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O RÓ¿NICY MI}DZY POZNANIEM
CZYSTYM A EMPIRYCZNYM

¿adnej nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe caïe poznanie nasze zaczyna siÚ wraz z doĂwiadczeniem; bo czymĝe innym mogïaby wïadza poznawcza zostaÊ pobudzonÈ do
dziaïania, gdyby nie dokonywaïy tego przedmioty, które dotykajÈ [rühren] zmysïów naszych i juĝ to same wytwarzajÈ wyobraĝenia, juĝ to wprawiajÈ w ruch
naszÈ dziaïalnoĂÊ rozsÈdkowÈ, by je porównywaïa, ïÈczyïa lub oddzielaïa i w ten
sposób przerabiaïa surowe tworzywo [materiaï, Stoff] wraĝeñ zmysïowych na
poznanie przedmiotów, zwane doĂwiadczeniem? Co do czasu zatem ĝadne poznanie w nas nie powstaje przed doĂwiadczeniem a wszelkie z nim siÚ poczyna.
Chociaĝ jednak wszelkie poznanie nasze poczyna siÚ wraz z doĂwiadczeniem,
nie wypïywa przecieĝ caïkowicie z doĂwiadczenia. atwo bowiem byÊ by mogïo,
ĝe nawet nasze poznanie doĂwiadczalne jest czymĂ zïoĝonym z tego, co otrzymujemy za poĂrednictwem wraĝeñ, i z tego, co nasza wïasna wïadza poznawcza (przez wraĝenia zmysïowe jedynie pobudzona) wydobywa z siebie samej,
który to dodatek nie wczeĂniej odróĝniamy od owego tworzywa gïównego
[Grundstoff], aĝ dïuga wprawa zwróci nañ uwagÚ naszÈ i uczyni nas zdolnymi
do wydzielenia go.
NastrÚcza siÚ zatem pytanie, wymagajÈce co najmniej dokïadniejszego zbadania, nie zaĂ natychmiastowego zaïatwienia wedïug pierwszych pozorów, mianowicie, czy istnieje takie poznanie, niezaleĝne od doĂwiadczenia, a nawet od
wszelkich wraĝeñ zmysïowych? Takie poznania nazywajÈ poznaniami a priori
i odróĝniajÈ je od empirycznych, majÈcych swe ěródïa a posteriori, to jest
w doĂwiadczeniu.
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Wyraĝenie to wszakĝe nie jest jeszcze dostatecznie okreĂlonym, by uwydatniÊ
caïe znaczenie, odpowiadajÈce przedïoĝonemu pytaniu. Zwykïo siÚ bowiem
o niejednym poznaniu, wydobytym ze ěródeï doĂwiadczalnych, powiadaÊ, ĝe je
mamy lub pozyskujemy a priori, dlatego ĝe go nie wziÚliĂmy bezpoĂrednio
z doĂwiadczenia, aleĂmy je wyprowadzili z jakiegoĂ ogólnego prawidïa, które
przecieĝ takĝe zawdziÚczamy doĂwiadczeniu. I tak mówiÈ np. o kimĂ, co odkopaï podwaliny swego domu: mógï o tym wiedzieÊ a priori, ĝe dom upadnie, to
jest, nie powinien byï czekaÊ na doĂwiadczenie, aĝ upadnie rzeczywiĂcie. Atoli
nie mógï teĝ wiedzieÊ tego caïkowicie a priori1. Bo to, ĝe ciaïa sÈ ciÚĝkie, ĝe zatem
upadajÈ, skoro siÚ usunie spod nich podpora, musiaïo mu byÊ wpierw znanym
z doĂwiadczenia.
W dalszym tedy ciÈgu przez poznania a priori nie takie rozumieÊ bÚdziemy,
które powstajÈ niezaleĝnie od tego lub owego doĂwiadczenia, ale wrÚcz niezaleĝne od wszelkiego doĂwiadczenia. Przeciwstawne im sÈ poznania empiryczne czyli takie, które moĝliwymi sÈ tylko a posteriori tj. w skutek doĂwiadczenia. SpomiÚdzy poznañ a priori czystymi nazywajÈ siÚ te, w których nie ma
ĝadnej przymieszki empirycznej. Tak np. twierdzenie: kaĝda zmiana ma swojÈ
przyczynÚ, jest wprawdzie twierdzeniem a priori, ale nie czystym, poniewaĝ
zmiana jest to pojÚcie, które z doĂwiadczenia tylko wydobyÊ moĝna.

