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Aktualne wciąż zainteresowanie religią i związaną z nią kategorią 
sacrum rodzi potrzebę sięgnięcia po klasyczne opracowania. Wilhelm 
Windelband (1848-1915), współtwórca i czołowy. przedstawiciel neokan
towskiej szkoły badeńskiej, teleologicznego krytycyzmu czy krytycznej 
teorii wartości, teoretyk poznania humanistycznego, ceniony historyk 
może w zakresie problematyki sacrum uchodzić za klasyka. Jego szkic 
z filozofii religii jest chyba najwcześniejszą próbą krytycznej analizy 
religijnej świadomości ze względu na kategorię sacrum. Ostatnio obser
wuje się też zainteresowanie jego teorią religii właśnie w tym aspekcie·1• 
W literaturze polskiej Windelband znany jest przede wszystkim jako 
teoretyk wartości i poznania humanistycznego, wyjątek stanowią tu prace 
J. Pastuszki i K. Seriniego, które podejmują problematykę filozofii religii 
w szkole badeńskiej i m. in. przedstawiają teorię religii Windelbanda 2. 

Artykuł został podzielony w ten sposób, że najpierw przedstawia się 
postulatywną charakterystykę rozumienia przez Windelbanda przedmiotu 
i zadań filozofii religii (I), następnie Windelbanda recepcję filozofii 
Kanta (II), zasadnicze idee Windelbanda teorii wartości (III), by wreszcie 
na tle tych podstawowych, filozoficznych założeń omówić jego krytyczną 
analizę faktu religii (IV). Całość kończą uwagi, w których usiłuje się 
ujawnić zakres prawomocności Windelbanda analiz faktu religii oraz 
wskazać na niewłaściwe interpretacje jego teorii religii, które spotyka 
się w literaturze przedmiotu s. 

• Por. J. S p  ł et t. Die Rede vom Heiligen. Ober ein religionsphilosophisches 
Grnndwort. Freib urg-Mtinchen 1971; A. Ba I bo I i n. La Conoscenza Religiosa 
de! Sacro in W. Windelband, X. Zubiri, R. Guardini. W: ProSpettive sui Sacro. 
Contribu ti a! convegno di „i! sacro" tndetto dal CentTo lnteTnazionale di Studi 
Umanistici e da!!' Imtituto di Studi Fiiosofici, Roma 4-9 Gennaio 1974. Ed. E. Ca
stelli. Roma 1974 s. 61-74. 

• K. Se r i n i. Filozofia Teligii szkoly badeńskie;. Warszawa 1929 s. 40-63; 
J. P a s t us z k a. Współczesne kierunki w filozofii religii. Warszawa 1932 s. 23 n„ 
18-34. 

• Podstawą artykułu są prace W. Windelbanda: P1'ii!udien. Aufsiitze und Reden 
zur Einleitung i n  die Phitosophie (1883), w której prezentuje swój program filozo-
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I. FILOZOFIA RELIGII: PRZEDMIOT, ZADANIA 

Przedmiotem filozofii religii powinna być - zdaniem Windelbanda -
religia rzeczywista, tj. taka, którą wszyscy znają i przeżywają. Religia 
ta przenika wszystkie sfery życia, będąc zarazem faktem wewnętrznym, 
obejmującym całość psychicznych funkcji człowieka, jak i faktem indy
widualnie i społecznie zewnętrznym 4• Religia jest" jednak czymś więcej 
niż wszystkie jej doświadczalne przejawy, czymś więcej niż kulturowo
-świecka działalność człowieka. Z religią bowiem nierozerwalnie związana 
jest tendencja do wykraczania poza empiryczną rzeczywistość ku „wyż
szym mocom", najbardziej wewnętrznej istocie i racji wszelkiej rzeczy
wistości, co pozwa�a nazwać ją życiem z Bogiem i w Bogu czy życiem 
metafizycznym s. Przekraczanie ideałów-celów (prawdy, dobra, piękna) 

ficzny ora:z Einleitung in die Phil.osophie (1914), w krtórej dalie systematycrt4ly wy;klad 
filozoficznych problemów. Na temat religii wypowiada się w artykule Das Heilige. 
Skizze zuT Religionsphil.osophie opublikowanym w drugim wydaniu jego PTiiludien 
z r. 1902. Artykuł ten jest systematycznym rozwinięciem idei zawartych w medy
tacji napisanej w literackiej formie w 1882 r. i ogłoszonej drukiem również w dru
gim wydaniu PTiiludien pt. Sub specie aeternitatis. Eine Meditation. W trzeci m 
wydaniu Priiludien artykuł ten został rozbudowany w ten sposób, ie szerzej zostały 
potraktowane, napomknięte tylko w pierwszej wersji, zagadnienia transcendentnej 
woli i dzialania. Do problematyki religijnej powraca w sposób bardziej systema
tyczny w Einleitung in die Philosophie, w rozdziale wieńczącym całość problema
tyki filozoficznej pt. „Religiose Probleme". Z tej racji, że przedmiotem zaintereso
wania są PTiiludien i Einleitung można by w przypisach posługiwać się wyłącznie 
skrótem P . i E. Prti/.udien stanowią jednak zbiór artykułów i wydaje się wskazane, 
aby przypisy odnośnie do tego dzieła były prowadzone w taki sposób, który wska
zywałby również kontekst. referowanych myśli i dlatego ustala się następujące 
skróty: E - Einleitung in die Phil.osophte; H - Das Heiiige. Skizze zuT Retigions
philosophie. W: Priiludien s. 414-450; IK - Immanuel Kant. ZuT SiikulaTfeieT seineT 
Philosophie (Ein VeTtrag 1881). Tamże s_ 135-168; KGM - KTitische odeT genetische 
Methode? Tamźe s. 318-354; NN - NoTmen und Naturgesetze. Tamże s. 278-317; 
UND - Vber Denken und Nachdenken. Eine akademische AuftTittsTede 1877. Tamże 
s. 243-277; UGL - UbeT die gegenwiirtige Lage und Aufgabe der Philosophie. 
Tamże s. 1-23; US - UbeT Sokrates. Ein VOTtTag. Tamże s. 78-110; WPh - Was 

ist Philosophie. UbeT Begriff und Geschichte deT Philosophie. Tamże s. 24-77. 

• H 415 n. 

• Tamże. Utożsamienie świadomości metafizycznej ze świadomością religijną 
uzasadnia Windelband wspólną dla nich postawą, która wyrasta z potrzeby za
kwestionowania ostatecznego, absolutnego charakteru tego, co bezpośrednio dane 
w spostrzeżeniu i potraktowania tego jedynie jako rzeczywistości zjawiskowej, wtór
neJ, relatywnej. Ta postawa, która jest zresztą charakterystyczna dla wszelkiej 
naukowo-badawczej świadomości, pozwala do.i>iero postawić pytanie o rzecz-samą
-w-sobie, &px� to, co prawdziwie rzeczywiste t-r•i) ov - Demokryt, 6v-ro� liv -
Platon), pierwotne, absolutne, dostępne wyłącznie w poznaniu intelektualnym, meta
fizyczne. $wiadomość metafizyczną i religijną cechuje zatem wspólna tendencja do 
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ludzkich kulturowych działań, nie pozwala na adekwatne określenie 
ideału-celu religii żadnym z nich. Niewątpliwie religia jest obecna 
w świecko-kulturowych dzialaniach człowieka i ich wytworach, jednakże 
pelniąc w stosunku do nich funkcję ich dopełnienia, integracji, domaga 
się ponadludzkiej, ponadświeckiej treści czy ideału-celu. Swój ideał-cel 
nazywa religia ś w i ę t e  o. 

Windelband właściwie poprzestaje na tej ogólnej charakLerystyce 
faktu religijnego, chociaż jest świadom tego, że w historycznych, pozy
t)'wnych religiach wskazane przez niego - jego zdaniem - istotne ele
menty mogą być zaakcentowane i realizowane w sposób bardzo od
mienny 7. 

