęcony na reformy 
i rozbudowę armii. Przeciwko Fryderykowi powstaje jednak koalicja: Rosji, 
Austrii, Francji i Saksonii. Rozpoczyna się najdłuższa wojna, jaką toczył 
pruski władca – wojna siedmioletnia. Przełomem w działaniach prze-
ciwko Prusom staje się bitwa pod Rossbach (5 XI 1757). Wtedy to po raz 
pierwszy Fryderyk pokazuje światu swój geniusz dowódczy. Dwudziesto-
tysięczna armia pruska rozbija 40-tysięczną armię francusko-austriacką. 
Ginie 500 pruskich żołnierzy, a po stronie przeciwnej około 10 000. Równy 
miesiąc później dochodzi do drugiej wielkiej potyczki Fryderyka, pod 
Lutynią (5 XII 1757), gdzie również pokonuje dwukrotnie silniejszą armię 

6 Zob. I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII: 378), [VI:366].
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Austrii. Po błyskotliwych zwycięstwach Fryderyk zaczyna jednak ponosić 
porażki, głównie w starciach z wojskami rosyjskimi. Sytuacja staje się tak 
zła, że koniec Prus wydaje się przesądzony, a oblężenie Berlina przez wojska 
rosyjskie jest tylko kwestią czasu. I właśnie wtedy umiera caryca Elżbieta, 
a jej następca Piotr III Romanow, jako germanofi l, zawiera w 1762 roku 
pokój z Prusami, ogłaszając się ponadto ich sprzymierzeńcem. Ten nagły 
zwrot przejdzie do historii pod nazwą „cudu domu brandenburskiego”. 
Po tym wydarzeniu koalicja antypruska rozpada się, a Prusy wracają do 
stanu sprzed wojny, to znaczy ani nie zyskują, ani nie tracą terytoriów, 
Austria natomiast ostatecznie uznaje fakt zdobycia Śląska.

Po okresie aktywności militarnej oddaje się Fryderyk reformie pań-
stwa, które doprowadza do szczytowej formy, co z jednej strony okre-
ślone zostaje jako „oświecony absolutyzm”, z drugiej zaś jako „państwo 
prawa”. W tym kontekście relacja Kanta i Fryderyka przywodzi na myśl 
inny związek, który jest znany z historii – Arystotelesa i Aleksandra Mace-
dońskiego, również zwanego Wielkim. Oczywiście Kant nie utrzymywał 
osobistych kontaktów z Fryderykiem, nie był jego wychowawcą. Chodzi 
tu raczej o podobną sytuację, w której fi lozof, nieobojętny na sprawy poli-
tyczne, ma przed oczyma współczesny sobie fenomen genialnego władcy. 
Jeśli fi lozof ten chciałby nawet sformułować teorię polityczną o charakterze 
marginalizującym lub wręcz potępiającym jednowładztwo, nie może tego 
zrobić, bo „przyroda”, jak by to powiedział Kant, konfrontuje go z zadzi-
wiającym geniuszem człowieka zmieniającego bieg historii. Jak bardzo 
nie potrafi ł się oprzeć geniuszowi Aleksandra Arystoteles, możemy zoba-
czyć w jego Polityce, w której będąc skłonnym odrzucić jednowładztwo, 
ugina się jednak przed obezwładniającą siłą jego przykładu. Kant podob-
nie, nie ma wyjścia. Choć ideałem, ku jakiemu zmierza postęp, jest repub-
lika, myśliciel uznaje geniusz oświeconego władcy i bez ironii obwieszcza 
w eseju Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, opublikowanym jesz-
cze za życia panującego, iż wiek XVIII należy nazwać „wiekiem oświece-
nia” lub „stuleciem Fryderyka”7. Bardzo mocne to słowa. Można je inter-
pretować tylko w jeden sposób. Fryderyk jest uosobieniem oświecenia. 
Inny znany fragment mający u swych podstaw doświadczenie rządów pru-
skiego króla to biblijny cytat, którym posłużył się Kant, opisując relacje 

7 Zob. tenże, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII: 40), [VI:52].

Szczepanski_2.indd   95 2017-05-31   08:53:22



Rozdział V96

pomiędzy moralnością i polityką. „Polityk powiada: »bądźcie roztropni 
jak węże«, a moralność dodaje (jako warunek ograniczający): »i niewinni 
jak gołębice«”8. Przywołany przez Kanta obraz to jako żywo Fryderyk we 
własnej osobie. Jako credo przedkłada „roztropność węża”, ograniczany 
jest jednak „łagodnością gołębicy”.

Końcówka życia Fryderyka to czas, gdy otrzymuje on przydomek „fi lo-
zof z Sans-Souci”. W wybudowanym przez siebie pałacyku na terenie Pocz-
damu, nazwanym nieco ironicznie Sans-Souci (fr. „bez trosk”), spędza 
ostatnie lata życia. To czas reform i „konserwowania” militarnych zdoby-
czy. Czas, kiedy ugruntowana zostaje legenda pruskiego władcy.

Po śmierci Fryderyk, pomimo wyrażonego w testamencie życzenia, 
nie został pochowany na najwyższym z tarasów Sans-Souci w otoczeniu 
mogił swoich psów. Jego skromny grób, który miał być wyrazem zawartych 
w testamencie słów: „żyłem jak fi lozof i jak fi lozof chcę być pochowany”, 
pozostał pusty. Po uroczystym pogrzebie trumna z ciałem Fryderyka spo-
częła w kościele garnizonowym w Poczdamie, skąd z obawy przed Armią 
Czerwoną została ewakuowana pod koniec II wojny światowej. Ostatecz-
nie Fryderyk spoczął w wybranym przez siebie miejscu po zjednoczeniu 
Niemiec w 1991 roku.

Wróćmy do twórczości fi lozofi cznej władcy. Za jedno z jego najwięk-
szych osiągnięć należy uznać esej Antimachiavel z roku 1739. Tekst ten 
ukończył Fryderyk niespełna rok przed objęciem rządów (w 1740 r.). Jest 
to w istocie komentarz, rozdział po rozdziale, do słynnego Księcia. Tekst 
napisany po francusku często przywołuje się jako wyraz swoistej fi lozofi i 
politycznej, w którą uzbrojony, Fryderyk obejmował tron. Wbrew temu, 
co często pisze się na temat tego tekstu, oddaje on dosyć dobrze stosunek 
monarchy do kwestii sprawowania władzy. W komentarzu do najważ-
niejszego fragmentu Księcia, rozdziału XV, w którym Florentczyk zawarł 
przekonanie o tak zwanym realnym charakterze władzy, Fryderyk pisze, 
co następuje:

Machiavelli posuwa się jeszcze dalej, twierdząc, że nie można być bez narażenia 
się na zgubę zupełnie dobrym na tym świecie, jako że ród ludzki jest tak bar-
dzo zbrodniczy i zepsuty. Ja zaś powiem, że właśnie, aby nie ulec zgubie, trzeba 

8 Tenże, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII: 370), [VI:359].
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być dobrym i roztropnym. Zbrodniarze będą bać się was i szanować, a ludzie, 
królowie także tak, jak wszyscy inni, nie są zazwyczaj ani całkiem dobrymi, 
ani całkiem złymi; lecz i źli i dobrzy i obojętni wszyscy zgodnie szanować będą 
księcia potężnego, sprawiedliwego a zręcznego9.

Warto zauważyć, że powyższy fragment stanowi ciekawe nawiązanie do 
koncepcji nietowarzyskiej towarzyskości przedstawianej przez Kanta w Idei 
powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym. Fryderyk, odnosząc 
się w nim do najistotniejszej koncepcji Machiavellego, koryguje ją tylko 
nieznacznie: pamiętając o realnym charakterze władcy, nie należy zapo-
minać, że również dobro jest orężem, po który sięga książę. Na pytanie, 
jaki powinien być ów władca, Fryderyk odpowiada: „silny, sprawiedliwy 
i utalentowany”.

Reformatorska działalność Fryderyka lepiej chyba pokazuje skalę jego 
talentu niż operacje militarne. Reformy, które przeprowadza, nie mają pre-
cedensu we współczesnej mu Europie, a ich zasięg, jak się dzisiaj uważa, 
zatrzymuje widmo ewentualnej rewolucji w Prusach. Najdonioślejsze spo-
śród jego działań to reforma prawa. Również tu otrzymuje Kant nieprze-
ciętne wydarzenie jako coś, czemu musi sprostać. Fryderyk, popierając 
działania swojego ministra Samuela von Cocceji, dokonuje ujednolicenia 
pruskiego prawa poprzez, opublikowany już po jego śmierci, Corpus Iuris 
Fridericianum. To imponujące dzieło zawiera ponad 20 000 paragrafów 
obejmujących swym zasięgiem wszystkie aspekty życia pruskiego podda-
nego. Przeprowadzona na taką skalę kodyfi kacja nie może pozostać nie-
zauważona przez fi lozofa, który przykładał tak wielką wagę do jawności 
reguł. Znamienne w tym kontekście wydaje się nazwanie króla pruskiego 
przez Kanta „najwyższym sługą państwa”10, przy czym nie jest to bynaj-
mniej chwyt retoryczny autorstwa i pomysłu fi lozofa z Królewca. Takim 
sformułowaniem posługuje się sam Fryderyk w swoim Antimachiavelu11.

Literalnie Kant wspominał Fryderyka w swoich pismach zaledwie kilka 
razy. Zadedykował mu rozprawę Powszechna historia naturalna i teoria 

9 Cytat stanowi kompilację wersji Anti-Machiavella w wydaniu Van Durena i Voltaire’a; Fryde-
ryk II, Anti-Machavel, przeł. Cz. Nanke [w:] N. Machiavelli, Książę / Fryderyk II Król Pruski, 
Anti-Machiavel, Lwów-Warszawa 1920, s. 151–152.

10 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:352), [VI:342].
11 Zob. I. Kant, Dzieła zebrane, t. VI, s. 488.
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nieba z roku 175512, a także wspomniał go w znanym fragmencie Czym 
jest oświecenie?, pisząc o wieku XVIII jako „stuleciu Fryderyka”, co miało 
być synonimem „epoki Oświecenia”. Zwłaszcza to drugie sformułowanie 
prowadzi do jednoznacznego wniosku: Kant postrzegał Fryderyka jako 
geniusza politycznego. Geniusz to kategoria osobna. Jak wytłumaczyć 
pewną apodyktyczność działań takiej osoby? Jak usprawiedliwić działa-
nia na granicy prawa, zmieniające prawo lub wręcz je łamiące? Wydaje się 
o tym mówić fragment Krytyki władzy sądzenia:

Wytwór geniusza [...] nie jest przykładem do naśladowania [...], lecz dla kon-
tynuowania przez innego geniusza, u którego w efekcie budzi się uczucie jego 
własnej oryginalności [pozwalającej] na takie korzystanie z wolności od przy-
musu reguł w sztuce, że sztuka sama zyskuje przez to nową regułę [...]. Jeśli 
jednak uczeń kopiuje wszystko, łącznie z tym, co jest brzydkie, a co geniusz 
musiał dopuścić tylko dlatego, że nie dało się ono pominąć bez uszczerbku 
dla idei, naśladowanie staje się małpowaniem. Odwaga [takiego dopuszczania 
brzydoty] jest u geniusza zasługą. Pewna śmiałość wyrazu oraz w ogóle odej-
ście od zwykłej reguły są u geniusza czymś stosownym, ale bynajmniej nieza-
sługującym na naśladownictwo. Same w sobie zawsze pozostają one bowiem 
błędem, którego należy starać się usunąć, ale który stanowi poniekąd przy-
wilej geniusza, gdyż to, co w rozmachu jego ducha jest nie do naśladowania, 
mogłoby na skutek trwożliwej ostrożności ucierpieć13.

Geniusz wydaje się więc specyfi cznym wyjątkiem. Wyjątkiem, którego 
działalność nie niesie z sobą zmiany reguł dla wszystkich innych. Jego 
postępowanie jest ryzykowne, ale akceptowalne ze względu na korzyści, 
jakie przynosi. Łamanie reguł (nieznaczne), dopuszczalne w przypadku 
geniusza, wkrótce wystąpiło na wielką skalę w związku z wydarzeniami 
rozpoczynającymi się we Francji.

Drugim wspomnianym już wydarzeniem historycznym, które wstrząs-
nęło Kantem, była rewolucja francuska. Punktem wyjścia dla wydarzeń 
z lipca 1789 roku była struktura grup społecznych. Duchowieństwo i ary-
stokracja stanowiły 3% społeczeństwa, i tak zwany stan trzeci, czyli wszyscy 

12 Zob. tenże, Powszechna historia naturalna i teoria nieba, (I:217), [I:197].
13 Tenże, Krytyka władzy sądzenia, (V:318), [IV:197].
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pozostali – 97% procent ogółu obywateli. W Stanach Generalnych, orga-
nie doradczym króla, rozdzielano jednak wpływy według klucza istnienia 
wspomnianych grup, nie według klucza ich liczebności. A zatem wpływ 
na to, i tak bardzo okazjonalnie zwoływane, ciało doradcze wynosił po 
1/3 głosów dla każdego ze stanów, według liczby przysługujących każdej 
z grup przedstawicieli. W tej sytuacji duchowieństwo i szlachta mogły 
przegłosować właściwie każdą decyzję. Ostatecznie do wybuchu rewolu-
cji w 1789 roku doprowadziło kilka niekorzystnych zbiegów okoliczności. 
Ostra zima 1788/1789 spowodowała nieurodzaj, pożyczki, jakich król fran-
cuski udzielił walczącym w Ameryce konfederatom, ogołociły skarbiec. 
Zdesperowana ludność wszczęła zamieszki spowodowane biedą i bra-
kiem chleba. Bezpośrednim impulsem do wybuchu stało się też odwoła-
nie uwielbianego przez lud, i będącego przedmiotem nadziei na reformy, 
ministra von Neckera.

Kryzysowa sytuacja sprawia, że król pod naciskiem poddanych decyduje 
się na zwołanie Stanów Generalnych. Początkowo dosyć płynnie przebie-
gające obrady w którymś momencie stanęły w martwym punkcie. Ducho-
wieństwo i szlachta, nie mogąc przekonać stanu trzeciego do przyjęcia 
bardziej umiarkowanej postawy, samowolnie zadecydowały o zawiesze-
niu obrad. Przedstawiciele stanu trzeciego przybyli nazajutrz na miejsce 
obrad, ale zastali zamknięte drzwi. Zebrali się więc w sali do gry w piłkę 
i przysięgli, że nie ustąpią, dopóki nie zostanie uchwalona nowa konstytu-
cja. W ten sposób ukonstytuowało się Zgromadzenie Narodowe. Jednym 
z głównych przedstawicieli tej nowej reprezentacji stanu trzeciego, uzupeł-
nionego o przedstawicieli pozostałych stanów, został Maximilian Robes-
pierre. Moment to znaczący i warto zatrzymać się przy nim nieco dłużej. 
Rozpatrując bowiem kwestie legalności działań podjętych w czasie rewolu-
cji francuskiej, w sensie ich poprawności, na gruncie jurydycznym musimy 
zwrócić uwagę na doniosłość uczynionego tutaj kroku. Otóż, jeśli traktu-
jemy rewolucję w ogóle jako zerwanie istniejącego porządku prawnego, 
a tak będzie ją traktował Kant14, to do takiego zerwania dochodzi właśnie 
w momencie przerwania obrad Stanów Generalnych, a nie w trakcie tylu 
głośnych wydarzeń, które nastąpią w okresie późniejszym. Co takiego się 
stało? Zyskujący na znaczeniu, ale wciąż jeszcze tylko doradczy organ objął 

14 Zob. tenże, Metafi zyka moralności, (VI:340), [V:444].

Szczepanski_2.indd   99 2017-05-31   08:53:22



Rozdział V100

de facto pełnię władzy, sięgając do osławionej formuły „ludu” jako podstawy 
i fundamentu władzy politycznej. Wskazana wcześniej reprezentatywność 
stanu trzeciego, który zdecydował o uczynieniu tego kroku, jest tutaj abso-
lutnie nieprzypadkowa. Ukonstytuowanie się Zgromadzenia Narodowego 
to tak naprawdę w poprzedzającym ową proklamację kroku ponowne prze-
kazanie władzy w ręce narodu, który w znanej z amerykańskiej konsty-
tucji formule we the people wskazuje właściwe odniesienie źródeł władzy 
politycznej i odbiera władzę suwerenną z rąk króla. Historia zostaje w tym 
punkcie niejako cofnięta i doskonale znana już przedstawicielom burżua-
zji formuła umowy społecznej zostaje przyjęta jako nowa podstawa władzy 
politycznej, cała reszta jest już tylko konsekwencją tego kroku.

Wróćmy do postaci Robespierre’a. Jak na ironię, on sam już jako 17-latek 
zetknął się z Ludwikiem XVI. Był zdolnym uczniem wyróżniającym się 
bardzo dobrą znajomością języków klasycznych i został wytypowany 
w 1775 roku do przywitania w języku łacińskim nowej pary królewskiej. 
Rzecz działa się w Paryżu w Liceum Ludwika Wielkiego (najbardziej elitar-
nej szkole Paryża). Robespierre’a wybrano do tego zaszczytnego występu 
spośród 500 uczniów. Z powodu złej pogody para królewska nie wysiadła 
nawet z karety, a młody Maximilian przemawiał na deszczu do zamknię-
tych drzwi pojazdu. Ten symboliczny obrazek braku uważności we wsłu-
chiwaniu się w głos poddanych pozostał zapewne na długo w pamięci 
Robespierre’a i stanowił symboliczną metaforę stosunków między pod-
danymi i władcą.

W lipcu 1789 roku armia królewska, chcąc zapanować nad coraz bardziej 
gorącą atmosferą, spowodowaną buntem ludu, otoczyła Paryż. Ludność, 
przygotowując się do obrony, zabrała broń z arsenałów, nie miała jednak 
prochu. Ten znajdował się w Bastylii. 14 lipca wzburzenie ludu osiągnęło 
apogeum. Symbolem buntowników stała się kokarda w paryskich barwach, 
niebieskim i czerwonym, rozdzielonych białym – kolorem Burbonów.

W krwawy i okrutny sposób lud obszedł się z załogą Bastylii, która 
poddała się pod warunkiem, że będzie mogła bezpiecznie opuścić twier-
dzę. Już wtedy spirala przemocy została uruchomiona. Odciętą głowę 
zaszlachtowanego dowódcy Bastylii Deloneya obnoszono triumfalnie po 
Paryżu. Od samego początku przemoc była akceptowana przez pragnący 
zemsty lud, ale również przez przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego. 
Skalę gniewu i gromadzonych latami emocji pokazuje akt symbolicznego 
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rozebrania Bastylii. Potężna kamienna twierdza została rozebrana bez 
użycia materiałów wybuchowych. Mit rewolucyjny mówi, że spontanicz-
nie, sceptycy uważają, że dla zysku.

Jednym z pierwszych aktów prawnych Zgromadzenia Narodowego w reak-
cji na te wydarzenia było uchwalenie (26 VIII) Deklaracji praw człowieka 
i obywatela. W sensie prawnym, mimo zerwania ciągłości starego systemu, 
nieomal natychmiast pojawił się nowy. Władza, jak już wspomniano, tra-
fi ała w ręce ludu, czyli formalnie stanu trzeciego. Pomimo tych wszystkich 
wydarzeń dwór królewski wydawał się nie zauważać całej sytuacji. Wersal 
był oddalony o około 20 kilometrów od miasta i de facto pozostawał wzglę-
dem niego w izolacji. W październiku 1789 roku na skutek różnych czyn-
ników (plotek, ruchów wojsk królewskich, być może z inspiracji samych 
przywódców rewolucji) pojawiła się, naturalna właściwie, idea marszu na 
Wersal. Miał to być kolejny po zburzeniu Bastylii symboliczny akt niszcze-
nia starego porządku. 5 października o świcie rozległo się głośne bicie dzwo-
nów, gniew ludu znowu został spotęgowany przez głód i obojętną postawę 
dworu. Być może już wtedy wskazywano dwór i króla jako przyczynę wszel-
kich nieszczęść, łatwe wydawało się też skierowanie tego gniewu na Wer-
sal. Formalnie lud ruszył złożyć skargę, ale przy takiej skali emocji właś-
ciwy cel wydawał się aż nadto jasny. Słynne słowa Marii Antoniny nigdy nie 
padły nie dlatego, że była jakoś wyczulona na potrzeby ludu. Ona w ogóle 
jego problemów nie znała. Powiedzonko o jedzeniu ciastek zamiast chleba 
pochodzi z Wyznań Jana Jakuba Rousseau. Autor opowiada, jak w czasie 
pobytu w domu pana de Mably kradł jego wino („zapałałem skłonnością do 
pewnego gatunku białego wina, nader smakowitego”), nie miał jednak co 
do niego zjeść („na nieszczęście, nigdy nie umiałem pić bez jedzenia”). Nie 
mógł ukraść chleba, kupić go się wstydził („czyż można sobie wyobrazić, aby 
piękny pan, ze szpadą przy boku [czyli Rousseau], wchodził do piekarza po 
kawałek chleba?”). Przyszło mu do głowy, że może kupić u cukierników coś 
wytworniejszego. I tu właśnie pojawia się interesujący nas cytat: „Wreszcie 
przypomniałem sobie sposób pewnej księżniczki, która usłyszawszy skargi, 
iż chłopi nie mają chleba, odpowiedziała: »Czemuż nie jedzą biszkoptów?«”15.

Ludwik XVI pod naporem ludu zgodził się podpisać Deklarację praw. 
Mimo to tłum, jak nietrudno się domyślić, nie tylko nie wrócił do Paryża, 

15 J. J. Rousseau, Wyznania, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 217.
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ale jeszcze się powiększył. 6 października rano liczył już około 20 000 
ludzi. Kolejnym krokiem było żądanie przeprowadzki pary królewskiej do 
Paryża. Król nie zareagował, co lud odebrał jako odmowę, wobec czego 
ruszył na pałac. Po wdarciu się do środka zażądano krwi. W tłumie prym 
wiodły paryskie sprzedawczynie ryb, kobiety silne, wyposażone w długie 
noże, ich narzędzie pracy. Zabito gwardzistów, a ich głowy zatknięte na 
pikach obnoszono po pałacu. Szukano Marii Antoniny, na której skupił 
się cały gniew. Król w sytuacji bez wyjścia zgodził się na przeprowadzkę. 
Tłum w wielkim pochodzie wiózł parę królewską do Paryża. Pochodowi 
towarzyszyły wozy z mąką i zbożem zabranymi z pałacu oraz nadziane na 
piki głowy królewskich gwardzistów. Para królewska po przeprowadzce 
do Paryża była właściwie więźniami ludu. Francja formalnie i realnie stała 
się monarchią konstytucyjną. Głównym rozgrywającym okazał się Robes-
pierre, przywódca jakobinów, czyli stronnictwa zbierającego się w dawnym 
klasztorze Dominikanów przy ulicy Saint Honore (jakobinami nazywano 
paryskich dominikanów, ponieważ dawniej rezydowali przy ul. św. Jakuba). 
Dopuszczenie do władzy jakobinów w 1791 roku to świadome posunięcie 
Ludwika XVI, który liczył na to, że rządy radykałów (za jakich uchodzili) 
doprowadzą do zniszczenia przywódczego ciała rewolucji.

Wobec systematycznie malejącej władzy króla i Kościoła Ludwik XVI 
zdecydował się na ucieczkę i walkę o władzę z udziałem sojuszniczej Austrii 
(z rodziny austriackich Habsburgów pochodziła Maria Antonina). 20 czerwca 
1791 roku król i królowa w przebraniu służących opuścili Paryż. W mia-
steczku Varenne, tuż pod granicą austriacką, parę królewską rozpoznano 
i ujęto. Król został uznany za zdrajcę narodu. Teraz już naprawdę stał się 
więźniem, a Robespierre przejął pełnię władzy. Król mógł się spodziewać 
właściwie już tylko egzekucji. Chociaż brzmi to makabrycznie, śmierć przez 
ścięcie, rozpowszechniona w czasach rewolucji (gilotynowanie było de facto 
ścięciem), stanowiła dowód egalitarnych dążeń ludu. Do tej pory był to 
rodzaj egzekucji zarezerwowany dla szlachty (najczęściej za pomocą miecza, 
później topora). Przedstawicieli stanów niższych tracono w inny sposób.

W 1792 roku zgromadzenie wypowiedziało wojnę Austrii, chcąc prewen-
cyjnie zażegnać widmo kontrrewolucji. Rozpoczęła się wojna, do której po 
stronie Austrii stanęły Prusy. 10 sierpnia 1792 roku na skutek ultimatum 
postawionego przez księcia Brunschwiga, iż w razie gdyby para królew-
ska doznała zniewagi, Paryż zostanie zniszczony, podburzony przeciwko 

Szczepanski_2.indd   102 2017-05-31   08:53:22



Problematyka historyczna 103

władcy tłum ruszył na pałac Tuileries, paryską siedzibę Ludwika i Marii 
Antoniny. W sytuacji zagrożenia król oddał się pod opiekę Zgromadzenia 
i tego samego dnia został zdetronizowany. Powstała Republika. Wtedy też 
(25 IV 1792) zaczęto używać gilotyny. Niedługo po tych wydarzeniach kraj 
pogrążył się w chaosie na skutek walk stronnictw politycznych licytują-
cych się w radykalizmie, a także na skutek przegrywanych bitew w wojnie 
z Austrią i Prusami. Wróg szedł na Paryż, a więzienia pełne były „wrogów 
rewolucji”. Robespierre w sytuacji narastającego chaosu chciał podjąć próbę 
objęcia przywództwa (oświecenie musi mieć przewodników). 20 stycznia 
1793 roku Ludwik XVI został skazany na karę śmierci. Następnego dnia 
wykonano egzekucję. Tymczasem z obawy przed wrogami rewolucji nara-
stała agresja. Proces i egzekucja Marii Antoniny (16 X 1793) nie zatrzymały 
fali przemocy, wręcz ją nasiliły. Wobec narastającego zagrożenia ze strony 
Austrii, Prus, a także aktywnej na morzu Anglii wprowadzono tak zwany 
terror. Każdy podejrzany o działalność kontrrewolucyjną był sądzony i gilo-
tynowany. Paradoksalnie ta niesłychana skala przemocy przyczyniła się do 
odniesienia sukcesu. Wojska francuskie przejęły inicjatywę w wojnie. To 
wtedy na scenie dziejów pojawił się młody dowódca Napoleon Bonaparte. 
Poprawa sytuacji militarnej i gospodarczej nie zatrzymała Robespierre’a, 
który nie tylko nie zatrzymał terroru, ale po zgładzeniu Dantona, żąda-
jącego normalizacji, wprowadził również tak zwany wielki terror, który 
przypadł na wiosnę i lato 1794 roku. W samym Paryżu wykonywano około 
800 egzekucji miesięcznie (średnio 25 dziennie). W czerwcu 1794 roku na 
polecenie Robespierre’a próbowano zapoczątkować kult istoty najwyższej, 
boga rozumu, który miał zastąpić wiarę katolicką. Robespierre jako autor 
tego pomysłu i główny „kapłan” zaczął być podejrzewany o utratę zmy-
słów. Kiedy więc wystąpił przeciw Zgromadzeniu, sugerując, że ma listę 
zdrajców członków tegoż gremium, został aresztowany. Prawdopodobnie 
próbował popełnić samobójstwo. Postrzelił się w szczękę i w ten sposób 
sam sobie odebrał swój potężny oręż, mowę. 27 lipca 1794 roku stracono 
go (na gilotynie). Był to rzeczywisty koniec terroru.

Przechodząc do kwestii refl eksji Kanta nad opisanymi wydarzeniami, 
trzeba zauważyć, że stopień uwikłania fi lozofa z Królewca w związki z rewo-
lucją, jak się powszechnie sądzi, jest bardzo duży. Nie wszystko jednak 
z jakoby powszechnie znanych prawd odpowiada rzeczywistości i trzeba 
tutaj starannie oddzielić fakty od mitów.
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Pierwszy nurt komentowania związków Kanta z rewolucją jest nieco 
niepoważny i rozpoczął się od Heinego, który w dosyć popularnej książce 
Z dziejów religii i fi lozofi i w Niemczech pisał o Kancie tak:

Jeśli nawet Immanuel Kant, ów wielki burzyciel królestwa myśli, w dziedzinie 
terroru daleko prześcignął Maksymiliana Robespierre’a, to przecież istniało 
między nimi sporo podobieństw, które każą porównać ze sobą tych dwóch 
ludzi. W obu znajdziemy przede wszystkim tę samą nieubłaganą, drapieżną, 
pozbawioną poezji surową uczciwość. W obu też znajdziemy ten sam dar 
nieufności, tyle tylko, że jeden obrócił go przeciwko myślom i nazwał kry-
tyką, podczas gdy drugi wykorzystał go przeciwko ludziom i nadał mu imię 
cnoty republikańskiej. W całej krasie zaś w obu objawił się drobnomieszcza-
nin – natura przeznaczyła ich do ważenia kawy i cukru, los kazał im jednak 
odważać całkiem inne rzeczy, kładąc jednemu na szalę króla, drugiemu Boga. 
[...] Oni zaś znaleźli właściwe odważniki16.

Trudno polemizować z tak powierzchownym porównaniem. O ile można 
się zgodzić z opisem Robespierre’a, opis Kanta i zestawienie go ze sław-
nym rewolucjonistą są nie tyle kontrowersyjne, ile po prostu błędne. Cała 
historia wzięła się zapewne stąd, iż w pierwszym wstępie do Krytyki czy-
stego rozumu fi lozof pisze o metafi zyce jak o władcy, którego należy obalić. 
Pisze o władzy sądzenia, która „nie daje się już dłużej zwodzić pozornej 
wiedzy i żąda od rozumu podjęcia na nowo najuciążliwszego ze wszyst-
kich zadań: poznania siebie samego i ustanowienia trybunału, który by 
umocnił rozum w jego słusznych roszczeniach i by mógł odrzucić wszel-
kie bezpodstawne wymagania”17. Podobne skojarzenie zapewne wywołało 
stwierdzenie o „przewrocie kopernikańskim”.

Podejmując kwestię stosunku Kanta do rewolucji, na poważnie można 
wskazać w bardziej ogólnym sensie na jego dwojaki stosunek do wydarzeń 
historycznych w ogóle. Podział taki bardzo dobrze wpisuje się we wspomi-
naną już kwestię różnicy terminologicznej pomiędzy pojęciami: historii 
(Historie) i dziejów (Geschichte).

16 H. Heine, Z dziejów religii i fi lozofi i w Niemczech, przeł. T. Zatorski, Kraków 1997, s. 112–113.
17 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, (AXI, BXI), [II:42].
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Po pierwsze, mamy więc komentarz i reakcję na konkretne wydarzenie 
historyczne zachodzące w sferze empirycznej. Tego rodzaju komentarz to 
historia w sensie ścisłym. Ma ona charakter aposterioryczny i jest w istocie 
akceptacją faktu, że historia rozwija się według własnego, niejako immanen-
tnego porządku, którego sens i mechanizmy pozostają dla człowieka ukryte.

Po drugie, mamy tak zwaną fi lozofi ę dziejów albo po prostu dzieje, czyli 
fi lozofi ę historii, od której oczekuje się wyjaśnienia na poziomie teleolo-
gicznym. Tego rodzaju refl eksja zawiera istotny element aprioryczny, jakim 
jest choćby wspomniane ujęcie teleologiczne. Człowiek, próbując zrozu-
mieć historię (w pierwszym sensie), tworzy z niej dzieje (w drugim sensie). 
Porządkując percypowane wydarzenia, zmuszony jest poprzez specyfi kę 
swojego aparatu poznawczego dodawać do materiału aposteriorycznego 
element aprioryczny. W rozgrywających się wydarzeniach musi widzieć 
sens. Obserwowany łańcuch wydarzeń musi prowadzić do jakiegoś celu itd.

W tym kontekście oczywiste jest, że Kant nie zajmuje się historią jako 
taką (Historie), czyli historią w sensie pierwszym, ale dziejami (Geschichte), 
czyli historią w sensie drugim. Znamienne jest również, że w swoim naj-
bardziej znanym tekście na temat historii, czyli Ideach powszechnej historii 
w aspekcie kosmopolitycznym, oryginalnie posługuje się właśnie terminem 
allgemeine Geschichte.

Po uporządkowaniu kwestii metodologicznej należy powrócić do pyta-
nia: jaki zatem jest stosunek Kanta do rewolucji francuskiej? Jedyny obszerny 
komentarz do wydarzeń rewolucyjnych pochodzi ze Sporu fakultetów opub-
likowanego w roku 1798. Pisze tam myśliciel nieco enigmatycznie „o pew-
nym wydarzeniu z naszych czasów, które dowodzi moralnej tendencji 
rodzaju ludzkiego”18. 

I dodaje, że:

wydarzenie to nie polega bynajmniej na dokonanych przez ludzi ważnych 
czynach lub zbrodniach, w wyniku których to, co dla ludzi wielkie, staje się 
małe, to zaś, co małe, wielkie. Nie dotyczy również dawnych imponujących 
gmachów państwa, które znikają jak pod wpływem czarów, zaś w ich miejsce 
jak spod ziemi wyrastają inne. Nie – nic z tych rzeczy19. 

18 Tenże, Spór fakultetów, (VII:85), [V:260].
19 Tamże, (VII:85), [V:260].
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Punkt widzenia Kanta jest inny, wprowadza pojęcia obserwatora i gracza 
jako czynnych i biernych uczestników wydarzeń historycznych, przedsta-
wiając przy tym pogląd, że historię tworzą właśnie obserwatorzy. Kwestia 
fi lozofi cznego rozstrzygnięcia tej kwestii zostanie omówiona później20. 
Jeśli chodzi o samą rewolucję, Kant zauważa jeszcze, że towarzyszyć jej 
może „taki ogrom nędzy i potwornych zbrodni, że zdrowo myślący czło-
wiek, chociażby nawet miał nadzieję, iż następnym razem uda się ją prze-
prowadzić szczęśliwie, nigdy za cenę tak wysokich kosztów nie odważy 
się na ten eksperyment”21.

Nawiązując do wspomnianego porządku: historii i dziejów, można 
zapytać z kolei o stosunek Kanta do rewolucji w pierwszym sensie, czyli 
o stosunek do wydarzeń rozgrywających się w sensie aposteriorycznym.