II. POSIADAMY PEWNE POZNANIA
A PRIORI, A NAWET POSPOLITY
ROZSkDEK NIGDY BEZ NICH NIE JEST
Chodzi tu o cechÚ, po której byĂmy mogli na pewno wyróĝniÊ czyste poznanie
od empirycznego. Uczy nas wprawdzie doĂwiadczenie, ĝe coĂ ma takie a takie
wïasnoĂci, ale nie uczy, ĝe innymi byÊ by nie mogïo. Otóĝ jeĝeli po pierwsze
znajdzie siÚ twierdzenie, które pomyĂleÊ moĝna tylko wraz z jego koniecznoĂciÈ,
to jest ono sÈdem a priori: a jeĝeli nadto nie jest wyprowadzonym z ĝadnego
innego prócz takiego, które znowuĝ samo ma znamiÚ koniecznoĂci, to jest wrÚcz
a priori. Po wtóre: DoĂwiadczenie nigdy nie nadaje swoim sÈdom prawdziwej
nie mógï teĝ wiedzieÊ tego caïkowicie — w wielu wydaniach znajdujemy tu mylne wyraĝenie: „caïkowicie a posteriori” — przyp. tïum.
1
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czyli Ăcisïej powszechnoĂci, tylko umownÈ i porównawczÈ (przez indukcjÚ),
tak ĝe wïaĂciwie znaczyÊ to musi: o ile dotÈd zauwaĝyliĂmy, nie ma ĝadnego
wyjÈtku od tego czy owego prawidïa. Jeĝeli wiÚc sÈd jakiĂ pomyĂlimy w Ăcisïej
jego powszechnoĂci, to jest tak, ĝe nie dopuszczamy ĝadnego zgoïa wyjÈtku, to
nie jest on wywiedziony z doĂwiadczenia, lecz ma doniosïoĂÊ wrÚcz a priori.
Empiryczna zatem powszechnoĂÊ jest tylko dowolnym stopniowaniem doniosïoĂci od takiej, która obejmuje wiÚkszÈ czÚĂÊ wypadków, do takiej, która
obejmuje wszystkie, jak np. w zdaniu: wszystkie ciaïa sÈ ciÚĝkie. Natomiast gdzie
Ăcisïa powszechnoĂÊ naleĝy do istoty sÈdu, tam wskazuje ona odrÚbne ěródïo
poznawcze tegoĝ sÈdu, mianowicie wïadzÚ poznawania a priori. A wiÚc koniecznoĂÊ i Ăcisïa powszechnoĂÊ sÈ to niezawodne znamiona poznania a priori i nierozïÈcznie do siebie wzajem naleĝÈ. Atoli poniewaĝ przy ich uĝyciu ïatwiej jest
niekiedy wykazaÊ przypadkowoĂÊ w sÈdach, niĝ ich empiryczne ograniczenie2;
albo teĝ poniewaĝ czasami bardziej przekonywajÈcym bywa wykazaÊ nieograniczonÈ powszechnoĂÊ, nadanÈ przez nas pewnemu sÈdowi, niĝ jego koniecznoĂÊ: przeto lepiej jest posïugiwaÊ siÚ osobno owymi dwoma wspomnianymi
sprawdzianami, bo kaĝdy z nich sam przez siÚ jest niezawodny.
¿e takie konieczne i w najĂciĂlejszym znaczeniu, wiÚc czyste sÈdy a priori istniejÈ
rzeczywiĂcie w poznaniu ludzkim, ïatwo dowieĂÊ. Chcemy przykïadu z umiejÚtnoĂci? doĂÊ jeno pomyĂleÊ o wszystkich twierdzeniach matematyki: chcemy
przykïadu z najpospolitszej praktyki rozsÈdkowej? moĝe ku temu posïuĝyÊ twierdzenie, ĝe wszelka zmiana musi mieÊ jakÈĂ przyczynÚ; owszem w tym drugim
przykïadzie pojÚcie przyczyny zawiera w sobie tak widocznie pojÚcie koniecznoĂci powiÈzania ze skutkiem i pojÚcie Ăcisïej powszechnoĂci prawidïa, ĝe przepadïoby caïkowicie, gdybyĂmy je chcieli, jak to zrobiï Hume, wyprowadziÊ
z czÚstego zestawiania tego, co siÚ odbywa, z tym, co poprzedza, i z wypïywajÈcego stÈd przyzwyczajenia (wiÚc z podmiotowej jedynie koniecznoĂci) do
kojarzenia ze sobÈ wyobraĝeñ. Nawet nie uciekajÈc siÚ do takich przykïadów
na dowiedzenie rzeczywistoĂci czystych zasad a priori w naszym poznaniu, moglibyĂmy dowieĂÊ ich nieodzownoĂci dla umoĝliwienia samegoĝ doĂwiadczenia,
a zatem a priori. Bo skÈd by samo doĂwiadczenie powziÚïo swÈ pewnoĂÊ, gdyby
Atoli poniewaĝ przy ich uĝyciu ïatwiej jest niekiedy wykazaÊ przypadkowoĂÊ w sÈdach,
niĝ ich empiryczne ograniczenie — idÈc za wskazówkÈ E. Adicksa, przestawiïem tu czÚĂci
zdania, poniewaĝ sens tego wymaga. Powszechnie czyta siÚ w tym miejscu: „Weil es aber
im Gebrauche derselben bisweilen leichter ist, die empirische Beschränktheit, als die Zufälligkeit
in den Urtheilen (…) zu zeigen” — przyp. tïum.
2
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wszystkie prawidïa, wedïug których postÚpuje, byïy wciÈĝ empiryczne tylko, a wiÚc
przypadkowe? StÈd nie moĝna im chyba przyznaÊ znaczenia pierwszych zasad.
Tu wszakĝe na tym moĝemy poprzestaÊ, ĝeĂmy czyste uĝycie naszej wïadzy
poznawczej wraz z jego znamionami jako fakt przedstawili.
Nie tylko jednak w sÈdach, lecz nawet w pojÚciach wykazuje siÚ aprioryczny
poczÈtek niektórych z nich. OdrzuÊcie po kolei ze swego doĂwiadczalnego
pojÚcia ciaïa wszystko, co w nim jest empiryczne, tj. barwÚ, twardoĂÊ lub
miÚkkoĂÊ, ciÚĝar, nieprzenikliwoĂÊ, — a pozostaïaby jeszcze przestrzeñ, jakÈ
owo ciaïo (które juĝ caïkiem znikïo) zajmowaïo, tej zaĂ juĝ odrzuciÊ nie moĝecie.
Podobnieĝ, lubo swoje empiryczne pojÚcie jakiegoĂ cielesnego czy niecielesnego przedmiotu pozbawicie wszelkich wïasnoĂci, jakie podaje wam doĂwiadczenie;
to nie moĝecie jednak odjÈÊ mu tych, które w myĂli waszej wystawiajÈ go jako
substancjÚ lub teĝ coĂ przynaleĝnego substancji (aczkolwiek to pojÚcie obejmuje wiÚkszy zakres niĝ pojÚcie przedmiotu w ogóle). Musicie tedy, znagleni
koniecznoĂciÈ, z jakÈ siÚ wam to pojÚcie narzuca, przyznaÊ, ĝe ono ma swÈ
siedzibÚ a priori w waszej wïadzy poznawczej3.
I. O róĝnicy miÚdzy poznaniem czystym a empirycznym (…) II. Posiadamy pewne poznania (…) — zamiast tych dwu pierwszych rozdziaïów wstÚpu znajduje siÚ w pierwszym
wydaniu, gdzie wstÚp ma tylko dwie czÚĂci (I. Idea filozofii transcendentalnej, II. Podziaï
filozofii transcendentalnej), nastÚpny króciutki wykïad: „DoĂwiadczenie jest bez wÈtpienia pierwszym wytworem, jaki uskutecznia nasz rozsÈdek, opracowujÈc surowy materiaï
wraĝeñ zmysïowych. WïaĂnie przez to jest ono pierwszym oĂwieceniem, a w dalszym
rozwoju tak niewyczerpanym w nowym nauczaniu, ĝe zïÈczone razem ĝycie wszystkich
przyszïych pokoleñ nigdy nie poczuje braku nowych wiadomoĂci, jakie mogÈ byÊ na
tym froncie zebrane. Mimo to nie jest ono bynajmniej jedynym polem, na którym by nasz
rozsÈdek daï siÚ zamknÈÊ. Powiada nam ono wprawdzie, ĝe coĂ istnieje, ale nie powiada, ĝe
tak koniecznie a nie inaczej byÊ musi. Dlatego teĝ nie daje nam wcale prawdziwej
powszechnoĂci, a rozum, który takich wïaĂnie poznañ wielce jest ĝÈdny, bywa przez
nie raczej draĝniony niĝ zaspakajany. Otóĝ takie powszechne poznania, majÈce zarazem cechÚ koniecznoĂci wewnÚtrznej, muszÈ byÊ od doĂwiadczenia niezaleĝne, jasne
same przez siÚ i pewne; nazywajÈ je tedy poznaniami a priori; gdy przeciwnie to, co zapoĝyczonym jest tylko, jak to powiadajÈ, od doĂwiadczenia, poznaje siÚ jeno a posteriori
czyli empirycznie. Otóĝ okazuje siÚ, co jest niezmiernie godne uwagi, ĝe nawet wĂród
naszych doĂwiadczeñ plÈczÈ siÚ poznania, które muszÈ mieÊ poczÈtek a priori i które moĝe