Zadanie filozofi religii upatruje Windelband nie w konstruowaniu 
tzw. prawdziwej, !ilozoficznej religii, jak to czynili np. neoplatończycy 
czy deiści wieku oświecenia, lecz w zrozumieniu i ocenie religii rzeczy
wistej 8. Filozofia religii powinna w pojęciowym ujęciu religii uwzględnić 
wszystkie jej istotne elementy 9• Wiąże się z tym postulat nieujaśniania 
i wyjaśniania faktu religii jedynie w ramach jednej z trzech dyscyplin 
filozoficznych (logiki, etyki, estetyki), odpowiadających ideałom-celom 
prawdy, dobra i piękna. Dotychczasowe jednak filozoficzne interpretacje 
faktu religijnego dokonywane były - zdaniem Windelbanda - bądż 
na płaszczyźnie rozumu teoretycznego, wysuwające na pierwszy plan pro
blem prawdziwości relig�i, jej naukowej słuszności, odpowiedniości reli
gijnych przestawień, bądź rozumu praktycznego, zainteresowane przede 
wszystkim etyczną wartością religii, bądż rozumu estetycznego, traktu
jące religię jako „pobożne uczucie". Interpretacje te okazywały się osta
tecznie bardziej lub mniej jednostronne, redukcjonistyczne, a co więcej 
nie ujmowały tego, co właściwie religijne - ś w ięt e 1°. 

Ta sytuacja w filozofii religii tłumaczy się z jednej strony nielicze
niem się z historyczną, pozytywną, rzeczywistą religią i niedostrzeżeniem 
jej istotowego i specyficznego charakteru w stosunku do pozostałych, 
kulturowych form działania człowieka, a z drugiej - niewłaściwym 
typem poznania filozoficznego, w którym usiłowano rozwiązywać problem 
religii czy świadomości religijnej. 

Intelektualnego czy intelektualno-praktycznego transcendowania tego, co faktyczne, 
tego, co niejako tymczasowe w kierunku innej, wyższej, wiecznej, idealnej, postu
!O\'.:'n;?j rzeczywistości (E 26-37). 

• H 415 nn. 
' Tamże 426. 
• �r-'l'że 414, 406. 
• Tamże <l26, 416. 
10 H 417 n.; E 391. 
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U. WINDELBANDA ROZUMIENIE FILOZOFII KRYTYCZNEJ 

Windelband i.woje stanowisko filozoficzne określa jako krytycyzm 
czy immanentny krytycyzm, zaznaczając przy tym, że jest ono ostatecznie 
identyczne z filozoficznym stanowiskiem Kanta, co jednak nie znaczy 
bynajmniej jedynie wskrzeszenia filozofii w jej historycznym kształcie. 
Windelband podejmuje hasło Otto Liebmana: Zuriick zu Kant! - ale do
daje: Kant verstehen heisst iiber ibn hinausgehen! Tym dwom ideom 
poświęca Wildenband przede wszystkim Priiludien u. 

1. Powrót do filozofii Kanta najpierw w zakresie nauk przyrodni
czych, później również filozofii moralności, prawa, historii, estetyki, 
religii znaczyło przede wszystkim powrót do jego metodycznego princi
pium: ukrytycznienia poznania naukowego. Z jednej strony znaczyło to 
odrzucenie bezrelacyjnego, bezzałożeniowego, ab ovo rozwiązywania pro
blemów, które posiadałoby walor intersubiektywnej ważności 12, z dru
giej - odkrycie ostatecznych uwarunkowań, wewnętrznej struktury, 
rzeczowych założeń poznania ogólnie ważnego is. 

2. Dla Windelbanda „powrót" ten znaczył w szczególności przejęcie 
jako ważnych następujących twierdzeń: 

a) Przezwyciężenie greckiego intelektualizmu, tj. przeświadczenia, że 
poznanie intelektualne powinno określać działanie, że w nim należy 
szukać principium moralności, że jest ono zdolne do odtworzenia w ideal
nych formach całej rzeczywistości. Takie rozumienie nauki (filozofii), 
wyrosłe z typowej dla starożytnej Grecji sytuacji gospodarczej, politycz
nej, społecznej, moralnej i religijnej - społeczności zamkniętej i prawie 
jednolitej 14, domagało się pewnych korektur z racji: 1° odnawianej od 
czasu do czasu w filozofii i nauce idei matematycznego przyrodoznaw
stwa; 2° zmienionej, bo prawie pod każdym względem pluralistycznej, 
sytuacji nowożytnych społeczeństw; 3° niemożności - mimo wielowie
kowego wysiłku - spojęciowania czy zlogicyzowania religijnej świado
mości. Monolityczna świadomość greckiego ducha, tworzącego podstawy 
kultury europejskiej, została - jak to wyraża Hegel - „rozdarta" 
(zerrissenes Bewusstsein) i ideał greckiego poznania nie mógł już prezen
tować się jako ostateczny i jedyny 1s. Kant w Kritik der reinen Vernunft 
dał wyraz tej nowej sytuacji, utrzymując, że poznanie naukowe nie 
jest - i nigdy być nie może - dostatecznym i jedynym narzędziem dla 
zbudowania takiej teorii świata, której można by przypisać jedyną, po-

" Priiludien Vorwort III n. 
12 UDN 246 n. 
1* UGL 9 n. 

" lK 140 n. 
is Tamże, 140 on. 
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wszechną i konieczną ważność. Wskazał na ograniczoność wiedzy racjo
nalnej i proklamował samodzielność moralnych i estetycznych sądów. 
Obok rozumu dowartościowane zostały Ahnung i Gefiihl, co w następ
stwie uwolniło teorię religii z racjonalnych formuł 16• 

b) Rozumienie podstawowego zadania filozofi krytycznej w odkry
waniu principipw, które w naukowym tworzeniu pojęć decydują o wy
borze i syntezie cech 17• Nieukrytyczniona świadomość mniema, że praw
dziwe są te przedstawienia, które są zgodne z ich przedmiotem. Faktem 
jest jednak, że taka zgodność czy „odbicie" przedmiotu poznawczego nie 
ma miejsca w żadnej świadomości i w żadnej nauce. Poznanie ludzkie 
zawsze jest wybiórcze, i to w takim stopniu, że nawet ogólna suma owych 
wybiórczych poznań nie daje całkowicie wiernego obrazu poznawanego 
przedmiotu. Jeżeli wybiórczość, dokonująca się z punktu widzenia tego, 
co z: jakiegoś względu jest ważne, „istotne", ma miejsce. w niezreflekto
wanym poznaniu rzeczywistości, to tym bardziej w poznaniu zreflekto
wanym, które dokonuje się w sposób celowy i niejako zaprogramowany. 
Przedstawienia zdobywane w sposób celowy nazywane są w nauce po
jęciami. Powstają one dzięki operacjom analizującym zastaną treść i syn
tezie wybranych momentów. Treść zatem pojęć nigdy nie jest kopią rze

czywistości, odbiciem rzeczy, lecz wytworem wybiórczej i syntetyzującej 
myśli 1s. 

c) Przyjęcie wewnętrznej konieczn�i rozumnej świadomości jako 
ostatecznego kryterium w procesie przekształcania i kształtowania wszyst
kich treści danych w nieuprzedzonym doświadczeniu tak, aby przyjęły 
postać pojęciowej jasności i wyraźne.ki i aby mogły rościć pretensję do 
koniecznej i ogólnej ważności u. Wewnętrzną istotę ludzkiego intelektu 
(rozumu) budują pewne założenia, które można okre�lić jako przedsądy, 

tj. sądy, które wyprzedzają czy. są zakładane jako pierwsze, ostateczne 

racje wszelkiego celowo z.determinowanego poznania. Te przedsądy na

zywa się, o ile w poznaniu pełnią rolę norm - aksjomatami, o ile nato-

" Tamże, 143-147. 

" UGL 10, 15 nn.; UDN 243-277. 
is UDN 243-277. Artykuł dotyczy „ste1·owanego" i „samorzutnego" mechanizmu 

przedstawiania. Zasadnicze pytanie: czy i na ile momenty pozapoznawcze kierują 
procesem przedstawiania i decydują o jego rezultatach? Również IK, poświęcony 
zasadniczym tezom KTitik de„ Teinen Ver-nu.nft, omawia m. in. polemikę Kanta 
z przeświadczeniem o mechanizmie powstawania przedstawień, panującym w zdro
worozsądkowej świadomości : leżącym u podstaw greckiej koncepcji nauki i filozofii. 