Rewolucja w tym kontekście stanowi fakt w warstwie empirycznej w tym 
sensie, że jest realnym zdarzeniem, sprowokowanym niejako przez przyrodę. 
Nie ma tu miejsca na ludzką sprawczość, bo w rozumieniu fi lozofa z Królewca 
człowiek nie może w kontrolowany sposób zorganizować wydarzeń na taką 
skalę. Pomimo sprzeciwu wobec rewolucji Kant akceptuje jej fakt, ponieważ:

pozostawiać bez zmiany nacechowany niesprawiedliwością stan powszechnego 
prawa tak długo, dopóki wszystko albo samo z siebie nie dojrzeje do pełnego 
przewrotu, albo dojrzałość nie zostanie przyspieszona pokojowymi środkami, 
jest przyzwalającym prawem rozumu, ponieważ każdy prawny, chociażby 
tylko w nieznacznym stopniu, ustrój jest lepszy aniżeli żaden, a taki właśnie 
los (anarchia) byłby następstwem pochopnej reformy. – Mądrość państwowa 
w obecnym stanie rzeczy będzie więc uważać za swój obowiązek przepro-
wadzenie reform, odpowiadających ideałowi prawa publicznego; natomiast 
rewolucji, do których doprowadziła sama natura, nie będzie traktować jako 
parawanu dla jeszcze większego ucisku, lecz jako wołanie natury, by poprzez 
gruntowne reformy urzeczywistniony został ustrój prawny, oparty na zasa-
dach wolności, jedyny trwały i sprawiedliwy22.

20 Zob. rozdział VII niniejszej publikacji pt. Publicum.
21 I. Kant, Spór fakultetów, (VII:85), [V:260].
22 Tenże, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:373p.), [VI:361p.].
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Rewolucja jest „dziełem natury”. Wyraża to Kant w kolejnym fragmencie 
będącym próbą oceny stanu faktycznego:

Nasi politycy, tak daleko, jak sięga ich władza, postępują dokładnie tak samo 
i gdy idzie o proroctwa, mają takie samo szczęście. – Należy, powiadają, brać 
ludzi takimi, jacy są, a nie takimi, jakimi być powinni zgodnie z marzeniami 
nieznających świata pedantów czy też dobrodusznych fantastów. To, jacy 
są, ma jednak w danym wypadku oznaczać: co z nich zrobiliśmy poprzez 
przymus władzy i knute podstępnie skutki: a mianowicie ludzi krnąbrnych 
i skłonnych do buntu. Naturalnie, gdy tylko rząd popuści trochę cugli, dają 
o sobie znać smutne efekty, które tylko potwierdzają proroctwa owych rze-
komo mądrych mężów stanu23.

Ponadto: 

Jeśli przez gwałtowność rewolucji, wywołanej przez zły ustrój, w bezprawny 
sposób osiągnięte zostało to, co odpowiada prawu, wówczas w  żadnym 
wypadku nie wolno sprowadzać narodu z powrotem do starego porządku, 
chociaż każdy, kto okazał wtedy gwałt i perfi dię, zgodnie z prawem podle-
gałby karze jako buntownik24.

Historia jest areną przyrody, a nie ambicji władców. Ambicje władców 
tworzą porządek wewnętrznie sprzeczny.

Jeżeli spojrzymy na dzieje państw jak na przejaw wewnętrznych predyspo-
zycji ludzkości, które są w dużej części ukryte, to będziemy mogli dostrzec 
pewien mechaniczny bieg natury do celów, które nie są celami narodów, lecz 
natury. Każde państwo, mając obok siebie sąsiada, którego może ujarzmić, 
dąży do tego, aby powiększyć się przez jego podbój, a więc dąży do uniwer-
salnej monarchii i ustroju, w którym musiałaby zniknąć wszelka wolność, 
a wraz z nią (co jest tego następstwem) cnota, smak i nauka. Jednakże takie 
monstrum (w którym stopniowo prawa traciłyby swoją moc), po pożarciu 
wszystkich sąsiadów, samo się w końcu rozpada i dzieli się w wyniku buntów 

23 Tenże, Spór fakultetów, (VII:80), [V:255].
24 Tenże, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII: 372–372), [VI:361].
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oraz zamieszek na wiele mniejszych państw. Te, zamiast dążyć do związku 
państw (republiki wolnych sprzymierzonych narodów), ponownie rozpoczy-
nają tę samą grę, nie pozwalając na zaprzestanie wojny (tego bicza ludzkiego 
rodu). Bo – jak powiedział któryś ze starożytnych – wojna, choć nie stanowi 
tak nieuleczalnego zła jak grób powszechnego jedynowładztwa (albo związek 
narodów, którego celem jest niedopuszczenie do upadku despotyzmu w żad-
nym państwie), więcej złych ludzi stwarza, niż zabiera25.

Dalej w warstwie oceny i wniosków zauważa Kant przede wszystkim: nie 
da się sformułować prawa do rewolucji. Prawo do rewolucji, które próbo-
wali sformułować sami rewolucjoniści, jest wewnętrznie sprzeczne, stąd:

lud nie ma w jakimś praktycznym celu dociekać źródła najwyższej władzy, 
której podlega; innymi słowy, poddany nie powinien dla celów działania 
głowić się nad tym źródłem jako nad prawem, co do którego byłoby jeszcze 
rzeczą sporną, czy należy mu być posłusznym. Skoro bowiem lud, który ma 
wydać prawomocny sąd o najwyższej władzy państwowej, musi być już ujmo-
wany jako zjednoczony mocą powszechnej woli normodawczej, to nie może 
on i nie powinien sądzić inaczej, niż tego chce obecny zwierzchnik państwa.
– Roztrząsanie, czy na samym początku jako pewien fakt miała miejsce rze-
czywista umowa podporządkowania się tej woli, czy też najpierw była przemoc, 
a prawo przyszło dopiero później, albo czy powinny one były powstać w tej 
kolejności – jest dla ludu, który podlega już obywatelskim normom, zapuszcza-
niem się w zupełnie bezcelowe, a w dodatku zagrażające państwu spekulacje. 
Gdyby bowiem poddany, który doszukał się tego ostatecznego źródła, chciał 
sprzeciwić się obecnie panującej władzy, wówczas zgodnie z jej przepisami, 
czyli z całą mocą prawa, zostałby ukarany, zgładzony lub też wydalony [...].
– Zasady, które są tak święte (nienaruszalne), że choćby tylko podając je w wąt-
pliwość, a więc na chwilę zawieszając ich działanie, popełnia się już praktycznie 
przestępstwo, przedstawia się w taki sposób, jak gdyby musiały one pochodzić 
nie od człowieka, lecz od jakiegoś najwyższego, nieomylnego ustawodawcy. 
Taki właśnie sens ma zdanie: „wszelka władza pochodzi od Boga”; znajduje 
w nim wyraz nie historyczna podstawa ustroju obywatelskiego, lecz praktyczne 

25 Tenże, Religia w obrębie samego rozumu, (VI:35p.), [V:37].
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pryncypium rozumu, zgodnie z którym powinniśmy być posłuszni obec-
nie istniejącej władzy ustawodawczej, jakiekolwiek byłoby jej pochodzenie26.

Lud nie może się czynić panem władcy i nie może wysłać go na stracenie. 
W przypadku Ludwika XVI i Karola I, o których wspomina Kant27, nie 
doszło nawet do zbrodni, ale do czegoś gorszego. Zbrodnia w sensie mor-
derstwa jest wyjątkiem i żaden morderca nie będzie bronił jej jako zasady. 
Egzekucjom monarchów próbowano nadać pozory praworządności, ale 
zdaniem Kanta tego zrobić się nie da. Władca jest emanacją państwa i jeśli 
się go morduje, mordowane jest państwo w sensie praworządności. Kant 
w sensie historycznym wydaje się mieć rację. Po egzekucji Karola I Crom-
well zmierzał w prostej linii do dyktatury, a dalej zapewne do tyranii. 
Podobnie Robespierre.

Sami rewolucjoniści (w większości prawnicy) mieli z tym problem. 
Prawo do oporu wobec władzy nie daje się uzasadnić. W pierwszej wer-
sji Deklaracji praw człowieka z 26 sierpnia 1789 roku znalazła się zasada 
wyrażona w artykule 2: „Celem każdej organizacji politycznej jest zacho-
wanie naturalnych i nieprzedawnialnych praw człowieka. Prawami tymi 
są: wolność, własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi”. Jedno-
cześnie artykuł 7 tejże deklaracji głosił między innymi bezwzględne posłu-
szeństwo ustawie. Później próbowano usunąć tę sprzeczność w kolejnych 
wersjach deklaracji z 1793 i 1795 roku.

Można powiedzieć, że diagnoza Kanta dotycząca rewolucji jest nastę-
pująca: fi lozof ma świadomość „ogromnych zbrodni”, jakie ona spowo-
dowała, i w warstwie empirycznej, jako sposób na „reformę”, odrzuca ją. 
Jednocześnie dostrzega źródło akceptacji i owego „entuzjazmu” w elemen-
cie moralnym, słusznych skądinąd deklaracji na poziomie formalnopraw-
nym. Bezprawność egzekucji monarchy została wykazana, zresztą rewolucja 
ścięła władcę, kiedy terror był już rozpędzony. Sposób prowadzenia sądów 
nad kontrrewolucjonistami, którym odebrano na koniec nawet prawo do 
obrony, to nie jest coś, na co by się chcieli powoływać zwolennicy rewo-
lucji. A zatem w warstwie najważniejszych aktów normotwórczych (cho-
ciażby Deklaracji praw człowieka i obywatela), rewolucja stanowi coś, co 

26 Tenże, Metafi zyka moralności, (VI:318–319), [V:420–421].
27 Tamże, (VI:322), [V:424].
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zasługuje na akceptację moralną i świadczy o postępie. Reszta jest dziełem 
natury. Brak akceptacji dla rewolucji wydaje się tym bardziej oczywisty, że 
dla Kanta istotną alternatywą są reformy Fryderyka Wielkiego. Reformy 
równie doniosłe, co bezkrwawe. Samoreformująca się władza jest tutaj idea-
łem, nawet jeśli czynom władcy towarzyszy nacisk społeczny. Trzeba zauwa-
żyć, że wybuch rewolucji rzeczywiście sprowokowany został wyjątkowym 
splotem niekorzystnych okoliczności. Ludwik XVI jako władca dość bez-
wolny pozwolił na wszelkie zmiany, włącznie z podpisaniem Deklaracji praw 
człowieka i obywatela. Przebieg rewolucji pokazał, że Kant wydaje się mieć 
rację. Stan bezprawia, albo stan prawa nieugruntowanego, zepsutego złym 
obyczajem, i de facto niedziałającego, doprowadza do takiego zdziczenia, 
iż bardzo trudno przywrócić ponownie porządek. To są korzenie zjawiska 
opisywanego frazą „rewolucja pożarła własne dzieci”. Akty terroru doko-
nywane w toku rewolucji nie mają precedensu i pokazują, jak niebezpieczna 
jest energia, która uwalnia się w człowieku w stanie braku prawa. Nie cho-
dzi tutaj tylko o akty okrucieństwa przeciwko wszystkiemu, co symboli-
zuje „stary ustrój” (zniszczenie nekropolii Saint-Denis i kościoła św. Flo-
rentyna w Amboise, skąd wywleczono „przy okazji” zwłoki Leonarda da 
Vinci, niszczenie dzieł sztuki sakralnej, bibliotek; wszystko to, co kojarzymy 
z barbarzyństwem np. sowieckim, zaczęło się w rewolucyjnej Francji), ale 
o barbarzyństwa takie jak słynna „rzeź Wandei” w 1795 roku. Wówczas 
rozkazano spacyfi kować cały region kraju tylko dlatego, że nie chciał się 
podporządkować zmianom i wszczął walki kontrrewolucyjne. O ile „spon-
taniczne” akty okrucieństwa można tłumaczyć decyzjami konkretnych 
ludzi, o tyle tutaj mamy do czynienia z uchwałą Konwentu z 1 sierpnia 1793 
roku nakazującą, według dzisiejszych standardów, po prostu ludobójstwo.

Warto nadmienić, że w sensie sympatii rewolucyjnych, jeśli o takich 
mówimy, bliższa ideałowi Kanta jest z pewnością rewolucja amerykańska, 
która koncentrowała się na zapewnieniu wolności osobistej, niekolidującej 
z wolnością innego człowieka. Rewolucja francuska poprzez próby głębo-
kiego wpływu na naturę ludzką odpowiadała co najwyżej formule postępu 
na etapie wyzwolenia z feudalizmu.

Ostateczne wnioski z lektury tekstów Kanta mogą więc być następu-
jące: fi lozof z Królewca miał głębokie przekonanie o pewnym, obecnym 
w dziejach procesie doskonalenia ludzkości. Miał świadomość faktu, iż 
nie zawsze przemiany odbywają się w sposób pokojowy (chociaż ten jest 
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najbardziej pożądany). Jeśli jednak za czymś optował, to za przemianą 
pokojową (ewolucyjną), a nie związaną z przemocą przemianą rewolu-
cyjną. Wyraził tę myśl dwukrotnie. Na temat możliwości realizacji wiecz-
nego pokoju pisał: „Tej idei nie da się urzeczywistnić na drodze rewolucji. 
[…] Jeżeli jednak próbuje się ją urzeczywistnić drogą stopniowych reform 
opartych na stałych zasadach, wówczas idea ta może – przez ciągłe zbliża-
nie się [do niej] – prowadzić do najwyższego politycznego dobra, wiecznego 
pokoju”28. Podobnie wypowiadał się w eseju Czym jest oświecenie?, ocenia-
jąc sposób, w jaki można osiągnąć stan oświecony: „[...] publiczność tylko 
powoli może osiągnąć stan oświecenia. Za sprawą rewolucji co najwyżej 
można pozbyć się indywidualnego despotyzmu oraz tyranii żądnej zysku 
bądź wiedzy, ale nigdy nie można dzięki niej doprowadzić do prawdziwej 
reformy sposobu myślenia. Zamiast tego nowe przesądy, tak samo jak stare, 
będą służyć jedynie prowadzeniu bezmyślnego tłumu jak na sznurku”29.

Ponadto w uwadze do wydanej w 1793 roku Religii w obrębie samego 
rozumu Kant sygnalizuje wewnętrzną sprzeczność rewolucji związaną 
z faktem, że postęp potrzebuje wolności, ale wolność nie należy się „nie-
dojrzałym” do niej. Są to echa koncepcji rozwoju przedstawionego w Czym 
jest oświecenie? Widać też jednocześnie, że myśliciel dostrzega sprzeczno-
ści tkwiące w rewolucji.

Przyznaję, że nie w pełni zgadzam się z tym określeniem, którym wpraw-
dzie posługują się także mądrzy ludzie – pierwszy lepszy naród [...] nie jest 
dojrzały do wolności, chłopi pańszczyźniani właściciela ziemskiego nie są 
dojrzali do wolności, a także ludzie w ogóle nie dojrzeli jeszcze do wolności 
wiary. Jednak przy takim założeniu wolność nigdy nie nastąpi, bo nie można 
dojrzeć do wolności, jeżeli już wcześniej nie zostało się uwolnionym (musimy 
być wolni, aby móc sensownie wykorzystać swoje siły do wolności). Pierwsze 
próby będą zawsze grubiańskie, zwykle będą się wiązały z bardziej uciążli-
wym i niebezpiecznym stanem niż ten, w którym pozostawało się pod roz-
kazami, ale także pod opieką innych. Jednak nie dojrzewa się do rozumu ina-
czej niż przez własne próby [...]. Nie protestuję przeciwko temu, że ci, którzy 
sprawują władzę, zmuszeni przez bieżące okoliczności, odsuwają na później, 

28 Tamże, (VI:355), [V:458].
29 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII:36), [VI:48].
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wciąż na później zrzucenie tych trzech [rodzajów] kajdan. Jednak czynienie 
podstawowej zasady z tego, że ci, którzy im podlegają, nie nadają się w ogóle 
do wolności i usprawiedliwione jest nieustanne oddalanie ich od wolności – to 
napaść na przywilej samej boskości, która stworzyła człowieka do wolności30.

30 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, (VI:188p.), [V:179p.]
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Rozdział VI

Oświecenie

Myśląc o oświeceniu, słusznie utożsamiamy ów termin z osobą Immanuela 
Kanta. Wskazując zaś źródło poglądów fi lozofa z Królewca na ten temat, 
niemal natychmiast mamy na myśli jego artykuł Odpowiedź na pytanie: 
czym jest oświecenie?. Czy tego rodzaju skojarzenia są uprawnione? Jaki 
rzeczywiście był charakter wypowiedzi Kanta? Czy jego rozumienie ter-
minu „oświecenie” należy traktować jako typowe i reprezentatywne? Pró-
bując wskazać kolejny ważny element politycznej teorii tego myśliciela, 
trzeba odpowiedzieć na powyższe pytania, a także spróbować ustalić, co 
rzeczywiście starał się powiedzieć pruski fi lozof w swoim artykule oraz 
jaki był historyczny i fi lozofi czny kontekst jego rozważań.

Historię związków Kanta z pojęciem oświecenia rzeczywiście roz-
poczyna i w pewien sposób kończy jego słynny, jeśli nie najsłynniejszy, 
tekst, czyli krótki artykuł opublikowany w grudniu 1784 roku w czasopi-
śmie „Berlinische Monatsschrift ”, zatytułowany Beantwortung der Frage: 
Was is Aufk lärung?, czyli Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie? 
Artykuł Kanta był, jak sam tytuł wskazuje, odpowiedzią na tak sformu-
łowane pytanie. Pomińmy na razie treść odpowiedzi. Ciekawą i osobną 
kwestią jest, skąd wzięła się taka forma tytułu. Jest ona nieprzypadkowa 
i świetnie pokazuje dwoisty charakter tekstu Kanta. Pierwszy jego kon-
tekst ma wymiar, można powiedzieć, uniwersalny i określa sposób, w jaki 
dzisiaj na ogół rozumie się ów tytuł, czyli sprecyzowanie, czym właści-
wie jest oświecenie i co oznacza ten termin. Ale jest też kontekst drugi, 
bardzo konkretny i pokazujący bądź to niezamierzony wymiar całych 
rozważań, bądź to geniusz Kanta, który biorąc udział w bieżącej – jak 
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powiedzielibyśmy dzisiaj – debacie, napisał tekst o znaczeniu ponad-
czasowym. Bo tytułowe pytanie ma również bardzo konkretny wymiar. 
Zostało mianowicie zadane przez Johanna Friedricha Zöllnera, berliń-
skiego pastora, w odpowiedzi na jeszcze inny artykuł autorstwa jednego 
z wydawców „Berlinische Monatsschrift ” Johanna Ericha Biestera, zaty-
tułowany Ist es rathsam, das Ehebündniß nicht ferner durch die Religion 
zu sanciren? („Czy to słuszne, aby nie zawierać związków małżeńskich 
w sposób religijny?”). W artykule tym, opublikowanym na łamach wspo-
mnianego „Berlinische Monatsschrift ”, Biester pyta, czy w ceremonii 
zawarcia małżeństwa powinien uczestniczyć duchowny. Pytanie nawią-
zuje do problemu wyróżnionego, zwłaszcza w oczach „nieoświeconych”, 
charakteru ceremonii ślubnej. Jak wnioskuje autor, można odnieść wraże-
nie, że spośród wszystkich umów jedynie małżeńska jest „błogosławiona” 
obecnością duchownego, co sprawia mylne – zdaniem Biestera – wraże-
nie, że inne umowy mają mniej istotny charakter. To z kolei może prowa-
dzić, zwłaszcza w mniemaniu „nieoświeconych”, do błędnego wniosku, 
że nie wszystkie prawa powinny być równie skrupulatnie przestrzegane1. 
Na tenże artykuł odpowiedział Zöllner. Sprzeciwił się propozycji rugo-
wania religii z życia publicznego, argumentując, że w czasach, gdy wiara 
jest atakowana i słabną zasady moralne, nie należy prowadzić podob-
nych eksperymentów, zwłaszcza jeśli dotyczyć mają rodziny, podstawy 
tradycyjnie rozumianej moralności. W toku swojego wywodu Zöllner 
(w przypisie) zadał słynne pytanie, zapewne chcąc zaakcentować nie-
pewność często padającego w tej dyskusji pojęcia „oświecenie”. Otóż 
zapytał: „Czym jest oświecenie? Na to pytanie, które jest równie ważne, 
jak pytanie: czym jest prawda, powinna zostać udzielona odpowiedź, 
zanim ktokolwiek rozpocznie oświecanie! I ja wciąż nie znalazłem na nie 
odpowiedzi”2. Nawiasem mówiąc, odpowiedź, jakiej udzielił Kant, nie 
była jedyną reakcją na tak zadane pytanie. Przed nim, nie mniej słyn-
nej odpowiedzi udzielił Moses Mendelssohn, którego artykuł ukazał się 
w październiku 1784 roku, również w „Berlinische Monatsschrift ”3. Do 

1 Zob. J. Schmidt, Th e Question of Enlightenment. Kant, Mendelssohn, and the Mittwochsgesell-
schaft , „Journal of the History of Ideas”, vol. 50, no. 2, April–June, 1989, s. 270–271.

2 Zob. tamże, s. 272.
3 Zob. tamże, s. 270–271.
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tego faktu odniósł się Kant w przypisie swojego artykułu, twierdząc, że 
pomimo, iż jego artykuł ukazał się później, aż do momentu oddania go 
do druku nie znał tekstu Mendelssohna4.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że dyskusja na temat terminu „oświe-
cenie” rozgorzała nieco przypadkowo, jako odprysk zupełnie innej debaty. 
W sensie bezpośredniego impulsu rzeczywiście tak było, ale problem oka-
zał się znacznie głębszy. Pominąwszy genealogię słowa „oświecać”, czer-
paną z metaforyki światła, niemiecki termin aufk lären już około 1720 
roku używany był jako określenie polemik o charakterze fi lozofi czno-reli-
gijnym5. „Używany był w znaczeniu »wyjaśniać«, »czynić przejrzystym« 
(klarmachen), ale również »kształcić«, »wychowywać«, »cywilizować«, 
»humanizować«”6. Lata siedemdziesiąte XVIII wieku to okres niesłycha-
nej popularności tego terminu. Jak pisał Friedrich Bertuch w „Journal 
des Lexus und der Mode”: „żadne słowo w jakimkolwiek języku nie było 
częściej używane, a nawet nadużywane, aniżeli »oświecenie« w ostatnich 
piętnastu latach”7. Jak nietrudno przewidzieć, rezultatem takiego nasi-
lonego zainteresowania, a także towarzyszącej mu rosnącej nieoczywi-
stości używanego pojęcia była, koniec końców, próba jego zdefi niowania; 
ponieważ przestało ono być po prostu jasne. I właśnie w duchu źródłowego 
znaczenia terminu aufk lären, a także jako skutek wspomnianej potrzeby 
przypomnienia przykrytego coraz to nowymi znaczeniami terminu, roz-
poczęła się interesująca nas dyskusja. Miejsce prowadzonego sporu jest 
również nieprzypadkowe. Publikowany w latach 1783–1796 periodyk 
„Berlinische Monatsschrift ” uważany był za główne pismo niemieckiego 
ruchu oświecenia. „Wydawany był przez Johanna Ericha Biestera, biblio-
tekarza Biblioteki Królewskiej w Berlinie, i Friedricha Gedike’a, pruskiego 
reformatora edukacji i dyrektora gimnazjum, a jego regularnymi auto-
rami byli m.in. Kant (który opublikował w nim piętnaście artykułów), 
Mendelssohn (który opublikował osiem) oraz tak prominentne fi gury 

4 Szczegółowo okoliczności całej dyskusji wokół pytania: „Czym jest oświecenie?” opisują R. Kuli-
niak i T. Małyszek. Zob. Nota wstępna do przekładu rozprawy Mosesa Mendelssohna Über die 
Frage: Was heißt aufk lären?, „Principia”, nr XLIII–XLIV/2005–2006, s. 221–226.

5 Zob. A. Wolff -Powęska, Myśl polityczna wieku Oświecenia, Poznań 1988, s. 11–12.
6 Tamże, s. 12.
7 „Journal des Luxus und der Mode”, Oktober 1792, s. 493, cyt. za: A. Wolff -Powęska, dz. cyt., 

s. 13.
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Oświecenia, jak Christian Garve, Justus Möser, Friedrich Nicolai i Wil-
helm von Humboldt”8.

Wróćmy do artykułu Kanta. Wydaje się on bardzo dobrze znany, ale jak 
to dobitnie stwierdził James Schmidt, jest on „często cytowany, ale rzadko 
czytany”9. Jakie są więc poglądy Kanta związane z pojęciem oświecenia, co 
dokładnie pisze w swoim, wyjaśniającym znaczenie tego terminu, tekście? 
Przede wszystkim, przechodząc do analizy artykułu Kanta, powinnyśmy 
pamiętać, że pomimo przedstawionego, bardzo konkretnego kontekstu 
historycznego ów tekst ma o wiele większą wagę. Odpowiedzi w pewien 
sposób „bieżącej”, osadzonej w kontekście współczesności udzielił Men-
delssohn. Jego wizja oświecenia to, można zaryzykować twierdzenie, suma 
mniemań jemu współczesnych. W ujęciu Mendelssohna oświecenie stanowi 
część wykształcenia i pozostając w relacji z mającą praktyczny wymiar kul-
turą, pełni w owej relacji funkcję teorii. Cała przedstawiona przez Mendels-
sohna konstrukcja podporządkowana jest ostatecznie wymiarowi, który 
nazywa on „przeznaczeniem człowieka”10 i pod koniec krótkich rozważań 
oświecenie okazuje się czymś zdecydowanie drugoplanowym, pozostającym 
w cieniu innych, bardziej istotnych elementów. Kant jest uczestnikiem tej 
samej dyskusji, odpowiada na to samo pytanie, ale znaczenie jego odpo-
wiedzi ma wyraźnie ponadczasowy i zdecydowanie „niebieżący” charak-
ter. To jest zresztą powód, dla którego tekst Kanta czytamy, a odpowiedź 
Mendelssohna pozostaje w zasadzie historyczną ciekawostką.

I być może dlatego Henry Allison, oceniając „odpowiedź” fi lozofa z Kró-
lewca, pisał: „Kant miał skomplikowaną i złożoną koncepcję oświecenia, 
która była mocno związana z jego najgłębszymi fi lozofi cznymi przekona-
niami, i która różni się od wizji jemu współczesnych, takich jak Mendels-
sohn, w takim sensie, w jakim »fi lozofi a krytyczna« różni się od racjona-
lizmu Leibniza, Wolff a i Baumgartena”11.

Jeśli zajrzymy do tekstu, na tytułowe pytanie: „Czym jest oświecenie?”, 
odpowiada Kant od razu i – wydaje się – bez wahania: „Oświecenie to 

8 J. Schmidt, dz. cyt., s. 270–271.
9 Tamże, s. 269.
10 M. Mendelssohn, W kwestii: Co to znaczy oświecać?, przeł. T. Małyszek, R. Kuliniak, „Princi-

pia”, t. XLIII–XLIV, 2005–2006, s. 228.
11 H. Allison, Kant’s Conception of Aufk lärung [w:] Essays on Kant, Oxford 2012, s. 2.
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wyjście człowieka z zawinionej przez niego niedojrzałości”12. A czym jest 
niedojrzałość? „Jest nieumiejętnością w posługiwaniu się własnym rozu-
mem bez przewodnictwa innych”13. Ponadto „niedojrzałość ta jest zawi-
niona przez człowieka, jeśli jej powód tkwi nie w braku rozumu, ale zdecy-
dowania i odwagi, by swym rozumem posługiwać się bez zwierzchnictwa 
innych”14. Powodem niedojrzałości może być brak rozumu lub brak zde-
cydowania i odwagi, aby się nim posługiwać. Można zaryzykować twier-
dzenie, że Kant nie obwinia tych, którzy rozumu nie mają, natomiast stan, 
który naprawdę go interesuje, to „niedojrzałość zawiniona”.

W tym miejscu należy zauważyć, że to, co od razu zwraca uwagę w tek-
ście Kanta, to negatywny, można by powiedzieć, charakter terminu „oświe-
cenie”. Oświecenie jest emancypacją, ucieczką, wyzwoleniem ze stanu nie-
dojrzałości. Mówimy więc na razie nie tyle o osiągnięciu pewnego stanu, 
ile o ucieczce od kondycji, w której się znajdujemy. A stanem, o którym 
mowa, jest właśnie stan „zawinionej niedojrzałości”. To właśnie niedoj-
rzałość staje się głównym punktem odniesienia stanu oświecenia, niejako 
jego punktem wyjścia. Co Kant rozumie przez „zawinioną niedojrzałość”? 
Wydaje się, że termin selbstverschuldeten Unmündigkeit to kluczowy ele-
ment jego rozumowania15. Zacznijmy od terminu Unmündigkeit. Więcej 
na ten temat pisze Kant w Antropologii w ujęciu pragmatycznym. Znaj-
dujemy tam w zasadzie defi nicję „niedojrzałości”, która brzmi tak: „Nie-
zdolność (naturalna lub prawna) człowieka, skądinąd zdrowego, do samo-
dzielnego używania swego intelektu w sprawach obywatelskich zwie się 
niedojrzałością”16. I wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje tak rozumianej nie-
dojrzałości: pierwszym jest niedojrzałość ze względu na wiek, czyli nie-
pełnoletniość; drugim – niedojrzałość prawna lub obywatelska, czego 
przykładem jest status prawny kobiety w czasach Kanta. Kontekst niedoj-
rzałości zostaje rozwinięty przez myśliciela w Antropologii. Zauważa on 
dalej w cytowanym fragmencie, że: „Głowy państw zwą się ojcami narodu, 

12 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII:35), [VI:47].
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Zob. J. Schmidt (ed.), What Is Enlightenment: Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Cen-

tury Questions, Berkeley–Los Angeles–London 1996, s. 63–64
16 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 

2005, s. 128.
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ponieważ lepiej niż swoi podwładni wiedzą, jak ich uszczęśliwić. Naród jest 
zaś z powodu swojego dobra skazany na wieczną niedojrzałość”17. Niedoj-
rzałość pojawia się również w relacjach kleru i świeckich. Jak pisze Kant: 
„Kler twardo i nieustannie utrzymuje ludzi świeckich w niedojrzałości. 
Lud nie ma prawa głosu ani osądzenia, jaką drogę obrać, by dojść do Kró-
lestwa Niebieskiego. Ludzkich oczu nie potrzeba, by tam wejść, wystarczy 
iść za przewodnikiem”18.

Warto w tym miejscu zadać pytanie: czy pojawiający się w zacyto-
wanym fragmencie, ale również w omawianym artykule, wątek krytyki 
kleru ma charakter antyklerykalny w sensie postawy antyreligijnej? Jest to 
ten element poglądów Kanta, który – jak wspomniano wcześniej – bywa 
„często cytowany, ale rzadko czytany”. Kant nie sprzeciwia się religii 
jako takiej. Krytyka kleru wynika ze stosunku fi lozofa do religii w ogóle. 
W Krytyce czystego rozumu Kant, wyróżniając wiarę moralną i wiarę 
naukową (doktrinale)19, zarysował program rozumowego rozeznania 
w sferze powinności moralnych. Wiara naukowa to „założenie istnie-
nia mądrego stwórcy świata”20, wiara moralna to wiara w istnienie Boga 
będąca podstawą posłuszeństwa prawu moralnemu21. Zarówno jedna, 
jak i druga jej wersja dobrze korespondują z programem oświecenia. Pro-
gramem zakładającym samodzielność rozumu w poznawaniu tak nakre-
ślonych sfer. Nietrudno zauważyć, że zbyt zachowawczy stosunek kleru 
mógł być przeszkodą w realizacji tego programu. I tu należy upatrywać 
źródeł owej krytyki. Potwierdzają to również słowa samego Kanta: „[...] 
religijna niedojrzałość jest spośród wszystkich najbardziej szkodliwa, jak 
i najbardziej nieobyczajna”22.

W Religii w obrębie samego rozumu fi lozof z Królewca dodaje: 

Jeżeli chce się połączyć dwie dobre rzeczy, to bardzo wiele zależy od porządku, 
w jakim się je łączy! Na tym rozróżnieniu polega prawdziwe oświecenie – służba 
Bogu staje się przez to przede wszystkim służbą wolną, a więc moralną23. 

17 Tamże, s. 129.
18 Tamże, s. 130.
19 Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, (A827, B855–A828, B856), [II:707].
20 Tamże, (A826, B854), [II:706].
21 Zob. tamże, (A828, B856), [II:707].
22 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII:41), [VI:52].
23 Tenże, Religia w obrębie samego rozumu, (VI:179), [V:179].
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A także: 

Kler stanowi zatem wewnętrzną strukturę Kościoła, o ile rządzi w nim bał-
wochwalstwo, które można spotkać wszędzie tam, gdzie podstawę i istotę sta-
nowią nie pryncypia moralności, lecz ustanowione nakazy, prawidła wiary 
i zwyczaje24.

Należy też wyjaśnić inny rozpowszechniony pogląd, że krytyczny 
w stosunku do religii ton jest skutkiem słynnego konfl iktu z cenzurą. To 
również nie jest prawdą z tej prostej przyczyny, że Odpowiedź na pyta-
nie: czym jest oświecenie? pochodzi z roku 1784, a więc artykuł ten został 
opublikowany jeszcze za życia słynącego z tolerancji Fryderyka Wiel-
kiego. Konfl ikt Kanta z cenzurą to dopiero rok 1794. Zresztą motywa-
cja osobista ze strony fi lozofa nie byłaby zgodna z głoszoną przez niego 
zasadą występowania w roli uczonego, czyli obiektywizowania postu-
latów politycznych.