do tego jeno sïuĝÈ, by zaprowadziÊ ïÈcznoĂÊ miÚdzy naszymi wyobraĝeniami zmysïowymi.
Albowiem, kiedy siÚ nawet z wyobraĝeñ usunie wszystko, co zawdziÚczamy zmysïom,
to pozostajÈ przecie jeszcze pewne pierwotne pojÚcia i z nich zrodzone sÈdy, które musiaïy
powstaÊ caïkiem a priori, niezaleĝnie od doĂwiadczenia, poniewaĝ one to sprawiajÈ, ĝe
o przedmiotach ukazujÈcych siÚ zmysïom moĝemy wiÚcej powiedzieÊ (a przynajmniej
3
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III. FILOZOFIA POTRZEBUJE
UMIEJ}TNO¥CI, KTÓRA BY OKRE¥LIA
MO¿LIWO¥m, ZASADY I OBSZAR
WSZELKICH POZNA A PRIORI
Waĝniejszym jeszcze atoli, niĝ wszystko poprzednie, jest to, ĝe pewne poznania
porzucajÈ nawet pole wszelkich moĝliwych doĂwiadczeñ i za pomocÈ pojÚÊ,
którym odpowiadajÈcy przedmiot nigdzie w doĂwiadczeniu nie moĝe byÊ dany,
rozszerzajÈ pozornie zakres sÈdów naszych poza wszelkie jego granice.
I na takich to wïaĂnie poznaniach, wybiegajÈcych ponad Ăwiat zmysïowy,
w których doĂwiadczenie dostarczyÊ nie moĝe ani wskazówki ani sprostowania,
opierajÈ siÚ badania rozumu naszego, poczytywane przez nas z powodu waĝnoĂci
swojej za daleko przedniejsze a z powodu celu ostatecznego za daleko wznioĂlejsze,
niĝ wszystko, czego nauczyÊ siÚ moĝe rozsÈdek na polu zjawisk; przy czym naraĝajÈc siÚ nawet na niebezpieczeñstwo bïÈdzenia, odwaĝamy siÚ raczej na wszystko,
niĝbyĂmy mieli zaniechaÊ tak doniosïych poszukiwañ, czy to z jakiegoĂ wzglÚdu
na trudnoĂci i wÈtpliwoĂci, czy teĝ wskutek lekcewaĝenia i zobojÚtnienia.
Tymi nieuchronnymi zagadnieniami samego czystego rozumu sÈ: Bóg, WolnoĂÊ
i NieĂmiertelnoĂÊ. UmiejÚtnoĂÊ zaĂ, której zadanie ostateczne, przy uĝyciu wszystkich Ărodków przygotowawczych, zmierza wïaĂciwie tylko do rozwiÈzania tych
zagadnieñ, nazywa siÚ metafizykÈ, a jej postÚpowanie jest z poczÈtku dogmatyczne, to znaczy, podejmuje siÚ ona wykonania, pewna siebie, nie roztrzÈsnÈwszy wprzódy, czy rozum podoïa lub nie podoïa tak wielkiemu przedsiÚwziÚciu4.
Otóĝ wydaje siÚ przecie rzeczÈ naturalnÈ, ĝe opuĂciwszy pole doĂwiadczenia,
nie przystÈpimy, z poznaniami nie wiadomo skÈd nam przybyïymi i na rachunek twierdzeñ, których poczÈtku nie znamy, do wznoszenia natychmiast budowli,
nie upewniwszy siÚ poprzednio co do jej podwalin przez staranne badania: —
ĝe zatem przede wszystkim zadamy raczej pytanie, jakim sposobem rozsÈdek
sÈdzimy, ĝe moĝemy powiedzieÊ), niĝby nauczyÊ zdoïaïo samo doĂwiadczenie, i ĝe owe
twierdzenia zawierajÈ w sobie prawdziwÈ powszechnoĂÊ i ĂcisïÈ koniecznoĂÊ, jakich nie
moĝe dostarczyÊ samo empiryczne poznanie” — przyp. tïum.
4
Tymi nieuchronnymi zagadnieniami (…) — ustÚp od sïów: „Tymi nieuchronnymi
zagadnieniami” do „tak wielkiemu przedsiÚwziÚciu” jest dodatkiem drugiego wydania —
przyp. tïum.
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przyjĂÊ moĝe do tych wszystkich poznañ a priori, i jaki teĝ majÈ one zakres,
doniosïoĂÊ i wartoĂÊ. RzeczywiĂcie nic w tym naturalniejszego, jeĂli siÚ przez
wyraz: naturalny pojmuje to, co dziaÊ siÚ winno w sposób sïuszny i rozumny; ale
jeĂli przezeñ rozumiemy to, co siÚ dzieje pospolicie, to znów nic naturalniejszego i zrozumialszego nad to, iĝ takiego badania nie podejmowano przez czas
dïugi. Jedna bowiem czÚĂÊ owych poznañ, matematyczna, cieszy siÚ od dawna
posiadaniem pewnoĂci i przez to rozbudza przyjazne oczekiwanie i co do innych,
chociaĝby te miaïy caïkiem odmiennÈ przyrodÚ. Prócz tego, kiedy siÚ jest poza
koïem doĂwiadczenia, to ma siÚ pewnoĂÊ, iĝ doĂwiadczenie nas nie pobije.
Powab rozszerzenia poznañ swoich jest tak wielki, ĝe tylko jakaĂ wyraěna
sprzecznoĂÊ, w jakÈ siÚ popadnie, moĝe wstrzymaÊ w dalszym pochodzie. SprzecznoĂÊ atoli da siÚ wyminÈÊ, kiedy urojenia swoje bardzo ostroĝnie urzÈdzimy,
choÊ urojeniami byÊ wskutek tego nie przestajÈ.
Matematyka daje nam Ăwietny przykïad, jak daleko, niezaleĝnie od doĂwiadczenia, zajĂÊ moĝemy w poznaniu a priori. Otóĝ ona zajmuje siÚ przedmiotami
i poznaniami dopóty jeno, dopóki siÚ one dajÈ przedstawiaÊ przez unaocznienie. OkolicznoĂÊ ta jednak ïatwo uchodzi uwagi, gdyĝ unaocznienie w myĂli
moĝe byÊ dane nawet a priori, a stÈd ledwie siÚ wyróĝnia od czystego jeno pojÚcia. UjÚty takim dowodem potÚgi rozumu, popÚd do rozszerzenia poznañ nie
widzi zgoïa ĝadnych granic. Leciutki goïÈb, przeszywajÈcy swobodnym lotem
powietrze, czujÈcy przecieĝ jego opór, mógïby powziÈÊ wyobraĝenie, ĝe mu siÚ
daleko lepiej jeszcze powiedzie w przestrzeni bezpowietrznej. Podobnie Platon
porzuciï Ăwiat zmysïowy, stawiajÈcy rozsÈdkowi tak ciasne obrÚby, i puĂciï siÚ
poza jego granice, na skrzydïach idei, w próĝnÈ przestrzeñ czystego rozsÈdku.
Nie spostrzegï, ĝe wysiïkami swoimi nie toruje sobie wcale drogi, gdyĝ nie miaï
ĝadnego oparcia, niby podstawy, na której by mógï siÚ wyprostowaÊ i przy
której mógïby siï swych uĝyÊ, aĝeby ruszyÊ z miejsca rozsÈdek. Zwykïy to jednak los rozumu ludzkiego w zakresie spekulacji, ĝe wykoñcza swojÈ budowlÚ
jak moĝna najrychlej i potem dopiero zastanawia siÚ, czy teĝ fundament dobrze zostaï poïoĝony. A wtedy wyszukuje siÚ najróĝnorodniejszych ubarwieñ,
by wlaÊ w nas otuchÚ co do jego doskonaïoĂci; lub teĝ by zgoïa odrzuciÊ takie
spóěnione i niebezpieczne badanie. Co nas wszakĝe podczas budowy uwalnia
od wszelkiej troski i podejrzliwoĂci i schlebia nam pozornÈ gruntownoĂciÈ, to
rzecz nastÚpna. Wielki, a moĝe najwiÚkszy dziaï zajÚcia rozumu naszego polega
na rozczïonkowywaniu pojÚÊ, jakie o przedmiotach juĝ mamy. To dostarcza
nam mnóstwa poznañ, które, chociaĝ sÈ po prostu tylko wyjaĂnieniami czy
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tïumaczeniami tego, co siÚ w pojÚciach naszych (lubo w sposób splÈtany jeszcze)
juĝ myĂlowo zawieraïo, bywajÈ cenione na równi z nowymi wiadomoĂciami
przynajmniej co do formy, jakkolwiek co do materii czyli treĂci nie rozszerzajÈ
wcale posiadanych przez nas pojÚÊ, tylko je na czÚĂci rozkïadajÈ. A ĝe z tego
postÚpowania wynika rzeczywiste poznanie a priori, dajÈce siÚ bezpiecznie i poĝytecznie rozwijaÊ, rozum wiÚc pod tym pozorem przemyca, nie spostrzegajÈc tego
nawet, twierdzenia caïkiem innego rodzaju, w których do danych pojÚÊ doïÈcza
caïkiem obce i to aprioryczne, lubo nie wiadomo, jak on do nich dociera, i lubo
takie pytanie zgoïa nawet na myĂl nam nie przychodzi.
Zamierzam wiÚc zaraz na poczÈtku pomówiÊ o róĝnicy tego dwojakiego rodzaju
poznania.