" W tej formalnej strukturze filozofia krytyczna upatruje. jedność wszystkich 
dyscyplin naukowych, natomiast zbiór przedmiotów, którymi zajmują się nauki, 
rozumie jako wyraz duchowego posiadania, które ludzkość zdobyła w intelektualnie 
intersubiektywnym wysilku (UGL 10). 
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miast mają one być również ważnymi dla zastanych (nie poznawczo 
skonstruowanych) przedmiotów i o ile oczekujemy, że przedmioty te sto
sują się do nich - postulatami 20. 

3. Hasło Windelbanda: Kant verstehen heisst i.iber ihn hinausgehen! 
związane było z problemem przedsądów i XIX-wiecznego novum w za
kresie nauk, mianowicie ukształtowaniem �ię i usamodzielnieniem nauk 
historycznych. 

a) Pojawienie się obok przyrodoznawstwa nowej dyscypliny -
historii, postawiło przed filozofią krytyczną nowe zadanie: ukrytycznie
nie historii. Filozofia Kanta wyrosła z próby ukrytycznienia przyrodo
znawstwa i podzielała ogólną opinię w stosunku do tego, co historyczne, 
jednostkowe. Również dla Kanta nauka była tylko w takim stopniu 
nauką, w jakim obecna była w niej matematyka czy matematyczne ujęcie 
ogólnych, niezmiennych praw. Dlatego też całkowicie wypadło z pola 
jego filozoficznych zainteresowań to, co historyczne, jednostkowe. Ze 
względu więc na nowy typ nauki - historię, o ile ta miałaby być tak 
jak przyrodoznawstwo przedmiotem krytycznej filozofii, należało dokonać 
poszerzenia i uzupełnienia filozofii kantowskiej 21• 

b) Wyniki Kritik der reinen Vernunft odnośnie do teoretycznych 
przedsądów, pojęć substancji i przyczyny, determinujących wybiórczość 
poznania naukowego, są wprawdzie ważnymi dla wszystkich nauk empi
rycznych, ale nie są wystarczającymi dla ugruntowania obiektywnego 
charakteru wybiórczości, której dokonują w materiale faktycznym nauki 
historyczne. Teoretyczne pojęcia substancji i przyczyny, chociaż są obecne 
w badaniu historycznym, to jednak z tej racji, że jest ono zaintereso
wane działaniem konkretnym człowieka a nie działaniem w ogóle, nie 

"' Ze względu na poczynione tu rozróżnienia Windelband charakteryzuje proces 
poznania rzeczywistości jako proces uzgadniania owych pierwotnych założeń (przed
sądów) z faktami, i od,irrotnie: „In der Auswahl und der Verkntipfung der Tat
sachen, die wir mit unsern Axiomen und Postulaten vollziehen, entwickelt sich 

stetig dieser doppelte Vorgang der Anpassung. Aber dabei stcllt sich nun heraus, 
dass neben der prinzipiellen Angemessenheit beider Momentc zueinander, auch 
eine gewisse Unangemessenheit zwischen ihnen bestehen bleibt. Jene Angemcssen
heit ist, wie Kant und Lotze gesagt habe, die g!tickliche Tatsache, durch die es 
i.iberhaupt moglich ist, dass das Materia!, das wir crlebcn, sich in die Formen 
unseres Nachdenkens, in seine vergleichenden und beziehenden Tatigkeiten auf
nehmen Uisst. Die parlielle Unangemessenheit dagegen, die zwischen bciden Momen
ten besteht, bildet eben den Springpunkt, von dem jene Revision der Voraus
setzungen ausgeht, welche das Wesen der Philosophie ausmacht. Das Ergebnis 
solcher ·Revision :ka1nn ·entweder zur Ausglei'Ch ung und Au.!lhebung der Differenzen 
filhren oder wenigstens die Wege zeigen, auf denen nach dem bisherigen Erfolge 
das Zie! erreichbar erscheint, oder es kann endlich mit der Einsicht in die Unllis
barkeit des Problems abschliessen" (E 13). 

21 UGL 12 nn. 
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stanowią one ani jego charakterystycznego założenia, ani jego właści
wych i poznawczo-wartościowych celów 22• 

c) Nauki historyczne zainteresowane są konkretnym jednostkowym 
działaniem człowieka, ale nie każdym. Powstaje' zatem pytanie, czym 
musi charakteryzować się działanie ludzkie, by mogło być przedmiotem 
historii. Odpowiedzi na to szuka Windelband analizując przednaukowe 
opowiadania: jednostka zachowuje w pamięci i opowi.ada to, co jest dla 
niej jakoś znaczące, odpowiada jej zainteresowaniom, posiada dla niej 
wartość życiową. 

Wybiórczość tych wspomnień determinowana jest nadto przez war
tości ważne nie iylko dla jednostki, ale i dla rodziny, szczepu, narodu. 
We wszystkich jednak tego typu opowiadaniach obecne są, co najmniej 
w części, czysto indywidualne ujęcia wartości, które nie mogą rościć 
pretensji do ogólnej ważności. Historia, która pragnie ująć pojęciowo 
ukształtowane, ogólnie ważne „wspomnienie" rodzaju ludzkiego, potrze
buje jednak jako swych przedsądów założeń i principium wybiórczości, 
jakiegoś systemu ogólnie ważnych wartości. Historia może otrzymać cha
rakter ogólnie ważnego poznania naukowego jedynie wtedy, gdy ujmie 
działanie ludzkie w aspekcie uświadamianych i urzeczywistnianych w plą
taninie ludzkich interesów i pragnień ogólnie ważnych wartości kulturo
wych. Dlatego historia jako nauka domaga się krytycznej teorii wartości 
kulturowych 2s. 

d) Zarysowana powyżej różnica między naukami czysto teoretycz
nymi a naukami historycznymi znajduje swój wyraz w odmienności zdań, 
którymi te nauki się posługują, mianowicie sądami (nauki czysto teore
tyczne) a osądami (nauki historyczne). Różnica między nimi jest nastę
pująca: 1. w osądzie jakiemuś określonemu przedstawieniu (podmiot) 
przypisuje się jakieś inne przedstawienie czy, mówiąc inaczej, stwierdza 
się różnego typu relacje, zdeterminowane logicznymi formami łączenia 
przedstawień, między podmiotem a orzecznikiem, między jednym a dru
gim przedstawieniem; 2. w osądzie natomiast jakiemuś przedmiotowi 
całkowicie przedstawionemu, resp. poznawczo założonemu (podmiot 
osądu) przypisuje się orzecznik os<1du, który - w niczym nie poszerzając 
poznania podmiotu - wyraża jedynie stany aprobaty lub dezaprobaty 
osądzającej świadomości w stosunku do przedstawionego przedmiotu. 
Wszystkie tego rodzaju osądzające orzeczniki mają tylko wtedy sen�, gdy 
przedstawiony przedmiot badany jest ze względu na to, czy odpowiada 
jakiemuś określonemu celowi, który zarazem stanowi kryterium war
tościowąnia dla osądzającej świadomości 24. 

2! Tamże 18, 20. 
23 Tamże 19 nn. 
,.. WPh 52 n.; E 245 n. 
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Mimo tej różnicy występującej między sądami a osądami zachodzi 
między nimi nie tylko podobieństwo takie, że wspólnie przynależą do 
grupy sądów orzecznikowych, lecz podobieństwo bardziej istotne. Sądom 
bowiem, zarówno w przednaukowym, jak i naukowym poznaniu, przy
pisuje się wartość prawdy lub fałszu. Ka.żda afirmacja lub negacja jakie
goś związku między przedstawieniami zawiera obok teoretycznej funkcji 
sądzenia również funkcję jego osądu w aspekcie prawdy. Wszystkie 
zatem sądy, z wyjątkiem tzw. sądu problematycznego (pytania), w któ
rym łączy się pewne przedstawienie, nie wypowiadając się na temat tego 
związku wartości, zawierają pewną kombinację sądu i osądu 25• Jeżeli 
tak, to zarówno dla nauk czysto teoretycznych, jak i nauk historycznych, 
ponieważ roszczą one pretensję do poznania i wiedzy o charakterze ogól
nej ważności, konieczną wydaje się teoria ogólnie ważnych wartości 
kryteriew dla wybiórczo-syntetyzującej i osądzającej świadomości. 