Czym więc jest „zawiniona niedojrzałość”? Jak pisze James Schmidt 
w uwagach do angielskiego tłumaczenia Czym jest oświecenie?:

Sformułowanie selbstverschuldeten Unmündigkeit jest najważniejsze w całej 
argumentacji. Jak wyjaśnia Kant w swojej Anthropologii, Unmündigkeit odnosi 
się do obydwu „niepełnoletności” (Minderjührigkeit) i „prawnej i cywilnej 
niedojrzałości” [...]. Ci, którzy są prawnie niedojrzali – czyli grupa zawiera-
jąca dzieci, jak również „naturalnie niedojrzałych” oraz kobiety nieważne 
w jakim wieku – musi być reprezentowana w sprawach prawnych przez kura-
tora (Kurator), „pełnomocnika” (Stellvertreter), lub „opiekuna” (Vormund). 
Użycie przez Kanta tych terminów jest echem opublikowanego kilka miesięcy 
wcześniej w „Berlinische Monatsschrift ” artykułu o wolności prasy autor-
stwa Ernsta Ferdinanda Kleina, który pisał o tych królach i książętach, przyj-
mujących rolę Vormündern ponad ich unmündigen Kinder, że podążają za 
przykładem Fryderyka Wielkiego. Oświeceniowi teologowie tacy jak Semler 
i Spalding również używali terminu Unmündigkeit w swojej krytyce kleru, 
o którym pisali, że utrzymuje swoje kongregacje w stanie „niedojrzałości”. 

24 Tamże.
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Verschuldeten nosi znamiona winy i wstydu, podczas gdy selbstverschuldet 
oznacza winę, która jest zawiniona25.

Kolejna kwestia to ostateczny impuls, który sprawia, że „nieliczni” decy-
dują się, aby porzucić stan niedojrzałości. Bardzo zwięźle ów moment 
przedstawia Henry Allison, pisząc:

Kant przedstawia tu cztery główne punkty: (1) Oświecenie jest rozumiane 
negatywnie raczej jako wyzwolenie czy ucieczka od pewnego stanu niż pozy-
tywnie jako posiadanie wiedzy lub rozumienie. (2) Stan, z którego ktoś może 
być wyzwolony, nie jest po prostu ignorancją (jak w tradycyjnych ujęciach), 
ale Unmündigkeit (zwykle tłumaczony jako „niedojrzałość” „niepełnolet-
niość” czy „niekompetencja”), rozumiany jako niezdolność do użycia rozumu 
bez przewodnictwa innych. (3) Ten stan może być zawiniony [selbstverschul-
det], czyli może być raczej stanem, za który jednostka jest w pewien sposób 
odpowiedzialna, niż rezultatem naturalnej niezdolności lub bycia oszukiwa-
nym przez innych (na przykład księży czy despotów). (4) Podsumowując, to, 
co jest potrzebne do ucieczki ze stanu intelektualnej zależności, to akt woli, 
a dokładnie decyzja, aby myśleć samodzielnie26.

Na pytanie, co sprawia, że „nieliczni” wchodzą na drogę oświecenia, co 
sprawia, że proces zostaje zapoczątkowany, w sensie oglądu historycz-
nego, można odpowiedzieć: „nietowarzyska towarzyskość”. W innym 
dobrze znanym artykule Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopo-
litycznym pisze bowiem Kant o „skłonności do tego, aby wszystko urzą-
dzić według własnego upodobania”, co należy traktować jako źródło pra-
wodawczego porządku. Skłonność do urządzania wszystkiego według 
własnego upodobania, czyli przeciwstawienia się istniejącemu porząd-
kowi, o ile uznamy go za niezgodny z prawem moralnym, powoduje „opór 
ze wszystkich stron”, zaś ten, który ów opór odczuwa, jest „skłonny do 
podobnego oporu względem innych”. I, jak pisze Kant w konkluzji, to 
„pierwszy krok od barbarzyństwa do kultury”, co stanowi początek pro-
cesu oświecenia właśnie.

25 J. Schmidt (ed.), What Is Enlightenment: Eighteenth-Century Answers…, s. 63–64.
26 H. Allison, Kant’s Conception of Aufk lärung, s. 3.
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Człowiek jest autonomicznie-powszechny, można by powiedzieć nieco 
inaczej. Na mocy swojej autonomii moralnej stara się zdobyć pozycję pra-
wodawcy wśród innych, przy czym walka o uznanie innych może być 
tutaj rozumiana również jako walka o posłuch, o głos. To zaś stanowi 
wskazanie motywacji do wyjścia ze stanu niepełnoletniości. Stan nie-
dojrzałości, zwłaszcza zawinionej, można ostatecznie uznać po prostu 
za stan braku autonomii27. Chociaż na marginesie trzeba dodać, że przy-
jęcie wizji społeczeństwa prowadzonego przez tych, którzy rozumowo 
wyszli z niedojrzałości, oznacza przyjęcie prymatu również świeckich, 
ale racjonalnych przewodników w miejsce dotychczasowych, wyłącznie 
duchowych.

Wyłaniająca się z wywodu Kanta wizja społeczeństwa jest następująca: 
ludzie w swej większości, choć „z natury wolni od obcego przewodnictwa 
[...] to jednak chętnie pozostają niedojrzali”28. Z powodu owej niedojrza-
łości pojawia się postać tak zwanego opiekuna (Vormündern), czyli kogoś, 
kto myśli za tych, którym myśleć się nie chce. Tu pojawia się również strach 
przed wyjściem z niedojrzałości, strach – dodajmy – umiejętnie podsycany 
przez owych opiekunów. Niebezpieczeństwo czyhające na osoby decydu-
jące się stan niedojrzałości porzucić okazuje się jak najbardziej realne. Jak 
przyznaje sam autor, „nie jest tak wielkie”29, jak przedstawiają to opieku-
nowie, ale stanowi realną perspektywę „upadków”, na które narażony jest 
ten, kto podejmie ryzyko wyjścia z niedojrzałości.

Samodzielne wyjście z niedojrzałości to, zdaniem Kanta, trudne zada-
nie. „Dogmaty i formuły” są tutaj „kajdanami utrzymującymi w ciągłej 
niedojrzałości”30. Kto zatem może zerwać te kajdany? Kto może jako indy-
widuum porzucić niedojrzałość? Tu również nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi. Myśliciel wskazuje na dwa rodzaje ludzi decydujących się na ten 

27 Onora O’Neill zwraca uwagę, że projekt ucieczki od niedojrzałości jest w zasadzie niemożliwy 
do zrealizowania. Niedojrzałość należy bowiem rozumieć w kategoriach zależności od innych, 
a ta nie ustaje nigdy. Wedle takiej linii rozumowania myślenie dojrzałe, czyli samodzielne, jest 
w pełni autonomiczne, przynajmniej w sensie intelektualnym, a to może prowadzić do tezy o, po 
prostu, samotności. W tej sytuacji dosyć ciekawy wydaje się stan, w którym „publiczność” ma się 
sama oświecić, bo tutaj mamy stan, można by powiedzieć, dojrzałości grupowej. Zob. O. O’Neill, 
Constructions of Reason: Explorations of Kant’s Practical Philosophy, Cambridge 1989, s. 32.

28 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII:35), [VI:47].
29 Tamże, (VIII:37), [VI:47].
30 Tamże, (VIII:35), [VI:47].
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niebezpieczny krok. Pierwsi to tacy, którzy oswobodziwszy się, będą mogli 
uczynić co najwyżej „niepewny skok i w dodatku tylko ponad najmniej-
szą przeszkodą”31. Druga grupa, jak pisze Kant „nielicznych”, po wydoby-
ciu się z niedojrzałości będzie mogła „ruszyć pewnym krokiem”. Co cie-
kawe, znaczącą rolę pośród owych nielicznych mają odgrywać fi lozofowie. 
W Sporze fakultetów pisze Kant tak:

Wykształcenie narodu jest publicznym nauczaniem ludu o jego obowiązkach 
i prawach względem państwa, do którego należą. Ponieważ dotyczy to tylko 
praw naturalnych oraz wynikających z powszechnego ludzkiego rozsądku, to 
naturalni głosiciele i wykładowcy owego prawa wśród ludu nie nadają się na 
ustanowionych przez państwo urzędników, lecz pozostają wolnymi nauczy-
cielami prawa, tj. fi lozofami, których właśnie z powodu owej wolności, na 
jaką sobie pozwalają, pragnące zawsze panować państwo uważa za niebez-
piecznych dla siebie gorszycieli, określanych mianem oświeceniowców. Oni 
jednakże kierują swój głos nie poufale do narodu (który na nich, jak też na 
ich pisma zważa niewiele, a nawet wcale), ale usłużnie do państwa, błagając 
je, by wzięło pod uwagę potrzebę prawa w narodzie; to zaś może się dokonać 
tylko publicznie, gdy cały naród będzie mógł wyrażać swe skargi (gravamen). 
Zatem zakaz jawności hamuje postęp narodu ku lepszemu, nawet odnośnie 
tego, co się tyczy najmniejszego z jego żądań, a mianowicie tylko jego prawa 
naturalnego32.

Wiemy, jak wygląda mechanika procesu oświecania, co jednak stanowi 
warunek jego uruchomienia i trwania? Tu musimy wrócić do „publiczno-
ści”, jak nazywa społeczeństwo fi lozof z Królewca. Okazuje się bowiem, że 
nie tylko „nieliczni” mogą wejść na drogę oświecenia: „jest […] możliwe, 
ażeby publiczność sama się oświeciła”33. Tu zaczyna się najciekawsza część 
wywodu, w której odmalowuje Kant niezwykle dynamiczną panoramę 
wchodzącego na drogę postępu (bo tak można również ów proces nazwać) 
społeczeństwa. Przede wszystkim warunkiem samo-oświecenia jest wol-
ność. Szczególnie rozumiana wolność myśli, powiedzielibyśmy dzisiaj. 

31 Tamże.
32 I. Kant, Spór fakultetów, (VII:89), [V:264].
33 Tenże, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII:35), [VI:47].
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Wolność „czynienia z rozumu publicznego użytku”, jak ją nazywa Kant. 
O co dokładnie mu chodzi? „Za publiczny użytek swego własnego rozumu 
uznaję takie jego zastosowanie, jakie wobec całej publiczności wykształ-
conego świata [Leserwelt] czyni z niego ktoś, [występując] jako uczony”34. 
Jak ma wyglądać owa „publiczna wolność”? „Uczony” ma za pomocą pism 
zwracać się do „publiczności” i z tej pozycji, w taki tylko sposób, może kry-
tykować i wytykać błędy istniejącego systemu politycznego. Działalności 
takiej ma jednocześnie towarzyszyć nieustanne posłuszeństwo w zakresie 
„osobistego użytku z rozumu”, czyli w zakresie bieżącego posłuszeństwa 
istniejącemu prawu. Warunek wolności jest więc fundamentem oświece-
nia, przy czym warto zaznaczyć, iż Kant odróżnia tu stan oświecenia od 
stanu oświeconego, nadając temu pierwszemu charakter niedokonany. To 
istotna korekta, kolejny element, można by powiedzieć, pewnego umiarko-
wania w traktowaniu owego procesu. Kolejny sygnał mający uświadomić 
nam, że daleko jeszcze do zakończenia przemian, które właściwie dopiero 
się rozpoczęły. Jak zatem Kant postrzega sytuację człowieka wchodzącego 
na drogę oświecenia? Pisze, że „stworzone zostało miejsce do swobodnej 
pracy nad sobą, a także, że stopniowo ulegają zmniejszeniu przeszkody 
[na drodze] do powszechnego oświecenia czy wyjścia z zawinionej przez 
człowieka niedojrzałości”35. Ostatecznie oświecenie okazuje się procesem 
trudnym, przed czym przestrzega Kant w Krytyce władzy sądzenia, pisząc:

Prędko zauważamy, że oświecenie jest co prawda rzeczą łatwą w zasadzie [in 
thesi], ale w zastosowaniu [in hipothesi] jest rzeczą trudną, którą można zre-
alizować tylko powoli. Dla człowieka bowiem, który chce się stosować tylko 
do swego istotnego celu i nie chce nic wiedzieć o czymkolwiek, co wykra-
cza poza jego intelekt, w istocie będzie rzeczą zupełnie łatwą, by przy użyciu 
swego rozumu nie być biernym, lecz zawsze dla samego siebie prawodawczym. 
Wobec tego jednak, że trudno jest ustrzec się przed dążeniem do wiedzy prze-
kraczającej intelekt i że zawsze znajdą się tacy, którzy z dużą pewnością siebie 
będą obiecywać, że potrafi ą zaspokoić żądzę tej wiedzy, a więc że utrzymanie 
albo przywrócenie tylko negatywnej strony w sposobie myślenia (zwłaszcza 

34 Tamże, (VIII:36–37), [VI:48].
35 Tamże, (VIII:40), [VI:51–52].
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w powszechnym sposobie myślenia), co stanowi istotę oświecenia, musi być 
bardzo trudne36.

W tym miejscu, aby podsumować wywód Kanta, należy wrócić do początku 
jego artykułu, czyli do otwierającej go „maksymy przewodniej oświecenia”, 
łacińskiej sentencji: sapere aude. Znaczenia owej maksymy nie musimy 
się domyślać. Sam autor wyjaśnia, że rozumie jej sens jako „odważ się 
posługiwać własnym rozumem”, przy czym ów rozum należy rozumieć 
raczej w potocznym tego słowa znaczeniu, ponieważ niemiecki termin, 
który pojawia się w tekście oryginalnym, brzmi Verstand, co podkreśla 
raczej ogólnie rozumny charakter tego terminu, nie zaś ścisły w sensie 
kantowskiego Vernunft . Cytowany przez Kanta fragment pochodzi z listu 
do Maximusa Lollinusa, autorstwa – jak to już wspomniano – Kwintusa 
Horacjusza Flakkusa, czyli Horacego. Cały wers po łacinie brzmi: Dimi-
dium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe37. Tłumacząc tylko 
ten fragment, należałoby go przełożyć następująco: „Połowę pracy ma za 
sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij”38. Już tutaj 
widać, że Kant odnosi się nie tylko do wspomnianego hasła, ale także 
do szerszego kontekstu. Pojawiająca się w całym akapicie tekstu fi lozofa 
z Królewca „odwaga” pochodzi właśnie od Horacego. Bardziej obszerny 
fragment, napisany heksametrem daktylicznym, brzmi:

Za co odkładasz? Komu zacząć się udało,
Ten ma połowę dzieła: zacznij więc, czyń śmiało,
Odważ się być rozumnym. Kto na przyszłość czeka,
Jest ów prostak, którego gdy wstrzymuje rzeka,
Stoi na brzegu, ażby pęd wody przeminął;
Strumień płynie i w późne wieki będzie płynął39.

Zaproponowane przez Kanta zawołanie zawiera więc w sobie cały aka-
pit otwierający Czym jest oświecenie?. Można wyróżnić w nim dwa–trzy 

36 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:295p.), [IV:171p.].
37 Horacy, Dzieła wszystkie, t. II, przeł. O. Jurewicz, Warszawa 2000, s. 263, (Epi. I 2 40).
38 Zob. I. Kant, Dzieła zebrane, t. VI, Toruń 2012, s. 450.
39 Horacy, dz. cyt., t. II, s. 264, (Epi. I 2 41–46).
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zasadnicze elementy: obok omówionej już zawinionej niedojrzałości, 
mamy wezwanie do posługiwania się rozumem oraz mocne wskazanie 
roli początku jako istotnego elementu całego procesu. Akcentowana przez 
Kanta waga rozpoczynania jako istotnego elementu uruchamiającego pro-
ces, również pochodzi od Horacego. Ale element ten u rzymskiego autora 
jest również zapożyczony. Przyjmuje się, że ów „mit początku” pochodzi 
od Pitagorasa, i jest wyrażony jego znaną maksymą „początek – połowa 
wszystkiego”40.

Pozostaje jeszcze kwestia poruszonej przez Kanta rozumności, a raczej 
dokładnego charakteru przedstawionego przez niego wezwania, aby posłu-
giwać się własnym rozumem. Jak już wspomniano, sens użytego przez 
Kanta terminu nie jest ścisły. Jak jednak rozumieć w sensie epistemolo-
gicznym wezwanie do posługiwania się własną zdolnością rozumienia, bo 
tak można by inaczej przetłumaczyć specyfi czne użycie słowa Verstand? 
Aby rozwinąć wątek poznawczego charakteru związanych z oświeceniem 
władz poznawczych, musimy sięgnąć do nieco mniej znanego artykułu 
Kanta zatytułowanego Co oznacza: orientować się w myśleniu? Artykuł 
ten, niewiele późniejszy od Czym jest oświecenie?, ukazał się w roku 1786, 
również na łamach „Berlinische Monatsschrift ”. Zasadniczo powodem 
jego napisania była reakcja Kanta na spór pomiędzy Jacobim a Mendels-
sohnem, i prośba ze strony redaktora berlińskiego periodyku Biestera, aby 
myśliciel zabrał głos w tej sprawie41. I podobnie jak w przypadku Czym 
jest oświecenie?, sprawa, w której zabrał głos Kant, była bieżąca, ale cha-
rakter artykułu – ponadczasowy. Jeśli chodzi o interesującą nas kwestię 
samodzielnego myślenia, w owym artykule znajdujemy dosyć dokładne 
jej wyjaśnienie: „Myśleć samodzielnie to znaczy poszukiwać najwyższego 
kamienia probierczego prawdy w sobie samym (to jest w swoim własnym 
rozumie), natomiast maksyma, by zawsze myśleć samodzielnie, jest mak-
symą oświecenia”42. Jak widać, kwestia samodzielności, co zrozumiałe, 
jest maksymą oświecenia. Można by wskazać, że jest to, z jednej strony, 
wprost rozwinięcie maksymy: sapere aude, z drugiej rozwinięcie kwestii 

40 Na taką zależność wskazuje w komentarzach do przekładu Dzieł wszystkich O. Jurewicz. Zob. 
Horacy, dz. cyt., t. II, s. 263.

41 Zob. I. Kant, Dzieła zebrane, t. VI, s. 460–461.
42 I. Kant, Co oznacza: orientować się w myśleniu?, (VIII:146–147p.), [VI:154p.].
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samodzielności mającej zastąpić niedojrzałość, czyli niesamodzielność, 
która z kolei musi zostać porzucona. Samodzielność myślenia stanowi 
więc tutaj pozytywne rozwinięcie kwestii celów i narzędzi oświecenia. 
Jak dalej pisze Kant:

Do oświecenia nie należy więc tak wiele, jak to sobie wyobrażają ci, którzy 
oświecenie dostrzegają w jakiejś wiedzy, ponieważ przy zastosowaniu przy-
sługujących mu poznawczych zdolności oświecenie występuje jako zasada 
negatywna, a często ten, kto jest w ową wiedzę bogaty, okazuje się najmniej 
oświeconym, kiedy ma ją zastosować. [Zalecenie, by] „posługiwać się swoim 
własnym rozumem” nie ma wyrażać nic więcej oprócz tego, ażeby w odniesie-
niu do tego wszystkiego, co ma się przyjąć, zapytać siebie samego, czy byłoby 
pożądane, aby podstawę, dzięki której coś się przyjmuje, albo regułę, która 
wypływa z tego, co przyjęto, uznać za ogólną zasadę zastosowania własnego 
rozumu. Eksperyment ten każdy sam może wykonać; a wówczas przekona 
się, w jaki sposób podczas takiego sprawdzianu znikają przesądy i marzy-
cielstwo, nawet gdyby nie dysponował rozległą wiedzą, ażeby jedno i dru-
gie obalić, opierając się na obiektywnych podstawach, ponieważ posługuje 
się on jedynie maksymą samozachowania rozumu. W ten sposób bardzo 
łatwo z pomocą wychowania urzeczywistnić oświecenie w pojedynczych 
podmiotach, trzeba tylko wystarczająco wcześnie rozpocząć przyzwycza-
janie młodych umysłów do takiej refl eksji. Tymczasem oświecanie epoki 
jest [zadaniem] bardzo mozolnym, ponieważ wszędzie natrafi a się na wiele 
zewnętrznych przeszkód, które po części powstrzymują, po części zaś utrud-
niają taki sposób wychowania43.

Na koniec jeszcze jedna kwestia. Jak przedstawiony program postępu ludz-
kości, będący de facto programem oświecenia, ma się do często przywoły-
wanych związków Kanta z rewolucją francuską? Na ile rewolucja wpisuje się 
w postęp oświeceniowy i na ile jest realizacją programu Kanta? W pierw-
szym odruchu można by powiedzieć, że Kant wręcz przygotował teore-
tyczny grunt dla „nielicznych”, którzy powiedli lud do walki o wolność 
w imię postępu. Ale to tylko pozór. Jeśli dokładnie się przyjrzeć, rewolu-
cja nie spełnia w sensie programowym postulatów Kanta. Już współczesny 

43 Tamże.
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fi lozofowi z Królewca Johann Georg Hamman, jego polemista, zwracał 
uwagę że: „ci ongiś niepełnoletni, bo nieoświeceni, narzucą się jako nowi 
»opiekunowie« i w związku z tym »prawdziwe oświecenie polega na wyjściu 
człowieka niepełnoletniego z nawyku opiekuństwa zawinionego w najwyż-
szym stopniu przez niego samego«”44. I rzeczywiście. Rewolucja zastąpiła 
co najwyżej jednych opiekunów innymi. Nie o to Kantowi chodziło. Poza 
tym przedstawiony przez niego proces zakładał przemianę ewolucyjną, nie 
rewolucyjną. Wolność czynienia publicznego użytku z własnego rozumu 
zakłada publiczną wyważoną dyskusję na temat reform i zachowanie na 
każdym kroku legalności państwa w ramach ograniczonej wolności czy-
nienia prywatnego użytku z rozumu, wolności ograniczonej bezwzględ-
nym posłuszeństwem istniejącemu prawu.

44 S. Dietzsch, Immanuel Kant: biografi a, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2005, s. 161.
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Rozdział VII

Publicum

Pytanie o sferę publiczną w ujęciu Kanta jest pod pewnymi względami 
kontynuacją pytania o polityczną rolę oświecenia. 

Wykształcenie się opinii publicznej (publicum) – jako środka społecznej komu-
nikacji – stanowiło niezbędny warunek upolitycznienia oświecenia. Aby szersze 
kręgi społeczeństwa w Rzeszy mogły artykułować w sposób jawny i otwarty 
swe interesy, dyskusja polityczna, fi lozofi czna i moralna musiała wyjść poza 
ograniczoną przestrzeń akademickich opłotków. Publicum stanowiło nie-
zbędny warunek poddania państwa ocenie społecznej1. 

„Debata, która zainspirowała esej Kanta, pokazuje właśnie ten rodzaj 
wymiany myśli na temat istotnych tematów, który stał się dla Kanta mode-
lem jego teorii sfery publicznej”2. W każdym więc sensie oświecenie, jako 
pewien model interakcji społecznej, staje się początkiem kształtowania 
sfery publicznej w sensie publicum.

A czym jest publicum? Kant używa słowa publicum jako terminu wzię-
tego od łacińskiego publicus, czyli publiczny, państwowy. Bodaj najlepiej 
znanym politycznym przykładem tego słowa jest termin res publica, co 
z jednej strony znaczy „rzecz wspólna”, wspólna w sensie „publiczna”, 
będąca dobrem całej społeczności, z drugiej zaś jest źródłosłowem pojęcia 

1 A. Wolff -Powęska, Myśl polityczna wieku oświecenia, Poznań 1988, s. 105.
2 E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory of an Uncertain World, New Haven–London 2005, 

s. 29.
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„Republika”3. „Publiczny” od publicum to „wspólny” w sensie takim jak 
„dobro wspólne”. To słowo znajdujemy jednocześnie w słynnej Kantow-
skiej zasadzie jawności, gdzie to, co jawne, jest Publizität verträgt4, czyli 
dosłownie „publicznie tolerowane”. Słowo publicum odwołuje się również 
do publiczności, która de facto tworzy to, co publiczne. To, co publiczne, to 
zatem po prostu sfera międzyludzka, ale na poziomie pewnego ogółu, grupy.

Termin publicum wydaje się nieco kłopotliwy dla polskiego czytelnika. 
Znaleźć go możemy w oryginalnej wersji pism Kanta. W polskim prze-
kładzie termin ten niemal zupełnie znika w tłumaczeniach wynikających 
z różnorodnych kontekstów. Nawet kompilowana jako całość edycja Dzieł 
zebranych Kanta gubi konsekwentny sposób operowania tym terminem 
przez fi lozofa z Królewca. I tak w Krytyce czystego rozumu publicum poja-
wia się jako „ogół”5. W artykule O nielegalności nieautoryzowanego prze-
druku książek słowo publicum tłumaczono bądź jako „czytelnicy”, bądź 
jako – bliską oryginałowi – „publiczność”6. W Idei powszechnej historii 
w aspekcie kosmopolitycznym w miejsce publicum pojawia się „społeczność 
wykształcona”7. Najbliższy oryginalnemu brzmieniu jest termin „publicz-
ność”, który znajdujemy w eseju Odpowiedź na pytanie: czym jest oświece-
nie?, i jest to termin najbardziej konsekwentnie wyrażający sens Kantow-
skiego publicum. Termin ten pojawia się później w polskim przekładzie 
Sporu fakultetów oraz Metafi zyki moralności i stanowi najbardziej kon-
sekwentną kontynuację oryginalnego użycia tego pojęcia. Na ile jednak 
„publiczność” stanowi odpowiednik publicum, można by jednak dyskuto-
wać. Przede wszystkim „publiczność”, chociaż trafnie oddaje fakt istnie-
nia pewnej grupy jako podmiotu owego pojęcia, gubi polityczny kontekst, 
jaki bliższy jest terminowi „opinia publiczna”. Ten drugi termin z kolei nie 
zawiera kontekstu, nie tyle związanego z treścią owej opinii, ile z grupą, 
która opinie wytwarza. Jeszcze inny kontekst Kantowskiego rozumienia 

3 Oczywiście należy tu pamiętać o specyfi cznej polskiej tradycji, wedle której dokładnie takie 
samo pochodzenie ma termin „Rzeczpospolita”. Obecnie rzadko się wspomina, iż tradycyjna 
nazwa państwa polskiego stanowi bardzo wyraźne nawiązanie do najlepszych wzorców repub-
likańskich.

4 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:381).
5 Tenże, Krytyka czystego rozumu, [II:65].
6 Tenże, O nielegalności nieautoryzowanego przedruku książek, [VI:95].
7 Tenże, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, [VI:43 p.].
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publicum zawiera się w koncepcji „obserwatorów”, czyli koncepcji sfery 
politycznej podzielonej pomiędzy dwie grupy: „graczy” i „obserwatorów”. 
Gracze są w niej, co prawda, sprawcami wydarzeń w sensie faktycznie 
podejmowanych czynów, ale to obserwatorzy tworzą ich sens i to ich osąd 
staje się źródłem interpretacji wydarzeń. Idąc tym tropem, można powie-
dzieć, że publicum to obserwatorzy jako ogół.

Podsumowując: słowo „publiczny” od publicum kieruje nas w stronę 
trzech podstawowych znaczeń:

 – Po pierwsze, wskazuje na publiczność, społeczność albo po prostu 
społeczeństwo w szczególnym rozumieniu (to jest publiczność, czyli 
publicum z Czym jest oświecenie?) jako na element, budulec tak rozu-
mianej sfery publicznej. Przy czym nośnikiem w sensie ideału tego, 
co publiczne, jest publiczność tworząca republikę.

 – Po drugie, wiąże się z tym, co publiczne, czyli wspólne, w sensie ter-
minu res publica. To z kolei wiąże się z postulatem Kanta, że każde 
państwo powinno mieć ustrój republikański.

 – Po trzecie, wskazuje na jawność jako zasadę regulującą to, co właś-
ciwe i niewłaściwe w sferze publicznej. W angielskim publicity odwo-
łuje się do zasady jawności. Dodatkowo „jest jawne” w związku z tą 
samą zasadą co Publizität verträgt8, czyli dosłownie „publicznie 
tolerowane”. W tym duchu należy zauważyć, że „»sferę publiczną« 
[Öff entlichkeit] pojmuje Kant jako [najwyższą] zasadę porządku 
prawnego, a zarazem metodę oświecenia”9.

W tym miejscu powinniśmy wrócić do tekstu Czym jest oświecenie?. 
Esej ten bowiem, obok dyskusji na temat pojęcia oświecenia, zawiera – jak 
już wspomniano – program rozwoju sfery publicznej na drodze postępu.

Powtórzmy więc jeszcze raz: czym jest oświecenie? „Oświecenie to wyj-
ście człowieka z zawinionej przez niego niedojrzałości”10. A czym jest nie-
dojrzałość? „Jest nieumiejętnością w posługiwaniu się własnym rozumem 
bez przewodnictwa innych”11. Ponadto „niedojrzałość ta jest zawiniona 

8 W polskim przekładzie Strukturalnych przeobrażeń sfery publicznej słowo Publizität to „jaw-
ność publiczna”. Zob. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lip-
nik, M. Łukasiewicz, Warszawa 2008, s. 219.

9 Tamże, s. 219.
10 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII:35), [VI:47].
11 Tamże, (VIII:35), [VI:47].
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przez człowieka, jeśli jej powód tkwi nie w braku rozumu, ale zdecydo-
wania i odwagi, by swym rozumem posługiwać się bez zwierzchnictwa 
innych”12. Powodem niedojrzałości może być brak rozumu lub brak zde-
cydowania i odwagi, aby się nim posługiwać. Dla nas kluczowe powinno 
być odwołanie w tym tekście do słowa „publiczność”.

Mimo to jest jednak możliwe, ażeby publiczność sama się oświeciła. Jeśli tylko 
pozostawić jej wolność, jest to niemalże nieuniknione, ponieważ nawet pośród 
mianowanych opiekunów wielkiego tłumu zawsze znajdzie się kilku myślą-
cych samodzielnie, którzy po zrzuceniu jarzma niedojrzałości będą wokół 
siebie upowszechniać ducha rozumowej oceny własnej wartości i powołania 
każdego człowieka do samodzielnego myślenia13.

Trzeba tutaj zwrócić uwagę na termin Selbstdenken, czyli „samodzielne 
myślenie”. J. Habermas łączy go dodatkowo z pojęciem Leutdenken – „głośne 
myślenie”14, które znajdujemy w tekście O porzekadle. Czy „samodzielne 
myślenie” jest tutaj tożsame z „publicznym użyciem rozumu”, o czym pisze 
Kant w dalszej części eseju?

Samodzielne myślenie pojawia się w co najmniej kilku kontekstach. 
Warto wspomnieć Sapere aude!, wzięte od Horacego zawołanie, przetłu-
maczone przez Kanta jako „Odważ posługiwać się rozumem!”. Podobny 
wątek znajdujemy wśród tak zwanych maksym pospolitego rozsądku (sen-
sus communis) z Krytyki władzy sądzenia, w której fi lozof w następujący 
sposób pisze o Selbstdenken:

Niżej podane maksymy pospolitego rozsądku ludzkiego nie wchodzą wpraw-
dzie w skład niniejszych rozważań jako elementy [Teile] krytyki smaku, mogą 
jednak służyć do wyjaśnienia jej zasad. Są to maksymy następujące: 1) myśleć 
samemu (Selbstdenken), 2) myśleć, stawiając się w miejsce każdego innego 
człowieka, 3) myśleć zawsze w zgodzie ze samym sobą. Pierwsza jest maksymą 

12 Tamże.
13 Tamże, (VIII:36), [VI:48].
14 Można mieć wątpliwości co do ważności tego zestawienia. Termin Lautdenken pojawia się tylko 

raz w całej twórczości Kanta.
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sposobu myślenia wolnego od przesądów, druga – myślenia rozszerzonego, 
trzecia – konsekwentnego15.

Termin Selbstdenken pojawia się również w eseju Co oznacza: orientować 
się w myśleniu?, stanowiącego część większej dyskusji, tak zwanego sporu 
o panteizm (Pantheismusstreit)16. Pisze tam Kant w następujący sposób:

Myśleć samodzielnie to znaczy poszukiwać najwyższego kamienia probierczego 
prawdy w sobie samym (to jest w swoim własnym rozumie), natomiast mak-
syma, by zawsze myśleć samodzielnie, jest maksymą oświecenia. Do oświe-
cenia nie należy więc tak wiele, jak to sobie wyobrażają ci, którzy oświecenie 
dostrzegają w jakiejś wiedzy, ponieważ przy zastosowaniu przysługujących 
mu poznawczych zdolności oświecenie występuje jako zasada negatywna, 
a często ten, kto jest w ową wiedzę bogaty, okazuje się najmniej oświeconym, 
kiedy ma ją zastosować. [Zalecenie, by] „posługiwać się swoim własnym rozu-
mem” nie ma wyrażać nic więcej oprócz tego, ażeby w odniesieniu do tego 
wszystkiego, co ma się przyjąć, zapytać siebie samego, czy byłoby pożądane, 
aby podstawę, dzięki której coś się przyjmuje, albo regułę, która wypływa 
z tego, co przyjęto, uznać za ogólną zasadę zastosowania własnego rozumu17.

Jeśli mówimy o użyciu rozumu, do czego nawołuje Kant, to trzeba rów-
nież wyjaśnić, czy użycie takie jest nieskrępowane, czy też ma jakieś gra-
nice. Znowu odwołując się do eseju Czym jest oświecenie?, należy przypo-
mnieć, że wskazuje tam autor na dwa rodzaje użycia rozumu, publiczne 
i prywatne. Pierwszemu przyznaje wolność, drugie ogranicza. A właśnie 
z publicznym użyciem rozumu wiąże się jednoczesne ograniczenie jego 
prywatnego użycia. W eseju Co oznacza: orientować się w myśleniu?, wspo-
minając o konsekwencjach ograniczenia wolności myśli, pisze Kant tak:

[...] wolność myślenia stoi w opozycji wobec przymusu obywatelskiego. Wpraw-
dzie powiada się, że swoboda wypowiadania się albo pisania mogłaby nam 

15 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, (V:294), [IV:170].
16 Więcej na temat tego sporu: R. Kuliniak, T. Małyszek, Wprowadzenie. Do przyjaciół Lessinga, 

Kraków 2006, s. 7–58. A także: I. Kant, Dzieła zebrane, t. VI, Toruń 2012, s. 461.
17 I. Kant, Co oznacza: orientować się w myśleniu?, (VIII:146–147p.), [VI:154p.]
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zostać odebrana przez zwierzchnią władzę, chociaż nie może ona tego uczynić 
z wolnością myślenia. Jednakże [zapytajmy], jak wiele i jak trafnie zdołaliby-
śmy myśleć, gdybyśmy nie czynili tego poniekąd wspólnie z innymi ludźmi, 
którym udzielalibyśmy własnych myśli [otrzymując w zamian] ich myśli! 
Można zatem powiedzieć, że tego rodzaju zewnętrzny przymus, który ogra-
bia ludzi z wolności do publicznego dzielenia się swoimi myślami, pozbawia 
ich również swobody myślenia – jedynego klejnotu, jaki nam jeszcze pozo-
stał przy wszystkich [nałożonych na nas] obywatelskich ciężarach, a dzięki 
któremu tylko można jakoś zaradzić na wszelkie niedogodności tego stanu18.