IV. O RÓ¿NICY MI}DZY SkDAMI
ANALITYCZNYMI A SYNTETYCZNYMI
We wszystkich sÈdach, w których wystÚpuje stosunek podmiotu do orzeczenia (rozwaĝamy tu tylko sÈdy twierdzÈce, gdyĝ potem ïatwo to zastosowaÊ do
przeczÈcych), stosunek ten dwojakim sposobem wyraziÊ siÚ moĝe. Albo orzeczenie B naleĝy do podmiotu A jako coĂ, co w tym pojÚciu A (w sposób utajony) jest zawarte; albo teĝ B leĝy caïkiem poza pojÚciem A, chociaĝ siÚ znajduje
z nim w zwiÈzku. W pierwszym wypadku nazywam sÈd analitycznym, w drugim —
syntetycznym. SÈdy analityczne (twierdzÈce) sÈ to wiÚc takie, w których poïÈczenie orzeczenia z podmiotem pomyĂlane zostaïo na mocy toĝsamoĂci; takie
zaĂ, w których poïÈczenie to pomyĂlane zostaïo bez utoĝsamienia, nazywam
syntetycznymi. Pierwsze moĝna by nazwaÊ takĝe sÈdami wyjaĂniajÈcymi, drugie
sÈdami rozszerzajÈcymi, poniewaĝ tamte przez orzeczenie nic nie dodajÈ do
pojÚcia podmiotu, tylko je przez rozczïonkowanie dzielÈ na pojÚcia czÚĂciowe,
które w nim juĝ byïy (choÊ sposobem powikïanym) pomyĂlane; gdy tymczasem sÈdy syntetyczne do pojÚcia podmiotu dodajÈ orzeczenie, które w nim nie
byïo pomyĂlane i ĝadnym rozczïonkowywaniem nie mogïoby z niego byÊ wydobytym. Na przykïad, kiedy powiadam: wszystkie ciaïa sÈ rozciÈgïe, jest to sÈd
analityczny: poniewaĝ nie potrzebujÚ wychodziÊ poza pojÚcie, jakie mam o ciele,
by odnaleěÊ rozciÈgïoĂÊ jako z nim poïÈczonÈ, lecz tylko pojÚcie to rozczïonkowaÊ,
tj. uĂwiadomiÊ sobie jeno tÚ rozmaitoĂÊ, jakÈ w nim zawsze myĂlÈ upatrujÚ, by
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napotkaÊ tu owo orzeczenie. Jest to zatem sÈd analityczny. Przeciwnie, kiedy
powiadam: wszystkie ciaïa sÈ ciÚĝkie, to orzeczenie jest tu czymĂ zupeïnie innym
od tego, co mam w samym pojÚciu ciaïa w ogóle. Dodaniem takiego orzeczenia tworzy siÚ wiÚc sÈd syntetyczny.
SÈdy doĂwiadczalne, jako takie, sÈ wszystkie syntetyczne. Byïoby bowiem niedorzecznym opieraÊ sÈd analityczny na doĂwiadczeniu, gdyĝ nie potrzebujÚ
zgoïa wychodziÊ poza swoje pojÚcia, aby powziÈÊ sÈd, a wiÚc Ăwiadectwo doĂwiadczenia jest mi zbyteczne. ¿e ciaïo jest rozciÈgïe — to twierdzenie, pewne a priori,
nie zaĂ sÈd doĂwiadczalny. Zanim bowiem przejdÚ do doĂwiadczenia, mam juĝ
wszystkie warunki do mego sÈdu w pojÚciu, z którego mogÚ na mocy zasady
sprzecznoĂci wydobyÊ jeno orzeczenie a przez to zarazem uĂwiadomiÊ sobie
koniecznoĂÊ sÈdu, o której doĂwiadczenie nawet by mnie nie pouczyïo. Przeciwnie, jakkolwiek w pojÚcie ciaïa w ogóle nie wïÈczam orzeczenia ciÚĝkoĂci,
to przecieĝ owo pojÚcie oznacza przedmiot doĂwiadczenia jednÈ jego czÚĂciÈ,
do której mogÚ zatem dodaÊ jeszcze inne czÚĂci tegoĝ doĂwiadczenia, jak gdyby
naleĝaïy do pierwszej. MogÚ pojÚcie ciaïa poznaÊ poprzednio analitycznie za
pomocÈ cech rozciÈgïoĂci, nieprzenikliwoĂci, ksztaïtu itp., które wszystkie zamykajÈ siÚ w tym pojÚciu. Otóĝ rozszerzam swoje poznanie i oglÈdajÈc siÚ na
doĂwiadczenie, z którego wydobyïem to pojÚcie ciaïa, spostrzegam, ĝe ciÚĝkoĂÊ zawsze siÚ wiÈĝe z powyĝszymi cechami, i dodajÚ jÈ syntetycznie jako
orzeczenie do owego pojÚcia. A zatem na doĂwiadczeniu to opiera siÚ moĝliwoĂÊ
syntezy orzeczenia ciÚĝkoĂci z pojÚciem ciaïa, poniewaĝ oba pojÚcia, chociaĝ
siÚ nie zawierajÈ jedno w drugim, naleĝÈ jednakĝe, lubo w sposób przypadkowy,
do siebie, jako czÚĂci pewnej caïoĂci, mianowicie doĂwiadczenia, które jest
równieĝ syntetycznym poïÈczeniem oglÈdów5.
SÈdy doĂwiadczalne, jako takie — zamiast ustÚpu: „SÈdy doĂwiadczalne, jako takie
(…) syntetycznym poïÈczeniem oglÈdów” jest w pierwszym wydaniu, co nastÚpuje:
„Otóĝ widaÊ stÈd: 1) ĝe przez sÈdy analityczne poznanie nasze wcale siÚ nie rozszerza,
tylko pojÚcie, jakie juĝ mam, zostaje rozïoĝone i memu rozumieniu uprzystÚpnione;
2) ĝe przy sÈdach syntetycznych oprócz pojÚcia podmiotu muszÚ mieÊ jeszcze coĂ innego
(x) na czym opiera siÚ rozum, aby uznaÊ orzeczenie, w owym pojÚciu niezawarte, za
naleĝÈce do niego. Wobec sÈdów empirycznych, czyli doĂwiadczalnych nie ma siÚ w tej
mierze trudnoĂci ĝadnej. Bo to x jest caïkowitym doĂwiadczeniem co do przedmiotu,
o jakim myĂlÚ w pojÚciu A, stanowiÈcym czÚĂÊ jeno tego doĂwiadczenia. Chociaĝ bowiem
w pojÚcie ciaïa w ogóle nie wïÈczam orzeczenia ciÚĝkoĂci, oznacza ono jednak caïkowite doĂwiadczenie za pomocÈ jednej jego czÚĂci, do której zatem mogÚ dodaÊ inne jeszcze czÚĂci tegoĝ samego doĂwiadczenia, jako naleĝÈce do pierwszej. MogÚ pojÚcie ciaïa
poznaÊ poprzednio analitycznie za pomocÈ cech rozciÈgïoĂci, nieprzenikliwoĂci,
5
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Lecz w sÈdach syntetycznych a priori brak zupeïnie tego Ărodka pomocniczego.
Kiedy mam wyjĂÊ poza pojÚcie A, by uznaÊ pojÚcie B jako z nim zwiÈzane,
czymĝe jest to, na czym siÚ wspieram i na czym synteza staje siÚ moĝliwÈ? Kiedy
nie mam tu moĝnoĂci rozejrzenia siÚ za tym na polu doĂwiadczenia. Weěmy
zdanie: Wszystko, co siÚ dzieje, ma swojÈ przyczynÚ. W pojÚciu czegoĂ, co siÚ
dzieje, myĂlÚ wprawdzie o istnieniu, przed którym czas upïywa itp. a stÈd dajÈ
siÚ wyprowadziÊ sÈdy analityczne. Ale pojÚcie przyczyny leĝy caïkowicie poza
owym pojÚciem i zapowiada coĂ odmiennego od tego, co siÚ dzieje, a wiÚc wcale
siÚ nie zawiera w tym drugim wyobraĝeniu. Jakim tedy sposobem mogÚ wypowiadaÊ coĂ zupeïnie odmiennego od tego, co siÚ dzieje w ogóle, i uznawaÊ
pojÚcie przyczyny, chociaĝ w tamtym niezawarte, za naleĝÈce do niego i to
nawet koniecznie naleĝÈce? Czymĝe tu jest to nieznane x, na którym rozum
siÚ wspiera, jeĂli sÈdzi, ĝe poza pojÚciem A odnajdzie obce mu orzeczenie B,
które pomimo to poczytuje za zwiÈzane z nim? Nie moĝe to byÊ doĂwiadczenie,
poniewaĝ przytoczona zasada dodaje drugie wyobraĝenie do pierwszego, nie
tylko przypisujÈc mu wiÚkszÈ powszechnoĂÊ, lecz takĝe koniecznoĂÊ, a wiÚc
caïkiem a priori i z samych jedynie pojÚÊ. Otóĝ wïaĂnie na takich twierdzeniach
syntetycznych, to jest rozszerzajÈcych, polega caïe zadanie naszego spekulatywnego poznania a priori, gdyĝ analityczne sÈ wprawdzie niesïychanie waĝne
i potrzebne, ale po to jeno, by osiÈgnÈÊ takÈ wyraěnoĂÊ pojÚÊ, jakiej wymagamy do bezpiecznej i rozlegïej syntezy, jako do zdobyczy rzeczywiĂcie nowej.