III. WINDELBANDA TEORIA W ARTOSCI 

Podstawowym rozróżnieniem dla Windelbanda teorii wartości jest 
rozróżnienie między tym, co j e s t, a tym, co być p o  w i n n o. Argu
mentację za koniecznością przyjęcia tego rozróżnienia i interpretację, 
szczególnie tego, co być powinno, można najogólniej scharakteryzować 
następująco: 

I. Niewątpliwie każde poznanie, dokonujące się według naturalnych, 
koniecznych praw powstawania i łączenia przedstawień, można osądzić 
jako prawdziwe. Jesteśmy jednak przekonani, że w przeciwieństwie do 
tego typu konieczności utrzymywania czegoś jako prawdziwe istnieje 
jakaś ważna dla wszystkich miara, na mocy której powinno się roz
strzygnąć, co ostatecznie jest prawdziwe, a co fałszywe. Przekonanie to 
jest niezbywalne, ponieważ il�kroć jakieś z naszych przedstawień osądza 
się jako prawdziwe, tylekroć związane jest z nim roszczenie pretensji, 
że powinno ono być osądzane jako prawdziwe nie tylko przez pas, ale 
i przez wszystkich innych. Nie jest tu istotne, czy to roszczenie pretensji 
jest uzasadnione w poszczególnych wypadkach. Podobnie przedstawia się 

u WPh 54 n. Ten dwuaspektowy charakter sądu zarysował już Kartezjusz 
w IV Medytac;i o fitozofii pierwsze;, później Fries w Nev.e KTitik I. Wyraźniej, 
na tle analizy negatywnych sądów, zagadnienie to przedstawił Sigwart (Logik I 
§ 20), Lotze (Logik s. 61), a zwłaszcza Bergmann (Reine Logik I s. 177 nn.). Od 
strony psychologicznej zwrócił uwagę nań Brentano (Psychologie I s. 266 nn.). 
Por. w. w; n d el b a n d. Beitriige zv.T Lehre 1>07l negativen UTteil. W: Strassburger 
philosophischen Abhandlungen zu ZetteTs 70. Gebv.rtstage. Freiburg i. Br. 1884; 
t e  n że. Vom System der Kategorien. W: Philosophischen Abhandlungen zv. Sig
waTts 70. GebuTtstage. Tlibingen · 1900. 
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zagadnienie osądzania w dziedzinie etycznej i estetycznej. Indywidualna 
historia oraz uwarunkowania kulturowe determinują wprawdzie, co ktoś 
w poszczególnych wypadkach osądza jako dobre, a co jako złe, co jako 
piękne, a co jako brzydkie. Jednakże każdy taki osąd związany jest 
z roszczeniem pretensji, że jest on ważny dla wszystkich i jako taki 
powinien być uznany przez wszystkich. Roszczenie pretensji do ogólnej 
ważności osądów w dziedzinie czysto poznawczej, etycznej i estetycznej, 
mimo empirycznej ich relatywności, jest sensowne jedynie wtedy, gdy 
równocześnie zakłada się możliwość ogólnie ważnego, absolutnego osą
dzania czy wartościowania 26. 

2. Możliwość ogólnie ważnego osądzania czy wartościowania należało
by odrzucić jedynie w wypadku: 1° gdyby osądy czegoś jako prawdziwe 
lub fałszywe, dobre lub złe, piękne lub brzydkie były traktowane jedy
nie jako wyraz indywidualnych, osobistych przeświadczeń i upodobań, 

2° gdyby nie istniało żadne kryterium, które powinno być uznane przez 
wszystkich jako ogólnie ważne, ostateczne, absolutne. Skoro jednak 
w dziedzinie czysto poznawczej, etycznej, estetycznej. występuje się 
z roszczeniem pretensji do ogólnej ważności osądów (logika, etyka, este
tyka), to z konieczności należy założyć istnienie pewnego kryterium, 
które powinno być uznane przez wszystkich. Z tej racji jednak, że natu

ralne i konieczne prawa rządzące procesem kształtowania i łączenia 

2G WPh 60; KGM 341; US 89-99; NN 278-317. Socjopsychologia i historia kultury 
próbują zredukować antagonizm między tym, co j e s t, a tym, co być p o  w i n n o, 
do relacji, jaka zachodzi między indywidualnym czynem a świadomością zbiorową, 
relacji, która zarówno z faktyczną, jak i normatywną świadomością jest obecna 
w każdej indywidualnej świadomości. Relacja ta, chociaż jest dostateczna dla 
psychogenetycznego i kulturowohistoryeznego wyjaśnienia empirycznych faktów, nie 

tlumaezy w peł.ni samego .a.'1ta.gonivnu czy - jak innym raizean ;-.vyraża się 
Windelband - faktu sumienia, ponieważ dokonywająca się historycznie stopniowa 
zmiana principiów wartościowania możliwa jest jedynie dzięki indywidualnym 
„odstępstwom", tzn. bardziej lub mniej znacznej emancypacji indywidualnej czy 
zbiorowej świadomości w stosunku do uprzednio istniejącego ogólnego sposobu 
wartościowania. „Odstępstwo" to znajduje swoje usprawiedliwienie nie w osobowych 
skłonnościach czy interesach jednostki, grupy, lecz dzięki odwołaniu się do jakiegoś 

wyiszego w stosun:mi do histor�nie ogólnie wa;żlne:j świadomości ,zbiorowej .prym
cyipi.um (od lud�klego praiw·a do boskiego; od (tego, .co eza'Sowe, do �ego, co wieczne; 
od tego, co konwencjonalne, do tego, co naturalne ... ). Jakkolwiek niesłuszne mogą 
być w konkretnych historycznych warunkach tego rodzaju apelacje, to jednak nie
podważalne pozostaje samo prawo ich podnoszenia, a tym samym przeświadczenie, 
że oprócz historycznych i relatywnych wartości, norm, praw, istnieją wartości, 
normy, prawa o charakterze absolutnej, ogólnej ważności. Por. H. 422; E. 392 nn.; 
WPh 48 n., 66; KGM 336-341. Relatywizm natomiast jako naukowa teoria jest 
pomyłką, ponieważ, chcąc być teorią uzasadn:iającą swe twierdzenia, milcząco za
kłada ogólnie ważny sposób ustalania faktów i ogólnie ważną wartość prawdy. 
Por. WPh 67; KGM 335 n. 
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przedstawień, motywacji, wzbudzania uczuć nie zawsze prowadzą do 
rezultatów ogólnie ważnych, kryterium ogólnie ważnego osądzania nie 
może być utożsamione z tym, co faktyczne, z tym, co jest. Kryterium 
nie można ująć przeto jako realne, lecz jako idealne, tj. takie, które 
powinno być, a jego konieczność i ogólną ważność nie jako przyczynową, 
lecz również jako idealną, tj. nie przymusu i niemożności bycia innym, 
lecz powinności i powinności bycia takim 27• 

3. Kryterium, które powinno być uznane przez wszystkich, określane 
jest przez Windelbanda jako absolutna miara, reguła, normatywne prawo, 
norma jako principium krytyki, prawo rozumu 28, przedsądy jako aksjo
maty i jako postulaty 29, aprioryczne podstawy, kategorie jako czysto 
teoretyczne podstawowe pojęcia 30, principium wybiórczości s1, przykaza
nie 32, syntetyczne sądy apriori 33. Określenia te, jakkolwiek mogą wy
dawać się niejednoznaczne, zawierają wspólny sens, który można wyra
zić kantowskim terminem a p  r i o r  y c z  n o ś ć 34• 

4. Aprioryczność nie może być jednak rozumiana - zdaniem Win
delbanda - w filozofii Kanta w sensie psychicznej uprzedniości czy 
nadrzędności . U jaśnieniu różnicy między apriorycznością a psychicznym 
priorytetem poświęca Windelband przed e  wszystkim artykuły Kritische 
und genetische Methode i Normen und Naturgesetze. 