„Wolność myślenia” jest zatem „wolnością do publicznego dzielenia się 
swoimi myślami”, kiedy to udzielamy innym naszych myśli, „[otrzymując 
w zamian] ich myśli”. Cały ten proces stoi zaś w opozycji do „przymusu 
obywatelskiego”.

Podstawą działania sfery publicznej jest zatem wolność rozumu, wol-
ność – dodajmy – wcale nieoznaczająca niepodlegania żadnemu prawu. 
Jak zaznacza dalej Kant: „jeżeli rozum nie zamierza poddać się prawu, 
które sam sobie nadaje, to powinien ugiąć się pod naciskiem prawa, które 
nadaje mu ktoś inny”19. Oprócz naturalnych ograniczeń, jakie rozum sam 
sobie nadaje, nie powinien on być już dalej ograniczany. Jeżeli ktoś nie-
właściwie z niego korzysta, napotka na barierę przymusu związaną z pra-
wem zewnętrznym. Oczywiście pojawia się pytanie: co jeśli rozum zgod-
nie z własnym prawem właściwie rozumując, wejdzie w kolizję z zasadami 
prawa stanowionego, które to zasady – jak wiadomo – są niedoskonałe 
i mogą zawierać na przykład błędne postulaty? Tu należy wrócić do zasady 
wolności „czynienia z rozumu publicznego użytku”. Jak pisze Kant: „Za 
publiczny użytek swego własnego rozumu uznaję takie jego zastosowanie, 
jakie wobec całej publiczności wykształconego świata [Leserwelt]20 czyni 
z niego ktoś, [występując] jako uczony”21. Ten ma za pomocą pism zwracać 

18 Tamże, (VIII:144), [VI:152].
19 Tamże, (VIII:145), [VI:152].
20 W oryginale pojawia się tutaj termin Leserwelt, czyli mowa jest o „publiczności czytającego 

świata”, co z kolei wiąże się z upublicznianiem w sensie publikowania, co znowu bliskie jest 
oryginalnemu terminowi publicum.

21 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII:36–37), [VI:48].
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się do „publiczności” i z tej pozycji, w taki tylko sposób, może krytykować 
i wytykać błędy istniejącego systemu politycznego.

Sens przedstawionego przez Kanta układu rozum publiczny–rozum 
prywatny, jak można by je krócej nazwać, jest dwojaki. Z jednej strony 
chodzi o wskazania pewnego racjonalnego mechanizmu, jaki funkcjo-
nuje w sferze publicznej, z drugiej – co chyba bardziej istotne – o opisanie 
współzależnego układu, funkcjonowania państwa opartego na posłuszeń-
stwie (ograniczony rozum prywatny działający jednak w sferze publicz-
nego obowiązku) i sfery wolnej dyskusji związanej z reformą o charak-
terze ewolucyjnym tegoż państwa, oczywiście niezrywającą istniejącego 
porządku prawnego.

Na działanie rozumu jako debaty między obywatelami zwraca uwagę 
Onora O’Neill. W swojej książce Constructions of Reason, odwołując się 
do pracy Kants Weg vom Krieg zum frieden Hansa Sanera, pokazuje, że 
fi lozofi a krytyczna Kanta ma bardzo wyraźny kontekst polityczny22. Wska-
zuje ona też na metaforykę mechanizmu rozumu opisywanego jako debata 
obywateli. Chodzi tu o pierwszy akapit Dyscypliny czystego rozumu ze 
względu na jego użycie polemiczne Kantowskiej Krytyki czystego rozumu, 
któremu O’Neill poświęca XI część artykułu Vindicating Reason, zaty-
tułowaną Th e Doctrine of Method: What does Kant Vindicate? Jak pisze 
O’Neill: „Debata pomiędzy obywatelami została zaprezentowana jako obraz 
rozumu nie dlatego, że podąża za danymi zasadami czy procedurami, czy 
porządkiem, czy że zależy od ogólnych założeń, ale dlatego że w obydwu 
przypadkach mamy do czynienia z mechanizmem opartym na procesie 
angażującym wielu uczestników (plurality of participants), których koor-
dynacja nie jest gwarantowana ani narzucona przez rządzącego (ruler) czy 
inne siły”23. Cała ta wizja jest przez O’Neill określana terminem „rozum 
w sensie polemicznym” (reason as polemic). W ujęciu autorki obraz ten ma 
negatywny, problematyczny wymiar: „Myśli i działania, które zależą od 
nieuzasadnionych autorytetów, można utrzymać jedynie wtedy, kiedy te 
autorytety zostaną zaakceptowane, czyli nie jest możliwe wypracowanie 

22 O. O’Neill, Construcions of Reason: Explorations of Kant’s Practical Philosophy, Cambridge 
1989, s. 29.

23 Taż, Vindication Reason [w:] P. Guyer (ed.), Th e Cambridge Companion to Kant, Cambridge 
1992, s. 294.
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ogólnego rozumienia czy uzgodnienia, czy rozwiązania wszystkich kon-
fl iktów związanych z przekonaniami i działaniami”24.

Trzeba tutaj również zwrócić uwagę na pojęcie „światowość” pojawia-
jące się zarówno w terminie Leserwelt, jak i w odniesieniu do „publiczno-
ści”, która jest „światowa”, czyli stanowi gremium na poziomie kosmo-
politycznym. Termin „światowy” odnosi się więc do tego, co – jak pisze 
Kant w Krytyce czystego rozumu – „interesuje z konieczności każdego 
człowieka”25. Tak rozumiana sfera publiczna staje się wyróżnionym, można 
powiedzieć, poziomem dyskusji.

Tylko życie publiczne, niezależnie od względów fi nansowych i społecznych, 
jest na tyle wolne, aby poddać się regułom samego rozumu. Ta sfera publiczna 
istnieje w świecie uczonych (Lesewelt), w którym każdy, bez względu na to, 
jakie jest jego ziemskie stanowisko czy funkcja, występuje „jako uczony”. 
Kant twierdzi, że źródło autorytatywnego osądu (publiczności) musi pozo-
stać oddzielone od złego wpływu „tego, co prywatne”, a szczególnie wpływu 
ze strony przymusu, jakim dysponuje realna władza26.

I jeszcze:

Sfera publiczna jest przestrzenią chronioną, w której kwestie wspólnego zain-
teresowania mogą być omawiane przez wolnych i równych uczestników jak 
gdyby byli uczonymi. W związku z tym wypowiadający się publicznie mogą 
oceniać się tylko według kryteriów dostępnych dla wszystkich: uniwersalnych 
zasad rozumu. Przedstawiciele państwa muszą być wyłączeni ze sfery pub-
licznej, przynajmniej tak długo, jak długo działają w ramach swoich ofi cjal-
nych obowiązków, twierdzi Kant, ponieważ biorą pod uwagę nie uniwersalne 
standardy rozumu, ale partykularne interesy suwerena27.

Jürgen Habermas w swojej pracy Strukturalne przeobrażenia sfery publicz-
nej zwraca również uwagę na istotny w tym kontekście termin räsonie-
ren, który pojawia się w odniesieniu do publicznego użycia rozumu, ale 
Kant posługuje się nim również wtedy, kiedy opisuje dyskusje mieszczan 

24 Tamże, s. 294.
25 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, [II:714p.].
26 E. Ellis, Kant’s Politics…, s. 23.
27 Tamże.
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„rozprawiających [räsonieren]” o tematach ważnych28. Trzeba przy tym 
zwrócić uwagę na szczególny kontekst tego terminu, który słownikowo 
tłumaczy się jako „rezonować”. Dyskusja mająca charakter rezonowania 
jest więc wzajemnym wzmacnianiem ważnych, bo wspólnych tematów, 
tematów jednakowo poruszających, a więc rezonujących. Zagadnienie to 
zostanie szerzej omówione w związku z pojęciem „obserwatorzy”.

Jak pisze Habermas: „Rozprawiająca publiczność złożona z »ludzi [osób]« 
dokonuje samoukonstytuowania, przekształcającego ją w publiczność zło-
żoną z obywateli, która to publiczność porozumiewa się co do spraw doty-
czących »bytu wspólnego«29.

Istotnym elementem dyskursu obywatelskiego jest też „kamień pro-
bierczy” (Probirstein), który Kant w Krytyce czystego rozumu traktuje jako 
narzędzie „służące do oceny wartości lub bezwartościowości wszelkich 
poznań a priori”30. Określenie to później pojawia się w wielu tekstach 
fi lozofa z Królewca, zawsze w takim samym charakterze pewnego punktu 
odniesienia, „probierza prawdy”. Bo też i metaforyka, po jaką sięga Kant, 
ma taki charakter. W jubilerstwie, i nie tylko zresztą, „kamień probier-
czy” to specjalny minerał (zwykle łupek krzemionkowy), za pomocą któ-
rego określa się zawartość metali szlachetnych w różnego rodzaju stopach. 
„Kamień probierczy” w ujęciu Kanta jest więc narzędziem pomocnym 
w oszacowaniu „ilości i jakości prawdy” w naszym rozumowaniu. Jak ta 
procedura wygląda? „Probierzem uważania czegoś za prawdę, obojętne, czy 
to coś jest przekonaniem, czy też tylko wmówieniem, jest zatem zewnętrz-
nie możliwość podania tego samego innym do wiadomości i uznanie cze-
goś podawanego jako prawda za ważne dla rozumu każdego człowieka”31.

Kolejną kwestią wymagającą w tym kontekście uzupełnienia jest prob-
lem niezgodności moralności i polityki. Po pierwsze, problem taki znika, co 
oczywiste, w państwie idealnym, bo znika wtedy przymus i znika państwo 

28 W polskiej wersji Krytyki praktycznego rozumu termin räsonieren ginie w przekładzie, który 
brzmi: „Jeżeli zwrócimy uwagę na tok rozmów w mieszanych towarzystwach, składających się 
nie tylko z uczonych i ludzi lubiących wymyślne dywagacje, lecz również z ludzi interesu lub 
niewiast, zauważymy tam poza opowiadaniami i żartami inną jeszcze rozrywkę, mianowicie 
wypowiadanie swych opinii”. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, [III:474–475].

29 J. Habermas, dz. cyt., s. 223–224.
30 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, [II:110].
31 Tamże, [II:703].
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w sensie instytucjonalnym. Prawo stanowione staje się naturalnym. Ale 
trzeba tu zacytować znamienne pytanie: „Jak jednak zagwarantować zgod-
ność polityki z moralnością, dopóki ten stan prawny [w sensie stanu zgod-
ności] jeszcze nie istnieje?”32.

Zdaniem Habermasa to jest problem zorganizowania państwa. Sięga-
jąc do pism Kanta, możemy przeczytać: 

Problem zorganizowania państwa jest rozwiązywalny, mówiąc bez ogródek, 
nawet dla narodu diabłów (jeśli tylko posiadają one rozum) i wyrażałby się 
następująco: „W taki sposób zorganizować pewną liczbę istot rozumnych, 
które dla swego przetrwania wspólnie potrzebują powszechnych praw, z któ-
rych jednak każda w tajemnicy skłonna jest uchylać się od nich i tak zorga-
nizować ich ustrój, ażeby, bez względu na przeciwieństwa ich prywatnych 
pobudek, te ostatnie na tyle były przez nich nawzajem powstrzymywane, że 
w publicznych stosunkach między nimi rezultat byłby taki, jak gdyby owych 
złych pobudek nie mieli oni w ogóle”33.

Dodajmy jeszcze, że Kant w tym miejscu pisze również o „państwie anio-
łów”: „Ustrój republikański jest jedynym ustrojem w pełni odpowiadają-
cym prawom człowieka, ale jego ustanowienie, a tym bardziej ochrona, 
są tak trudne, że wielu sądzi, iż [owo państwo] musiałoby być państwem 
aniołów, ponieważ ludzie ze swymi egoistycznymi skłonnościami nie są 
zdolni do ustroju o tak subtelnej formie”34.

W wersji Habermasa zasadą przemiany wydaje się zasada jawności 
nazwana przez Kanta „transcendentalną formułą publicznego prawa”. 
Brzmi ona następująco: „Wszystkie czyny, odnoszące się do praw innych 
ludzi, których maksyma nie daje się pogodzić jawnością, są niesłuszne”35.

Zasada jawności jako spajająca moralność i politykę, zasada „transcen-
dentalna i potwierdzająca zasadę publicznego prawa”, brzmi: „Wszelkie 
maksymy, które wymagają jawności (aby nie stracić swego celu), zgadzają 
się jednocześnie i z prawem, i z polityką”36. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, 

32 J. Habermas, dz. cyt., s. 227.
33 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:366).
34 Tamże.
35 Tamże, (VIII:381), [VI:369].
36 Tamże, (VIII:386), [VI:373].
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że Kant odchodzi od zasady uzgadniania moralności i pisze o prawie, co 
oznacza odniesienie się do zasady szczęśliwości, a nie do zasady moralno-
ści w sensie zgodności z prawem moralnym.

W tym miejscu trzeba podjąć jeszcze jeden wątek, mianowicie wątek 
postępu moralnego. Widzimy, że w kontekście sfery publicznej wiązanej 
z oświeceniem rozumianym jako proces zagadnienie postępu rozumia-
nego jako ciągły rozwój ma tutaj duże znaczenie. Mało tego: „Kanta poję-
cie sfery publicznej (publicity) jako motoru postępu w kierunku państwa 
idealnego należy umieścić pomiędzy jego najważniejszymi dokonaniami 
w dziedzinie nowoczesnej teorii politycznej”37. A także: „ Kanta teoria sfery 
publicznej łączy zasady rozumu z empirycznym poszukiwaniem odpowie-
dzi na problem współczesnej teorii politycznej: jak można osiągnąć postęp 
zmierzający w kierunku racjonalnego rządu?”38.

Co dla Kanta orzekającego o istnieniu lub nieistnieniu postępu, okre-
ślanego przez niego jako moralny, stanowi jego „kamień probierczy”? Filo-
zof wypowiada się na ten temat w tekście Wznowione pytanie. Czy ludzki 
rodzaj stale zmierza ku temu, co lepsze?, będącym częścią Sporu fakulte-
tów. Otóż wedle tego tekstu dowodem postępu jest empiryczny (w odróż-
nieniu od czystego) fakt znaczącej przemiany społecznej, jaką była w jego 
czasach rewolucja francuska. Ale, co ciekawe, wystąpienie zdarzeń histo-
rycznych określanych mianem rewolucji wcale nie stanowi wystarczającego 
dowodu istnienia postępu. Sama rewolucja, zdaniem Kanta, niesie „ogrom 
nędzy i potwornych zbrodni”39, zwłaszcza dla osób w niej uczestniczą-
cych, które to osoby fi lozof z Królewca określa mianem „graczy” (Spieler), 
a zatem wydaje się bardzo wątpliwe, aby mogła ona być dowodem zmian 
ku lepszemu. Dowodem istnienia postępu jest reakcja na wybuch rewo-
lucji ze strony innej grupy, określonej przez Kanta mianem „obserwato-
rów” (Zuschauer)40. To właśnie ich entuzjazm ma pokazywać wewnętrzne 

37 E. Ellis, Kant’s Politics…, s. 12.
38 Tamże, s. 15.
39 I. Kant, Spór fakultetów, (VII:85), [V:260].
40 Kwestia tłumaczenia użytej przez Kanta terminologii jest sprawą sporną. Spieler i Zuschauer 

można tłumaczyć również jako „aktor” i „widz” (tak właśnie wspomniane terminy tłumaczy 
B. Markiewicz, zob. tenże, Kant o rewolucji francuskiej [w:] M.J. Siemek (red.), Filozofi a trans-
cendentalna a dialektyka, Warszawa 1994). Kontekst, jaki w rezultacie powstaje, nie do końca 
jednak odpowiada duchowi tekstu Kanta. Aktor „gra”, a zatem wkrada się tu element umowno-
ści, żeby nie powiedzieć: nieprawdziwości związanej z fi kcją w naturalny sposób towarzyszącą 
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pragnienie człowieka prowadzące do przemiany ku temu, co lepsze. Wspo-
mniany entuzjazm ma dowodzić istnienia jego przyczyny, a jest nią, zda-
niem Kanta, pewna – jak on to określa – „moralna predyspozycja ludzkiego 
rodzaju”41. Co dokładnie Kant przez nią rozumie? Następujące elementy: 
po pierwsze, prawo, by naród bez przeszkód ze strony innych mocarstw 
mógł nadać sobie ustrój obywatelski, który uważa dla siebie za dobry; 
po drugie, cel (będący równocześnie obowiązkiem), by ustrój ten był dla 
samego ludu prawy i moralnie dobry42.

Ale zostawmy ten problem na boku, bo to, o co właściwie chodzi Kan-
towi, to nie forma prawna, ale wspomniana już predyspozycja moralna 
„obserwatorów”, której miarą jest, według niego, „entuzjazm”. W innym 
miejscu znaczenie tego terminu wyjaśnia on jako „moralne uczestnictwo 
w dobru”. A zatem ma na myśli przekonanie obserwatorów do suweren-
ności, a także prawego i moralnie dobrego ustroju. Ponadto „entuzjazm” 
kieruje nas w stronę tego, co idealne, bo jak pisze dalej Kant: „prawdziwy 
entuzjazm zawsze odnosi się tylko do tego, co idealne, a nawet czysto 
moralne, jak pojęcie prawa, i nie da się go użyć dla korzyści własnej”43.

Cofając się nieco w rozważaniach, należy zapytać: kim są „obserwato-
rzy”? Wydawać by się mogło, że chodzi o ludzi nieuczestniczących w wyda-
rzeniach, stanowiących gremium sędziów orzekających o sensie obserwowa-
nych wypadków, sędziów niezaangażowanych, którym Kant przeciwstawia 
zaangażowanie „graczy”. Ale tak nie jest. Obserwator to ktoś, kto nie uczest-
niczy w wydarzeniach, ale wyposażony w entuzjazm, reaguje na nie. Zda-
niem Kanta historia w ogóle jest dziełem właśnie obserwatorów, a nie gra-
czy. Czyny ważne, zbrodnie, to, co wielkie, to rezultat „sposobu myślenia 
obserwatorów”44, jak pisze Kant. Sposobu, „który w owej grze wielkich 
przemian objawia się publicznie i uzewnętrznia jako powszechna, chociaż 
bezinteresowna sympatia do graczy jednej strony, a przeciwko drugiej”45. 

wszelkiej kreacji scenicznej. Nie do końca pasuje to do kontekstu historii, bo w niej o fi kcji nie 
ma mowy. W tym kontekście istotą użytej przez Kanta terminologii wydaje się podział na tych, 
którzy działają (graczy), i tych, którzy obserwują i oceniają (obserwatorów). Takie właśnie tłu-
maczenie wspomnianych terminów pojawia się w przekładzie autorstwa M. Żelaznego.

41 Zob. I. Kant, Spór fakultetów, (VII:85), [V:260].
42 Tamże.
43 Tamże, (VII:86), [V:260].
44 Tamże, (VII:85), [V:260].
45 Tamże.
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Zdaniem myśliciela właściwy sens zdarzeń tworzą obserwatorzy, którzy 
bynajmniej nie stanowią grupy niezaangażowanej, chociaż ich związek 
z określonym podmiotem działań politycznych jest bezinteresowny. Uzu-
pełniając niejako tę kwestię, w innym miejscu Kant zadaje pytanie: „Jak 
[…] możliwa jest historia a priori? Odpowiadamy: wtedy, gdy wróżbita 
sam tworzy i wywołuje wydarzenia, które przepowiada”46.

A zatem historię tworzy „publiczność” i to od jej jakości zależy kierunek 
przemian, ich siła, a przede wszystkim to, czy owe przemiany, jak można by 
powiedzieć, w ogóle zostaną zapoczątkowane. Tematem na zupełnie inną 
dyskusję jest kwestia, kto w tej sytuacji tworzy grupę obserwatorów i jak 
istotny jest jej skład. Obserwatorzy, komentatorzy mają wskazaną przez 
Kanta moc stwarzania historii i do pewnego stopnia ją kreują. „Entuzjazm” 
czy, mówiąc bardziej współcześnie, „sympatia” czyni rewolucję rewolucją. 
Odnosząc się do tego samego fragmentu, Hannah Arendt pisała: „Zdaniem 
Kanta, to właśnie owa sympatia uczyniła rewolucję »fenomenem«, którego 
»nie da się zapomnieć«. Innymi słowy, to ona uczyniła ją wydarzeniem 
publicznym o znaczeniu ogólnohistorycznym. A zatem to nie aktorzy, lecz 
widzowie przyjmujący rewolucję z uznaniem ustanowili dziedzinę pub-
liczną właściwą temu konkretnemu wydarzeniu”47.

W sensie moralnym, jak by to powiedział Kant, rewolucja w takim 
samym stopniu zależy od jakości obserwatorów, co od popełnionych czy-
nów. W sensie fenomenalnym, którego to wątku Kant we wspomnianym 
tekście nie podejmuje, ludzkie działania w tajemniczy sposób zmierzają do 
jakiegoś nieznanego jednostce celu, do pełni możliwej do osiągnięcia nie 
w wymiarze indywidualnym, lecz zbiorowym – przez „gatunek ludzki”. 
Ale inna, fenomenalna wizja tych samych wydarzeń prowadzi do słynnego 
pojęcia aspołecznej towarzyskości (die ungesellige Geselligkeit der Mens-
chen) i wynikającego stąd antagonizmu, który jednak ma swój, można by 
współcześnie powiedzieć, społeczny sens. Społeczeństwo jest więc, w uję-
ciu Kanta, nieustannie pobudzane ową wewnętrzną sprzecznością. Nie-
chęcią połączoną z pragnieniem bycia z innymi. Ta dynamiczna struktura 
dodatkowo, w sposób uporządkowany i „jak gdyby” zaplanowany, zmierza 
ku jakiemuś celowi. Jaki jest ten cel – tego nie wiemy. Zdaniem Kanta to 

46 Tamże, (VII:79–80), [V:255].
47 H. Arendt, Wykłady o fi lozofi i politycznej Kanta, tłum. M. Moskalewicz, Warszawa 2012, s. 109.
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nie my, ludzie, ale przyroda projektuje i realizuje wielki plan, według któ-
rego przebiega rozwój gatunku ludzkiego. Można wobec takiej wizji życia 
społecznego odnieść wrażenie, że ostatecznie rozwój nie zależy od ludzi, 
ale od jakiegoś z góry ustalonego porządku, nieświadomie przez nas rea-
lizowanego. W perspektywie fenomenalnej rzeczywiście tak to wygląda. 
Należy jednak wrócić do wymiaru moralnego, w którym rozwój zależny 
jest od wewnętrznej predyspozycji obserwatorów.

Na pytanie: czy rodzaj ludzki stale zmierza ku temu, co lepsze, Kant 
odpowiada twierdząco. Może to nieco zaskakujące, ale w ramach przedsta-
wionego przez niego schematu rozumowania, jeśli mówimy o rewolucji, to 
wynika już z tego fakt istnienia postępu. Jeśli jakieś wydarzenia nazwane 
zostały rewolucyjnymi, to dlatego, że spotkały się z wymaganym przez 
Kanta entuzjazmem, a skoro ów entuzjazm się pojawił, to mamy do czy-
nienia z postępem moralnym. Ponadto fakt wystąpienia przyjętych z entu-
zjazmem wydarzeń, które stają się tym samym rewolucyjnymi, świadczy 
również w pewien sposób o oczekiwaniu przemiany, a wszystko to – tak 
czy owak – prowadzi do postępu. Jest jednak pewien problem. Wspo-
mniana już predyspozycja moralna wskazuje na określony ustrój, ku któ-
remu powinny prowadzić zmiany, czy to ewolucyjne, czy to rewolucyjne. 
Kant nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości, pisząc, że ową ideą „nie 
mógłby […] być żaden inny ustrój, aniżeli republikański”48.

I tutaj należy wyjaśnić, czym właściwie jest dla Kanta republika. W Meta-
fi zycznych podstawach nauki prawa stanowiących część Metafi zyki moral-
ności pisze on, że przemiany form państwowych muszą zmierzać do stanu, 
w którym sposób rządzenia zostanie dostosowany do „jedynej zgodnej 
z prawem konstytucji, mianowicie konstytucji czystej republiki”49. Póź-
niej dodaje jeszcze: „Żadna prawdziwa republika nie jest i nie może być 
niczym innym, jak tylko systemem reprezentującym lud, służącym temu, 
by w jego imieniu, jednocząc wszystkich obywateli, za pośrednictwem ich 
posłów (deputowanych) troszczyć się o ich prawa”50.

W Antropologii w ujęciu pragmatycznym zauważa najpierw, że „Czło-
wiek nie był przeznaczony, by jak bydło domowe należeć do stada, lecz jak 

48 I. Kant, Spór fakultetów, (VII:86), [V:260].
49 Tenże, Metafi zyka moralności, (VI:340), [V:445].
50 Tamże, (VI:341), [V:445].
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pszczoły do ula – z konieczności ma być członkiem jakiegoś społeczeństwa 
obywatelskiego”51. Czym jest owo społeczeństwo? Połączeniem trzech 
elementów: siły, prawa i wolności. Taką właśnie kombinację nazywa Kant 
republiką i zarazem „prawdziwym ustrojem obywatelskim”52.

Republika ma więc dla Kanta charakter idealny w tym sensie, że sta-
nowi punkt odniesienia dla rozwoju społecznego człowieka. Istotne dla tego 
rodzaju państwa jest wzniesienie się ponad formy ustrojowe i wyznaczenie, 
chciało by się rzec, ideału, ku któremu wszelka forma państwowa powinna 
zmierzać. Pisze o tym Kant obszerniej we fragmencie Sporu fakultetów:

Idea konstytucji zgodnej z naturalnymi prawami ludzi, zgodnie z którą ci, któ-
rzy należą do przestrzegających prawa, będąc zjednoczeni, sami powinni być 
prawodawcami, leży u podstaw wszelkich form państwowych, zaś wspólnota, 
która zgodnie z tą ideą pomyślana została przy użyciu czystych pojęć rozumu, 
zwie się platońskim ideałem (respublica noumenon) i nie jest pustym wymy-
słem, ale wieczną, zapobiegającą wszelkim wojnom, normą dla każdego oby-
watelskiego ustroju. Zorganizowane zgodnie z tym społeczeństwo obywatel-
skie, prezentuje sobą przykład takiego ustroju osiągnięty drogą doświadczenia 
(respublica phaenomenon), do którego można jednak dojść dopiero po licz-
nych bojach i wojnach. Ale gdy taki ustrój w najważniejszych zarysach raz już 
zostanie osiągnięty, okazuje się najlepszy spośród wszystkich ustrojów zapo-
biegających niszczącym wszystko co dobre wojnom. [...] Jednakże (z powodu, 
że nieprędko zostanie on urzeczywistniony) obowiązkiem monarchów, choć 
sprawują oni autokratyczne rządy, jest rządzić po republikańsku (nie demo-
kratycznie), a więc traktować naród według zasad zgodnych z duchem praw 
wolności (takich, jakie naród ustanowiłby sobie, kierując się dojrzałym rozu-
mem), chociażby nikt literalnie nie pytał go o zgodę53.

Zwrócić tutaj należy uwagę na dwoistość pojęcia republiki, które z jednej 
strony ma charakter noumenalny, a z drugiej fenomenalny. Oczywiście 
jest to nawiązanie do częstego u Kanta podziału na takie właśnie sfery. 

51 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 
2005, s. 306.

52 Zob. tamże, s. 308.
53 I. Kant, Spór fakultetów, (VII:91), [V:265].
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W Metafi zyce moralności pisze on na przykład, że: „człowiek jako istota 
moralna (homo noumenon) nie może używać sam siebie jako istoty natu-
ralnej (homo phenomenon)”54.

To bardzo szczególne i znaczące zestawienie, pokazuje bowiem głęboką 
świadomość Kanta co do faktu istnienia republiki w sensie ideału (respub-
lica noumenon), a zarazem pokazuje przekonanie o możliwym do osiąg-
nięcia stanie, który ideałem nie jest, ale jest mu, na tyle, na ile to możliwe, 
bliski (respublica phenomenon).

W nawiązaniu do tego podziału E. Ellis zwraca uwagę, że dwoista postać 
republiki stanowi przełamanie politycznego życia na sferę aktualną i ide-
alną.

Przede wszystkim Kant stosuje rozróżnienie zjawiska i noumenu do sfery poli-
tyki, rozłamując wszelką możliwą wiedzę o życiu politycznym na to, co rzeczy-
wiste (fenomenalne), i to, co idealne (noumenalne). [...] Różne standardy doty-
czą możliwości dociekania w przestrzeni pomiędzy każdą z tych sfer: podczas 
gdy wiedza o zjawiskach opiera się na użytecznym, ale ostatecznie niepewnym 
rozumowaniu indukcyjnym, znajomość noumenów – niezmiennych „kate-
gorycznie prawdziwych” rzeczy – zostaje osiągnięta poprzez rozumowanie 
dedukcyjne. W związku z powyższym, idealna respublica noumenon Kanta 
służy jako swego rodzaju wzór dla rzeczywistego zjawiska, jakim jest respub-
lica phenomenon. Taka teoria wymaga mechanizmu, dzięki któremu ten ide-
alny model (respublica noumenon) byłby stosowany do praktycznej polityki55.

Zdaniem Ellis sfera publiczna (publicity) to instytucja (element) pośred-
niczący pomiędzy respublica noumenon i respublica phenomenon. W tym 
znaczeniu tekst Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie? wyjaśnia nie 
tyle, czym jest idealna sprawiedliwość (perfect justice), ile jak do niej dążyć56.

Po raz kolejny widzimy więc, że w sensie faktycznym bieżące życie 
polityczne ma charakter fenomenalny, dla którego modelem jest schemat 
noumenalny. I znowu problemem okazuje się sposób odniesienia jednego 
do drugiego.

54 Tenże, Metafi zyka moralności, (VI:430), [V:548].
55 E. Ellis, Kant’s Politics…, s. 34.
56 Zob. tamże, s. 110–111.
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W przypadku formy ustrojowej państwa, zdaniem Kanta, stanowią 
one literę, a nie ducha prawodawstwa. Duch wynika z umowy pierwotnej 
i „nakłada na władzę tworzącą konstytucję zobowiązanie, aby dostoso-
wała sposób rządzenia do owej idei. Nawet więc jeżeli ta władza nie może 
tego uczynić od razu, jest ona przecież zobowiązana wprowadzać ciągłe 
i stopniowe zmiany zmierzające do tego, aby ten sposób rządzenia w swo-
ich efektach został dostosowany do jedynej zgodnej z prawem konstytucji, 
mianowicie konstytucji czystej republiki”57.

Dodatkowo w ujęciu Kanta każdy stan niebędący czystą republiką, 
a więc stanem samowładnie panującego prawa, jest stanem prowizorycz-
nym. Trzeba przy tym podkreślić, że droga przemiany, jaką wskazuje Kant, 
stanowi przekształcenie oparte na umowie pierwotnej i zmierzające do 
„stanu prawnego w absolutnym tego słowa znaczeniu”.

[Czysta republika] jest to jedyny trwały ustrój państwowy, w którym normy 
prawa [Gesetz] panują same i nie zależą od żadnej indywidualnej osoby. Jest to 
jedynym ostatecznym celem wszelkiego prawa publicznego, jedynym stanem, 
w którym każdemu można peremptorycznie [czyli ostatecznie] przydzielić to, 
co do niego należy. Dopóki się jednak przyjmuje, że owe różne formy pań-
stwa zgodnie z literą mają reprezentować tyleż różnych osób moralnych, pia-
stujących najwyższą władzę, dopóty nie można uznać bezwzględnego stanu 
prawnego społeczeństwa obywatelskiego, lecz tylko prowizoryczne prawo 
obowiązujące w tym społeczeństwie58.

„ Kant wskazuje motor postępu w kierunku bardziej oświeconej polityki 
jako napięcie między powszechnie głoszonymi ideami i pragmatyczną rze-
czywistością polityczną; dzieli ten pogląd z Johnem Rawlsem, Jürgenem 
Habermasem i zwolennikami teorii deliberatywnej”59. I tak koncepcja sfery 
publicznej fi lozofa z Królewca w ogóle stanowi punkt wyjścia dla teorii 
rozumu publicznego Rawlsa, a także analiz Habermasa. To tylko częściowe 
zapośredniczenie. Rawls sięga głównie do fi lozofi i moralnej i dlatego buduje 
raczej teorię racjonalności. Habermas co prawda zauważa istnienie sfery 

57 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:340), [V:444–445].
58 Tamże, (VI:341), [V:445].
59 E. Ellis, Kant’s Politics…, s. 39.
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publicznej (w sensie teorii Kanta), ale raczej odwołuje się do jej podstawy 
racjonalnej, podobnie jak Rawls. Podejście Ellis jest o tyle inne, że akcen-
tuje ona aspekt przemiany publicznej jako najbardziej dla nas interesujący. 
Warto wspomnieć o innej jeszcze teorii opierającej się na prowizoryczno-
ści i od jakiegoś czasu popularnej, na teorii demokracji deliberatywnej.

Zagadnienie demokracji deliberatywnej jest zbyt szerokie, ażeby się nim 
tutaj obszernie zajmować. Powiedzmy więc ogólnie, że jest to teoria, która 
w deliberacji, czyli publicznej dyskusji, widzi podstawowe źródło legity-
mizacji prawa. Szczególnie interesujący jest tak zwany model Gutmann-
-Th ompson, czyli wersja demokracji deliberatywnej wypracowana przez 
Amy Gutmann i Dennisa Th ompsona, w którym to modelu szczególnie 
akcentuje się prowizoryczność tworzonego prawa, a także jego oparcie na 
czymś, co za Rawlsem można by nazwać „rozumem publicznym”. Ponie-
waż, jak już wspomniano, sam model demokracji deliberatywnej nie jest 
przedmiotem niniejszych rozważań, krótko należy tylko dodać, co z per-
spektywy fi lozofi i politycznej Kanta jest w nim interesującego.