ksztaïtu itp., które wszystkie zamykajÈ siÚ w tym pojÚciu. Otóĝ rozszerzam swoje poznanie i oglÈdajÈc siÚ na doĂwiadczenie, z którego wydobyïem to pojÚcie ciaïa, spostrzegam, ĝe ciÚĝkoĂÊ zawsze siÚ wiÈĝe z powyĝszymi cechami. DoĂwiadczeniem tedy jest
owo x, które leĝy za pojÚciem A, i na którym opiera siÚ moĝliwoĂÊ syntezy orzeczenia
ciÚĝkoĂci B z pojÚciem A” — przyp. tïum.
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V. WE WSZYSTKICH UMIEJ}TNO¥CIACH
TEORETYCZNYCH ROZUMU
MIESZCZk SI} SkDY SYNTETYCZNE
JAKO ZASADY6
1. SÈdy matematyczne wszystkie sÈ syntetyczne. Twierdzenie to uszïo, zdaje siÚ,
uwagi dotychczasowych roztrzÈsaczy rozumu ludzkiego, a nawet wprost sprzeciwia siÚ wszystkim ich zapewnieniom, chociaĝ jest nieodparcie pewnym, a w zastosowaniu bardzo waĝnym. Przekonawszy siÚ bowiem, ĝe wnioski matematyków
wszystkie wysnuwajÈ siÚ wedle prawa sprzecznoĂci (czego wymaga przyroda
kaĝdej pewnoĂci apodyktycznej); wmówiono wiÚc sobie, ĝe i same zasady poznajemy na mocy prawa sprzecznoĂci; a w tym siÚ mylono; bo zdanie syntetyczne
moĝe byÊ istotnie utworzone wedle prawa sprzecznoĂci, lecz tym tylko sposobem, iĝ przybierze siÚ jakieĂ inne zdanie syntetyczne, z którego moĝna tamto
wywnioskowaÊ, — nigdy zaĂ samo przez siÚ.
Przede wszystkim trzeba zauwaĝyÊ, ĝe wïaĂciwe twierdzenia matematyczne
zawsze sÈ sÈdami apriorycznymi, nie zaĂ empirycznymi, gdyĝ mieszczÈ w sobie
koniecznoĂÊ, której z doĂwiadczenia wziÈÊ niepodobna. Atoli, jeĝeli ktoĂ nie
zechce siÚ na to zgodziÊ, niech i tak bÚdzie; ograniczam moje twierdzenie tylko
do czystej matematyki, której pojÚcie samo juĝ wskazuje, iĝ ona zawiera w sobie
nie empiryczne, lecz jeno czyste poznanie a priori.