To, czemu świadomość osądzająca przypisuje wartość prawdy, dobra, 
piękna, nie jest poza, lecz w obrębie tego, co j e s t; osąd bowiem odnosi 
się do działań ludzkich i ich rezultatów. Co więcej, sam akt osądu, według 
idealnego, ogólnie ważnego kryterium; jest aktem podmiotu, który 
j e s t 3s. Jednakże nie wszystkim działaniom ludzkim osądzająca świado
mość przypisuje wartość prawdy, dobra i piękna, a jedynie tym, które 
są zgodne z ogólnie ważną formą, regułą czy normą łączenia przedsta
wień, motywacji, wzbudzania uczuć 36• Biorąc nadto pod uwagę argu
mentację za rozróżnieniem między tym, co jest, a tym, co być powinno, 
należy stwierdzić: a) aprioryczność form, reguł, norm... nie jest i nie 
może być rozumiana w płaszczyźnie „Ursprung", tj. psychicznej uprzed
niości i nadrzędności, psychicznego - historycznie, społecznie i kultu-

t1 WPh 64 n. 
n US 91; NN 284, 286. 
„ E 12 n.; UGL 18; KGM 326 n. 
•• UGL 18 n. 
31 Tamże 20. 
8• NN 278-283, 286. 
os KGM 327. 
34 Tamże 320; E 101. 
•• NN 293; KGM 327; NN 278-292. 
ss NN 278-293. 
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rowo uwarunkowanego - priorytetu, lecz jedynie w płaszczyźnie „Be
grundung", tj. uzasadnienia czy ujawnienia koniecznych warunków ogól
nie ważnych wartości prawdy, dobra i piękna w celowej działalności czło
wieka 37; b) aprioryczność wskazuje na teleologiczną konieczność form, 
reguł, norm, tj. na bezwarunkowe uznanie ich jako ważnych, jeżeli mają 
być osiągnięte cele: w poznaniu - prawda, w chceniu - dobro, w uczu
ciu - piękno 38; c) aprioryczność, podkreślając celowy charakter form, 
reguł, norm równocześnie ujawnia, że pozostają one w stosunku do tego, 
co j e s t  jak to, co być po w i n n o. Aprioryczne formy, reguły, normy 
nie mogą być zatem rezultatem ani dedukcji, ani indukcji. Jeżeli bowiem 
za.kładane przez nie (dedukcję, indukcję) p1'ocesy myślowe i ich rezultaty 
mają posiadać charakter ogólnie ważny, to ogólnie ważne formy, reguły, 
normy już muszą być w nich obecne. To, co powinne może być jedynie 
dostrzeżone, odkr1te, wskazane jako urzeczywistniane czy urzeczywi
stnione w tym, co faktyczne, ale nie rezultatem tego, co faktyczne 39. 

5. Z powyższego wynika, że wartość nie jest związana w $posób 
konieczny z tym, co j e s t  (fa�tyczne działanie i jego rezultaty). Temu, 
co jest, przysługuje wartość o tyle, o ile obecne, urzeczywistnione jest 
w nim to, co być p o w i n n o, a co stwierdzane jest w akcie osądu. 
Jeżeli jednak akt osądu czy wartościowania ma być ogólnie ważny, abso
lutny, to z konieczności musi dokonać się ze względu na ogólne (nie
jednostkowe, niehisteryczne), absolutne (nierelatywne) kryteria (formy, 
reguły, normy). W płaszczyźnie zatem świadomości osądzającej czy war
tościującej należy wyróżnić świadomość normatywną (Normalbewusst
sein), będącą przeciwieństwem świadomości osądzającej ze względu na 
historycznie, psychicznie, społecznie uwarunkowane i przez to relatywne 
kryteria jednostkowe (świadomość jednostkowa) czy zbiorowe (świado
mość zbiorowa, społeczna) 40. 

si KGM 320, 327 n., 330, 331-339, 341; US 89 n,; NN 304, 317; WPh 46 nn., 68, 
69, 70 n.,  72. 

38 KGM 328. 
st Por. przyp. 37 i 38. 
•o E 254 n.; KGM 341; WPh 67. Windelband zazwyczaj posługuje się terminem 

„Normalbewusstsein". Termin ten można by w języku polskim oddać przez „świa
domość normalna", jak to czynią Serini i Pastuszka, ponieważ „normalny" i „nor
matywny" posiadają wspólny sens „zgodny z normą". Wydaje się jednak, pomijając 
już wieloznaczność terminu „normalny" (prawidłowy, naturalny, najczęściej spo
tykany, przeciętny, z\vykly, zdrowy psychicznie, będący w pełni władz umysłowych, 
nie będący kaleką), że Windelband termin „Normalbewusstsein" nie tyle rozumie 
w sensie „być zgodnym z normą; być takim, jakim powinno się być", lecz raczej 
w sensie „ustalający normy, reguły, wzory, kryteria", którym powinny odpowiadać 
działania i ich rezultaty, jeżeli ma im przysługiwać wartość prawdy, dobra i piękna. 
Z tych racji termin ,,Normalbewusstscin" tlu.maczy się przez „normatywna świa

domość". 
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Wyróżnienie jednak w płaszczyźnie ludzkiej świadomości osądzającej 
świadomości normatywnej i jej postulowanie spotyka się z zarzutem 
absolutyzowania historycznej aksjologicznej świadomości. Wydaje się, że 
zarzut ten nie jest pozbawiony słusznych racji, ponieważ: l 0 historyczna, 
empiryczna, indywidualna świadomość jest jedyną, gdzie zostaje i może 
być uświadomiona - o różnym stopniu intensywności - normatywna 
Ś\viadomość 0; 2° psychologiczna konieczność sprawia, że to, co zostało 
wytworzone w indywidualnej świadomości jako świadomość aksjolo
giczna, wydaje się być - na mocy jakiejś bezpośredniej ewidencji -
świadomością normatywną; 3° historia ludzka zna, zwłaszcza w dziedzi
nie etyki i estetyki, tego rodzaju absolutyzacje określonej świadomości 
aksjologicznej 42• 

Powyższe, zazwyczaj przytaczane racje, są jednak pozorne. Opierają 
się na przeświadczeniu, że odkrycie czy uświadomienie tego, co powinno 
być uznane za ogólnie ważne, jest jednoznaczne z odczuciem oczywistości, 
upewniające subiektywnie jednostkę, że ma do czynienia z mniemaniem, 
które jest wspólne dla niej i innych 43. Postulowanie normatywnej świa
domości nie opiera się na tego rodzaju „porównawczej oczywistości", 
ponieważ nie jest wynikiem porównawczej indukcji, dokonywanej 
w trakcie socjopsychologicznych badań, lecz rezultatem teleologicznych 
dociekań nad koniecznymi warunkami ogólnie ważnych osądów 44. 

Co innego, gdyby zapytać o moment odkrycia czy rozbudzenia nor
matywnej świadomości w życiu jednostki u. Najprawdopodobniej doko
nuje się to etapowo: a) z chwilą, gdy indywidualnej świadomości aksjo
logicznej zostanie przeciwstawiona świadomość aksjologiczna zbiorowa 
(rodziny, szczepu, narodu) i jednostka uzna, dostrzegłszy względny cha
rakter indywidualnych kryteriów wart-0ściowania, naturalną i samo
zrozumiałą konieczność podporządkowania się świadomości zbiorowej; 
b) z chwilą dostrzeżenia historycznego, względnego charakteru kryteriów 
wartościowania świadomości zbiorowej. Odrzucenie kryterium wartościo
wania zbiorowej świadomości jako ogólnie, absolutnie ważnego, prowadzi 
(przy zachowaniu roszczenia pretensji do ogólnie ważnych wartościowań) 
do odkrycia idealnego, absolutnego kryterium wartościowania i jej kore
latu świadomości normatywnej '6• 

41 KGM 347; NN 299-306, 317; WPh 67 n., 45-47. 
"KGM 343 n.° 
'3 Tamże. 
44 Tamże. 
•1G US 89, 93, 97. Chodzi tu o metodę majeutyczną Sokratesa, teorię anamnezy 

.Platona. 
•G WPh 70. Historyczny rCY.awój ducha ipozwala się stąd p<>kak:tować pod tak.im 

aspektem, że w nim - w związku z opracowywaniem poszczególnych problemów -
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Uświadomienie czy rozbudzenie normatywnej świadomości czy do
strzeżenie ponadindywidualnych i ponadz:biorowych ogólnie ważnych kry
teriów wartościowania w zakresie prawdy, dobra i piękna nie jest równo
znaczne z koniecznością realizowania tych wartości. Duch ludzki nie 
jest bowiem identyczny z normatywną świadomością, podlegając prawom 
naturalne-koniecznych działań, nie zawsze dochodzi do rezultatów, w któ
rych urzeczywistniona jest normatywna ważność 47 . 