Po pierwsze, demokracja deliberatywna akcentuje opieranie się w decy-
zjach na nadrzędnej racjonalności, a nie na większości głosów. Istotą decyzji 
podejmowanej w ramach struktur demokratycznych jest sięgnięcie po ów 
racjonalny sens. To jest w duchu fi lozofi i Kanta odwołanie się do fi lozofi i 
Rousseau i jego bardzo mglistej wizji „woli powszechnej”. U Kanta wizja ta 
ma osobny sens, ponieważ działa – tak jak widzimy – w przypadku impe-
ratywu kategorycznego. W procesie decyzyjnym należy odwołać się do 
wspólnej wszystkim istotom rozumnym warstwy racjonalnej, przy czym 
kwestia ilości głosów i skali poparcia danych rozwiązań nie ma w tym 
kontekście żadnego znaczenia.

Po drugie, prowizoryczność tak rozumianej sfery politycznej. Deli-
beracja zakłada ciągłą przemianę, a to z kolei zakłada, że również prawo 
będące w stanie ciągłej przemiany zachowuje charakter prowizoryczny, 
przy czym świadomie unika się tutaj stanu peremptorycznego lub inaczej 
konkluzywnego. To nie jest, co ważne, relatywizowanie prawa, ale świa-
domość ciągłego jego rozwoju w kierunku ideału.

Podsumowując treść niniejszego rozdziału, trzeba uznać sferę pub-
liczną w rozumieniu Kanta za model przemiany publicznej widzianej z per-
spektywy pojęcia wolności. Różnorakie elementy składające się na spo-
sób, w jaki rozumne istoty ludzkie wchodzą ze sobą w relację, stanowią 
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skomplikowane połączenie o charakterze teleologicznym. Sprawą sporną 
pozostaje pytanie o to, czy należy sferę publiczną traktować jako główną 
arenę postępu, który staje się udziałem gatunku ludzkiego. Szczególnie 
problematyczna jest otwarcie kwestionowana przez Kanta możliwość kie-
rowania przez człowieka dziejami. Teoria sfery publicznej bardzo łatwo 
osuwa się w kierunku przekonania o takiej właśnie sprawczej roli czło-
wieka, przekonania, wobec którego Kant okazywał zdecydowane wąt-
pienie. Sama w sobie teoria sfery publicznej zgodnie z tym Kantowskim 
przekonaniem nie udziela odpowiedzi na bardzo ważne pytanie o to, co 
jest czynnikiem kierującym historią. Sprawcza rola człowieka ma bowiem 
ograniczony charakter i pomimo pokazanego potencjału interakcji zmie-
rzających w kierunku racjonalnego ideału człowiek nie jest władny reali-
zować precyzyjnego wielopokoleniowego planu rozwoju w skali globalnej. 
Mało tego, wydaje się, że takie przekonanie może być groźne i prowadzić 
do zgubnego mniemania o wszechmocy człowieka, co zawsze w histo-
rii kończyło się tragedią na wielką skalę. Teoria sfery publicznej zgodna 
z Kantowskim modelem historii powinna zawierać więc tezę o ograniczo-
nym wpływie człowieka na dzieje i ograniczonym charakterze ludzkiej 
sprawczości. Ażeby nie popadać w inną skrajność, przekonanie o istnie-
niu ukrytego podmiotu kierującego dziejami nie musi prowadzić do prze-
konania o bezradności człowieka w zetknięciu z żywiołem społecznym. 
Ludzkie działania w ograniczonej skali mogą przynosić założone rezul-
taty, aczkolwiek nie należy pokładać w nich przesadnej nadziei. Na okre-
ślonym etapie rozwoju nie należy też oczekiwać stanów przynależnych do 
stadiów późniejszych. Najważniejsze zaś to nie mieć przekonania, że ideał 
w jakiejkolwiek formie jest na wyciągnięcie ręki, a jego realizacja wymaga 
tylko radykalizacji działań.

Publicum
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Rozdział VIII

Polityka prowizoryczna

Rozważania w ramach zagadnienia tak zwanej polityki prowizorycznej 
częściowo opierają się na elementach będących wynikiem prowadzonych 
w ostatnich kilkunastu latach badań. Częściowo odwołują się do stosun-
kowo nowej teorii autorstwa Elisabeth Ellis1. W obydwu jednak aspek-
tach stanowią próbę odczytania fi lozofi i pruskiego myśliciela niejako „na 
nowo” i w widocznym kontekście współczesnym. Tego rodzaju teorie mają 
szczególne znaczenie dla praktycznego aspektu teorii fi lozofi cznych. Mogą 
wskazywać czy wręcz podsuwać rozwiązania możliwe do zastosowania we 
współczesnych realiach.

Podejmując rozważania w ramach zagadnienia polityki prowizorycz-
nej, musimy wyróżnić trzy poziomy określające stopień „oddalenia” od 
litery tekstów Kanta:

1) pierwszy poziom to pisma samego myśliciela jako najbardziej pod-
stawowy element jego teorii,

2) drugi poziom to teorie budowane bezpośrednio w odniesieniu do 
pism fi lozofa z Królewca,

3) trzeci poziom to rozwinięcia teorii Kanta, bezpośrednio się do niego 
odwołujące, ale w sensie dalszego odniesienia, czasami wręcz tylko jako 
źródła inspiracji.

1 Elisabeth Ellis, profesor nauk politycznych Otago University, autorka książek: Kant’s Politics: 
Provisional Th eory for an Uncertain World (New Haven–London 2005); Provisional Politics: 
Kantian Arguments in Policy Context (Yale–New Haven–London 2008); Kant’s Political Th eory: 
Interpretations and Applications (ed.) (Pennsylvania 2012).
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Do tej pory pozostawaliśmy na poziomie pierwszym, analizując kon-
kretne elementy rozważań Kanta, które nie wymagały rozwinięcia, ale 
raczej zrozumienia. Przedstawione dotychczas konstrukcje znajdujemy 
w pismach jako wyrażone wprost. Teoria przemiany politycznej jest nieco 
innego rodzaju. Należałoby ją usytuować na drugim poziomie. Stanowi 
rozwinięcie nie wprost wyrażonej idei, jednak idei, co do której istnie-
nia nie powinno być wątpliwości. Chociaż idea ta wydaje się oczywista, 
nie została dotychczas wyraźniej zauważona, z jednym wszakże wyjąt-
kiem – stosunkowo nowej teorii „polityki prowizorycznej” autorstwa Eli-
sabeth Ellis. Co ciekawe, nadbudowa owej teorii, czyli warstwa trzecia, 
pojawiła się w literaturze kantowskiej już w latach siedemdziesiątych. Pod 
postacią na przykład idei demokracji deliberatywnej pewne jej postulaty 
formułowali niezależnie John Rawls i Jürgen Habermas2.

Punktem wyjścia teorii przemiany politycznej jest wielokroć wyrażane 
przez fi lozofów przekonanie, iż w polityce to, „jak jest”, różni się od tego, 
„jak być powinno”. Bodaj najefektowniej wyraził owo przekonanie Niccolo 
Machiavelli w słynnym fragmencie rozdziału XV Księcia:

Wielu wyobrażało sobie takie republiki i księstwa, jakich w rzeczywistości ani 
nie widzieli, ani nie znali; wszak sposób, w jaki się żyje, jest tak różny od tego, 
w jaki się żyć powinno, że kto, chcąc czynić tak, jak się czynić powinno, nie 
czyni tak, jak inni ludzie czynią, ten gotuje raczej swój upadek niż przetrwa-
nie; bowiem człowiek, który pragnie zawsze i wszędzie wytrwać w dobrem, 
paść koniecznie musi między tylu ludźmi, którzy nie są dobrymi. Otóż nie-
zbędnym jest dla księcia, który pragnie utrzymać się, aby potrafi ł nie być 
dobrym i zależnie od potrzeby posługiwał się lub nie posługiwał dobrocią3.

Oczywiście kluczowa jest tutaj uwaga, iż „sposób, w jaki się żyje, jest różny 
od tego, w jaki się żyć powinno”. Machiavelli wyraża poprzez zacyto-
wane słowa przekonanie, że w przypadku polityki element kluczowy sta-
nowi to, co „jest”, stąd jego poglądy bywają nazywane „realizmem poli-
tycznym”. Dla Kanta ważniejsza jest świadomość istnienia owej różnicy, 
ponieważ będzie się on odnosił zarówno do tego, co „jest”, jak i do tego, 

2 Zob. A. Gutmann, D. Th ompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton 2004, s. 9.
3 N. Machiavelli, Książę, przeł. Cz. Nanke, Kęty 2005, s. 64–65.
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co „być powinno”. Sam Kant, niejako odnosząc się do owej różnicy, pisze 
tak: „Filozofi a przyrody rozciąga się na wszystko, co jest; fi lozofi a moral-
ności [der Sitten] tylko na to, co być powinno”4. W ujęciu Kanta podział 
na „jest” i „powinno być” ma raczej charakter systemowy i tym samym 
bardzo szczególną egzemplifi kacją tego przekonania jest opisana w trak-
tacie Ku wieczystemu pokojowi relacja polityki i moralności.

We wspomnianym tekście możemy znaleźć następujący fragment: 
„Naturalnie, jeśli nie ma wolności i ugruntowanego na niej moralnego 
prawa, lecz wszystko, co dzieje się lub co dziać się może, jest po prostu 
mechanizmem przyrody, to polityka (jako sztuka używania tego mechani-
zmu do rządzenia ludźmi) stanowi całą praktyczną mądrość, pojęcie prawa 
zaś jest pustą myślą”5. Polityka, jak wynika z przytoczonego cytatu, może 
być rozumiana jako sztuka rządzenia ludźmi z wykorzystaniem mecha-
nizmu natury. To wspomniana doktryna realizmu politycznego. Nie jest 
to jednak sposób rozumowania, jaki możemy przypisać Kantowi. Trzeba 
bowiem zwrócić uwagę, że zdanie, z którego pochodzi przytoczony frag-
ment, ma charakter warunkowy, to znaczy: „Jeśli nie ma wolności i moral-
nego prawa…”, wtedy polityka jest tylko wykorzystaniem przyczynowo-
-skutkowych mechanizmów przyrody w odniesieniu do ludzi. Ludzie w tym 
ujęciu są niczym więcej jak skomplikowanymi mechanizmami, a znajo-
mość zasad, według których owe mechanizmy funkcjonują, pozwala kie-
rować nimi zgodnie z zamierzonymi celami. Ale wolność istnieje i Kant 
wydaje się nie mieć co do tego wątpliwości. „Świat pojęcia wolności” to 
przecież druga, obok „świata pojęć przyrody”, z najważniejszych sfer Kan-
towskiego uniwersum.

Dalej w swoich rozważaniach koncentruje się Kant na ustaleniu wza-
jemnej zależności moralności i polityki, przy czym już tutaj można przy-
jąć, że polityka w zasadniczej swojej treści, to znaczy widzialnych, czyli 
zjawiskowo ukazujących się przejawach przynależy do świata przyrody. 
Ewentualne motywacje działających w jej ramach „graczy” mogą być treś-
cią moralności, czyli świata wolności. Bardzo znamienne jest w tym kon-
tekście, że w swoich rozważaniach mających na celu ustalenie wzajemnych 
relacji, jak już wspomniano, moralności i polityki, Kant operuje postaciami 

4 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, [II:714–715].
5 Tenże, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:72), [VI:360].
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„moralnego polityka” i „politycznego moralisty”. Wzajemna relacja tych 
dwóch sfer rozstrzygana jest w ramach konkretnej osoby, a nie w ramach 
grup czy struktur społecznych. Oczywiście dwa przedstawione typy ukazują 
dwie możliwości wzajemnych relacji wspomnianych dziedzin. Jeśli domi-
nuje polityka rozumiana jako technologia sprawowania władzy, a moral-
ność zostaje jej podporządkowana, to mówimy o „politycznym morali-
ście”, co na gruncie fi lozofi i Kanta ostać się nie może. Jeśli dominować 
ma moralność, to mówimy o „moralnym polityku”. Wspomniana relacja 
ustala jednocześnie wzajemne zależności tego, co „jest”, i tego, co „być 
powinno”, przy czym nie jest to wybór w sensie alternatywy, ale przyjęcie 
istnienia obydwu tych sfer i ustalenie ich wzajemnej zależności. W wersji 
pełnej wspomniany cytat brzmi następująco:

Naturalnie, jeśli nie ma wolności i ugruntowanego na niej moralnego prawa, 
lecz wszystko, co dzieje się lub co dziać się może, jest po prostu mechanizmem 
przyrody, to polityka (jako sztuka używania tego mechanizmu do rządzenia 
ludźmi) stanowi całą praktyczną mądrość, pojęcie prawa zaś jest pustą myślą. 
Ale jeśli przyjąć za bezwzględnie konieczne, by pojęcie to łączyć z polityką, 
a nawet by uczynić je warunkiem ograniczającym tę ostatnią, to należy przy-
pisać obu możliwość pogodzenia. Mogę sobie wprawdzie wyobrazić moral-
nego polityka, tzn. takiego, który tak ustanawia zasady mądrości państwo-
wej, że mogą one współistnieć z moralnością, ale nie politycznego moralistę, 
który wykuwa moralność w sposób, w jaki polityk uzna to za korzystne6.

Ostatecznie pozostającą w pamięci maksymą, którą posługuje się Kant, 
jest użyta przez niego w specyfi czny sposób biblijna mądrość: „Polityk 
powiada: »bądźcie roztropni jak węże«, a moralność dodaje (jako waru-
nek ograniczający) »i niewinni jak gołębice«”7.

Widzimy więc, jak powinno wyglądać postępowanie polityka. Jak powi-
nien postępować poddany czy obywatel, mówi nam inna historia. Przytacza 
ją w przedmowie do Sporu fakultetów sam Kant. Król Fryderyk Wilhelm 
II (bratanek i następca Fryderyka Wielkiego) wydał w roku 1788 edykt 
religijny zakazujący krytyki doktryny chrześcijańskiej. W tym też czasie 

6 Tamże, (VIII: 372), [VI:360].
7 Tamże, (VIII:370), [VI:359].
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(w roku 1792) ukazała się Kantowska Religia w granicach samego rozumu. 
Na skutek mniemania, że dzieło Kanta narusza edykt, otrzymał on w 1794 
roku zakaz poruszania kwestii religijnych z powodu, jak zostało to okre-
ślone w cytowanym przez Kanta piśmie, „licznego wypaczania i dyskre-
dytowania podstawowych nauk Pisma Świętego i chrześcijaństwa”. Na 
pismo zakazujące mu dalszego podejmowania podobnych tematów odpo-
wiedział Kant w obszernym wyjaśnieniu, które zakończył następująco: 
„jako najwierniejszy poddany Waszego Królewskiego Majestatu uznaję za 
najbardziej słuszne udzielić następującego publicznego wyjaśnienia: obie-
cuję w przyszłości powstrzymać się od publicznych wystąpień odnoszą-
cych się do religii, czy to naturalnej, czy objawionej – tak w pismach, jak 
w wykładach”8. Można by powiedzieć, nic nadzwyczajnego. Król skarcił 
krnąbrnego poddanego, poddany się ukorzył i obiecał poprawę. Histo-
ria ma jednak drugie dno, co zresztą Kant wyjaśnia otwartym tekstem. 
Otóż oczywiście nie zgadzał się on z nałożonym na niego zakazem, ale 
ten argument nie miałby dla niego zapewne znaczenia. Co gorsza, tego 
rodzaju zakazów Kant w swoich teoriach nie uważał za właściwe. W jego 
ocenie, jeśli religia znajduje się w ogniu krytyki, jeśli zagrożona jest jej 
społeczna rola (co do tego się zgadzał), to właściwym remedium jest – jak 
pisze – „reforma w tej dziedzinie”. Zamiast zakazywać, należy kształcić. 
„I wszystko dało się osiągnąć spokojnie, drogą akademickiego kształcenia 
przyszłych publicznych nauczycieli ludu”9.

Ponieważ całkowite poddanie się zakazowi oznaczałoby ograniczenie 
wolności wypowiedzi autora jako uczonego, posłużył się on, powiedzie-
libyśmy, fortelem. Jak wyjaśnia w przypisie do użytej formuły: „jako naj-
wierniejszy poddany Waszego Królewskiego Majestatu”, „[...] to wyrażenie 
dobrałem ostrożnie dlatego, ażeby wyrzec się wolności mojego myślenia 
w tym procesie religijnym nie na zawsze, lecz tylko w czasie życia Jego 
Królewskiej Mości”10.

Sam Kant nie komentuje dalej tej historii, przynajmniej nie w war-
stwie oceny swojego postępowania. Ocenę taką zawarł w swojej książce 
Etyka i polityka Alasdair MacIntyre. Za podstawowy problem zawarty w tej 

8 I. Kant, Spór fakultetów, (VII:10), [V:199].
9 Tamże, (VII:6), [V:195].
10 Tamże, (VII:10p.), [V:199p.].

Szczepanski_2.indd   153 2017-05-31   08:53:24



Rozdział VIII154

opowieści uważa on kwestię kłamstwa, którego jakoby Kant się dopuś-
cił. Punktem wyjścia tego oskarżenia jest oczywiście rygoryzm moralny 
myśliciela, zakładający, że kłamstwu należy się jednoznacznie przeciwsta-
wić. Co ciekawe, zostaje tu przytoczony słynny, przypisywany fi lozofowi 
z Królewca przykład, jakoby należało wydać ukrywającego się przyjaciela 
w imię powiedzenia prawdy hipotetycznemu mordercy. Pominąwszy kwe-
stię, iż Kant nigdy takiego przykładu nie podał11, dla MacIntyre’a fortel, 
którym posłużył się fi lozof, niekoniecznie równoznaczny jest powiedze-
niu prawdy. Uważa on, że Kant „plasuje się wśród tych, którzy głoszą, że 
moim obowiązkiem jest mówić tylko to, co jest prawdą, oraz że za błędne 
wnioski, które inni mogą wyciągnąć z tego, co powiedziałem lub zrobiłem, 
w pewnych przynajmniej przypadkach, nie ja ponoszę odpowiedzialność, 
lecz oni”12. Dalej mamy rozbudowany wywód dotyczący różnych aspektów 
moralnych opisanego przez Kanta czynu. Na czym zatem polega problem 
i dlaczego warto go tutaj rozpatrzeć? Oczywiście nie chodzi o rozważanie 
moralnych aspektów kłamstwa, ta istotna skądinąd sprawa nie stanowi 
przedmiotu niniejszych rozważań. W swoich wywodach popełnia MacIn-
tyre pewien podstawowy błąd. Na czym on polega?

Bardzo charakterystyczne jest, że przytoczona przez Kanta historia kró-
lewskiego zakazu ma wymiar polityczny, czego szkocki fi lozof w ogóle nie 
zauważa. Spójrzmy jeszcze raz na cały jej kontekst. Zakaz wydany przez 

11 Cała „legenda” przykładu z mordercą przychodzącym zabić przyjaciela ukrywającego się 
w naszym domu ma swoje źródło w tekście Benjamina Constanta, zatytułowanym O reak-
cjach politycznych. Constant pisze tam o niemieckim fi lozofi e (czyli Kancie) mającym jakoby 
twierdzić, „iż byłoby zbrodnią skłamać mordercy, który ścigając naszego przyjaciela, pyta, czy 
ten nie ukrył się u nas w domu”. Kant odnosi się do tej sprawy w krótkim eseju zatytułowanym 
O domniemanym prawie do kłamstwa z pobudek miłości ludzkiej. Uprzejmie nie zaprzecza, iż 
rzeczywiście tak powiedział, chociaż pisze, że nie pamięta, gdzie takie słowa padły. W rzeczy-
wistości Kant nigdy nie podał takiego przykładu, ale mimo to odpowiada na zarzuty, koncen-
trując się na kwestii nieprzewidywalności konsekwencji naszych czynów. W opinii Kanta ani 
mówiąc prawdę, ani kłamiąc nie mamy pewności, że ocalimy przyjaciela, bo w rzeczywistości 
na ostateczne rozstrzygnięcie ma wpływ wiele różnych czynników. Skoro nie możemy „zapa-
nować” nad rzeczywistością, pewniejsze jest trzymanie się zasad. Przykład, który rzeczywiście 
podał Kant w Metafi zyce moralności, jest następujący: „pan rozkazał służącemu, aby, w razie 
gdyby o niego pytano, powiedział, że nie ma go w domu. Służący robi to, lecz wskutek tego 
sprawia, że pan wymyka się i popełnia wielką zbrodnię, którą wysłany po niego strażnik byłby 
udaremnił”. I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:430), [V:550].

12 A. MacIntyre, Etyka i polityka, red. nauk. A. Chmielewski, Warszawa 2009, s. 196.
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Fryderyka Wilhelma uważa Kant za niewłaściwą reakcję na sytuację fak-
tycznego kryzysu religijnego. Zakaz jest niewłaściwy, bo ogranicza „pub-
liczny użytek z rozumu”, który, jak wiemy z eseju Odpowiedź na pytanie: 
czym jest oświecenie?, ograniczany być nie powinien. Kant podporząd-
kowuje się zatem niewłaściwemu prawu, bo inaczej postąpić nie może. 
Stosuje jednak formułę minimalizującą szkodliwe działanie zakazu. I tu 
właśnie dochodzimy do tak zwanej formuły prawa prowizorycznego, która 
dokładnie zgadza się z przyjętym przez Kanta sposobem postępowania. 
Formuła ta brzmi: „zawsze pozostawiać otwartą możliwość osiągnięcia 
stanu pełnej zgodności z prawem”13. Jak ona działa w tym konkretnym 
przypadku? Działamy, pozostając w zgodzie ze złym prawem, pozostawiw-
szy jednocześnie perspektywę wyjścia z tej dwuznacznej sytuacji. Prawo 
jest stosowane w sposób tymczasowy w nadziei na uzyskanie stanu lep-
szego, zarówno ze względu na zasadę moralną (element idealny), jak i stan 
faktyczny (element realny).

I tu najwyższy czas, aby odwołać się do koncepcji „polityki prowizorycz-
nej”, na tle której całe to zdarzenie się rozgrywa. Niezbędne jest bowiem, 
aby jasne stały się założenia teoretyczne leżące u podstaw zastosowanej 
przez Kanta praktyki.

Teoria „polityki prowizorycznej” została zaproponowana przez Elisa-
beth Ellis, a ogólny jej zarys można znaleźć w dwóch jej książkach: Kant’s 
Politics: Provisional Th eory for an Uncertain World z roku 2005 i Provisio-
nal Politics: Kantian Arguments in Policy Context z roku 2008.

Sama nazwa opiera się na rozróżnieniu: prowizoryczne, tymczasowe vs. 
peremptoryczne, konkluzywne, rozstrzygające. Ale jak zaznacza autorka, 
nie jest to rozróżnienie tożsame z podziałem na realistyczne–idealistyczne. 
Ellis wychodzi tutaj poza ten tradycyjny podział. Jak pisze: „Obydwa: ide-
alistyczny i realistyczny, są nierealistyczne. Jeśli chcemy mówić bardziej 

13 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:347). Polski przekład tego fragmentu wymaga pewnych 
zmian. Literalnie brzmi on: „Musiałoby to być prawo do prowadzenia wojny według takich 
zasad, które mimo wszystko pozostawiają jeszcze możliwość wyjścia z owego stanu natury 
w odniesieniu do państw [...] i przejścia do stanu prawnego”. W niemieckim oryginale skrócony 
fragment w odniesieniu do zasady prawa prowizorycznego brzmi: „[...] noch möglich bleibt, 
aus jenem Naturzustande der Staaten [...] herauszugehen und in einen rechtlichen zu treten”. 
Formuła Ellis ma swoje źródło w angielskim tłumaczeniu, w którym wskazana część tekstu 
została przełożona następująco: „always leave open the possibility of leaving the state of nature 
among states [...] and entering a rightful condition”. 
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adekwatnie na temat politycznej moralności i moralnej polityki, powin-
niśmy nauczyć się używać raczej prowizorycznego, a nie konkluzywnego 
sposobu rozumowania”14.

Głównym elementem teorii polityki prowizorycznej jest teoria prawa 
prowizorycznego, której zasada została już przedstawiona, a która – przy-
pomnijmy – brzmi: „Zawsze pozostawiać możliwość […] przejścia do stanu 
prawnego”15. Aby pokazać pewną nieoczywistość poszukiwanych elemen-
tów teorii, przytoczmy cały cytat:

Prawo w czasie wojny jest właśnie tym [elementem] w prawie narodów, 
w wypadku którego jest nam najtrudniej wyrobić sobie o nim choćby tylko 
niejakie pojęcie i bez sprzeczności pomyśleć sobie normy obowiązujące w tym 
nieunormowanym stanie (inter arma silent leges). Musiałoby to być prawo do 
prowadzenia wojny według takich zasad, które mimo wszystko pozostawiają 
jeszcze możliwość wyjścia z owego stanu natury w odniesieniu do państw 
(rozpatrywanych w ich wzajemnych stosunkach zewnętrznych) i przejścia 
do stanu prawnego16.

Warto nadmienić w tym miejscu, co jest pewnym dopowiedzeniem do 
samej praktyki stosowania prawa prowizorycznego, iż jak pisze Ellis: 

Prawo prowizoryczne (provisional), jak wyjaśniłam wcześniej, zdecydowa-
nie nie oznacza tymczasowego przyzwolenia na czynienie zła w imię prag-
matycznych celów politycznych. Zamiast tego, jest czymś o wiele subtelniej-
szym i bardziej interesującym: prawo prowizoryczne jest odpowiedzią na 
nieuniknioną niepewność wynikającą z hybrydy, pół idealnego, pół empi-
rycznego świata polityki17. 

Rozszerzając zakres tego cytatu, możemy powiedzieć, że polityka prowizo-
ryczna jest odpowiedzią na nieidealność świata, na – posługując się okre-
śleniami Machiavellego – wieczne zawieszenie pomiędzy tym, jak „jest” 

14 E. Ellis, Provisional Politics…, s. 1.
15 Tamże, s. 4.
16 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:347), [V:450].
17 E. Ellis, Provisional Politics…, s. 7.
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i jak „powinno być”. W innym jeszcze miejscu Ellis tak pisze o polityce 
prowizorycznej: 

Teoria prowizoryczności bierze swój początek od Kantowskiej idei, że poję-
cie prawa prowizorycznego stosuje się do instytucji, które wadliwie odzwier-
ciedlają ich własne zasady normatywne, a więc, że polityka w praktyce musi 
przestrzegać zasad prowizorycznych, a nie konkluzywnych18. 

Polityka prowizoryczna wiąże się więc z bardzo praktycznym wyciąg-
nięciem wniosków z teorii Kanta. W praktyce życia politycznego mamy 
bowiem do czynienia, zgodnie z tą teorią, wyłącznie z prowizorycznoś-
cią, którą jako fakt bezsporny musimy zaakceptować i wziąć pod uwagę.

W jeszcze szerszym ujęciu teorię polityki prowizorycznej możemy 
nazwać częścią teorii przemiany politycznej. Jak pisze Ellis:  „Dla Kanta 
podstawową regułą prawa prowizorycznego, która jest zasa dą dotyczącą 
wszystkich społeczeństw między stanem przyrody i idealnej republiki, jest 
promowanie możliwości postępu”19.

Jak widać, coraz wyraźniejsze staje się tło naszych rozważań. Mamy 
więc pewien typ przemiany i mamy punkt wyjścia oraz cel ostateczny. 
Punktem wyjścia jest stan natury, punktem docelowym – idealna repub-
lika. Jakiego rodzaju przemianę ma na myśli Kant?

Rodzaj przemiany, z  jaką mamy tu do czynienia, autorka nazywa 
„dynamicznym pojęciem przemiany politycznej [dynamic account of poli-
tical transition]”20. Chodzi tu o polityczne zasady normatywne o charak-
terze etycznym, odniesione do „świata pojęć przyrody”, który to świat 
jest rozumiany jako „pragmatyczna rzeczywistość istniejących instytucji 
politycznych”21.

Cała rzeczywistość polityki rozgrywa się zatem pomiędzy dwoma 
„arenami”, „rzeczywistościami” albo – odwołując się do terminologii 
Kanta – „światami”. Między czystą rzeczywistością ideałów doskonale 

18 Taż, Provisionalism in the Study of Politics: Problems and Methods in the Study of Politics, Camb-
ridge 2004, s. 352.

19 Taż, Provisional Politics…, s. 9.
20 Taż, Kant’s Politics: Provisional Th eory for an Uncertain World, Yale–New Haven–London, 2005, 

s. 49.
21 Tamże.
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sprawiedliwego państwa oraz materialną rzeczywistością empirycznej 
polityki. Istotą procesu, z którym mamy do czynienia, jest więc nakaz, 
„by pozostawać w stanie ciągłego przybliżania się do celu”22.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o bardzo ciekawym pojęciu „wyob-
raźni asymptotycznej”. Otóż, aby zrozumieć charakter przemiany, o któ-
rej tu mowa, proponuje Ellis posłużyć się czymś, co u Kanta identyfi kuje 
właśnie jako „wyobraźnię asymptotyczną”. Jak pisze: „ Immanuel Kant czę-
sto używa przedstawień asymptotycznych do opisania ludzkiej kondycji 
politycznej, w której możemy mieć nadzieję zbliżyć się do ideału, ale nigdy 
nie możemy osiągnąć go ostatecznie”23.

Wyobraźnia asymptotyczna to, zgodnie ze stosowanymi przez Ellis 
przeciwstawieniami, rodzaj myślenia, jakim posługujemy się w rozumowa-
niu prowizorycznym. Sam Kant dwukrotnie wspomina dosłownie o tego 
typu dyskursie. Po raz pierwszy w Krytyce czystego rozumu – pisze tam 
o stosowaniu idei w empirycznym użytku rozumu, który „może być im 
posłuszny tylko asymptotycznie, tzn. jedynie w przybliżeniu, nigdy ich 
nie osiągając”24. Myślenie asymptotyczne jest więc myśleniem, w którym 
posługujemy się ideami regulatywnymi, z jednej strony pozostając na 
drodze ich realizacji, z drugiej mając świadomość, że chodzi nam raczej 
o przybliżanie się do ideału, a nie o jego osiągnięcie. W określeniu, jakim 
posługuje się Kant, nie ma żadnej metaforyki. Asymptota jest terminem 
matematycznym i w postaci „asymptoty krzywej” określa prostą, do której 
dana krzywa lub funkcja dąży, ale której nigdy nie osiąga. Termin pocho-
dzi od greckiego słowa asymptote, oznaczającego „nie stykać się”.

Po raz drugi Kant wspomina o myśleniu asymptotycznym w Recen-
zji „Myśli o fi lozofi i dziejów ludzkości” J.G. Herdera. Tak pisze o gatunku 
ludzkim:

Jednak, jeżeli gatunek ludzki oznacza całość ciągnącego się ku temu, co nie-
skończone (niedające się określić), szeregu pokoleń (takie znaczenie jest bowiem 
powszechnie uznane) i jeśli przyjmie się, że ten szereg nieustannie zbliża się 
do linii swego celu, wówczas nie ma żadnej sprzeczności w twierdzeniu, że 

22 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:372), [VI:360–361].
23 E. Ellis, Provisional Politics…, s. 2.
24 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, (A663, B691), [II:612].
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jest ona asymptotyczna do niej we wszystkich swych częściach i w całości się 
z nią zgadza, innymi słowy, że nie pojedynczy element wszystkich pokoleń 
ludzkiego rodzaju, a tylko gatunek w pełni osiąga swoje przeznaczenie25.

Jakie wnioski wynikają z przedstawionych wzmianek o myśleniu asymp-
totycznym? Kant bardzo świadomie używa tego określenia, które samo 
w sobie ma charakter niezwykle ścisły, co wynika z defi nicji matematycznej. 
Szczególnie drugi cytat dobitnie pokazuje, że dla fi lozofa z Królewca ów 
matematyczny charakter zależności asymptoty i krzywej, w tym wypadku 
postępu, jest bardzo jednoznaczny. Z jednej strony krzywa postępu nigdy nie 
przetnie asymptoty (to wynika z jej matematycznego charakteru), z drugiej 
zbliżanie się do stanu fi nalnego ma charakter zbliżania się nieskończonego, 
które w stadium zaawansowanym praktycznie (w pewnym przybliżeniu) 
doprowadza do realizacji celu. Rozwiązanie iście salomonowe, można by 
powiedzieć. W sensie ścisłym ludzkość (odwołując się do drugiego cytatu) 
nigdy nie osiągnie swojego celu ostatecznego, w sensie praktycznym może 
się do niego zbliżyć w stopniu nieskończonym.

Zbliżając się do konkluzji, podsumujmy dotychczasowe wnioski. Po 
pierwsze, podstawą teorii polityki prowizorycznej jest rozróżnienie: pro-
wizoryczne–peremptoryczne. Po drugie, polityka prowizoryczna zakłada, 
że istniejący stan jest stanem niedoskonałym, a zatem wymaga odpowied-
niego orzekania związanego właśnie z tymczasowym, czyli prowizorycznym 
charakterem instytucji i podmiotów uczestniczących w życiu politycznym. 
Po trzecie, stan niedoskonałości zakłada przemianę ku lepszemu i szuka-
nie takich rozwiązań, które docelowo zapewnią stan zgodny z prawem 
moralnym, czyli stan harmonijnego współistnienia wolnych podmiotów.

Ostatnia kwestia wymagająca omówienia to prawo własności w odnie-
sieniu do stanu natury. Dlaczego zagadnienie to jest tutaj istotne? Otóż 
Kantowskie ujęcie stanu natury, łączące się z pytaniem o prawo własno-
ści, wspomniane już krótko nieco wcześniej, świetnie pokazuje istotę pro-
wizoryczności w ujęciu tego fi lozofa, a także ogniskuje w sobie wszystkie 
przedstawione dotychczas kwestie.

Jak zatem przedstawia Kant stan natury? Jest to stan, w którym: „każdy 
ma prawo czynić to, co jemu wydaje się słuszne i dobre, a nie polegać na 

25 Tenże, Recenzja „Myśli o fi lozofi i dziejów ludzkości” J.G. Herdera, (VIII:65), [VI:75–76].
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zdaniu innych”26. Głównym problemem stanu natury okazuje się zatem 
nie wzajemna wrogość, bo ta wcale nie jest czymś oczywistym, ale brak 
tak zwanego prawa publicznego, stąd:

każdy może zmuszać innych przy użyciu siły do wyjścia z tego stanu i przej-
ścia do stanu prawnego; choć bowiem każdy może nabyć pewien przedmiot 
zewnętrzny przez zawłaszczenie albo przez umowę zgodnie ze swoimi poję-
ciami prawa, to przecież to nabycie jest tylko prowizoryczne, dopóki nie uzy-
ska sankcji publicznej normy, ponieważ nie jest określane przez żadną pub-
liczną (dystrybucyjną) sprawiedliwość ani też zabezpieczane przez władzę 
egzekwującą to prawo27.