V. We wszystkich umiejÚtnoĂciach teoretycznych rozumu (…) — Rozdziaï V i VI
dodaï Kant dopiero w drugim wydaniu. W pierwszym zamiast nich znajdujÈ siÚ zdania
stanowiÈce przejĂcie do VII rozdziaïu wydania II: „Kryje siÚ tu wiÚc pewna tajemnica
[»Gdyby któremu z dawnych przyszïo byïo na myĂl choÊby zadaÊ jeno to pytanie, to by
siÚ ono potÚĝnie opieraïo wszystkim aĝ do naszych czasów systematom czystego rozumu
i oszczÚdziïo tyle próĝnych prób, podejmowanych na Ălepo, bez wiedzy o tym, z czym
siÚ ma wïaĂciwie do czynienia« (przypis autora).], której wyjawienie moĝe jedynie uczyniÊ pewnym i niezawodnym postÚp na bezgranicznym polu czystego poznania rozsÈdkowego, mianowicie wykryÊ z naleĝytÈ powszechnoĂciÈ podstawy moĝliwoĂci sÈdów
syntetycznych a priori, wyĂwietliÊ warunki umoĝliwiajÈce kaĝdy ich gatunek i caïe to
poznanie (stanowiÈce osobny dla siebie rodzaj) w pewnym caïoksztaïcie wedïug pierwotnych ěródeï, podziaïów, obszaru i granic oznaczyÊ nie pobieĝnym jeno zarysem, lecz
okreĂliÊ caïkowicie i w sposób dla wszelakiego uĝytku dostateczny. Tyle tymczasowo
o wïaĂciwoĂci znamionujÈcej sÈdy syntetyczne” — przyp. tïum.
6
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Wolno by zrazu pomyĂleÊ, ĝe twierdzenie: 7 + 5 = 12 jest tylko sÈdem analitycznym, wynikajÈcym z pojÚcia sumy siedmiu i piÚciu wedïug prawa sprzecznoĂci.
Jednakĝe zastanowiwszy siÚ dokïadniej, widzimy, ĝe pojÚcie sumy 7 i 5 nic w sobie
wiÚcej nie zawiera jak tylko zïÈczenie obu liczb w jednÈ-jedynÈ, ale przez to
wcale jeszcze nie zostaïo pomyĂlanym, jaka to jest ta liczba, co obie tamte
obejmuje. PojÚcie dwunastu bynajmniej nie jest pomyĂlane juĝ przez to, ĝem
sobie pomyĂlaï zïÈczenie siedmiu i piÚciu, i choÊbym jak najdïuĝej rozczïonkowywaï swoje pojÚcie o takiej moĝliwej sumie, to nie napotkam w nim przecieĝ dwunastu. Potrzeba wyjĂÊ poza te pojÚcia, przywoïujÈc na pomoc unaocznienie, odpowiadajÈce jednej z dwu liczb, np. swoje piÚÊ palców, albo (jak
Segner w swojej Arytmetyce) piÚÊ punktów, i dopiero kolejno jednostki danych
w oglÈdzie piÚciu doïÈczaÊ do pojÚcia siedmiu. BiorÚ tedy najprzód liczbÚ 7,
a dla pojÚcia 5 przywoïawszy ku unaocznieniu na pomoc palce swojej rÚki,
dodajÚ kolejno jednostki, które poprzednio skupiïem, by wytworzyÊ liczbÚ 5,
w owym moim obrazie, do liczby 7, i widzÚ tym sposobem powstajÈcÈ liczbÚ 12.
¿e 7 majÈ byÊ doïÈczone, to juĝ wprawdzie pomyĂlaïem w pojÚciu sumy = 7 + 5,
ale nie to, ĝe ta suma równa jest 12. Twierdzenie zatem arytmetyczne jest
zawsze syntetyczne; o czym przekonywamy siÚ tym wyraěniej, im trochÚ wiÚksze
bierzemy liczby, bo wtedy widaÊ jasno, ĝe choÊbyĂmy nie wiem jak wykrÚcali
i obracali nasze pojÚcia, to nie przywoïawszy unaocznienia na pomoc, nigdy
byĂmy nie mogli odnaleěÊ sumy przez samo rozczïonkowywanie naszych pojÚÊ.
Podobnieĝ ĝadne zasadnicze twierdzenie czystej geometrii nie jest analityczne.
¿e linia prosta pomiÚdzy dwoma punktami jest najkrótszÈ — to zdanie syntetyczne. Moje bowiem pojÚcie o tym, co proste, nie mówi mi nic o wielkoĂci,
lecz jedynie tylko o jakoĂci. PojÚcie wiÚc czegoĂ najkrótszego jest tu dodanym
i nie moĝe byÊ wydobyte z pojÚcia linii prostej za pomocÈ ĝadnego rozczïonkowywania. Trzeba tedy wziÈÊ i tu na pomoc unaocznienie, bo tylko za jego
poĂrednictwem umoĝliwia siÚ synteza.
Niektóre jeno nieliczne twierdzenia przyjmowane przez geometrów sÈ istotnie
analitycznymi i opierajÈ siÚ na zasadzie sprzecznoĂci; ale one jako zdania identyczne, sïuĝÈ teĝ tylko za pasmo w metodzie, a nie jako zasady, np. a = a tj.
caïoĂÊ równa siÚ sama sobie, albo (a + b) > a, tj. caïoĂÊ jest wiÚksza od swej
czÚĂci. Ale i takie nawet twierdzenia, chociaĝ ich waĝnoĂÊ wynika z samych
pojÚÊ, dlatego tylko dopuszczone sÈ w matematyce, ĝe przedstawiÊ je moĝna
w unaocznieniu. Jedynie z dwuznacznoĂci wyraĝenia powstaje w nas zazwyczaj
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przekonanie, jakoby orzeczenie takich sÈdów apodyktycznych mieĂciïo siÚ juĝ
w naszym pojÚciu i jakoby zatem sÈd byï analityczny. Mianowicie, do danego
pojÚcia musimy doïÈczyÊ w myĂli pewne orzeczenie, a ta koniecznoĂÊ tkwi juĝ
w samych pojÚciach. Ale pytanie nie w tym leĝy, co mamy doïÈczyÊ w myĂli
do danego pojÚcia, ale co w nim rzeczywiĂcie myĂlimy; a wówczas okazuje siÚ,
ĝe orzeczenie doïÈcza siÚ wprawdzie do owych pojÚÊ w sposób konieczny, ale
nie jako pomyĂlane w samym pojÚciu, tylko za poĂrednictwem unaocznienia,
które musi dopomóc pojÚciu7.
2. Przyrodoznawstwo (Fizyka) mieĂci w sobie sÈdy syntetyczne a priori jako zasady.
PrzytoczÚ jeno parÚ zdañ dla przykïadu, jako to, ĝe we wszystkich zmianach
Ăwiata cielesnego iloĂÊ materii pozostaje niezmiennÈ, albo ĝe w kaĝdym udzielaniu siÚ ruchu dziaïanie i przeciwdziaïanie zawsze muszÈ byÊ sobie równe. W obu
tych zdaniach widocznÈ jest nie tylko koniecznoĂÊ, a wiÚc ich poczÈtek aprioryczny, ale i to takĝe, ĝe sÈ sÈdami syntetycznymi. W pojÚciu bowiem materii
nie myĂlÚ o jej trwaïoĂci, lecz tylko o jej obecnoĂci w przestrzeni przez wypeïnienie tejĝe. WychodzÚ wiÚc rzeczywiĂcie poza pojÚcie materii, by coĂ a priori
do niego dodaÊ w myĂli, czego w nim nie pomyĂlaïem. Zdanie to nie jest tedy
analitycznym, ale syntetycznym, a jednak pomyĂlanym a priori; — i tak teĝ
jest we wszystkich innych twierdzeniach czystej czÚĂci Przyrodoznawstwa.
3. W Metafizyce, choÊbyĂmy jÈ poczytywali tylko za poszukiwanÈ dotÈd jedynie,
lecz przecie z przyrody rozumu ludzkiego nieodzownÈ umiejÚtnoĂÊ, powinny
mieĂciÊ siÚ syntetyczne poznania a priori; nie o to bynajmniej jej chodzi, by tylko
rozczïonkowywaÊ pojÚcia, jakie tworzymy sobie a priori o rzeczach, i przez takie
rozczïonkowywanie objaĂniaÊ je analitycznie, lecz chcemy rozszerzyÊ nasze
poznania a priori, do czego musimy siÚ posïugiwaÊ takimi twierdzeniami, które
do danego pojÚcia przyczyniajÈ coĂ, co w nim nie byïo zawarte, i przy pomocy
sÈdów syntetycznych a priori zajĂÊ tak daleko, ĝeby samo doĂwiadczenie zdÈĝyÊ za nami nie zdoïaïo, np. w zdaniu: Ăwiat musi mieÊ jakiĂ pierwszy poczÈtek
itp. Metafizyka wiÚc tym sposobem, przynajmniej ze wzglÚdu na cel swój, skïada
siÚ z samych zdañ syntetycznych a priori.