Rozbudzona normatywna świadomość pozwala jednak pytać o war
tości ogólnie ważne, poszukiwać ich w intersubiektywnym dialogu. 
Chodzi o intersubiektywny dialog, ponieważ ogólnie ważne wartości mogą 
być poszukiwane jedynie wtedy, gdy jednostki mimo swych indywidual
nych, historycznie, psychicznie, społecznie, gospodarczo, politycznie i re
ligijnie uwarunkowanych mniemań, zwracają się do tego, co wszystkie 
poznają i uznają, a co narzuca się im ze swego rodzaju przymusem, 
koniecznością, jeżeli .zespół przedstawień, motywacjl oraz reguł wzbu
dzania przeżyć estetycznych mają posiadać charakter ogólnie ważny 48. 

6. Chociaż normatywna świadomość różnie kształtuje się w poszcze
gólnych dziedzinach 49, to sumę jej elementów (które ogólnie można by 
określić pierwszymi prawami działalności poznawczej, etycznej i este
tycznej, a które Kant określa jako Anschauungen, Begriffe, Grundsatze, 

objawia się normatywna świadomość, że duch ludzki w postępującym procesie 
przedstawia coraz głębsze i pełniejsze ujęcie normatywnej świadomości. W ten 

sposób można również ująć historię filozofii. Ideę przedstawienia tak pojętej 

historii filozofii powziął Windelband w r. 1884 (tamże 71 n., 72 przyp. 1), którą 

zrealizował w Geschichte der Philosophie. Rozwoju ludzkiego ducha nie rozumie 

jednak po heglowsku jako tajemniczą samorealizację się idei, lecz empiryczną 

ludzką świadomość pojmuje jako jedyną realność, w której - dzięki jej histo

rycznemu rozwojowi - objawiają się czy są odkrywane idee jako determinujące 

i sprawcze sily. Por. tamże 72. 

41 Tamże 70. • 
•8 US 89-101; WPh 72-76, 77. 

•9 W dziedzinie estetycznej znaczenie norm wyczerpuje się w funkcji retro
spekcyjnego osądu własnych i cudzych działań i jego rezultatów. Istota estetycz

nego oglądu, jak i artystycznej twórczości tkwi w bezpośredniości i nierefleksyjności. 

Nie można programować ani estetycznych odczuć, ani artystycznej twórczości, cho
ciaż estetyczne normy muszą ujawnić się zarówno w spontanicznym odczuciu este
tycznym, jak i artystycznej twórczości. Wartość natomiast logicznych i etycznych 
norm nie może wyczerpywać się w funkcji retrospekcyjnego osądu, lecz powinny 
stać się one świadomą, determinującą silą i są takimi, w większym lub mniej
szym stopniu, o ile tylko zostaną uświadomione. $wiadomość normy wprowadza 
bowiem odczucie powinności kształtowania według niej rzeczywistego procesu myśle

nia i chcenia. Z bezpośrednią ewidencją uświadomionej normy łączy się psychiczna 

potr.reba jej naśladowarua, reali-zowania. iPor. NN 302-300; KOM 3'4-'ł Il!. 
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Ideen, Maximen, Regeln itd.) 50, można nazwać, nie odchodząc przy tym 
od sensu, jaki nadaje się temu terminowi w języku potocznym, r o  z u
rn e m  si. Normatywna świadomość byłaby zatem rozumem, o ile ten 
posługuje się pierwszymi prawami, które - chociaż również realizują się 
w poszczególnych dziedzinach działalności ludzkiej - są nieodzowne, jeżeli 
tylko działalność ta rości pretensje do ogólnej ważności, jeżeli w niej 
mają się pojawić czy być jej rezultatem wartości prawdy, dobra, piękna. 
Owe pierwsze prawa rozumu z tej racji, że są i ostatecz.nymi kryteriami 
wartościowania, należy rozumieć również jako absolutne wartości, wszyst
ko inne zaś jest wartościowe jedynie w takiej mierze, w jakiej urzeczy
wistnia owe kryteria s2. 

7. Wyróżnienie świadomości normatywnej jako koniecznego korelatu 
absolutnych wartościowań i absolutnych wartości nie oznacza jej meta
fizycznego hypostazowania. Jest ona postulowanym teleologicznym idea
łem, uświadamianym w trakcie ludzkich działań i częściowo przez nie 
realizowanym. Przeświadczenie natomiast o jej realnej transcendencji 
w stosunku do ludzkiej świadomości, może być sprawą osobistych prze
konań, ale nie przedmiotem naukowego poznania 53 . 

Podsumowując ogólne przedstawienie rozumienia filozofii przez Win
delbanda i najważniejszych jej problemów, należy stwierdzić: 

a) Windelband ujmuje filozofię jako teorię wiedzy czy metafizykę 
wiedzy. Nie chodzi jednak o teorię wyjaśniającą genetycznie (w płasz
czyźnie indywidualnej i społecznej) poznanie naukowe (jest to zadanie 
psychologii i historii kultury 54), lecz o teorię, która analizuje elementy 
nauki (sądy-zdania) w aspekcie ogólnej ważności (nie faktycznej a po
winnościowej) wartości prawdy, dobra i piękna. 

b) Właściwym przedmiotem tak rozumianej teorii nauki nie są JUZ 
przeto sądy, lecz osądy, poddane analizie krytycznej, poszukującej odpo
wiedzi na pytania: 1° czy istnieje nauka (myślenie), moralność (chcenie 
i działanie), sztuka (twórczość i kontemplacja), którym można by przy-

50 WPh 68 n; KGM 345. 
" NN 306, 308, 317; WPh 69; KGM 339; US 91, 97, 99; E 12. Windelband 

rezygnuje z terminu „rozum" (Vernunft) tylko z racji jego wieloznaczności w lite
raturze niemieckiej. Por. WPh 70. 

„ Windelband omawiając problematykę teoriopoznawczą mówi i·ównież - zgod
nie z terminologią Kanta - o Bewusslsein iiberhaupt jako systemie pierwszych 
zasad myślenia (Grundsatze der Vernunft), a bądącef korelatem Ding-an-sich. Ze 
względu jednak na a."ksjologi"OZlllą in'terpre!tację pierws<iych zasad świad<>mość ta 
została przeinterpretowana na Normalbewusstsein jako system pierwszych zasad 
wartościowania i korelat Wert-an-sicb. Por. NN 67 n., E 213, 226 n., 255. 

" KGM 329; WPh 77; US 91, 97; E 255. 
u WPh 24-42, 45-47, 55-58. 
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pisać ogólną, konieczną, absolutną wartość prawdy, dobra, piękna 55; 
2° jakie nieodzowne warunki powinny spełniać działania ludzkie i ich 
wytwory, by można było im przypisać ogólnie ważną, absolutną wartość 
prawdy, dobra, piękna sa; 3° jakimi. nieodzownymi postulatami związany 
jest ogólnie ważny, absolutny osąd? 

c) Filozofię tę można określić jako naukę o pryncypiach absolutnego 
wartościowania. Z tej racji, że podstawowym założeniem tego typu war
tościowania jest świadomość normatywna, można również nazwać ją 
krytyczną nauką o normatywnej świadomości czy krytyczną nauką o ro
zumie teoretycznym i praktycznym, czy wreszcie krytyczną nauką o ogól
nie ważnych wartościach s1. 

IV. WINDELBANDA INTERPRETACJA FAKTU RELIGII 

W ramach tak rozumianej filozofii można w sposób łatwy i prosty 
określić - stwierdza Windelband na po-czątku Das Heiiige - problem, 
metodę, cele filozofii religii. Chodziłoby bowiem jedynie o wskazanie 
pozycji, jaką religia zajmuje w celowym związku funkcji rozumnej 
świadomości, o ujaśnienie wielorakich przejawów religii oraz określenie 
jej wartości ss. 