Jak dalej pisze Kant: 

Sposób, w jaki w stanie natury posiadamy coś zewnętrznego jako rzecz nale-
żącą do nas, jest posiadaniem fi zycznym, które wspiera prawna presumpcja, że 
przez połączenie z wolą wszystkich innych w stanie ustawodawstwa publicz-
nego uczyni się je posiadaniem prawnym, i które w oczekiwaniu [tego ostat-
niego stanu] traktuje się porównawczo jako posiadanie prawne28. 

Widać tutaj wyraźnie, że problematyczna jest owa „wola wszystkich”. Stan 
natury jest bowiem „stanem nieregulowanym przez publiczne normy”29. 
Z jednej strony istotą myśli Kanta wydaje się przekonanie, iż nawet w takim 
stanie istnieje „przekonanie” o uporządkowanym, w sensie zasad, charakte-
rze otaczającej nas rzeczywistości, a zatem prawa, takie jak prawo własno-
ści, istnieją, ale w sensie prowizorycznym. Z drugiej strony przedstawiona 
przez fi lozofa konstrukcja wyraźnie zakłada pewną trudną do usunię-
cia niedoskonałość wynikającą ze stanu, w którym brak „zjednoczonych 
woli”. Aby nieco rozjaśnić przedstawiony przez Kanta obraz, trzeba wyjaś-
nić, co jest istotnym problemem stanu natury w kontekście prawa posia-
dania. Otóż jeżeli posiadam coś w stanie natury, to posiadam to w sensie 

26 Tenże, Metafi zyka moralności, (VI:312), [V:412].
27 Tamże, (VI:312), [V:413].
28 Tamże, (VI:257), [V:351].
29 Tamże, (VI:312), [V:412].
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fi zycznym. Oczywiście jest to stan niedoskonały i narażony na zagarnię-
cie posiadanego przeze mnie na przykład przedmiotu. Aby utrwalić moją 
własność, chcę ją ugruntować przez prawo posiadania, czyli poprzez uzy-
skanie stanu, w którym moja własność będzie zabezpieczona. Co stanowi 
owo zabezpieczenie? Przekonanie i uznanie ze strony innych, że skoro dany 
przedmiot jest moją własnością, nie może być przez nikogo innego zagar-
nięty. To jest właśnie sedno problemu stanu natury w ujęciu Kanta: zgod-
ność woli wszystkich uczestniczących w życiu politycznym podmiotów. 
Czy w tym kontekście mogę przyjąć, że wyjście ze stanu natury zapewni 
prawo do posiadania w sposób peremptoryczny? Oczywiście, że nie. To 
wciąż faza prowizorycznego posiadania, która niewiele różni się od stanu 
natury, w sensie braku pożądanej konkluzywności. Złodziej, jako ten, który 
nie uznał mojego prawa do posiadania, będzie stanowił zagrożenie włas-
ności i powód, dla którego ciągle nie będzie ona miała charakteru prawa 
peremptorycznego.

Cały paradoks tego stanu rzeczy pokazuje tak zwana antynomia posia-
dania, która przybiera następującą postać:

Teza brzmi: jest rzeczą możliwą, aby jakiś zewnętrzny przedmiot należał do 
mnie, mimo iż nie jestem w jego posiadaniu. Antyteza: nie jest rzeczą moż-
liwą, aby jakiś zewnętrzny przedmiot należał do mnie, jeżeli nie jestem w jego 
posiadaniu. Rozwiązanie: Obydwa zdania są prawdziwe; pierwsze wtedy, gdy 
przez posiadanie rozumiem posiadanie empiryczne (possessio phaenomenon), 
drugie natomiast, gdy rozumiem przez to posiadanie czysto inteligibilne (pos-
sessio noumenon). Jednakże możliwości posiadania inteligibilnego, a tym 
samym własności zewnętrznej, nie można bezpośrednio pojąć [einsehen], lecz 
trzeba ją wywnioskować z postulatu praktycznego rozumu30.

Szczególnym przypadkiem stanu posiadania jest kwestia własności ziemi. 
W paragrafi e 16 Ogólnej teorii prawa pisze Kant o pojęciu tak zwanego 
pierwotnego nabycia ziemi. Jego zdaniem pierwotnie wszystkie grunty 
były zbiorową własnością ludzkości (communio fundi originaria). „Każdy 
człowiek żywił z natury wolę korzystania z nich (lex iusti)”31. Ale wola 

30 Tamże, (VI:255), [V:349].
31 Tamże, (VI:267), [V:362].
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jednostkowa łatwo popada w konfl ikt z wolą innych, a zatem taka pod-
stawa byłaby nietrwała, tym bardziej że zasada działania owej woli jed-
nostkowej napędzana jest samowolą, czyli wolą wyłączenia ze wspólnego 
zasobu czegoś, co ma być użytkowane wyłącznie przeze mnie. Pojęcie włas-
ności indywidualnej ma więc u swoich podstaw własność wspólną, która 
to własność ma bardziej pierwotny charakter i własność indywidualną 
niejako poprzedza. Dodatkowo założenie to ma charakter prowizoryczny.

Jednakże zasada ta wchodzi w życie dopiero z chwilą powołania stanu oby-
watelskiego i stosownej do niego sprawiedliwości rozdzielającej (lex iustitae 
distributivae), która jako jedyna wyraźnie określa, jakie działanie jest upraw-
nione, słuszne i sprawiedliwe [was recht, was rechlich und was Rechtens ist]32.

Formą przejściową pomiędzy posiadaniem pierwotnym a posiadaniem pro-
wizorycznym jest tzw. prawo permisywne (przyzwalające). Jak pisze Kant:

Jednakże to prowizoryczne nabycie zakłada, a także uzyskuje przyzwolenie 
prawa (lex permissiva), gdy chodzi o wytyczenie granic posiadania, które jest 
prawnie możliwe. Ponieważ zaś owo nabycie poprzedza stan prawny i – jako 
jedynie prowadzące do niego – nie jest jeszcze peremptoryczne, to przyzwo-
lenie nie przekracza granic, w których inni (uczestnicy) zgadzają się na wpro-
wadzenie tego stanu. Jeżeli jednak opierają się oni przejściu do tego stanu 
(stanu obywatelskiego) i tak długo, jak długo stawiają mu opór, przyzwolenie 
to niesie z sobą wszelkie następstwa nabycia zgodnego z prawem, ponieważ 
to wyjście [ze stanu natury] opiera się na obowiązku33.

Jak widzimy, wypływające z rozumu prawo permisywne stanowi punkt 
odniesienia, w sensie wskazania stanu docelowego, jaki zapanuje, o ile wole 
jednostkowe dostrzegą poprawność prawa i je zaakceptują. Stan perem-
toryczny jest właściwym, docelowym stanem posiadania w pełnym sen-
sie, chociaż należy zauważyć, że jest to stan idealny. Posiadanie peremp-
toryczne wiąże się ze „stanem obywatelskim”.

32 Tamże, (VI:267), [V:363].
33 Tamże.
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„Jedynie w stanie obywatelskim coś można nabyć peremptorycznie; w sta-
nie natury można to wprawdzie także nabyć, ale tylko prowizorycznie”34. 
Posiadanie prowizoryczne jest więc dla Kanta posiadaniem w sytuacji 
braku stanu prawnego. Problem polega jednak na tym, że w tym ujęciu 
wszystkie istniejące aktualnie społeczeństwa można podciągnąć pod tę 
kategorię. Są to zatem społeczności, które co prawda nie są już w stanie 
natury, ale nie cieszą się też w pełni sprawiedliwym system prawnym, jaki 
przedstawia Kant w postaci obrazu idealnej republiki. „Prawo posiadania 
w społeczeństwach pozostających w stanie ciągłej przemiany (intermediate 
societes), do których zalicza się te wszystkie realnie istniejące, jest zawsze 
prowizoryczne”35.

Jak widać, tak zwana koncepcja stanu natury w ujęciu Kanta – w odróż-
nieniu od ujęć klasycznych – ma, można by powiedzieć, trzy fazy. O ile 
u fi lozofów takich jak Th omas Hobbes czy John Locke mamy do czynie-
nia ze stanem natury jako stanem przedpolitycznym oraz stanem poli-
tycznym jako usuwającym bolączki stanu natury, u Kanta sprawa przed-
stawia się nieco inaczej. Najpierw mamy stan natury, który jest stanem 
„niepolegania na zdaniu innych”, czyli stanem woli niezjednoczonych, 
potem następuje przejście do stanu tymczasowego lub prowizorycznego. 
Jest to faza najbardziej dla nas interesująca. Mamy już prawa i instytu-
cje je egzekwujące, mamy przymus torujący drogę wolności politycznej, 
wszystkie te elementy działają jednak w sposób niedoskonały ze względu 
na brak całkowitej jedności woli działających w takim stanie podmio-
tów. Ostatnią, trzecią fazą jest tak zwany stan obywatelski, który stanowi 
idealne zwieńczenie procesu postępu pomiędzy stanem natury a stanem 
idealnego państwa.

W Metafi zyce moralności pisze Kant tak: 

Posiadanie w trakcie oczekiwania i przygotowywania takiego [obywatelskiego] 
stanu, który może opierać się jedynie na zasadzie [Gesetz] wspólnej woli, 
a zatem posiadanie zgodne z możliwością tego stanu jest prowizorycznym 

34 Tamże, (VI:263), [V:359].
35 E. Ellis, Provisional Politics…, s. 60.
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posiadaniem prawnym; natomiast [prawne] posiadanie, z którym mamy do 
czynienia w takim stanie rzeczywistym – byłoby posiadaniem perempto-
rycznym36. 

W innym miejscu dodaje: 

stan, w którym wola wszystkich jest rzeczywiście zjednoczona w celu usta-
nawiania norm, jest stanem obywatelskim. Tak więc pewien przedmiot 
zewnętrzny można pierwotnie nabyć jedynie w zgodzie z ideą stanu obywa-
telskiego, tzn. z myślą o nim i o jego wprowadzeniu, ale przed jego urzeczy-
wistnieniem (gdyż inaczej byłoby to nabycie pochodne), a zatem [można go 
pierwotnie nabyć] tylko prowizorycznie. – Nabycie peremptoryczne wystę-
puje więc tylko w stanie obywatelskim37.

Prowizoryczność zatem w stanie natury pojawia się w odniesieniu do 
posiadania, które to posiadanie ma charakter prowizoryczny, w sensie 
stanu prawnego. Jak pisze dalej Kant:

Jeżelibyśmy uznali, że przed przejściem do stanu obywatelskiego żadne nabycie 
nie miało nawet prowizorycznej mocy prawnej, wówczas sam ten stan byłby 
niemożliwy. Gdy bowiem brać pod uwagę ich formę, normy dotyczące tego, 
co do kogo należy w stanie natury przepisują to samo, co w stanie obywatel-
skim, o ile ten ujmujemy za pomocą samych tylko czystych pojęć rozumu; z tą 
jedynie różnicą, że w tym ostatnim stanie określa się okoliczności, w których 
te [normy] są egzekwowane (zgodnie ze sprawiedliwością dystrybucyjną). 
Tak więc gdyby w stanie natury nie istniała nawet prowizoryczna własność 
zewnętrzna, nie byłoby również żadnych obowiązków prawnych dotyczących 
tej własności, a w konsekwencji także nakazu wyjścia z tego stanu38.

A zatem to, jak posiadamy w stanie natury coś zewnętrznego „jako 
rzecz należącą do nas, jest posiadaniem fi zycznym, które wspiera prawna 
presumpcja, że przez połączenie z  wolą wszystkich innych w  stanie 

36 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:257), [V:351].
37 Tamże, (VI:264), [V:360].
38 Tamże, (VI:312–313), [V:413].
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ustawodawstwa publicznego uczyni się je posiadaniem prawnym, i które 
w oczekiwaniu [tego ostatniego stanu] traktuje się porównawczo jako posia-
danie prawne”39.

Dopełnieniem kwestii prowizoryczności stanu natury jest tradycyjne 
pytanie o wyjście ze stanu natury na poziomie relacji międzynarodowych. 
Znów zacytujmy Kanta:

Naturalny stan narodów, podobnie jak naturalny stan indywidualnych ludzi, 
jest stanem, z którego trzeba wyjść, aby przejść do stanu regulowanego nor-
mami; zanim to się stanie, wszelkie prawa narodów i wszelka własność państw, 
którą można zdobyć lub zachować dzięki wojnie, jest tylko własnością prowi-
zoryczną. Jedynie w powszechnym związku państw (analogicznym do tego, 
dzięki któremu naród staje się państwem) prawa te mogą uzyskać ważność 
peremptoryczną i można osiągnąć prawdziwy stan pokoju40.

Powyższy fragment może być mylący. W pierwszej chwili można pomyśleć, 
że mamy do czynienia z klasycznym ujęciem stanu natury, z którego wyjście 
zapewnia peremptoryczność prawa. Nic bardziej mylnego. „Powszechny 
związek państw” to zrzeszenie o charakterze idealnym będące odpowied-
nikiem stanu obywatelskiego na poziomie relacji wewnątrzpaństwowych. 
Również tutaj mamy więc nieusuwalną niedoskonałość relacji i prowizo-
ryczność prawa, tyle że na poziomie międzynarodowym.

Przedstawioną tu kwestię posiadania należy potraktować w sposób 
bardzo szczególny.

Po pierwsze, nie należy mieć na uwadze wyłącznie samej materii prawa 
(w tym wypadku prawa własności), ponieważ nie tylko ono stanowi tutaj 
o istocie prowizoryczności. Posiadanie należy potraktować jako przykład.

Po drugie, skoro mówimy tu o typie przemiany, należy się skupić na 
myśli Kanta, że prawo prowizoryczne istnieje nawet w stanie natury, który 
to stan – jak już wspomniano – charakteryzuje się brakiem prawa w sensie 
zinstytucjonalizowanym. Czyli dosłownie jest „stanem nieregulowanym 
przez publiczne normy”41. Istotą myśli Kanta wydaje się przekonanie, iż 

39 Tamże, (VI:257), [V:351].
40 Tamże, (VI:350), [V:454].
41 Zob. tamże, (VI:312), [V:412].
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nawet w takim stanie istnieje „przekonanie” o uporządkowanym, w sen-
sie zasad, charakterze otaczającej nas rzeczywistości, a zatem prawa takie 
jak prawo własności istnieją, ale w sensie prowizorycznym. Dla Kanta to 
jest właściwy impuls do wyjścia ze stanu natury. Można by powiedzieć, 
że chodzi tu o istniejący w człowieku zalążek porządku, który po wyjściu 
ze stanu natury przybiera postać publicznych norm.

W innym miejscu Metafi zyki moralności pisze jeszcze Kant: 

Posiadanie w trakcie oczekiwania i przygotowywania takiego [obywatelskiego] 
stanu, który może opierać się jedynie na zasadzie [Gesetz] wspólnej woli, a zatem 
posiadanie zgodne z możliwością tego stanu jest prowizorycznym posiada-
niem prawnym; natomiast [prawne] posiadanie, z którym mamy do czynie-
nia w takim stanie rzeczywistym – byłoby posiadaniem peremptorycznym42. 

Warto zwrócić tutaj uwagę na łatwy do popełnienia błąd. Stan obywatel-
ski jest u Kanta stanem idealnym, a zatem odruchowe „zamknięcie” pro-
wizoryczności prawa posiadania w związku z wyjściem ze stanu natury 
jest błędne. Prowizoryczność wygaśnie, kiedy prawo publiczne zyska sta-
tus idealny, a to nie stanie się nigdy. To właściwa i istotna przesłanka do 
uznania prowizoryczności polityki Kanta.

Czy aby na pewno tak jest? Gdzie indziej Kant pisze: 

Jednakże stan, w którym wola wszystkich jest rzeczywiście zjednoczona w celu 
ustanawiania norm, jest stanem obywatelskim. Tak więc pewien przedmiot 
zewnętrzny można pierwotnie nabyć jedynie w zgodzie z ideą stanu obywa-
telskiego, tzn. z myślą o nim i o jego wprowadzeniu, ale przed jego urzeczy-
wistnieniem (gdyż inaczej byłoby to nabycie pochodne), a zatem [można go 
pierwotnie nabyć] tylko prowizorycznie. – Nabycie peremptoryczne wystę-
puje więc tylko w stanie obywatelskim43. 

Nabycie w sensie empirycznym, jak w jeszcze innym miejscu pisze Kant, ma 
charakter zagarnięcia i oczywiście jak najbardziej może zachodzić w stanie 
natury. Problemem jest jedynie czynnik, który Kant nazywa apriorycznym, 

42 Tamże, (VI:257), [V:351].
43 Tamże, (VI:264), [V:360].
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czyli czynnik prawny. Wydaje się, że sugestia autora, iż czynnik ten pojawia 
się w stanie politycznym, jest błędna, ponieważ nie pojawia się on w spo-
sób pełny (stan obywatelski jest stanem idealnym).

W ujęciu Kanta jedynym powodem wprowadzenia „rygoru prawnego” 
jest aprioryczna idea ładu prawnego. Doświadczenie gwałtu i przemocy nie 
są czynnikami wystarczającymi. Nawet gdyby natura ludzka była prawa 
i pozbawiona skłonności do przemocy, byłoby to – zdaniem Kanta – nie-
wystarczającą przesłanką, aby ład prawny wyprowadzić z natury ludz-
kiej. Ludzie muszą porzucić stan natury, w którym kierują się własnym 
rozumem, „i złączyć z innymi, […] poddając się zewnętrznemu rygorowi 
publicznego prawa i wstępując w taki stan, gdzie prawo każdemu zapewni 
to, co uzna za należne mu, i gdzie władza […] będzie na tyle skuteczna, że 
uczyni owo należne mu dobro jego udziałem”44. Charakter prowizoryczny 
praw w stanie natury utrzymuje się tak długo, aż akt nabycia „nie uzyska 
sankcji publicznej normy”45.

W Metafi zyce moralności pisze Kant jeszcze tak:

Jeżelibyśmy uznali, że przed przejściem do stanu obywatelskiego żadne nabycie 
nie miało nawet prowizorycznej mocy prawnej, wówczas sam ten stan byłby 
niemożliwy. Gdy bowiem brać pod uwagę ich formę, normy dotyczące tego, 
co do kogo należy w stanie natury przepisują to samo, co w stanie obywatel-
skim, o ile ten ujmujemy za pomocą samych tylko czystych pojęć rozumu; z tą 
jedynie różnicą, że w tym ostatnim stanie określa się okoliczności, w których 
te [normy] są egzekwowane (zgodnie ze sprawiedliwością dystrybucyjną). 
Tak więc gdyby w stanie natury nie istniała nawet prowizoryczna własność 
zewnętrzna, nie byłoby również żadnych obowiązków prawnych dotyczących 
tej własności, a w konsekwencji także nakazu wyjścia z tego stanu46.

A zatem prawa, w sensie apriorycznej idei rozumu, istnieją tak samo 
w stanie natury, jak i w stanie obywatelskim. Różnica polega na tym, że 
w stanie obywatelskim określone zostają warunki, „pod którymi prawa 

44 Tamże, (VI:312), [V:413].
45 Tamże.
46 Tamże, (VI:312–313), [V:413].
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te mają być wykonywane”. Pytaniem pozostanie tylko kwestia: czy są 
wykonywane?

Podsumowując: mamy tu dwie możliwości albo przejście prowizoryczne-
-peremptoryczne odbywa się na styku stanu natury i stanu politycznego, 
albo na styku stanu politycznego i stanu obywatelskiego w sensie idealnym. 
Tym bardziej że jest jeszcze poziom relacji międzynarodowych. W pierw-
szym wypadku cała teoria Ellis jest chybiona, bo prawo prowizoryczne 
znika w momencie zaprowadzenia stanu politycznego. Trudno jednak 
sobie wyobrazić, ażeby Kant przyjmował tak statyczną teorię, w ramach 
której, przypomnijmy, prawo w stanie politycznym zyskuje status peremp-
toryczny. Przeczy temu chociażby jego własne postępowanie. A zatem to 
opis Kanta wydaje się nieścisły, a raczej sprawiający nieścisłe wrażenie. 
Kwestia relacji międzynarodowych stanowi dodatkowy argument za przy-
jęciem prowizoryczności prawa. 

Jak można podsumować wszystkie przedstawione tutaj kwestie? Poli-
tyka jest przestrzenią prowizoryczności. Wyjście ze stanu natury oznacza 
porzucenie prymatu woli jednostkowej w specyfi cznym Kantowskim rozu-
mieniu. Wraz z wyjściem ze stanu natury rozpoczyna się długi i żmudny 
proces postępu nakierowanego na idealny stan obywatelski. Ponieważ 
skutek owych dążeń pozostaje niewiadomy, koniec końców, istotą życia 
politycznego jest poruszanie się w sferze niedoskonałości, ale jednocześnie 
podążanie drogą postępu. „Prawo prowizoryczne jest prawem, które stosu-
jemy wobec istniejących w realnym świecie społeczeństw obywatelskich”47. 
Z jednej strony wszelkie ideały, na jakie ów postęp jest nakierowany, powin-
nyśmy wciąż mieć przed oczami, z drugiej strony nie powinniśmy zapomi-
nać, że zrozumienie istoty przemiany politycznej wymaga zaakceptowania 
prowizoryczności albo inaczej niekonkluzywności wszelkich rozwiązań, 
z jakimi w realnym świecie mamy do czynienia.

47 E. Ellis, Provisional Politics…, s. 60.
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Rozdział IX

W stronę wiecznego pokoju

Przechodząc do tematyki związanej ze słynnym tekstem Kanta Ku wieczy-
stemu pokojowi, przechodzimy de facto na najwyższy poziom politycznej 
refl eksji fi lozofa z Królewca, na poziom stosunków międzynarodowych 
dotykający wymiaru kosmopolitycznego.

Powodem zadania pytania o rzeczywiste motywy, jakimi kierował się 
Immanuel Kant, pisząc w 1795 roku swój słynny traktat Ku wieczystemu 
pokojowi, jest nieco zagadkowa i – wydawałoby się – nie do końca konse-
kwentna treść tego tekstu. Czy stanowi on poważną propozycję, niemalże 
wzoru czy szablonu dla przyszłych traktatów pokojowych, czy też jest nie-
omal żartem fi lozofa, który w wieczny pokój po prostu nie wierzył?

Jeśli przyjrzeć się temu tekstowi, to już w tytule uderza sformułowa-
nie: „do wiecznego pokoju” (Zum Ewigen Frieden). A więc nie po prostu: 
„wieczny pokój”, ale jeśliby pozostać wiernym tekstowi, pokój, do którego 
zmierzamy. Podtytuł okazuje się nie mniej zagadkowy (w polskich prze-
kładach tekstu Kanta został pominięty z wyjątkiem dwóch najwcześniej-
szych przekładów: Bychowca1 i przekładu z francuskiego autorstwa Biel-
skiego, gdzie pojawia się podtytuł Rozwaga fi lozofi czna; podtytuł ten wraca 
dopiero w przekładzie Feliksa Przybylaka z 1992 r. jako Zarys fi lozofi czny)2: 

1 Istnienie tego przekładu jest problematyczne, ponieważ z jednej strony znajdujemy o nim 
wzmianki w literaturze, z drugiej nie przetrwał do naszych czasów żaden jego egzemplarz. 
Hipoteza istnienia takiego tekstu jest z punktu widzenia polskiej literatury kantowskiej bar-
dzo kusząca, ponieważ byłby to drugi, po francuskim, przekład tego tekstu na świecie.

2 Z wyjątkiem przekładów: I. Kant, Projekt wiecznego pokoju: rozwaga fi lozofi czna, przeł. J.W. Bycho-
wiec, Królewiec 1796 (Estreicher wymienia tylko przekład Sz. Bielskiego Projekt wieczystego 
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fi lozofi czny projekt (Ein philosophischer Entwurf). Jak rozumieć owo sfor-
mułowanie? Czym jest fi lozofi czny projekt? Wróćmy na chwilę ponow-
nie do tytułu. Nieco więcej na temat jego pochodzenia dowiadujemy się 
z rodzaju wprowadzenia, które poprzedza tekst główny. Autor pisze tam 
o „satyrycznym napisie z szyldu holenderskiego karczmarza, na którym 
namalowany był cmentarz”3, ten napis to właśnie wspomniany już tytuł 
dzieła: Do wiecznego pokoju. Cały pomysł na ilustrującą tytuł historyjkę, 
jak wiadomo, pochodzi od Leibniza. W swoim dziele Codex Juris Genetium 
Diplomaticus pisał on o bramie cmentarnej z napisem: „wieczny pokój”. 
Właściwą przytoczoną przez Kanta postać tej sytuacji stworzył Bernard de 
Bovier de Fontanelle, który w dziele Eloge de Leibniz streścił stanowisko 
Leibniza następująco: „Leibniz wyznaje, że tak liczne i tak często odna-
wiane traktaty pokojowe pomiędzy tymi samymi narodami przynoszą 
im hańbę, i pełen bólu deklaruje, że zgadza się z treścią szyldu pewnego 
holenderskiego kupca, który wybrał sobie za maksymę hasło »Do wiecz-
nego pokoju«, zaś jako obraz kazał umieścić cmentarz”4.

Historia związanego z tytułem rysunku skłania do zadania pytania 
o to, czy autor nie kpi z czytelnika; chociaż tak jak dyskutowany tekst nie 
jest projektem po prostu, ale fi lozofi cznym projektem, tak ów żart nie jest 
zwyczajnym żartem, ale żartem fi lozofi cznym lub żartem fi lozofa. Projekt, 
mimo że zawiera jedynie założenie, plan czegoś, co jeszcze nie istnieje, 
przedstawiany jest po to, ażeby planowane przedsięwzięcie zrealizować. 
Na przykład architekt wyśmiewający możliwość zbudowania zaprojek-
towanego przez siebie budynku stanowiłby nie lada kuriozum. Dlaczego 
więc Kant kpi z możliwości planowanego przez siebie na mocy owego pro-
jektu wiecznego pokoju?

Możliwe odpowiedzi są przynajmniej dwie: pierwsza jest bardzo prak-
tyczna, o czym sam autor wprost wspomina również we wstępie do dzieła. 

pokoju, Warszawa 1797); Projekt wieczystego pokoju; rozwaga fi lozofi czna przez I. Kanta z języka 
francuskiego z nowymi autora dodatkami [Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf ], 
przeł. z j. francuskiego Sz. Bielski, Königsberg 1796, Warszawa 1797; O wiecznym pokoju: zarys 
fi lozofi czny [Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf], przeł. F. Przybylak, Wrocław 
1992, II wyd. popr. i rozsz. 1995.

3 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:343), [VI:333].
4 Laudatio auf Leibniz [w:] Philosophische Neuigkeiten für Leute von Welt und für Gelehrte. Aus-

gewählte Schrift en, Leipzig 1989, s. 294.
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Otóż wykpienie własnego pomysłu ma stanowić clausula salvatoria (klau-
zulę zastrzegającą), w razie gdyby dalekosiężny projekt autora ściągnął 
na niego gniew polityków-praktyków, jak ich nazywa Kant. Z pewnością 
wzmocnieniu wrażenia owego dystansu ma służyć również nazywanie się 
przez autora a to: „szkolnym mędrkiem” (Schulweisen), a to „fi lozofem śnią-
cym słodki sen” (süßen Traum träumen)5. Wszystko to przy zapewnieniu, 
że ktoś nieodwołujący się do wiedzy opartej na doświadczeniu „nie może 
sprowadzić żadnego niebezpieczeństwa na państwo”6. Możemy oczywiście 
zrozumieć zapobiegliwość Kanta, który po doświadczeniach z pruską cen-
zurą był szczególnie wyczulony na możliwość ewentualnego konfl iktu ze 
strukturami państwa. Jeśli jednak myśliciel aż tak starannie próbuje samego 
siebie przedstawić jako kogoś niewartego uwagi ze strony polityków, tym 
bardziej należy zapytać: do kogo przemawia? Kto, jeśli nie „politycy-prak-
tycy”, jak ich nazywa, ma zrealizować jego „słodki sen”?

Pewnego wyjaśnienia wymagają w tym miejscu dwie kwestie. Użyte 
słownictwo i wiążąca się z nim kwestia stosunku teorii i praktyki. Wspo-
mniane już częściowo określenia, których używa Kant w odniesieniu do 
własnej osoby, przedstawianej tu pod postacią teoretyka, to „szkolny mędrek” 
oraz „fi lozof śniący słodki sen”. Pierwsze określenie ma obrazować lekce-
ważący stosunek praktyka, który w tym wypadku jest politykiem, do teo-
retyka, czyli fi lozofa. Jeśli zdjąć z tego określenia celowe przerysowanie, 
pozostaje „teoretyk” po prostu. A co z „fi lozofem śniącym słodki sen”? 
Przede wszystkim jest to zabieg retoryczny pokazujący ewentualną naiw-
ność w odniesieniu do wizji wiecznego pokoju, co obrazuje anegdota o szyl-
dzie holenderskiego karczmarza. Pośród grup mogących wpaść w pułapkę 
„snu” o wiecznym pokoju wymienia Kant ludzkość, a pośród niej de facto 
polityków pod postacią przywódców państw, oraz właśnie fi lozofów śnią-
cych „słodki sen”. Określenie „sen” (niem. Traum, ang. dream) w języku 
niemieckim, podobnie jak w angielskim, jest równoznaczne z „marzeniem”. 
„Śnienie” możemy więc równie dobrze określić „marzycielstwem”, co już 
dosyć dobrze pokazuje, o co tutaj Kantowi chodzi. W eseju Co oznacza: 
orientować się w myśleniu? wyjaśnia on między innymi tę kwestię. „Marzy-
cielstwem” nazywa sytuację, w której rozum, przedstawiony na przykładzie 

5 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:343), [VI:333].
6 Tamże.
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Geniusza, „odrzuca nić, dzięki której kierował nim rozum”7. Prowadzi to 
do sytuacji, kiedy to następuje: „przyjęcie […] maksymy, która pozbawia 
obowiązywania przede wszystkim prawodawczy rozum”8. Brzmi to może 
niezbyt jasno, ale Kant, mówiąc nieco prościej, marzycielstwem nazywa 
sytuację, gdy rozum pomimo pozorów racjonalności zaczyna działać niera-
cjonalnie, proponując rozwiązania, które nie mogą być zrealizowane. I tutaj 
dochodzimy do drugiej kwestii wymagającej wyjaśnienia: stosunku teorii 
i praktyki. „Marzycielstwo”, wykpiwane i odrzucane przez Kanta, obrazuje 
sytuację, kiedy to pojawia się teoria niemająca odniesienia do praktyki. 
Skąd bierze się takie przekonanie Kanta? Otóż bardzo mocno zaznacza on 
w wielu swoich pismach, że teoria nijak mająca się do praktyki nie jest nic 
warta. Więcej nawet. W eseju O porzekadle: to może być słuszne w teorii, 
ale nic nie jest warte w praktyce bardzo precyzyjnie pisze:

Kwintesencję prawideł, również praktycznych, nazywa się teorią, jeśli pra-
widła te pomyślane zostaną jako zasady w pewnej ogólności i jeśli przy tym 
abstrahować się będzie od mnogości warunków, które wszakże nieuchron-
nie wywierają wpływ na ich zastosowanie. Z drugiej strony praktyką zwie 
się nie każdy proceder, a tylko takie urzeczywistnianie celu, które pomy-
ślane zostaje jako przestrzeganie pewnych przedstawionych w uogólnieniu 
zasad postępowania9.

Mamy tu więc wyrażone głębokie przekonanie autora, iż nie tylko teoria 
jest uogólnieniem praktyki, a więc musi się precyzyjnie do niej odnosić, 
ale również o praktyce w ścisłym tego słowa znaczeniu mówimy wtedy, 
gdy opisujemy działanie przebiegające zgodnie z teoretycznym wzorcem. 
Cóż z tego wynika dla niniejszych rozważań? Otóż pomimo różnorakich 
zabiegów mających osłabić wymowę tekstu Kanta, stoi on na twardym 
stanowisku, że jeśli nie popełnił błędu (czego oczywiście wykluczyć nie 
można), to zaproponowana przez niego teoria z jednej strony powinna wyni-
kać z pewnego uogólnienia praktyki, a drugiej zaś bezwzględnie powinna 
mieć zastosowanie. Politycy-praktycy nie są adresatem jego tekstu z prostej 

7 I. Kant, Co oznacza: orientować się w myśleniu?, (VIII:145), [VI:153].
8 Tamże.
9 I. Kant, O porzekadle, (VIII:275), [VI:267].
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przyczyny. Jak wspomina wcześniej, dla polityka-praktyka fi lozof jest tylko 
„szkolnym mędrkiem”, czyli kimś niewartym uwagi. Polityk-praktyk w kon-
sekwencji jest kimś, kto lekceważy teorię, a zatem błądzi.

I tu należy wrócić do zadanego już pytania: kto, jeśli nie „politycy-prak-
tycy”, jak ich nazywa, ma zrealizować jego „słodki sen”? Odpowiedzi na 
to pytanie należy szukać w tekście drugiej części Sporu fakultetów z roku 
1798, zatytułowanej Wznowione pytanie. Czy ludzki rodzaj stale zmierza 
ku temu, co lepsze? Kant wprowadza tam pojęcia „graczy” i „obserwato-
rów”. „Gracze” to osoby aktywnie uczestniczące w wydarzeniach, grające 
nie w sensie odgrywania swojej roli, ale „działające”, jak to lepiej oddaje 
niemieckie Spieler (znamienne, że w tłumaczeniu angielskim pojawia się 
player, a nie actor). „Obserwatorzy” to publiczność, ale znowu nie należy 
ograniczać rozumienia tego pojęcia do obrazu widza w teatrze. Obserwa-
torzy to publiczność w sensie, jakiego używa Kant w swoich tekstach, czyli 
po prostu sfera publiczna tworzona przez ludzi będących obserwującymi 
i oceniającymi rozgrywające się wydarzenia. Obserwator to ktoś, kto nie 
uczestniczy w wydarzeniach, ale wyposażony w entuzjazm reaguje na nie. 
Zdaniem Kanta historia w ogóle jest dziełem właśnie obserwatorów, a nie 
graczy. Czyny ważne, zbrodnie, to, co wielkie, to rezultat „sposobu myśle-
nia obserwatorów”10, jak pisze Kant. Sposobu, „który w tej grze wielkich 
przemian objawia się publicznie i uzewnętrznia jako powszechna, chociaż 
bezinteresowna, sympatia do graczy jednej strony, a przeciwko drugiej”11. 
Zdaniem Kanta właściwy sens zdarzeń tworzą obserwatorzy, którzy bynaj-
mniej nie stanowią grupy niezaangażowanej, chociaż ich związek z okre-
ślonym podmiotem działań politycznych jest bezinteresowny.