Niektóre jeno nieliczne twierdzenia przyjmowane przez geometrów (…) — caïy prawie ustÚp o sÈdach matematycznych wszedï do II wyd. Krytyki z Prolegomenów Kanta;
zob. przekïad polski tego dzieïka, przez R. PiÈtkowskiego, s. 16 – 18 — przyp. tïum.
7
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VI. OGÓLNE ZADANIA
CZYSTEGO ROZUMU
Juĝ przez to bardzo duĝo siÚ zyskuje, kiedy siÚ moĝe mnóstwo poszukiwañ
podciÈgnÈÊ pod formuïÚ jednego-jedynego zadania, przez to bowiem uïatwia
siÚ nie tylko sobie wïasne swoje zajÚcie, okreĂlajÈc je dokïadnie, lecz i kaĝdemu
innemu, chcÈcemu je zbadaÊ, sÈd, czyĂmy uczynili zadoĂÊ swojemu przedsiÚwziÚciu czy teĝ nie. Otóĝ wïaĂciwe zadanie czystego rozumu zawiera siÚ w pytaniu:
Jakim sposobem mogÈ powstawaÊ sÈdy syntetyczne a priori?
¿e metafizyka znajdowaïa siÚ dotychczas w tak chwiejnym stanie niepewnoĂci
i sprzecznoĂci, przypisaÊ to naleĝy tej tylko przyczynie, ĝe tego zadania nie
przywoïano sobie wczeĂniej na myĂl, a moĝe nawet i róĝnicy miÚdzy sÈdami
analitycznymi a syntetycznymi. Od speïnienia zadania tego lub teĝ od przekonywajÈcego dowodu, ĝe owa moĝliwoĂÊ, którÈ ĝÈda ono poznaÊ wyraěnie, wcale
nie istnieje naprawdÚ, zaleĝy byt lub upadek metafizyki. Dawid Hume, który
spoĂród wszystkich filozofów najbardziej siÚ przybliĝyï do tego zadania, lecz
nie obmyĂliï go w sposób naleĝycie okreĂlony i w jego powszechnoĂci, zatrzymawszy siÚ jeno przy syntetycznym zdaniu o zwiÈzku skutku ze swojÈ przyczynÈ
(principium causalitatis), sÈdziï, iĝ wykazaï, ĝe takie zdanie a priori jest caïkiem
niemoĝliwe. Wedle jego wniosków wszystko, co nazywamy metafizykÈ, byïoby
prostym omamieniem rzekomego rozumowego myĂlenia o tym, co w istocie
zapoĝyczone jeno zostaïo z doĂwiadczenia a wskutek naïogu nabraïo pozoru
koniecznoĂci. Do takiego zapatrywania, burzÈcego wszelkÈ czystÈ filozofiÚ,
nigdy by on nie byï doszedï, gdyby miaï byï przed oczyma nasze zadanie w jego
powszechnoĂci; zrozumiaïby bowiem, ĝe wedle jego dowodzenia nie mogïaby
istnieÊ takĝe czysta matematyka, poniewaĝ ta zawiera niewÈtpliwie twierdzenia syntetyczne a priori; a od takiego poglÈdu uchroniïby go pewnie jego
zdrowy rozsÈdek.
W rozwiÈzaniu powyĝszego zadania mieĂci siÚ juĝ zarazem moĝliwoĂÊ czystego
uĝycia rozsÈdku w zaïoĝeniu i wykonaniu wszystkich umiejÚtnoĂci, zawierajÈcych
syntetyczne poznanie a priori przedmiotów, tj. mieĂci siÚ odpowiedě na pytania:
Jakim sposobem moĝe powstaÊ czysta matematyka?
Jakim sposobem moĝe powstaÊ czyste przyrodoznawstwo?
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Co do tych umiejÚtnoĂci, poniewaĝ rzeczywiĂcie sÈ one dane, moĝna nader
stosownie pytaÊ: jakim sposobem sÈ one moĝliwe, bo ĝe moĝliwymi byÊ muszÈ,
dowodzi tego ich rzeczywiste istnienie8. Ale co siÚ tyczy metafizyki, to dotychczasowy jej lichy rozwój oraz ta okolicznoĂÊ, ĝe o ĝadnej dotÈd nam przedïoĝonej co do najistotniejszego punktu jej celu nie moĝna powiedzieÊ, jakoby
rzeczywiĂcie istniaïa — sprawiajÈ, iĝ kaĝdemu sïusznie nasunÈÊ siÚ musi wÈtpliwoĂÊ, czy jest moĝliwa.
A jednak ten rodzaj poznania naleĝy w pewnym wzglÚdzie uwaĝaÊ takĝe za dany;
i metafizyka, chociaĝ nie jako umiejÚtnoĂÊ, to jako skïonnoĂÊ przyrodzona (metaphysica naturalnis) jest równieĝ rzeczywista. Rozum bowiem ludzki zmierza
niepowstrzymanie, nie powodowany samÈ tylko próĝnoĂciÈ wiedzenia wiele,
lecz zmuszony wïasnÈ potrzebÈ, aĝ do takich pytañ, na które nie moĝe odpowiedzieÊ ani doĂwiadczalne uĝycie rozumu ani zaczerpniÚte stÈd zasady; toteĝ
istotnie we wszystkich ludziach, gdy siÚ w nich rozum wzniesie do spekulacji,
po wszystkie czasy istniaïa jakaĂ metafizyka i pozostanie w nich na zawsze.
I o niej tedy jawi siÚ pytanie:
Jakim sposobem moĝe powstaÊ metafizyka jako skïonnoĂÊ przyrodzona?
To znaczy: jakim sposobem z przyrody powszechnego rozumu ludzkiego wypïywajÈ pytania, które zadaje sobie czysty rozum i na które odpowiedzieÊ, o ile
zdoïa, znaglony jest wïasnym swym wymaganiem?
Atoli, poniewaĝ przy wszystkich dotychczasowych próbach odpowiedzi na te
naturalne pytania, np. czy Ăwiat ma poczÈtek czy teĝ jest od wieków? itp. zachodziïy wciÈĝ nieuchronne sprzecznoĂci; nie moĝna zatem poprzestaÊ na samej
przyrodzonej skïonnoĂci do metafizyki, tj. na czystej wïadzy rozumowej, z której
bÈdě co bÈdě wyrasta jakaĂ metafizyka (mniejsza o to jaka); lecz trzeba odszukaÊ
moĝliwoĂÊ dojĂcia z niÈ do jakiejĂ pewnoĂci czy to wiedzy czy teĝ nie-wiedzy
o przedmiotach, to jest moĝliwoĂÊ albo rozstrzygniÚcia jej pytañ o przedmiotach,
8
Co do tych umiejÚtnoĂci, poniewaĝ rzeczywiĂcie sÈ one dane (…) bo ĝe moĝliwymi byÊ
muszÈ, dowodzi tego ich rzeczywiste istnienie — co do czystego przyrodoznawstwa moĝna
by jeszcze mieÊ wÈtpliwoĂci. Atoli doĂÊ siÚ rozpatrzyÊ w rozmaitych twierdzeniach napotykanych na poczÈtku wïaĂciwej fizyki empirycznej, jako to o staïej iloĂci materii, o bezwïadnoĂci, równoĂci dziaïania i przeciwdziaïania itd., a rychïo nabierze siÚ przeĂwiadczenia, ĝe one tworzÈ: physicam puram (lub: rationalem), która zaiste zasïuguje na to, by
jÈ oddzielnie rozwaĝaÊ jako osobnÈ umiejÚtnoĂÊ w ciasnym czy szerokim, ale bÈdě co
bÈdě w caïym jej zakresie.
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albo teĝ o mocy lub nie-mocy rozumu wydawania o nich sÈdu; a wiÚc o moĝnoĂci bezpiecznego rozszerzenia naszego czystego rozumu lub teĝ o oznaczeniu
mu okreĂlonych i niewÈtpliwych obrÚbów. To ostatnie pytanie, wypïywajÈce
z powyĝszego powszechnego zadania, byïoby wiÚc takie:
Jakim sposobem moĝe powstaÊ metafizyka jako nauka?
Krytyka rozumu prowadzi tedy w koñcu nieodwoïalnie do umiejÚtnoĂci; dogmatyczne jego uĝycie bez krytyki wiedzie natomiast do bezpodstawnych zapatrywañ,
którym przeciwstawiÊ moĝna równowaĝne z pozoru, a zatem do sceptycyzmu.
UmiejÚtnoĂÊ ta nie moĝe teĝ mieÊ wielkiej odstraszajÈcej objÚtoĂci, poniewaĝ
zatrudnia siÚ nie przedmiotami rozumu, których rozmaitoĂÊ jest nieskoñczona,
lecz tylko sama sobÈ; zagadnieniami, wydobywajÈcemi siÚ z wïasnego jej ïona,
nasuwanymi jej nie przez przyrodÚ rzeczy, róĝnych od niej, ale przez jej wïasnÈ; poniewaĝ wreszcie, poznawszy najprzód dokïadnie wïasnÈ wïadzÚ wobec
przedmiotów, mogÈcych siÚ jej nastrÚczyÊ w doĂwiadczeniu, ïatwo jej bÚdzie
okreĂliÊ wyczerpujÈco i na pewno obszar i granice swego usiïowanego uĝycia
poza obrÚbami wszelkiego doĂwiadczenia. Moĝna tedy i potrzeba wszystkie
dotychczas dokonane próby wytworzenia metafizyki w sposób dogmatyczny
uwaĝaÊ za niebyïe; gdyĝ co w jednej lub drugiej jest analitycznym, mianowicie
samym rozczïonkowaniem pojÚÊ, towarzyszÈcych a priori rozumowi naszemu,
nie stanowi jeszcze bynajmniej celu, lecz jest tylko przygotowaniem do wïaĂciwej metafizyki, zamierzajÈcej rozszerzyÊ syntetycznie poznanie a priori, i do tego
celu siÚ nie nadaje, poniewaĝ pokazuje tylko, co siÚ w tych pojÚciach zawiera,
a nie to, jak my a priori dochodzimy do takich pojÚÊ, aby wedïug nich móc
okreĂliÊ ich naleĝyte uĝycie w zastosowaniu do przedmiotów wszelkiego poznania w ogóle. Niewiele teĝ potrzeba samozaparcia na to, by siÚ wyrzec tych
roszczeñ, poniewaĝ niezaprzeczalne a przy dogmatycznym postÚpowaniu nieuchronne sprzecznoĂci rozumu z samym sobÈ juĝ od dawna odebraïy kaĝdej
dotychczasowej metafizyce wszelkie powaĝanie. WiÚcej natomiast wytrwaïoĂci
zaĝyÊ wypadnie, by siÚ trudnoĂciÈ z wewnÈtrz a oporem z zewnÈtrz nie daÊ
powstrzymaÊ i umiejÚtnoĂci, dla rozumu ludzkiego niezbÚdnej, której kaĝdy
wystajÈcy konar moĝna wprawdzie odciÈÊ, ale niepodobna wyrwaÊ korzenia, —
za pomocÈ innego, dotychczasowemu wprost przeciwnego opracowania w koñcu
raz juĝ przecie dopomóc do wzrostu pomyĂlnego i owocnego.
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VII. IDEA I PODZIA ODR}BNEJ
UMIEJ}TNO¥CI POD NAZWk
KRYTYKI CZYSTEGO ROZUMU
Z tego wszystkiego wypïywa tedy idea odrÚbnej umiejÚtnoĂci, mogÈcej siÚ nazywaÊ KrytykÈ czystego rozumu9. Bo rozum jest wïadzÈ, dostarczajÈcÈ nam zasad
poznania a priori. A wiÚc czystym rozumem jest ten, co zawiera zasady poznania czegoĂ zgoïa a priori. Organonem czystego rozumu byïby ogóï tych zasad,
wedle których wszystkie czyste poznania a priori mogÈ byÊ nabywane i rzeczywiĂcie tworzone. Dokïadne rozwiniÚcie takiego organonu wydaïoby systemat
czystego rozumu. Ale poniewaĝ od tego bardzo wiele siÚ wymaga, a jeszcze nie
wiadomo, czy tu moĝliwym jest w ogóle rozszerzenie naszego poznania i w jakich
wypadkach staÊ siÚ to zdoïa; moĝemy wiÚc umiejÚtnoĂÊ samej oceny czystego
rozumu, jego ěródeï i granic, uwaĝaÊ za propedeutykÚ do systematu rozumu
czystego. Takiej propedeutyki niepodobna nazwaÊ naukÈ [doktrynÈ], lecz tylko
krytykÈ czystego rozumu, a jej poĝytek ze wzglÚdu na spekulacjÚ byïby istotnie
tylko ujemny (negatywny), sïuĝyïby nie do rozszerzenia, ale do rozjaĂnienia
jeno rozumu naszego i chronienia go od bïÚdów, co przecieĝ jest juĝ zyskiem
bardzo wielkim.
Nazywam transcendentalnym wszelkie poznanie, zajmujÈce siÚ w ogóle nie tak
przedmiotami, jak naszym sposobem poznawania przedmiotów, o ile ten ma
byÊ moĝliwym a priori10. Systemat takich pojÚÊ zwaïby siÚ filozofiÈ transcendentalnÈ. Ale tej na poczÈtek ĝÈdaÊ byïoby znowuĝ za duĝo. Albowiem, gdy
taka umiejÚtnoĂÊ musiaïaby w caïoĂci zawieraÊ zarówno poznanie analityczne,
jak syntetyczne a priori; ma ona, ze wzglÚdu na nasz zamiar, zbyt wielki obszar,
poniewaĝ my analizÚ o tyle jeno ciÈgnÈÊ zamyĂlamy, o ile jest niezbÚdnie
potrzebna, by zasady syntezy apriorycznej — o co nam tutaj wïaĂnie chodzi —
roztrzÈsnÈÊ w caïym ich zakresie. Badanie to, którego wïaĂciwie nie moĝemy
9
idea odrÚbnej umiejÚtnoĂci, mogÈcej siÚ nazywaÊ KrytykÈ czystego rozumu (…) —
w pierwszym wydaniu: „(…) która by mogïa posïuĝyÊ do krytyki czystego rozumu.
A czystym zwie siÚ kaĝde poznanie, niezmieszane z niczym sobie obcym. Mianowicie
zaĂ nazywamy zgoïa czystym takie poznanie, w którym nie ma wcale przymieszki
doĂwiadczenia i wraĝenia, które jest moĝliwe caïkiem a priori. Otóĝ rozum jest wïadzÈ
(…)” itd. — przyp. tïum.
10
jak naszym sposobem poznawania przedmiotów, o ile ten ma byÊ moĝliwym — w pierwszym wydaniu: „naszymi apriorycznymi pojÚciami o przedmiotach” — przyp. tïum.
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nazwaÊ naukÈ [doktrynÈ], tylko krytykÈ transcendentalnÈ, gdyĝ jej zadaniem
nie jest rozszerzenie samych poznañ, jeno ich sprostowanie, oraz danie kamienia probierczego do oceny wartoĂci lub bezwartoĂci wszelkich poznañ a priori, —
stanowi przedmiot obecnej pracy naszej. Krytyka taka jest wiÚc przygotowaniem, jeĂli da siÚ, do jakiegoĂ Organonu, a jeĂli to siÚ nie powiedzie, to przynajmniej do jego Kanonu, wedle którego mógïby bÈdě co bÈdě kiedyĂ byÊ wyïoĝony, zarówno analitycznie jak syntetycznie, systemat filozofii czystego rozumu,
czy on zasadzaÊ siÚ bÚdzie na rozszerzeniu czy teĝ na samym jeno wytkniÚciu
granic jego poznania. Bo ĝe to jest moĝliwym, ĝe owszem taki system mógïby
niezbyt wielkÈ mieÊ objÚtoĂÊ tak, iĝ moĝna by mieÊ nadziejÚ wykoñczenia go
caïkowicie, daje siÚ to juĝ z góry z tego osÈdziÊ, ĝe tu nie przyroda rzeczy, która
jest niewyczerpana, lecz rozsÈdek, wydajÈcy sÈdy o przyrodzie rzeczy, a i ten
znowu tylko ze wzglÚdu na swe poznanie a priori, stanowi przedmiot, którego
zasób, poniewaĝ nie potrzebujemy szukaÊ go zewnÈtrz, nie moĝe siÚ utaiÊ przed
nami i wedle sïusznego domysïu dosyÊ jest szczupïy, by go siÚ daïo caïkowicie
objÈÊ, wedle jego wartoĂci lub bez wartoĂci oznaczyÊ i poddaÊ naleĝytej ocenie.
Tym mniej oczekiwaÊ tu naleĝy krytyki ksiÈĝek i systematów czystego rozumu,
lecz tylko krytyki samego czystego rozumu jako wïadzy poznawczej. Wtedy
jeno, gdy siÚ jÈ ma za podstawÚ, posiada siÚ niewÈtpliwy kamieñ probierczy do
oceny treĂci filozoficznej dawnych i nowych dzieï w tym zawodzie; w przeciwnym razie niepowoïany dziejopis i sÚdzia ocenia bezpodstawne zapatrywania
innych za pomocÈ wïasnych, równieĝ bezpodstawnych11.
Filozofia transcendentalna jest to idea umiejÚtnoĂci12, do której krytyka czystego rozumu ma nakreĂliÊ caïy plan architektonicznie, to jest wedïug zasad,
z caïkowitym porÚczeniem za zupeïnoĂÊ i bezpieczeñstwo wszystkich czÚĂci,
skïadajÈcych siÚ na tÚ budowlÚ. Jest ona systematem wszystkich zasad czystego
rozumu13. ¿e krytyka ta nie nazywa siÚ juĝ samÈ filozofiÈ transcendentalnÈ,
stÈd tylko wynika, iĝ aby staÊ siÚ zupeïnym systematem, musiaïaby ona zawieraÊ takĝe dokïadnÈ analizÚ caïego poznania ludzkiego a priori. Otóĝ krytyka