Dziedzina prawdy, dobra i piękna wyczerpuje jednakże - jak wyka
zały dotychczasowe analizy - zakres psychicznych funkcji ludzkich, 
zakres ludzkiej działalności wartościującej i odpowiednio zakres wartości 
absolutnie ważnych, a więc i zakres świadomości normatywnej se. Jeżeli 
mimo to mówi się o dziedzinie religijnych wartości, które określa się 
wspólną nazwą ś w  i ę t e, to jedynie na tej podstawie, że wartości 
prawdy, dobra, piękna przybierają religijną formę (religijne formy 

asercji, religijne motywy chcenia i działania, religijne - różnego ro
dzaju - uczucia 60) dzięki odniesieniu ich do jakiejś będącej ponad świa
tem, ponadempirycznej, ponadzmysłowej rzeczywistości. Ten moment 
„zakotwiczenia" świeck.ieh wartości w ponadempirycznej rzeczywistości 
jest przeto fundamentalnym i i�.totnym dla świadomości religijnej 61. 

W związku z tym można scharakteryzować bliżej podstawowe pytania 

SS Tamże 55, 45-48, 56-58, 68; KGM. 
5G WPh 45-48, 55-68; KGM. 
„ WPh 49, 68, 69, 63 n.; E 8, 22. 

as H 414. 

50 H 418; E 390 n„ 392. 

•• E 391, 396-399. Na tym właśnie polega uniwersalistyczny charakter religii 

błędem byłoby interpretowanie jej w ramach tylko jednej z dyscyplin filozoficz
nych: logiki, etyki, estetyki. 

61 H 424; E 391 n. 



40 PAWEL P ACHCIAREK 

krytycznej filozofii religii Windelbanda następująco: 1. Jakie są konieczne 
warunki czy racje odnoszenia wartości prawdy, dobra, piękna do ponad
empirycznej rzeczywistości? 2. Czym tłumaczy się uniwersalistyczny cha
rakter religii, tj. fakt, że religia przenika zarówno wewnęti·zną, jak 
i zewnętrzną sferę życia? 3. Jaka jest wartość religii w aspekcie 
prawdy 62? 

1. Odnoszenie wartości prawdy, dobra, piękna do ponadempirycznej 
rzeczywistości nie może być uzasadniane treściową kwalifikacją poszcze
gólnych wartości, ponieważ przedmiotem świadomości religijnej nie są 
treści świadomości poznawczej, etycznej, estetycznej, lecz coś, co jest 
ponad nimi, co je transcenduje. Ponieważ jednak poza wartościami 
prawdy, dobra, piękna nie ma już innych - zdaniem Windelbanda -
wartości absolutnie ważnych, uzasadnienia świadomości religijnej, o ile 
ta miałaby posiadać charakter intersubiektywnej sensowności, należy po
szukiwać w podstawowym odniesieniu poszczególnych wartości do tego, 
co nadaje im charakter czy pozwala im wystąpić z roszczeniem pretensji 
do ogólnej ważności. Dlatego też punktem wyjścia, a zarazem podsta
wową racją i faktem religijnym Windelbanda teorii religii jest anty
nomia świadomości ludzkiej, która jest wyrazem przeciwstawienia za
chodzącego między tym, co j e s t, a tym, co być p o w i n n o; między 
tym, co psychologicznie-socjologicznie-historycznie rzeczywiste, a tym, 
co normatywne; między tym, co realne, a tym, co idealne; między tym, 
co czasowo, a tym, co jest bezczasowo ważne 63. Antagonizm ten, mający 
miejsce w świadomości 1 u d z  k i  e j (fakt ludzki), będący - uświado
mionym lub nie uświadomionym - koniecznym założeniem absolutnych 
wartości prawdy, dobra i piękna (fakt konieczny), nie może równocześnie 
zadowalająco i ostatecznie być ugruntowanym dzięki ujawnieniu gospo
darczych, politycznych, psychologicznych, socjologicznych uwarunkowań 
tego, co j e s t  (fakt nieredukowalny), ponieważ drugi człon tej relacji 
„to, co być p o  w i n n o" (mimo że częściowo może i niekiedy faktycznie 
zostaje zrealizowany) zawsze pozostaje w opozycji „do" i nie jest „z" tego, 
co jest. Windelband mówi o niemożności ani całkowitego uzgodnienia, 
ani całkowitego zniesienia antynomii ludzkiej świadomości 64_ 

" Przedmiotem natomiast historii i psycbologii religii jest prześledzenie po

szczególnych etapów, które prowadzą do takiego spotęgowania podstawowych spo
sobów wartościowania (E 392) oraz badanie poszczególnych historycznych form, 
które przyjmuje ponadempiryczna rzeczy\vistość w odczuciu, przedstawieniu, chceniu 

i d:tia!aniu religijnym (E 399, 396). 

68 H 416 n., 424. 
•• H 418, 424. Naleia!oby tu ponowić argumentację Windelbanda o niedostatecz

ności socjopsychologicznej i kullurowohistorycznej interpretacji faktu zdwojenia 

ludzkiej świadomości (por. przyp. 26). Zdwojenie ludzkiej świadomości nie jest 
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Jeżeli zdwojenie ludzkiej świadomości rozpatrywane jako zjawisko 
społeczne (krytyka indywidualnego czynu przez świadomość zbiorową) 
domaga się realności społecznego, wspólnego życia, to antynomia -
zdwojenie ludzkiej świadomości wynikające z uświadomienia absolutnych 
kryteriów wartościowania (fakt uzasadniający się postępem kultury) -
domaga się jeszcze głębszego życia wspólnego. Odsłania się w niej jakaś 
duchowa racja, jakiś ponaddoświadczalny związek osobowości, który 
w stosunku do świadomości społecznej zbiorowej ma się tak jak to, co 
l::yć p o  w i n n o, do tego, co faktycznie jest ważne. W tym sensie anty
nomia-zdwojenie ludzkiej świadomości zakłada metafizyczną r e  a I
n o ś ć  świadomości normatywnej. Normatywna świadomość jest tym -
jeżeli tylko uświadomimy sobie ważność absolutnych wartości - co rze
czywiste i najpewniejsze, a zarazem transcendentne w naszym przeżyciu. 
Właśnie w tym sensie normatywna świadomość jest tym, co ś w i ę t e es. 
To, co święte, jest więc normatywną świadomością prawdy, dobra, piękna, 
która przeżyta jest jako transcendentna rzeczywistość. Treściowo zaś 
należy określić to, co święte, jako wspólność czy jedność norm, które 
opanowują logiczne, etyczne i estetyczne życie, a które stają się świę
tymi dzięki temu, że nie mogą być zredukowane ani cio poziom:i pro
duktów poszczególnych dziedzin życia duchowego, ani wytworów empi
rycznej świadomości społecznej, lecz objawiają się jako treściowa 
określona wartość jakiejś wyższej rozumności, w której wolno nam ucze
stniczyć 66. Jeżeli normatywną świadomość przeżytą jako realna nazwie 
się boskością, to należy stwierdzić, że boskość (Bóg) jest dana wraz z fak
tem „zdwojonej świadomości" i jest tak realna jak ten fakt. Zycie zatem 
w płaszczyźnie aksjologicznej, które jest świadome tego związku, po
winno się nazywać życiem człowieka w Bogu, życiem transcendentnym, 
religią 67• 

Windelband przyznaje, że taki tok argumentacji, domagający się meta
fizycznego zapodmiotowania normatywnej świadomości czy p o s t  u I u-

czymś chara,'<'terysLycznym ·tylko :ct·la i·ndywiduaJ.nej świadoc:ności etyamej, Iem rów
nież i .przeae wszystik.im dla JntersubiektywJJej świadomości logi<:rlnej, ety=ej i este
tycimej. Por. H 4119-423; E 3<J2-394; 1NN. 