W nieco wcześniejszym eseju z roku 1784, pod tytułem Odpowiedź 
na pytanie: czym jest oświecenie?, pisze Kant więcej, już nie tyle o samej 
postaci obserwatora, ile o „publiczności”, czyli społeczności, jaka przez 
obserwatorów jest tworzona. To wcześniejsze ujęcie można określić mia-
nem samoregulującego się mechanizmu. „[...] Jest [...] moż1iwe, ażeby pub-
liczność sama się oświeciła. A jeśli tylko pozostawić jej wolność, jest to 
niemalże nieuniknione”12. A więc „obserwatorzy” sami wchodzą na drogę 

10 Tenże, Spór fakultetów, (VII:85), [V:260].
11 Tamże.
12 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII:36), [VI:48].
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postępu, jeśli tylko dać im wolność. Na pytanie, o jaką wolność tutaj cho-
dzi, odpowiada Kant w następujący sposób: „Dla oświecenia nie potrzeba 
niczego oprócz wolności. Co więcej, [wolności] najbardziej nieszkodli-
wej ze wszystkiego, co można nazwać wolnością, mianowicie wolności, 
by czynić ze swego rozumu publiczny użytek w każdej sytuacji”13. Ażeby 
doprecyzować, co Kant rozumie przez „publiczny użytek z rozumu”, należy 
przytoczyć jego słowa: 

Za publiczny użytek swego własnego rozumu uznaję takie jego zastosowa-
nie, jakie wobec całej publiczności wykształconego świata (Leserwelt) czyni 
z niego ktoś, [występując] jako uczony. Osobistym użytkiem nazywam taki, 
jaki wolno [człowiekowi] czynić ze swego rozumu na pewnym powierzonym 
mu publicznym stanowisku czy urzędzie14. 

Uzupełniając ten wywód, dodaje jeszcze Kant, że: 

[...] publiczny użytek ze swego rozumu za każdym razem musi być wolny, 
i jedynie taki może doprowadzić do oświecenia pośród ludzi. Osobisty uży-
tek rozumu z kolei często powinien być ostro ograniczany, jednakże nie tak, 
by w jakiś szczególny sposób utrudniać postęp oświecenia15.

Tak rozumiana sfera publiczna, jak można zauważyć, nie jest jednak 
dokładnie tym, co wyłania się z rozważań, jakie znajdujemy w traktacie 
Do wiecznego pokoju. Na czym polega różnica? Jak pisze w swojej świetnej 
książce na temat fi lozofi i politycznej Kanta Elisabeth Ellis: „W traktacie Do 
wiecznego pokoju rolę sędziego (obserwatora) zwykle, w późnych pismach 
Kanta, przejmowaną przez sferę publiczną, przejmuje fi lozof reprezento-
wany przez samego autora”16. A zatem zupełnie zrozumiałe jest, że Kant 
ignoruje polityków i przemawia do „publiczności wykształconego świata”, 
nie tyle zabierając głos w dyskusji, ile wskazując cel, na który rozwój poli-
tyczny powinien być nakierowany.

13 Tamże.
14 Tamże, (VIII:37), [VI:48].
15 Tamże.
16 E. Ellis, Kant’s Politics: Provisional Th eory for an Uncertain World, New Haven–London 2005, 

s. 76.
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Ale jeśli przyjmiemy, że projekt Kanta realizują obserwatorzy, a nie 
gracze, nawet wtedy pozostają pytania: „Czy wieczny pokój jest projek-
tem, który może być zrealizowany?” oraz „Jaki jest sens tego pomysłu?”.

Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy w tytułowym traktacie, musimy 
sięgnąć do pierwszej części Metafi zyki moralności, do Metafi zycznych pod-
staw nauki prawa. W tekście tym wyjaśnia Kant przede wszystkim, jaki jest 
sens wiecznego pokoju i jakie miejsce zajmuje on w jego systemie. W zakoń-
czeniu tego tekstu pisze tak: „Zaprowadzenie tego powszechnego i trwałego 
pokoju jest nie tylko częścią, lecz całkowitym ostatecznym celem nauki prawa 
w granicach czystego rozumu”17. Wieczny pokój okazuje się celem właśnie, 
celem w specyfi cznym Kantowskim znaczeniu. Sensem działań tworzących 
podstawy wszelkich struktur politycznych jest osiąganie pokoju, wiemy 
to od Hobbesa. Stan niepolityczny, tak zwany stan natury, to stan wojny. 
Również od Hobbesa wiemy, że „natura wojny polega nie na rzeczywistym 
zmaganiu, lecz na widocznej do tego gotowości, w ciągu całego tego czasu, 
w którym nie ma pewności, że jest przeciwnie”18, czyli w praktyce chodzi 
o każdy stan niebędący stanem trwałego pokoju. Kant przejmuje ten pogląd, 
ale rozbudowuje go w odniesieniu do poziomu, na którym pomimo zbudo-
wania struktur państwowych wciąż mamy do czynienia ze stanem natury. 
Chodzi tu o relacje międzypaństwowe. Na płaszczyźnie międzynarodowej 
wydobycie się ze stanu natury musi przebiegać podobnie jak w przypadku 
pozostających w naturalnym stanie wojny ludzi, muszą się pojawić regu-
lujące wzajemne relacje normy, czyli prawo.

A zatem perspektywą relacji międzynarodowych, ze względu na osiąg-
nięcie stanu wiecznego pokoju, jest związek państw, który może mieć cha-
rakter globalnego organizmu obejmującego wszystkie narody ziemi lub 
wiele mniejszych struktur, tak zwanych korporacji, jak pisze Kant. Tyle że 
w obydwu przypadkach nie możemy osiągnąć zamierzonego efektu. Dla-
czego? Dlatego, że: 

Jeśli [...] państwo wielu narodów rozciąga się na zbyt wielkim obszarze, rzą-
dzenie nim, a zatem i ochranianie każdego z jego członków, musi w końcu 
stać się niemożliwe. Natomiast wielość korporacji prowadzi z kolei do stanu 

17 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:355), [V:458].
18 T. Hobbes, Lewiatan, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 207.
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wojny. Dlatego wieczysty pokój (ostateczny cel całego prawa narodów) jest 
faktycznie ideą nie do urzeczywistnienia19.

Można zapytać w tym miejscu, odnosząc się do użytego przez Kanta argu-
mentu, nazwijmy go, „technicznego”, czy w kwestii tej sytuacja sprzed ponad 
200 lat nie zmieniła się radykalnie. Czy w dalszym ciągu techniczna kwe-
stia zarządzania terytorium globalnym może być jeszcze ważkim argu-
mentem. Wydaje się, że nie, ale nie zmienia to faktu, że sceptyczny sto-
sunek Kanta do tego pomysłu nie traci swej ważności, tyle że z zupełnie 
innego powodu. Zauważmy, że poziom relacji międzynarodowych jest 
przeniesieniem na wyższy poziom sytuacji stanu natury z poziomu rela-
cji międzyludzkich. Osiągnięcie wiecznego pokoju jest de facto absolut-
nym zniesieniem tego stanu na poziomie międzynarodowym. Dlaczego 
z perspektywy Kanta trudno poważnie brać pod uwagę taką sytuację? 
Ponieważ stan, który otrzymujemy w rezultacie, jest stanem spoczynku, 
stagnacji, wiecznego pokoju. Jeśli wrócimy myślami do słynnej metafory 
lasu, określającej dynamikę i warunki ludzkiego rozwoju, to łatwo będzie 
zrozumieć, że wieczny pokój w sensie absolutnym jest czymś, co trudno 
sobie wyobrazić, dokładnie tak trudno, jak ludzkość żyjącą we wzajem-
nym szacunku i miłości.

Można by przypuszczać, że w ten sposób projekt Kanta po prostu upada. 
Nie da się go zrealizować na żadnej z omawianych dróg. Ale nieco dalej 
Kant dodaje: 

Polityczne zasady, które zmierzają do tego wiecznego pokoju, mianowicie 
nakazują wchodzić w związki państw sprzyjające ciągłemu przybliżaniu się 
do niego, nie są niemożliwe do urzeczywistnienia; przeciwnie, skoro to ciągłe 
zbliżanie się do wiecznego pokoju jest zadaniem opartym na obowiązku, a przez 
to też na prawie ludzi i państw, to jest z pewnością możliwe do realizacji20. 

A zatem ostatecznie nie jest możliwy wieczny pokój, ale jest możliwe „ciągłe 
zbliżanie się do niego”. Mamy obowiązek realizować pokój, który jednak 
nigdy nie zostanie osiągnięty w sensie stanu „wiecznego pokoju”.

19 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:350), [V:454].
20 Tamże.
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I znowu można zapytać, jaki to ma sens, tym bardziej że odpowiedź na 
to pytanie stanowi jednocześnie wyjaśnienie, dlaczego – według osobli-
wego pomysłu Kanta – mamy próbować realizować coś, co zrealizowane 
być nie może?

Ponownie musimy sięgnąć do części drugiej Metafi zycznych podstaw 
nauki prawa. Kant pisze tam, że jeśli nie jesteśmy w stanie dowieść ist-
nienia jakiejś rzeczy, możemy spróbować dowieść jej nieistnienia. Jeśli 
i to nam się nie uda, możemy przyjąć hipotezę istnienia lub nieistnie-
nia tej rzeczy z powodów praktycznych lub teoretycznych. Ze względów 
praktycznych hipotezę przyjmuje się, gdy chce się za jej pomocą osiąg-
nąć pewien cel. Jeśli cel jest moralny, „naszym obowiązkiem może być 
jedynie działanie zgodnie z ideą owego celu, nawet gdy nie ma najmniej-
szego prawdopodobieństwa, że może on zostać urzeczywistniony, dopóki 
nie można też dowieść, że jego urzeczywistnienie nie jest możliwe”21. 
A wtedy „musimy działać w taki sposób, jak gdyby on był rzeczą real-
nie możliwą, mimo iż być może nią nie jest”22. Sformułowanie „jak 
gdyby” (niem. als ob) jest tutaj kluczowe, zajmuje bowiem ważne miej-
sce w słowniku Kanta, na tyle ważne, że dało nawet impuls do stwo-
rzenia przez Hansa Vaihingera, jednego z neokantystów, „fi lozofi i jak 
gdyby” (niem. Philosophie des Als Ob). Forma „jak gdyby” pojawia się we 
wszystkich częściach systemu Kanta, umożliwiając odnoszenie się do 
idei przekraczających ludzki horyzont poznawczy. W sensie praktycz-
nym forma „jak gdyby” jest przez Kanta używana wszędzie tam, gdzie 
odnosimy się do jakiegoś ideału. Ideał taki w sensie celu stanowi punkt 
odniesienia dla naszych działań, można powiedzieć, że ukierunkowuje 
je (niem. Zweck). Poprzez takie ukierunkowanie nie musimy koniecznie 
zakładać osiągnięcia celu, do którego zmierzamy. Cel ów jest właśnie 
„jak gdyby” osiągalny.

Można powiedzieć, że to właśnie jest odpowiedź na nasze pytanie. Nie 
możemy osiągnąć wiecznego pokoju, ale nie możemy też przekonująco 
udowodnić, że stan taki jest niemożliwy do zrealizowania. 

21 Tamże, (VI:354), [V:458]
22 Tamże.
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Wieczny pokój jest stanem czy celem, który może być urzeczywistniany stop-
niowo, przez być może nieskończony proces. W tym kontekście jest jak inne 
idee czy wyzwania praktycznego rozumu. Nie są one dane jak empiryczne 
fakty, mogą nie być nigdy zrealizowane w doświadczeniu. Są one zadaniami 
albo wyznacznikami moralnego prawodawstwa rozumu; podczas gdy nasze 
działania muszą być zarządzane i kierowane w odniesieniu do nich23.

Pokój w ogóle jest więc hipotezą o charakterze praktycznym, która poja-
wia się na poziomie fundowania wszelkich struktur politycznych. Mówiąc 
o państwie, zakładamy pokój jako jedną z podstawowych racji jego ist-
nienia. Mówiąc o relacjach międzynarodowych, chcąc nie chcąc, pozosta-
jemy z tą, jak ją określa Kant, hipotezą. Wieczny pokój staje się więc sen-
sem naszego działania, również w relacjach międzynarodowych, i musimy 
działać w imię pewnej wiary, że być może ów idealny stan uda się osiągnąć, 
bo przecież nie udowodniliśmy, że jest on niemożliwy do realizacji. Uży-
wając innego terminu ze słownika Kanta, wieczny pokój jest ideą, którą 
z moralnego obowiązku powinniśmy próbować zrealizować.

A co ze sposobem realizacji tak określonego ideału? Kant, mając do 
wyboru drogę rewolucji i drogę ewolucji, zdecydowanie wybiera to dru-
gie rozwiązanie. Jak pisze: 

Tej idei nie da się urzeczywistnić na drodze rewolucji […]. Jeżeli jednak pró-
buje się ją urzeczywistnić drogą stopniowych reform opartych na stałych zasa-
dach, wówczas idea ta może – przez ciągłe zbliżanie się [do niej] – prowadzić 
do najwyższego politycznego dobra, wiecznego pokoju24.

Podobnie pisze w eseju Czym jest oświecenie?, oceniając sposoby prowa-
dzące do osiągnięcia stanu oświeconego: 

[...] Publiczność tylko powoli może osiągnąć stan oświecenia. Za sprawą rewo-
lucji co najwyżej można pozbyć się indywidualnego despotyzmu oraz tyranii 
żądnej zysku bądź wiedzy, ale nigdy nie można dzięki niej doprowadzić do 

23 A.C. Armstrong, Kant’s Philosophy of Peace and War, „Th e Journal of Philosophy”, vol. 28, 
no. 8, April 9, 1931, s. 200.

24 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:355), [V:459].
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prawdziwej reformy sposobu myślenia. Zamiast tego nowe przesądy, tak samo 
jak stare, będą służyć jedynie prowadzeniu bezmyślnego tłumu jak na sznurku25.

Jeśli cały traktat ma charakter idealistyczny, to na ile wskazane przez Kanta, 
niezwykle konkretne zapisy traktatu mogą być zrealizowane w praktyce? 
Jeśli rozważyć tekst traktatu pod tym kątem, to wydaje się on odnosić jed-
nak do stanu idealnego. Jak na przykład zrealizować postulat nieutrzymy-
wania armii, niepodejmowania działań tajnych? W tym kontekście pokój 
utrzymywany aktualnie na przykład na terenie Europy de facto nie jest 
pokojem w rozumieniu Kanta. Pytanie brzmi, jak myśliciel defi niuje pokój 
i czym różni się on od wiecznego pokoju? Jak jego rozumienie pokoju ma 
się do rozumienia wojny i jak to wszystko możemy odnieść do naszego 
rozumienia zarówno pokoju, jak i wojny?

Wskazane przez Kanta artykuły, tak zwane preliminarne, można sfor-
mułować w postaci następujących postulatów:

1. „Żaden traktat pokojowy, w którym przez utajone zastrzeżenie zawarte 
zostało zarzewie przyszłej wojny, nie może być za takowy uznany”26.
Można ocenić ten zapis w duchu Hobbesa, który uważał, że stanem 

wojny jest nie tylko stan walki, ale także gotowości do niej. W tym sensie 
„prawdziwie” rozumiany traktat pokojowy nie może świadczyć o gotowo-
ści do działań zbrojnych, ale powinien stanowić deklarację intencji „praw-
dziwego”, czyli „wiecznego pokoju”.

Historycznym przykładem, jednym z wielu, jest traktat wersalski, który 
w ocenie na przykład Johna Maynarda Kayesa takie zarzewie zawierał. 
W ogłoszonym w roku 1919 tekście Economic Consequences of the Peace 
Kayes wskazywał, że nałożone na Niemcy kontrybucje wojenne są nie-
możliwe do spłacenia. Ponadto obciążenia, jakim zostanie poddane to 
państwo, uniemożliwią mu jakikolwiek rozwój. Wreszcie autor wprost 
nazywał to, co rzeczywiście doprowadziło do nowej wojny – stwierdził, że 
traktat w przyjętym kształcie wywoła poczucie krzywdy i chęć rewanżu. 
Sprzeciw wobec postanowień traktatu wersalskiego stanowił także jedno 
z głównych źródeł popularności NSDAP wśród Niemców, co w rezultacie 

25 Tenże, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, (VIII:36), [VI:48].
26 Tenże, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:343), [VI:333].
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doprowadziło do objęcia władzy przez Adolfa Hitlera. Wszystkie zna-
czące niemieckie partie polityczne tamtego czasu popierały rewizję trak-
tatu wersalskiego, w tym również postanowień dotyczących granicy nie-
miecko-polskiej, jednocześnie żądając przywrócenia granicy cesarstwa 
według jej przebiegu z 1914 roku.

2. „Żadne samoistne państwo (małe czy też duże, to rzecz obojętna) nie 
może być nabyte przez jakieś inne państwo drogą spadku, zamiany, 
kupna lub darowizny”27.
Ciekawym przypadkiem złamania tej z kolei zasady było utworze-

nie – właśnie przez nabycie – Konga Belgijskiego. Państwo to stanowiące 
własność króla Belgii Leopolda II pod koniec XIX wieku przyniosło zatrwa-
żające przykłady bezlitosnej eksploatacji zawłaszczonych terenów, jak rów-
nież okrutnych praktyk, w ramach których zmuszano miejscową ludność 
do niewolniczej pracy.

3. „Wojska regularne (miles perpetuus) winny być z czasem zupełnie 
zniesione”28.
Oprócz podobnego do poprzednich, mocno idealistycznego charak-

teru żądania, jedyne, co zastanawia, to użyte sformułowania „z czasem”. 
Kant, po raz pierwszy prezentując swoje bardzo wymagające oczekiwania, 
wprost sygnalizuje, że ich realizacja nie ma natychmiastowego charakteru. 
Być może pojawia się tu bardzo realistyczne przekonanie, że proces reduk-
cji armii ma charakter długofalowy. Współczesne formy redukcji uzbro-
jenia mają jednak taki właśnie charakter. Raczej długotrwałego procesu 
niż gwałtownego ruchu.

4. „W związku z zewnętrznymi zatargami państwa nie powinny być zacią-
gane żadne długi państwowe”29.
Wyrażane przez Kanta przekonanie, że państwo nie powinno się zadłu-

żać, przekazane jest tutaj w kontekście wojny. Wiąże się z nim równie rea-
listyczna wiedza o skali kosztów, jakie generuje wojna. Paradoksalnie to 
właśnie dług państwowy pozwolił na stworzenie takiej potęgi, jaką było 
na przykład imperium brytyjskie. I to właśnie fakt, że budująca dopiero 
swoją potęgę morską Wielka Brytania skorzystała z pożyczek, zaciągniętych 

27 Tamże, (VIII:344), [VI:334].
28 Tamże, (VIII:345), [VI:334].
29 Tamże.
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głównie u bankierów holenderskich, zadecydował o jej wygranej w wyścigu 
o status imperium, który toczyła z Francją.

5. „Żadne państwo nie powinno mieszać się przemocą do ustroju i rzą-
dów innego państwa”30. 
Zasada ta, oczywista, ale warta przypominania, jest dzisiaj standardem 

prawa międzynarodowego.

6. „Żadne państwo w stanie wojny z innym państwem nie może sobie 
pozwolić na takie wrogie kroki, które musiałyby uniemożliwić wzajemne 
zaufanie w przyszłym pokoju, jak: wynajmowanie skrytobójców (per-
cussores), trucicieli (venefi ci), łamanie warunków kapitulacji, nakłania-
nie do zdrady (perduellio) w kraju, z którym prowadzi się wojnę etc.”31

Nawet w stanie wojny mamy postępować „moralnie”, to znaczy prowa-
dzić wojnę według jawnych reguł, co stanowi naturalną konsekwencję tak 
zwanej zasady jawności w działaniach publicznych. Oczywistą sprzecz-
nością wobec tej reguły jest działalność wszelkiego rodzaju tajnych służb, 
a zwłaszcza wywiadu nielegalnego, stosowanego na szeroką skalę głów-
nie przez Rosję i Związek Sowiecki. Wywiad nielegalny to najdalej idący 
przykład złamania wskazanej przez Kanta zasady. Jego działanie jest wręcz 
absolutnym zaprzeczeniem zasady jawności. Chodzi tu o działania głęboko 
zakonspirowanych agentów (tzw. nielegałów), o których istnieniu wiedzą 
tylko ich bezpośredni przełożeni. Agenci tacy przez całe lata mogą prze-
bywać w uśpieniu, aby w odpowiednim momencie zacząć wykonywać 
powierzone im zadania. Sam fakt bardzo ograniczonej kontroli nad tego 
rodzaju działaniami budzi wiele wątpliwości. Istnienie wszelkiego rodzaju 
utajnienia w ramach struktur państwowych w ogóle jest bardzo niebez-
pieczne i rodzi pokusę działań niezgodnych z interesem państwa albo po 
prostu przestępczych.

Jak ostatecznie możemy ocenić próby osiągnięcia wiecznego pokoju? 
Jako próby właśnie zmierzające do osiągnięcia celu, którym ów pokój jest, 
przy zastrzeżeniu, że bardziej naturalnym stanem jest dążenie do pokoju 
niż jego trwanie, zwłaszcza jeśli mówimy o trwaniu wiecznym. Jak pisze 
Kant w Idei powszechnej historii w ujęciu kosmopolitycznym:

30 Tamże, (VIII:346), [VI:335].
31 Tamże, (VIII:346), [VI:336].

Szczepanski_2.indd   181 2017-05-31   08:53:25



Rozdział IX182

Przyroda zatem znów posługuje się nieżyczliwością ludzi, a także całych spo-
łeczeństw i organizmów państwowych, używając tego rodzaju stworzenia jako 
środka, by poprzez nieunikniony antagonizm osiągnąć stan spokoju i bezpie-
czeństwa. Inaczej mówiąc, za pośrednictwem wojen, nadmiernego i nigdy 
nieustającego przygotowywania się do nich, poprzez nędzę, którą ostatecz-
nie w stosunkach wewnętrznych odczuwać musi każde państwo nawet pod-
czas pokoju, doprowadzić najpierw do niedoskonałych prób, w końcu zaś, po 
wielu zniszczeniach, przewrotach, a nawet wyczerpaniu wewnętrznych sił do 
tego, co rozum mógłby podpowiedzieć ludziom również bez tych smutnych 
doświadczeń, a mianowicie do porzucenia stanu barbarzyństwa i wejścia 
w związek narodów32.

Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze jedną ciekawą wypowiedź Kanta, 
który wyklucza osiągnięcie trwałego pokoju poprzez równowagę sił. 

Trwały, powszechny pokój, osiągany przez tak zwaną równowagę mocarstw 
europejskich, jest bowiem czystą chimerą, tak jak dom Swift a, który zbudo-
wany został przez budowniczych tak doskonale według praw równowagi, że 
runął, gdy tylko usiadł na nim wróbel33. 

Czy Kant tak konkretnie wypowiadając się w zakresie prowadzenia poli-
tyki pokojowej, miał ambicje polityczne? Jak pisze H. Williams: 

On nie chce wejść ani do gabinetu polityka, ani do bunkra wojskowego. Przed-
stawia swój pomysł wiecznego pokoju jako argument fi lozofi czny o charakterze 
refl eksyjnym, który jest przeznaczony do stymulowania debaty wśród fi lozofów 
i obywateli oraz zapewnienia pewnych ram w relacjach między obywatelami 
a politykami, ram, w których może być realizowana polityka zagraniczna34. 

I dodaje: „Filozofi a wojny i pokoju nie jest zorientowana na jakieś konkretne 
działania polityczne, ale raczej na publiczną dyskusję o wojnie i ogólną 
polityczną debatę na temat wojny”35.

32 I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, (VIII:24–25), [VI:38].
33 Tenże, O porzekadle, (VIII:13), [VI:303].
34 H.L. Williams, Kant and the End of War: A Critique of Just War Th eory, London 2012, s. 59.
35 Tamże, s. 60.

Szczepanski_2.indd   182 2017-05-31   08:53:25



Cosmopolitismus 183

Rozdział X

Cosmopolitismus

„Kosmopolityzm” w ujęciu I. Kanta nie jest, jak można by sądzić, poję-
ciem prostym i niewymagającym analizy. Wręcz przeciwnie, kiedy próbu-
jemy ustalić, jak Kant rozumie ten termin, okazuje się on złożoną i wielo-
wątkową konstrukcją. Samo zrozumienie jego znaczenia może stanowić 
problem. Aby dostrzec wszystkie aspekty tego terminu, należy oczywiście 
dokonać jego dokładniejszej analizy. Już teraz trzeba jednak nadmienić, 
że najważniejszym sposobem, w jaki fi lozof z Królewca stosuje to pojęcie, 
jest termin cosmopolitismus, co bynajmniej nie jest tylko łacińską wersją 
terminu „kosmopolityzm”, lecz oznacza „powszechnie postępujące świa-
towe społeczeństwo obywatelskie”1.

Jeżeli chcemy rozpocząć analizę sposobu, w jaki Kant posługuje się 
słowem „kosmopolityczny”, niewątpliwie musimy sięgnąć do jednego 
z najbardziej znanych jego tekstów, Idei powszechnej historii w aspekcie 
kosmopolitycznym (Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerli-
cher Absicht). Ów „kosmopolityczny aspekt” obecny w tytule eseju jedno-
znacznie wskazuje na określoną perspektywę spojrzenia, jaką przyjmuje 
autor. Jednocześnie, spoglądając na oryginalny tytuł, możemy zauważyć, 
że Kant operuje tutaj, ściśle rzecz biorąc, pojęciem światowego obywatel-
stwa, chociaż niemieckie weltbürgerlich jest dokładnym odpowiednikiem 
kosmopolitisch2. Ów Weltbürger to nie tyle obywatel, ile raczej mieszczanin, 

1 I. Kant, O porzekadle, (VIII:313), [VI:303].
2 Zob. I. Kant, Dzieła zebrane, t. VI, Toruń 2012, s. 27.
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przedstawiciel burżuazji w ujęciu światowym oczywiście3. Stąd bürger-
liche – mieszczański i odpowiednio do tego „światowo-mieszczański” 
w sensie „kosmopolityczny”. Można tu również wspomnieć przekład Ireny 
Krońskiej, która Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerli-
cher Absicht przetłumaczyła jako Pomysły do ujęcia historii powszechnej 
w aspekcie światowym.

Kolejny kontekst kosmopolityczności łączy się z antropologią pragma-
tyczną. Kant bowiem, pisząc o antropologii jako wiedzy o świecie, dodaje, 
że nazywa się ją pragmatyczną wtedy, „gdy zawiera poznanie człowieka 
jako obywatela świata”4. Robert Louden, komentując ten wątek, pisał: 
„Kant wierzył, że w studiowaniu antropologii na sposób, który propono-
wał [pragmatyczny], student będzie musiał ostatecznie przyjąć kosmopo-
lityczną koncepcję natury ludzkiej. Dodatkowo utrzymywał, że najważ-
niejszym powodem, dla którego studiuje się antropologię, jest uzyskanie 
tej konkretnej koncepcji natury ludzkiej”5. W konsekwencji owego pozna-
nia – właśnie między innymi poprzez znajomość świata – tak zwana wie-
dza, nazywana przez Kanta „globalną”, ma poprzedzać wiedzę „lokalną”6.

Wskazane przez fi lozofa przeciwstawienie wiedzy lokalnej i globalnej 
ma bardzo ciekawe konsekwencje. Otóż niejako dalszym ciągiem tego 
przeciwstawienia jest pytanie o stosunek patriotyzmu i kosmopolityzmu. 
Pozornie można wskazać tu istnienie sprzeczności, w takim sensie, w jakim 
sprzeczność występuje w relacji pomiędzy tym, co lokalne, i tym, co glo-
balne. Ale tylko pozornie. Jak utrzymuje P. Kleingeld7, w ujęciu Kanta poję-
cia „patriotyzm” i „kosmopolityzm” nie są bowiem przeciwstawne. Jak to 
możliwe? Otóż kluczową kwestią jest tutaj pytanie o to, jak Kant rozumie 
termin „patriotyzm”. W O porzekadle sam fi lozof tak pisze na ten temat:

3 P. Kleingeld w swojej książce Kant and Cosmopolitanism zwraca uwagę, że przyjęcie jednej tylko 
kategorii Weltbürger wcale nie jest oczywiste i świadczy o egalitaryzmie Kanta. We wcześniejszej 
terminologii Ch. Wielanda mamy dwie kategorie: Weltbürger i Weltbewohner, gdzie ta druga 
oznacza „światowe masy”, w odróżnieniu od elity, jaką stanowią „światowi mieszczanie”. Zob. 
P. Kleingeld, dz. cyt., s. 14.

4 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 
2005, s. 2.

5 R.B. Louden, Anthropology from a Kantian Point of View: Toward a Cosmopolitan Conception 
of Human Nature, „Studies in History and Philosophy of Science”, no. 39, 2008, s. 518.

6 Zob. I. Kant, Gesammelte Schrift en, (XXV:471).
7 Zob. P. Kleingeld, Kant and Cosmopolitanism, Cambridge 2012, s. 26–34.
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Nie rząd ojcowski, lecz ojczysty (imperium non paternale, sed patrioticum) jest 
tym, który w odniesieniu do ludzi zdolnych do czynności prawnych daje się 
pomyśleć także ze względu na pomyślność władcy. Patriotyzmem jest mia-
nowicie taki sposób myślenia, gdy każdy w państwie (nie wykluczając jego 
głowy) rozpatruje wspólnotę jako macierzyste łono, kraj zaś jako ojczystą 
ziemię, na której i z której sam wyrósł i którą też musi zostawić za sobą jak 
najcenniejszy skarb po to, ażeby ochraniać prawa wspólnoty za pomocą praw 
powszechnej woli, nie czując się jednak uprawnionym, by podporządkować 
ją swym [niczym] nieograniczonym upodobaniom. – To prawo do wolno-
ści przysługuje członkowi wspólnoty jako człowiekowi na tyle, na ile jest on 
w ogóle istotą zdolną do czynności prawnych8.

Jest więc patriotyzm postrzeganiem własnego kraju jako „macierzystego 
łona” i „ojczystej ziemi”. Tak rozumiana patria wymaga troski i – co naj-
ważniejsze – wyjścia z horyzontu myślenia w kategoriach interesu włas-
nego i wejścia w logikę dobra wspólnego. Ideał państwa, który zarysowuje 
tutaj Kant, to ideał republikański i jako taki stanowi wyznacznik rozwoju 
ojczystego kraju. Jeśli rzeczywiście tak jest, to wchodzimy tym samym 
na drogę projektowanego przez myśliciela procesu rozwoju społecznego, 
którego kolejnym etapem jest rozszerzenie opartej na racjonalnych prze-
słankach troski o własny kraj na ludzkość w ogóle, co z kolei bierze się 
z przekonania, iż model sprawiedliwości realizowany w ramach republiki 
powinien być realizowany również w ramach struktur innych państw. 
J. Habermas w Przeobrażeniach strukturalnych sfery publicznej pisze, że 
Kant w dodatku do Ku wieczystemu pokojowi powtarza dwa postulaty 
(wyłożone wcześniej w Metafi zyce moralności): ustrój państw powinien 
być republikański, a stosunki między państwami w ramach federacji 
kosmopolitycznej (weltbürgerliche Föderation) powinny być pokojowe9. 
Habermas pisze też, że obydwa te postulaty razem dają „ideę porządku 
doskonale sprawiedliwego”10.

8 I. Kant, O porzekadle, (VIII:291), [VI:282].
9 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, 

Warszawa 2008, s. 216.
10 Tamże, s. 217.
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Ideał „patriotyzmu kosmopolitycznego”, jak można by nazwać połą-
czenie patriotyzmu z kosmopolityzmem, ma swoje głębokie uzasadnie-
nie w kolejnym elemencie składającym się na strukturę kosmopolityzmu. 
Ustrój kosmopolityczny zakłada bowiem powszechną fi lantropię11. Teza 
ta samemu Kantowi wydaje się problematyczna i nieoczywista. Jak pisze: 

nie od razu rzuca się w oczy, w jaki sposób założenie powszechnej fi lantropii 
odnosi się do ustroju kosmopolitycznego, a ten ostatni do ustanowienia mię-
dzynarodowego prawa jako stanu, w którym jedynie mogą w należyty sposób 
rozwinąć się predyspozycje ludzkości, czyniące nasz rodzaj godnym miłości12. 

Skąd zatem ów związek? Philanthrōpia to z greckiego ni mniej, ni więcej 
tylko miłość do rodzaju ludzkiego. Stąd też pyta Kant: „Czy rodzaj ludzki 
w całości godny jest miłości?”. W odpowiedzi mieści się zarazem intere-
sujący nas związek: 

Odpowiedź na to pytanie wiąże się z odpowiedzią na inne, a mianowicie: 
czy w ludzkiej naturze zawarte są takie predyspozycje, na podstawie których 
można byłoby przyjąć, że rodzaj ludzki podąża wciąż naprzód, ku lepszemu 
i że wszelkie zło czasu teraźniejszego i przeszłego rozpłynie się w dobru [czasu] 
przyszłego? Jeśli tak, to możemy kochać rodzaj ludzki przynajmniej za jego 
ustawiczne przybliżanie się do dobra13. 