Tym mniej oczekiwaÊ tu naleĝy (…) — ustÚp: „Tym mniej (…) równieĝ bezpodstawnych” jest dodatkiem drugiego wydania — przyp. tïum.
12
Filozofia transcendentalna jest to idea umiejÚtnoĂci (…) — tu siÚ rozpoczyna drugi
rozdziaï WstÚpu w pierwszym wydaniu — przyp. tïum.
13
Jest ona systematem wszystkich zasad (…) — ustÚp: „Jest ona (…) zasad czystego
rozumu” to dodatek drugiego wydania — przyp. tïum.
11
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nasza musi wprawdzie bÈdě co bÈdě roztoczyÊ przed oczyma caïkowite wyliczenie wszystkich pojÚÊ zasadniczych, wytwarzajÈcych owo wspomniane czyste
poznanie; ale sïusznie siÚ powstrzymuje od dokïadnej analizy tychĝe pojÚÊ, jak
i od caïkowitego przeglÈdu wszystkich pochodnych. Bo najprzód taki rozbiór
nie prowadziïby do celu, gdyĝ nie budzi wÈtpliwoĂci, napotykanej przy syntezie,
której poĂwiÚcona jest wïaĂciwie caïa krytyka; a po wtóre, sprzeciwiaïoby siÚ
to jednoĂci planu braÊ na siebie odpowiedzialnoĂÊ za zupeïnoĂÊ analizy takiej
i wywodu pojÚÊ pochodnych, od czego zwolniÊ siÚ chyba moĝna ze wzglÚdu na
swój wïaĂciwy zamiar. Ta zupeïnoĂÊ rozbioru jako teĝ wywód pochodnoĂci
z pojÚÊ a priori, majÈcych siÚ kiedyĂ dostarczyÊ, da siÚ przecie ïatwo przeprowadziÊ, skoro tylko przede wszystkim istnieÊ one bÚdÈ jako wyczerpujÈce zasady
syntezy i skoro niczego brakowaÊ nie bÚdzie ze wzglÚdu na ten zamiar istotny.
Do krytyki czystego rozumu naleĝy zatem wszystko, co tworzy filozofiÚ transcendentalnÈ; jest ona caïkowitÈ ideÈ tej filozofii transcendentalnej, lecz jeszcze
nie samÈ tÈ umiejÚtnoĂciÈ, poniewaĝ w analizÚ zapuszcza siÚ o tyle tylko, o ile
wymaga tego zupeïna ocena syntetycznych poznañ a priori.
Przy podziale takiej umiejÚtnoĂci najgïówniej na to baczyÊ naleĝy, ĝeby tu nie
wchodziïy ĝadne pojÚcia, zawierajÈce w sobie coĂkolwiek empirycznego, czyli
ĝeby poznanie a priori byïo zupeïnie czyste. StÈd, lubo najwyĝsze prawa moralnoĂci i jej zasadnicze pojÚcia z poznaniami apriorycznymi, nie naleĝÈ przecieĝ
do filozofii transcendentalnej, poniewaĝ muszÈ one uznaÊ pojÚcia przyjemnoĂci i nieprzyjemnoĂci, ĝÈdz i skïonnoĂci itp., bÚdÈce wszystkie pochodzenia
empirycznego, wprawdzie nie za podstawÚ swoich przepisów, lecz przy ukïadzie
systematu czystej obyczajnoĂci wïÈczyÊ je koniecznie do tego systematu w pojÚciu obowiÈzku, jako przeszkody, która ma byÊ pokonana, lub jako powabu,
który nie ma staÊ siÚ pobudkÈ dziaïania14. Dlatego teĝ filozofia transcendentalna jest umiejÚtnoĂciÈ tylko czystego spekulatywnego rozumu. Caïa bowiem
praktyka, o ile obejmuje pobudki, wiÈĝe siÚ z uczuciami, które naleĝÈ do empirycznych ěródeï poznania.
Otóĝ, jeĝeli siÚ chce ustanowiÊ podziaï tej umiejÚtnoĂci z ogólnego stanowiska
systematu w ogóle, to ta, którÈ obecnie wykïadamy, musi zawieraÊ w sobie
14
poniewaĝ muszÈ one uznaÊ pojÚcia przyjemnoĂci i nieprzyjemnoĂci (…) — w pierwszym wydaniu: „poniewaĝ pojÚcia przyjemnoĂci i nieprzyjemnoĂci, ĝÈdz i skïonnoĂci,
samowoli itd., bÚdÈce wszystkie pochodzenia empirycznego, musiaïyby byÊ przy tym
z góry przyjÚte” — przyp. tïum.
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naprzód: naukÚ o pierwiastkach poznania [Elementarlehre], po drugie naukÚ
o metodzie [metodologiÚ, Methodenlehre] czystego rozumu. Kaĝda z tych czÚĂci
gïównych bÚdzie miaïa swoje poddziaïy, których uzasadnienie tutaj nie da siÚ
jeszcze wyïoĝyÊ. To tylko jako wstÚp czy ostrzeĝenie wydaje siÚ tu potrzebnym,
ĝe istniejÈ dwa pnie poznania ludzkiego, wyrastajÈce moĝe z jednego wspólnego,
lecz nam nieznanego korzenia, mianowicie zmysïowoĂÊ i rozum; przez pierwszÈ przedmioty zostajÈ nam dane, przez drugi zaĂ — pomyĂlane. O ile tedy okaĝe
siÚ, ĝe zmysïowoĂÊ zawiera wyobraĝenia a priori, stanowiÈce warunek, pod którym nam przedmioty sÈ dawane, o tyle naleĝaïaby ona do filozofii transcendentalnej. Transcendentalna nauka o zmysïach musiaïaby tedy naleĝeÊ do
pierwszej czÚĂci wiedzy o pierwiastkach15, poniewaĝ warunki, pod którymi przedmioty poznania ludzkiego jedynie sÈ dawane, wystÚpujÈ pierwej od tych, pod
którymi bywajÈ pomyĂlane.

Transcendentalna nauka o zmysïach musiaïaby (…) naleĝeÊ do pierwszej czÚĂci wiedzy
o pierwiastkach — to znaczy, iĝ ma tu utworzyÊ pierwszÈ czÚĂÊ Transcendentalnej nauki
o pierwiastkach poznania; drugÈ czÚĂciÈ tejĝe nauki jest Logika — przyp. tïum.
15

Kup książkę

Poleć książkę

80

IMMANUEL KANT — KRYTYKA CZYSTEGO ROZUMU

Kup książkę

Poleć książkę

Kup książkę

Poleć książkę

Kup książkę

Poleć książkę