Otóż miłość do rodzaju ludzkiego jest warunkowana zawartą już we frag-
mencie wyjaśniającym związki fi lantropii i kosmopolityzmu tezą, że rodzaj 
ludzki poprzez postęp dąży do urzeczywistnienia swojej pełni. Dlaczego to 
tak istotne? Rodzaj ludzki, aby go kochać, musi być miłości godny. Poprzez 
osiągniecie stanu kosmopolitycznego, czyli stanu, „w którym jedynie mogą 
w należyty sposób rozwinąć się predyspozycje ludzkości”14, dochodzimy 
właśnie do sytuacji „czyniącej nasz rodzaj godnym miłości”15. Chodzi zatem 
o miłość do jedynego spośród gatunków, który w takiej skali i takim czasie 

11 I. Kant, O porzekadle, (VIII:307), [VI:297].
12 Tamże, (VIII:307p.), [VI:297].
13 Tamże, (VIII:307), [VI:297].
14 Tamże, (VIII:307p.), [VI:297p.].
15 Tamże.
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realizuje pełnię swoją i pełnię historii zarazem, bo historia ta to nic innego 
jak dzieje gatunku, którego rozwój pokrywa się poniekąd z dziejami świata, 
co dobitnie wyraża teza wiążąca allgemeine Geschichte z weltbürgerliche 
Absicht, który to termin występuje zamiennie z terminem kosmopolitische. 
Zresztą „z kosmopolitycznego punktu widzenia” znaczy, jak gdzie indziej 
wyjaśnia Kant: „ze względu na dobro rodzaju ludzkiego w całości, a kon-
kretnie o tyle, o ile w postępie ku temu dobru dostrzegany jest on [jako 
obecny] w szeregu pokoleń wszystkich przyszłych czasów”16.

Kolejna kwestia to pytanie o źródła Kantowskiego kosmopolityzmu. 
W odpowiedzi należy wskazać tu z jednej strony tradycję epoki osiemna-
stowiecznej, z drugiej własne idee fi lozofa. Obydwa te czynniki mają jed-
nak swoje źródło w ideach starożytnych Greków, a szczególnie w tradycji 
rzymskiego stoicyzmu, gdzie pojawia się idea kosmou politês, „obywatela 
świata”17.

Autorem pojęcia „światowego obywatelstwa” jest cynik Diogenes 
z Sy nopy, który mówi: „Jestem obywatelem świata”18, w tym sensie, iż nie 
przynależy do żadnego polis. W jego przypadku stwierdzenie to miało 
osobisty kontekst, Diogenes bowiem, jak relacjonuje Diogenes Laertios, 
został wygnany z Synopy wraz ze swoim ojcem za podrabianie pienię-
dzy19. Oczywiście w jego przypadku stwierdzenie to miało też wyrażać 
tak zwane negatywne pojęcie światowego obywatelstwa, w ramach którego 
podkreślano raczej dystans wobec istniejących wspólnot politycznych, niż 
wskazywano na więź z gatunkiem ludzkim20.

To właśnie Diogenes używa jednak dosłownie terminu „kosmopolita” 
i od niego rozpoczyna się historia tego pojęcia. Kant opiera się raczej na 
rzymskiej tradycji stoickiej, w ramach której rozwijano tak zwane pozy-
tywne pojęcie światowego obywatelstwa. W tym rozumieniu kosmopoli-
tyzm jest poczuciem przynależności do wspólnoty, którą stanowią wszyscy 
ludzie na mocy tej samej racjonalności i pomimo różnic w przekonaniach 

16 Tamże, (VIII:277), [VI:269].
17 Zob. M. Nussbaum, Kant and Stoic Cosmopolitanism, „Th e Journal of Political Philosophy”, 

vol. 5, no. 1, 1997, s. 4.
18 D. Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, przeł. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, 

B. Kupis, Warszawa, 1984, s. 343.
19 Zob. tamże, s. 321.
20 Zob. P. Kleingeld, dz. cyt., s. 2.
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politycznych czy religijnych; ludzie żyjący, jak gdyby byli obywatelami jed-
nego państwa21. Tego rodzaju retorykę można znaleźć chociażby u Marka 
Aureliusza, który tak pisze w Rozmyślaniach:

Jeżeli nam jest wspólna zdolność myślenia, to i wspólny jest rozum, na mocy 
którego jesteśmy istotami myślącymi. A w takim razie wspólny jest rozum, 
który nakazuje coś czynić lub nie. A w takim razie i prawo mamy wspólne. 
A w takim razie jesteśmy współobywatelami. A w takim razie jesteśmy ponie-
kąd państwem. Co bowiem innego mieć będzie na myśli ten, kto powie, że 
cały ród ludzki tworzy wspólny organizm państwowy? Stamtąd to, z tego 
wspólnego państwa mamy i zdolność myślenia, i sądzenia, i poczucie prawa22.

Co do źródła osiemnastowiecznego, współczesnego Kantowi, trzeba tu 
wspomnieć o pewnej szczególnej inspiracji kosmopolitycznej, która poja-
wiła się u fi lozofa z Królewca już w okresie przedkrytycznym. Chodzi tu 
mianowicie o działalność Johanna Bernarda Basedowa, pruskiego refor-
matora edukacji. W 1774 roku na zaproszenie księcia Leopolda II zało-
żył w Dassau słynne Philantropinum, szkołę, a także ośrodek kształce-
nia nauczycieli, w duchu założeń zaproponowanych przez siebie metod 
wychowawczych. Metody te, jak na wiek XVIII, były bardzo nowoczesne. 
Pozostający pod wpływem między innymi Johna Locke’a, a dalej Jeana-
-Jacques’a Rousseau, Basedow proponował między innymi naukę języków 
obcych poprzez konwersację, przyszli nauczyciele mogli także praktyko-
wać nauczanie pod okiem instruktorów, co jak na stosowane podówczas 
wyłącznie teoretyczne metody nauczania stanowiło istotne novum23. Otto 
Friedrich Bollnow nazwał skalę zmian, jakie starał się wprowadzić Base-
dow w edukacji, „przewrotem kopernikańskim”, analogicznym do tego, 
jakiego dokonał Kant w fi lozofi i24.

Jak Kant odnosił się do działalności Basedowa? Stosunek pruskiego fi lo-
zofa do wspomnianego projektu edukacyjnego bardzo klarownie możemy 

21 Zob. tamże, s. 2.
22 M. Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Kęty 1999, s. 32.
23 Zob. G. Cavalar, Kant’s Embedded Cosmopolitanism: History, Philosophy and Education for 

World Citizens, Berlin–Boston 2015, s. 94–95.
24 Zob. O.F. Bollnow, Die Pädagogik des Barock [w:] G.S. Seidel (ed.), Orienterungen zum pädago-

gischen Handeln: Festschrift  für Elfriede Höhn, Göttingen–Toronto–Zürich 1982, s. 30.
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wyczytać z Rozpraw dotyczących Philantropinum. Z tych krótkich tekstów 
przebija wielki entuzjazm Kanta dotyczący działań Basedowa, a także metod 
stosowanych w założonej przez niego instytucji. Filozof do tego stopnia 
jest zafascynowany pomysłami pruskiego reformatora, że jego działania 
dotyczące reformy edukacji mają przebiegać, zgodnie z zaleceniem Kanta, 
w sposób rewolucyjny, a nie ewolucyjny25. Taka postawa, zupełnie nie-
zwykła dla Kanta zasadniczo przeciwnego rewolucjom, najlepiej pokazuje 
jego wielki zapał dla przedsięwziętych w ramach Philantropinum działań.

Wróćmy jednak do kwestii kosmopolityzmu. W projekcie Basedowa 
możemy odnaleźć wszystkie najważniejsze elementy Kantowskiej wizji 
kosmopolitycznej. Przede wszystkim widać tu wspomniany już związek 
kosmopolityzmu i fi lantropii. Przesłankami, od których wychodzi Base-
dow, podobnie jak to będzie u Kanta, jest przekonanie, że kosmopolityzm 
opiera się na miłości rodzaju ludzkiego i chęci kontynuowania jego roz-
woju, co nowa metoda edukacyjna ma umożliwiać. Konsekwentnie do 
tego założenia, w duchu J.J. Rousseau, zakłada się na przykład działanie 
zgodnie z naturą ucznia, a nie przeciw niej.

G. Cavalar wskazuje również na polityczne implikacje związane z entu-
zjastycznym poparciem Kanta dla działań Philantropinum. Otóż działa-
nie tej szkoły było, zdaniem badacza, modelem procesu oświecenia lub też 
modelem działania sfery publicznej, w ramach której mamy do czynienia 
ze wspólnotą podobnie myślących osób, działających na rzecz wspólnego 
celu26.

Pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie: czy stan kosmopolityczny na 
poziomie międzynarodowym jest odpowiednikiem stanu politycznego 
na poziomie państwowym? Czy zatem wejście w stan kosmopolityczny 
stanowi prostą kontynuację rozwoju społecznego ludzkości, która przez 
analogię do kontraktualnego porzucenia stanu natury powinna porzucić 
stan nieuregulowany ch relacji międzynarodowych? Jednostki, aby unik-
nąć „niedogodności” stanu natury, jak je nazywał Locke, zawierają umowę 
społeczną, która sprawia, że podporządkowanie prawu odbiera wpraw-
dzie część wolności jednostce, ale część ta oddana suwerenowi stanowi 

25 Zob. I. Kant, Rozprawy dotyczące Philantropinum, (II:449), [I:881].
26 Zob. G. Cavalar, Sources of Kant’s Cosmopolitanism, „Studies in Philosophy and Education”, 

no. 33, 2014, s. 373.
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jednocześnie zabezpieczenie przeciw zagrożeniu ze strony innych. Sytua-
cja pozostających w stanie natury państw przywodzi na myśl nieuchron-
nie podobny proces, dzięki któremu uniknęlibyśmy wojen, czyli wyszli ze 
stanu natury na poziomie międzypaństwowym. Jak pisze Kant:

Gwałt, któremu naród podlega ze wszystkich stron, oraz wynikające stąd 
nieszczęścia przywodzą ów naród koniec końców do decyzji, by podporząd-
kować się takiemu przymusowi, który sam rozum przedkłada mu jako śro-
dek, konkretnie zaś, by podporządkować się prawom publicznym i przejść do 
ustroju obywatelskiego. Analogicznie nieszczęścia, wynikające z bezustan-
nych wojen, w których państwa starają się nawzajem pognębić lub ujarzmić, 
przywodzą ostatecznie owe państwa albo do przejścia, choćby i wbrew włas-
nej woli, do ustroju kosmopolitycznego, albo, jeśli właściwy temu [ustrojowi] 
stan powszechnego pokoju z punktu widzenia wolności jest bardziej niebez-
pieczny, gdyż przywodzi do najokropniejszego despotyzmu (jak to się nieraz 
zdarzało ze zbyt wielkim państwem), do przejścia w taki stan, który nie będzie 
wprawdzie wspólnotą obywateli świata, podporządkowanych pod władzę jed-
nej zwierzchności, ale będzie prawnym stanem federacji, ugruntowanej na 
wspólnie uzgodnionym prawie międzynarodowym27.

Konsekwencją takiego wyjścia państw ze stanu natury (w analogii do sytu-
acji, z jaką mamy do czynienia w przypadku jednostek) jest związek naro-
dów, czyli państwo narodów (światowa republika). 

Narody jako państwa mogą być rozpatrywane tak jak jednostki ludzkie, które 
w swym stanie naturalnym (tzn. w niezależności od praw [Gesetz] zewnętrz-
nych) czują się dotknięte już przez sam fakt sąsiedztwa z innymi, i z których 
każde dla swego bezpieczeństwa może i powinno żądać od innego, by wraz 
z nim wprowadził u siebie ustrój podobny do obywatelskiego, gdzie każdemu 
może być zapewnione jego prawo [Recht]. To byłby związek narodów, który 
jednak nie musiałby być równocześnie państwem narodów28. 

27 I. Kant, O porzekadle, (VIII:310–311), [VI:301].
28 Tenże, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:354), [VI:343].
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„Państwo państw” prowadzi jednak do sprzeczności, ponieważ znosi naród 
na poziomie jednostek tworzących państwo państw i stapia narody w jeden, 
będący składową państwa narodów. Co ważne, na razie nie możemy rozpa-
trywać relacji międzypaństwowych na poziomie relacji prawnych, ponieważ 
państwa nie podlegają „wspólnemu zewnętrznemu przymusowi”, a więc 
ich relacja nie jest analogiczna do relacji obywatelskich. 

Zgodnie z prawem międzynarodowym do państw nie odnosi się [sytuacja], 
zgodnie z prawem naturalnym dotycząca ludzi w stanie bezprawia, że „ze 
stanu tego należy wyjść” (gdyż jako państwa mają one swój wewnętrzny ustrój 
prawny, a więc wyrastają ponad to, by inne [państwa], zgodnie ze swymi poję-
ciami prawnymi, przymusem przywodziły je do przyjęcia bardziej rozwinię-
tego ustroju prawnego)29. 

Podejmowane pomimo to próby wprowadzenia porządku prawnego w rela-
cjach międzynarodowych świadczą o „moralnej predyspozycji” człowieka.

W konsekwencji proponuje Kant „związek pokojowy” ( foedus pacifi -
cum), różny od „układu pokojowego” (pactum pacia), który ma za zada-
nie zakończyć wszystkie wojny na zawsze30. W ramach tej struktury pań-
stwa nie mają podlegać zewnętrznemu przymusowi, ale „zabezpieczać 
i utrzymywać wolność dla samych siebie”. Ma to być federacja stopniowo 
rozszerzająca się na inne państwa i prowadząca realnie do wiecznego 
pokoju. Co ciekawe: 

Jeżeli tak się szczęśliwie złoży, że jakiś potężny i oświecony naród ukonstytuuje 
się jako republika (która ze swej natury skłonna jest do wieczystego pokoju), 
to stanie się on ośrodkiem federacyjnego zjednoczenia, wokół którego skupią 
się inne państwa, aby w ten sposób, zgodnie z ideą prawa narodów, zapew-
nić państwom stan wolności i poprzez dalsze powiązania tego rodzaju coraz 
bardziej ową federację rozszerzać31.

29 Tamże, (VIII:355), [VI:345].
30 Zob. tamże, (VIII:356), [VI:345].
31 Tamże.
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W Metafi zyce moralności jeszcze raz powtarza Kant, że: „naturalny 
stan narodów, podobnie jak naturalny stan indywidualnych ludzi, jest 
stanem, z którego trzeba wyjść, aby przejść do stanu regulowanego nor-
mami”. To warunek przejścia od prawa prowizorycznego do perempto-
rycznego, dokładnie przez analogię do wyjścia ze stanu natury32. Cho-
ciaż w przypadku tego procesu na poziomie międzynarodowym obok 
peremptoryczności prawa w ujęciu międzynarodowym stawką jest jesz-
cze pokój między narodami. Niestety pojawia się problem: 

Jeżeli jednak takie państwo wielu narodów rozciąga się na zbyt wielkim obsza-
rze, rządzenie nim, a zatem i ochranianie każdego z jego członków, musi 
w końcu stać się niemożliwe, natomiast wielość takich korporacji prowadzi 
z kolei do stanu wojny. Dlatego wieczysty pokój (ostateczny cel całego prawa 
narodów) jest faktycznie ideą nie do urzeczywistnienia33. 

Jak zatem idea ta może być zrealizowana?

Polityczne zasady, które zmierzają do tego wiecznego pokoju, mianowicie 
nakazują wchodzić w związki państw sprzyjające ciągłemu przybliżaniu się 
do niego, nie są niemożliwe do urzeczywistnienia; przeciwnie, skoro to cią-
głe zbliżanie się do wiecznego pokoju jest zadaniem opartym na obowiązku, 
a przez to też na prawie ludzi i państw, to jest z pewnością możliwe do reali-
zacji. Taki związek kilku państw, mający na celu utrzymanie pokoju, można 
nazwać stałym kongresem państw, do którego ma możliwość przyłączyć się 
każde państwo sąsiednie34.

Kant przywołuje tu następnie przykład Stanów Generalnych w Hadze, 
gdzie poprzez federację państw holenderskich uzyskano sytuację instan-
cji będącej de facto wspólną dla państw europejskich instancją rozwiązy-
wania sporów politycznych. Jak dodaje później Kant: „W ten sposób całą 
Europę traktowali [politycy] jako jedno skonfederowane państwo, które 

32 Zob. rozdział VIII, Polityka prowizoryczna.
33 I. Kant, Metafi zyka moralności, (VI:350), [V:454].
34 Tamże, (VI:350), [V:454–455].
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uznawali niejako za rozjemcę w swoich publicznych sporach”35. Oczywi-
ście bardzo wyraźnie widać, że Kant wskazuje tu zasadę, która legła u pod-
staw pomysłu Unii Europejskiej, widać również, że miał na myśli związek 
zbudowany w celu rozwiązywania sporów i dążenia do pokoju na mocy 
zasady wyjścia ze stanu natury na poziomie państwowym.

Bardzo współczesne problemy przywodzi na myśl tak zwana zasada 
gościnności, będąca zasadą regulacji przepływu ludzi w ramach społe-
czeństw kosmopolitycznych. W traktacie Ku wieczystemu pokojowi trzeci 
defi nitywny artykuł tytułuje Kant: „Ogólnoświatowe prawo obywatel-
skie powinno być ograniczone do warunków powszechnej gościnności”. 
Czym jest owa gościnność? Nie wynika ona z fi lantropii, ale z prawa i, jak 
pisze Kant: „Gościnność [Hospitalität] oznacza prawo obcego przybysza, 
ażeby z powodu, iż przebywa na terytorium należącym do kogoś innego, 
nie był przez tego kogoś traktowany wrogo”. I dodaje: „Ten ostatni może 
go wprawdzie wydalić, o ile nie pociągnie to za sobą jego zguby, ale jak 
długo siedzi on sobie spokojnie na swym miejscu, nie wolno odnosić się 
do niego wrogo”. Prawo gościnności nie czyni przybysza „domowni-
kiem”, co dalej zauważa Kant, ale jest to: 

przysługujące wszystkim ludziom prawo odwiedzin, przyłączania się do towa-
rzystwa, [a to znów] mocą prawa do wspólnego posiadania powierzchni Ziemi, 
na której, jako że jest ona kulista, ludzie nie mogą rozpraszać się w nieskoń-
czoność, lecz w końcu muszą zacząć znosić się nawzajem obok siebie; pier-
wotnie zaś nikt nie ma większego prawa do przebywania w jakimś miejscu 
Ziemi aniżeli ktoś inny36.

Kosmopolityczne społeczeństwo – można tu po raz kolejny docenić 
niemal proroczy charakter rozważań Kanta – jest społeczeństwem zglo-
balizowanym ponieważ:

pomiędzy narodami Ziemi na tyle rozwinęła się powszechnie przyjęta wspól-
nota (mniej lub bardziej ścisła), że naruszanie prawa w jednym miejscu odczu-
wane jest wszędzie, znaczy to, że idea prawa kosmopolitycznego nie jest żadnym 

35 Tamże.
36 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:358), [VI:347].

Szczepanski_2.indd   193 2017-05-31   08:53:25



Rozdział X194

fantastycznym czy też niedorzecznym sposobem przedstawiania sobie prawa, 
ale koniecznym dopełnieniem niepisanego kodeksu zarówno państwowego, 
jak i międzynarodowego prawa, [odnoszącym się] do publicznych praw czło-
wieka w ogóle, a tym samym do wieczystego pokoju. I tylko pod tym warun-
kiem można mieć nadzieję, że znajdujemy się w stałym do niego postępie37.

W podobnym duchu wypowiada się Kant w Metafi zyce moralności:

Ta rozumowa idea pokojowej, choć niekoniecznie jeszcze przyjacielskiej 
powszechnej wspólnoty wszystkich narodów na Ziemi, które mogą wchodzić 
ze sobą w aktywne stosunki, nie jest ideą fi lantropijną (etyczną), lecz zasadą 
prawną. Wszystkie one razem zostały umieszczone przez naturę w określonych 
granicach (ze względu na kulisty kształt miejsca, w którym żyją, globus terra-
queus). Ponieważ zaś posiadanie gruntu, na którym jest w stanie żyć miesz-
kaniec Ziemi, można pojmować zawsze tylko jako posiadanie pewnej części 
określonej całości, a w konsekwencji jako posiadanie, do którego każdy z nich 
ma pierwotnie prawo, przeto wszystkie narody pozostają ze sobą pierwotnie 
w stosunku wspólnoty ziemi. Ta wspólnota nie polega wprawdzie na prawnej 
wspólnocie posiadania (communio), a tym samym użytkowania [gruntu], lub 
na wspólnocie związanej z nim własności; polega ona raczej na ich możliwym 
fi zycznym oddziaływaniu na siebie (commercium), tzn. na powszechnym sto-
sunku każdego poszczególnego z nich do wszystkich innych, polegającego 
na gotowości do kontaktowania się [Verkehr]. Każdy z nich ma prawo podjąć 
taką próbę, a inni nie mają prawa traktować go z tego powodu jako nieprzy-
jaciela. – To prawo, ze względu na to, że dotyczy możliwego zjednoczenia 
wszystkich narodów, zmierzającego do [ustanowienia] pewnych powszech-
nych norm ich możliwych kontaktów, można nazywać prawem obywateli 
świata (ius cosmopoliticum)38.

Ten wywód kończy Kant obietnicą przyszłego ładu uzyskanego poprzez 
respektowanie przedstawionych reguł: „Dzięki temu oddalone części świata 
mogą wejść we wzajemne, przyjacielskie stosunki, które w końcu staną 

37 Tamże, (VIII:360), [VI:349].
38 Tamże, (VIII:455), [V:455–456].
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się powszechnym prawem i ostatecznie będą mogły zbliżyć ludzkość do 
ustroju kosmopolitycznego”39.

Podsumowując niniejsze rozważanie, można powiedzieć, że kosmopoli-
tyzm jako próba zbliżenia się do, choćby oglądu sytuacji w wymiarze ogól-
nogatunkowym, zawiera w sobie pewien ideał, którym jest, jak pisze Kant:

Samo w sobie jest ono [powszechnie postępujące światowe społeczeństwo 
obywatelskie (cosmopolitismus)] nieosiągalną ideą, nie zasadą konstytutywną 
(zasadą oczekiwanego trwałego pokoju bez względu na najżywotniejsze dzia-
łania i przeciwdziałania ludzi), lecz jedynie zasadą regulatywną. Głosi ona, że 
należy do niego jako do przeznaczenia rodzaju ludzkiego pilnie się zbliżać, 
a przypuszczenie naturalnego ukierunkowania w tę stronę nie jest pozba-
wione solidnych podstaw40.

Z jednej strony cosmopolitismus jest, jak można sądzić, próbą zbliżenia 
się do ideału „państwa celów”, która to idea w rozważaniach Kanta poja-
wia się w postaci wspólnoty opierającej się na fundamencie zgromadze-
nia istot czysto rozumnych i przez to samo idealnych moralnie. Z drugiej 
strony swoje znaczenie ma tutaj przyroda i jej tajemnicze sprawstwo. Jak 
pisze Kant w Krytyce władzy sądzenia:

Formalnym warunkiem, wyłącznie pod którym przyroda ten swój zamie-
rzony cel może osiągnąć, jest taki ustrój we wzajemnych stosunkach między 
ludźmi, w którym szkodom wynikłym ze wzajemnie się zwalczającej wol-
ności przeciwstawiona zostaje praworządna siła w [ramach] pewnej całości 
noszącej nazwę społeczności obywatelskiej, wyłącznie w której może dojść 
do optymalnego rozwoju naturalnych predyspozycji. Tu jednak, o ile ludzie 
byliby dość rozsądni, ażeby coś takiego znaleźć, i dość mądrzy, by dobrowol-
nie poddać się takiemu przymusowi, potrzebna byłaby jeszcze całość kos-
mopolityczna, tj. system wszystkich państw, którym zagraża niebezpieczeń-
stwo wzajemnego negatywnego oddziaływania na siebie. Przy braku takiego 
systemu i z powodu przeszkód, jakie, nawet jeśli taki projekt jest możliwy, 
wyrastają w wyniku ambicji, żądzy panowania oraz chciwości, zwłaszcza 

39 Tamże, (VIII:358), [VI:348].
40 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, s. 309.
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tych, którzy dzierżą w rękach władzę, nieunikniona jest wojna (w której albo 
państwa dzielą się i rozpadają na mniejsze, albo jedno państwo przyłącza do 
siebie inne, mniejsze, usiłując utworzyć większą całość)41.

Kosmopolityczna wizja Kanta jest jednak problematyczna ze względu na 
swoją idealność, a także ze względu na związane z nią ideały wiecznego 
pokoju i fi lantropii. A tu na przeszkodzie staje nam niedoskonałość rodzaju 
ludzkiego.

Nigdy, bez ucieczki od ludzkiej kondycji, nie będziemy w stanie w pełni zre-
alizować Kantowskiej idei kosmopolitycznej przyszłości. Tylko inny rodzaj 
jestestw mógłby osiągnąć wieczny stan zjednoczonych woli. Pluralni ludzie 
przez fakt, iż są dla siebie wzajemnie nieprzeniknieni, wytwarzają stałe poczucie 
niebezpieczeństwa związanego z potencjalną jednością. Moglibyśmy powie-
dzieć ironicznie, że charakterystyczne dla naszego humanizmu jest nie rea-
lizować w pełni idei humanizmu42.

Idealność Kantowskiego kosmopolityzmu próbował pokonać choćby Rawls, 
który w swoim projekcie realistycznej utopii, rozwijanym głównie w Pra-
wie ludów, próbował wskazać warunki, na jakich projekt Kanta może jed-
nak być realizowany43.

Zwraca również uwagę fakt, że w odniesieniu do wspomnianego już 
problemu teleologiczności Kantowskiego projektu, na poziomie kosmopo-
litycznym właściwie nie mamy już wyboru, jeśli chodzi o działania „sko-
ordynowane”. „Przyroda” lub „Opatrzność” działają tutaj już właściwie 
nieuchronnie. To jest punkt widzenia, którego nie da się już obronić, jeśli 
chodzi o tezę o odrzuceniu perspektywy teleologicznej. Kant pisze o tym tak: 

Gdy teraz spytamy, jakimi środkami można podtrzymać, a nawet przyspie-
szyć ten ustawiczny postęp ku lepszemu, to okaże się, że ów rozciągający 
się w niezmierzoną dal efekt zależy nie tyle od tego, co my czynimy (np. od 

41 Tenże, Krytyka władzy sądzenia, (V:432), [IV:317].
42 M. Ferguson, Unsocial Sociability: Perpetual Antagonism in Kant’s Political Th ought [w:] E. Ellis 

(ed.), Kant’s Political Th eory, Pennsylvania 2012, s. 164.
43 Zob. J. Miklaszewska, Rawls on Cosmopolitanism and Global Justice [w:] A. Kuźniar, J. Odro-

wąż-Sypniewska (eds.), Uncovering Facts and Values, Leiden–Boston 2016, s. 326.
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wychowania, które dajemy młodej generacji) i zgodnie z jaką metodą postę-
pujemy, by go wywołać, lecz od tego, co ludzka natura uczyni w nas i z nami, 
ażeby zmusić nas do pójścia tą drogą, na którą samym niełatwo nam wstąpić44. 

Środkiem, którym posługuje się „przyroda”, ażeby odwieść człowieka od 
wojny, jest „duch handlu”, który nie może współistnieć z wojną45.

Zakończyć zaś możemy słowami Kanta, który w Antropologii w ujęciu 
pragmatycznym w niezwykle zwięzły sposób przedstawia całą panoramę 
opisywanej tu problematyki:

Charakter gatunku, na ile jest on znany na podstawie doświadczenia wszyst-
kich czasów i wszystkich narodów, to to, że wzięty kolektywnie (jako całość 
rodzaju ludzkiego) stanowi wielość osób egzystujących po sobie i obok siebie, 
które nie dają sobie rady bez pokojowego współżycia, a przy tym nie mogą 
uniknąć nieustannych konfl iktów. Co za tym idzie, za sprawą wzajemnego 
przymusu do podporządkowania się prawom pochodzącym od nich samych 
czują się z natury przeznaczeni do zawiązania nieustannie zagrożonego poróż-
nieniem, ale powszechnie postępującego światowego społeczeństwa obywa-
telskiego (cosmopolitismus)46.

44 I. Kant, O porzekadle, (VIII:310), [VI:300].
45 Zob. I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:368), [VI:356].
46 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, s. 308–309 (VII:331).
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Zakończenie

 Podsumowując niniejsze rozważania, można powiedzieć o pewnym wspól-
nym dla niemal wszystkich przedstawionych tu tematów wątku. Jeśli szu-
kalibyśmy bowiem jakiejś, jakby to powiedział Kant, „nici przewodniej”, 
jakiejś prawidłowości, to we wszystkich niemal zagadnieniach politycz-
nych powraca ten sam, powtarzający się element. Jest nim skierowana 
gdzieś w przyszłość krzywa rozwoju gatunku ludzkiego, przy czym roz-
wój ten zmierza ku jakiejś pełni, ku jakiemuś ideałowi, ale nigdy go nie 
może dosięgnąć. Asymptota ideału zachowuje swą matematyczną ważność. 
Krzywa rozwoju nie może jej przeciąć.

Co wynika z faktu istnienia owego wspólnego elementu? Jest on, jak 
można sądzić, punktem wyjścia do dalszych analiz prowadzonych w duchu 
zastosowanej tutaj metodyki. Filozofi a polityczna Kanta jest punktem 
wyjścia bardzo interesującego pytania o regułę, schemat, czy też teorię 
zjawiska, które można by nazwać „przemianą polityczną”. Kant w swoich 
próbach pogodzenia tego „jak jest”, z tym „jak być powinno”, wydaje się 
stosować do niewyrażonych wprost reguł, według których taka przemiana 
się odbywa. Można próbę sformułowania tego rodzaju teorii uznać za nad-
użycie z perspektywy „czystości” nauki Kanta i ryzyka wynikającego z prób 
wchodzenia w pozycję tego, który wie lepiej niż sam fi lozof, jaka miała być 
kontynuacja jego dzieła. Przeciwnicy takiego podejścia będą mieli rację, 
zgłaszając w tym miejscu swoje zastrzeżenia. Stawka tego sporu jest jednak 
nad wyraz wysoka. Gra toczy się o to, czy możemy, na drodze interpretacji, 
dowiedzieć się od Kanta czegoś więcej o otaczającym nas świecie. Chodzi 
o to, czy fi lozof z Królewca może udzielić nam jakichś bezcennych lekcji, 
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z których dowiedzielibyśmy się, jak radzić sobie z problemami napotyka-
nymi na drodze naszego rozwoju politycznego.

Pytanie o zmianę polityczną jest stare jak sama fi lozofi a. Już u Pla-
tona, a jeszcze bardziej u Arystotelesa, znajdujemy opisy dynamiki prze-
miany ustrojów wirujących w rytm historii i zmieniających się we wszelkie 
możliwe postacie. Starożytni nie dostrzegali w tym żadnej prawidłowości 
oprócz prawidłowości powtarzających się typów ustrojowych i ich pra-
widłowych bądź zwyrodniałych rodzajów. Kant do tego spektrum dodaje 
pojęcie dziejów i prawidłowości, które w ich ramach obserwujemy. Poja-
wia się oczywiste pytanie o regułę, teorię, według której zmiana przebiega. 
Praw historii wskazać nie możemy, choć Kant nie wyklucza pojawienia 
się jakiegoś Keplera czy Newtona, dokonującego takiego przełomu. Nie 
możemy wskazać praw, ale możemy wskazać prawidłowości, co utwier-
dza nas w przekonaniu, że system dziejów ma charakter uporządkowany. 
Mówienie zatem o teorii zmiany politycznej wydaje się uzasadnione, a waga 
jej wskazania jest nie do przecenienia. W ramach tej teorii moglibyśmy 
przynajmniej spróbować wskazać reguły rządzące społecznym postępem, 
zasady, według których należy reformować systemy polityczne, mogliby-
śmy wreszcie określić, według jakich wytycznych dokonuje się ewolucja 
systemu prawnego. Wszystkie te kwestie w jakimś stopniu otwierają drogę 
w kierunku poznania praw historii, chociaż wcale nie muszą ostatecznie 
sięgnąć tak określonego celu.

Jeśli mowa o teorii, która określa zasady dynamiki politycznej, powraca 
kwestia roli fi lozofów jako teoretyków rządzenia. Kant mówi co nieco na 
ten temat, i to, co przedstawia, wydaje się potwierdzać wiarę pruskiego 
myśliciela w szczególną rolę fi lozofi i w procesie przemian politycznych. 
Kant mianowicie wbrew wskazanej przez siebie zasadzie jawności propo-
nuje tajny dopisek do regulującego ostateczny cel polityczny traktatu Ku 
wieczystemu pokojowi. Ten jeden jedyny sekretny artykuł głosi: „Zasady 
fi lozofów o warunkach możliwości powszechnego pokoju powinny być 
rozważone przez państwa zbrojące się do wojny”1. Tajność owej deklara-
cji uzasadnia fi lozof z Królewca przekonaniem, że autorytet państwa nie 
zniesie sytuacji, w której fi lozofowie będą pouczali rządzących. Sytuacja 
ta pokazuje kłopotliwość relacji fi lozofi i i polityki, a zarazem niezbędność 

1 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, (VIII:368), [VI:357].
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owych relacji, choćby ukrytych. To w fi lozofi i możemy odnaleźć sche-
maty porządkujące pozornie chaotyczny świat polityki, i to fi lozofi a może 
chociaż próbować odpowiedzieć na najważniejsze polityczne pytania. Tu 
znowu można sięgnąć do Platona, który twierdził, że polityka zaczyna się 
od fi lozofi cznego pytania o sprawiedliwość.

Co jednak Kant mówi o hipotetycznym „królowaniu fi lozofów”?

Tego, by królowie fi lozofowali lub fi lozofowie zostali królami, nie należy ani 
oczekiwać, ani też sobie życzyć: posiadanie władzy nieuchronnie zakłócić musi 
wolne sądy rozumu. Że jednak królowie, czy też królewskie narody (rządzące 
same sobą, zgodnie z prawami równości) nie powinny dopuścić, ażeby klasa 
fi lozofów zanikła lub zamilkła, ale powinny pozwolić mówić im otwarcie, 
jest zarówno dla jednych, jak i dla drugich niezbędne w celu [lepszego] zro-
zumienia ich działalności2.

Filozofi a pozostaje więc żywotnym elementem struktury politycznej pań-
stwa, tak jak teoria pozostaje niezmiennie rewersem praktyki. Pozostaje 
życzyć sobie, aby fi lozofi a, zarówno dawna, jak i współczesna, przemawiała 
do nas jako nauczycielka mądrości politycznej.

2 Tamże, (VIII:369), [VI:357].
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