15 H 423, 424. To była idea, na podstawie której św. Augustyn z rozróżnienia 
między prawdą a 1a:Iszem wskazywał na realność najwyższej prawdy, a Kartezjusz 
ze stopni doskonałości i niedoskonałości, za pomocą których osądzamy siebie 

i innych, argumentował za realnością ens perfectissimum. To była również zasad
nicza idea nauki Platona o anamnezie, zakładająca wiarę w ponadludzką i ponad
empiryczną realność normy i ideału, przeświadczenie, że norma rozumu, chociaż 
nic jest ludzkim wynalazkiem, nie jest również czymś iluzorycznym, lecz wartością 
ugruntowaną w ostatecznych pokładach rzeczywistości. Por. H 423; E 392-394. 

„ H 424. 
" Tamże 424; E 394. 
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j ą c y  je, nie jest jeszcze dowodem e m p i  r y c z  n y  m, jednakże odrzu
cenie tego postulatu byłoby równoznaczne z odrzuceniem wartości ponad
indywidualnych czy wartości, które nie wykazywałyby historycznej 
relatywności. Z tej racji postulat metafizycznego ugruntowania norma
tywnej świadomości posiada nie tylko charakter i wartość jakiegoś prze
konania czy wiary, które równie dobrze mogłyby być mniemaniem czy 
iluzją, lecz okazuje się nieodzownym; jest - jak twierdzi Kant - faktem 
czystego rozumu 6s. Windelband w sposób szczególny zajął się tym za
gadnieniem w artykule: Vber die gegenwćirtige Lage und Aufgabe 
der Philosophie, omawiając zarzut skierowany przeciw aksjologicznemu 
rozumieniu historii. Mianowicie przeciw temu ujęciu wysunięto zarzut, 
że dokonuje się w nim nieuprawomocnionego zhumanizowania obrazu 
świata. Z punktu widzenia bowiem teoretycznych rozważań łatwo wy
kazać ograniczone znaczenie człowieka wraz z wszystkimi jego uczu
ciami, chceniami i wszystkimi odczuwanymi przezeń wartościami: ludz
kość - o względnie niezbyt długowiecznej historii swego istnienia, 
bezsilna wobec kosmicznych kataklizmów, zagubiona w bezkresnym uni
wersum - rości pretensje do potraktowania siebie jako wyjątku, prze
kładając wartości swego małego życia na wewnętrzną istotę niezmierzo
nej całości. Jednakże pojęcie uniwersum, które leży u podstaw tego 
zarzutu, nie może być potraktowane jako pierwotna, samozrozumiała 
dana, lecz raczej jako wytwór pojęciowego, racjonalnego poznania. 
I jeżeli na gruncie tego poznania twierdzimy, że jesteśmy usytuowani 
w niezmierzonym konteście cielesnego bytu, to jednocześnie przeżywamy, 
wypracowując i realizując nasze życiowe ideały, usytuowanie w innym, 
d u  c h o  w y  m kontekście, który równie jest niezmierzony i równie da

leko sięga poza naszą empiryczną egzystencję jak ów fizyczny kontekst. 

Skoro zatem porządkowi i prawidłowości, które tzw. czyste (nieaksjolo
giczne) badanie jest w stanie wydobyć z zamętu naszych spostrzeżeń, 

przypisujemy realną, tj. będącą poza czystymi formami naszego intelektu, 
ważność, dlaczego należałoby wzbraniać się przed wiarą, że owe ogólne 
wartości, które ujawniają się w naszej historii, przynależą do realności 

będącej poza ograniczonymi formami bycia człowieka? Aksjologiczne uję

cie świata, zaspokajające metafizyczne potrzeby człowieka posiada takie 
samo prawo jak ·przyrodoznawcze, nieaksjologiczne. Wobec tego prze

żywane w religijnej świadomości metafizyczne ugruntowanie w poza

ludzkim podmiocie normatywnej świadomości jako korelatu absolutnych 

wartości wydaje się w tej samej mierze usprawiedliwione jak przeżywa
nie uniwersum. 

GS E 395. 
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Przeżywane realne i transcendentne w stosunku do podmiotu ludz
kiego zapodmiotowanie normatywnej świadomości jest nadto próbą ·prze
zwyciężenia danego bezpośrednio i artykułowanego w teorii dualizmu 
nieaksjologicznego i aksjologicznego porządku świata. Dualizm ten fun

dujący się ostatecznie na przeciwieństwie tego, co j e s  t, w stosunku 

do tego, co być p o w i n n o, przezwycięża religijna świadomość w ten 
sposób, że przeżywa jakó realną j e d n o ś ć  tego, co jest i tego, co być 
powinno. Problem jedności nie jest specyficzny i niejako zarezerwowany 
dla świadomości religijnej. Jedność stanowi bowiem również ostateczny 
problem czysto teoretycznych zainteresowań człowieka, poszukującego 
ostatecznej racji wszelkiej rzeczywistości i ludzkiego osobowego życia 69. 
W ten sposób uczynienie przedmiotem filozoficznych analiz faktu religii 
okazuje się podjęciem nie fikcyjnego, lecz całkowicie realnego i filozo
ficznego problemu 10. 

2) W przedstawieniu uniwersalistycznego charakteru religii Windel
band kieruje się metodycznym kryterium: mniej określone - bardziej 
określone, zdeterminowane 11. 

a) T r  a n s c e n  d e  n t n e o d c  z u c i e. Windelband przyznaje słusz
ność Schleiermacherowi w określeniu podstawowego religijnego odczucia 
jako „odczucia całkowitej zależności", które jest zarazem podstawowym 
i nieredukowalnym faktem religijnego życia 12. 

Żródeł „odczucia całkowitej zależności" upatruje Windelband w prze
życiach uniwersum, samotności w obliczu majestatu przyrody, ciszy, 
panicznego lęku, widoku morza, rozgwieżdżonego nieba, dramatu dziejów 
ludzkości. Charakterystykę tych przeżyć ogranicza do ujawnienia· takich 
momentów, jak odczucia, że jest się „zawładniętym", „w sposób nie
zależny od swojej woli określ anym", „ujętym" czy „zamkniętym" przez 
coś, co przekracza całość ludzkich doświadczeń, co jest niepojęte, co może 
budzić bądź pełne wdzięczności zaufanie, bądź trwożliwy lęk 73. Tego 
rodzaju przeżycia wydają się jednak obce w ramach Windelbanda teorii 
religii. Nowego i swoiście Windelbandowskiego zabarwienia nabiera cha
rakterystyka „odczucia całkowitej zależności" dopiero dzięki odwołaniu 
się do pojęcia normatywnej świadomości. Uświadomienie stosunku nor
matywnej świadomości do indywidualnego życia decyduje o wyraźniej
szym kształtowaniu się osobowego odczucia zależności od transcendencji. 
Odpoznanie bowiem niewierności wobec normy ujawnia się jako odczucie 

" UGL 21 nn. 

1• E 395. 

11 H 425. 

n Tamże 425, 427; E 399. 
'* H 425-427. 
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niemocy, najgłębszej potrzeby wyzwolenia, jako skrucha, żal i pokuta, 
a równocześnie w tych momentach złamania naszej „samowystarczalnej" 
dumy doświadcza się pierwszego przebudzenia się w nas normatywnej 
świadomości. Przeżywane jest to jako objawienie, jako coś, co dokonuje 
się w nas bez naszego współudziału i jest niejako cudem, łaską, darem. 
To samo, co nas czyni małymi, ujawnia naszą niedoskonałość, okazuje 
się mocne i wyzwala, ponieważ pozwala przekroczyć nam własną ogra
niczoność i odczuć jedność z tym, co wyższe; normy stają się dla nas 
motywami, dobrem, naszą najlepszą cząstką. Swiadomość tego jest po
nownym narodzeniem, zbawieniem człowieka, wyniesieniem go do tego, 
co wieczne. Kto nie posiada, kto nie zna tego odczucia „z!amania". i za
razem „wyniesienia", ten rzeczywiście nie jest religijny H 

b) T r  a n s c e n  d e  n t n e p r z e  d s t  a w i e  n i e. Religijne odczucie 
całkowitej zależności nie odsłania jednak przedmiotowej treści tego, od 
czego czujemy się zależni. Ujawnia co najwyżej jego tajemniczość 
i inność. Owa tajemniczość i inność stanowi z jednej strony silny bodziec 
psychiczny do podjęcia próby bliższego scharakteryzowania przedmiotu 
transcendentnego odczucia, z drugiej jednak strony z góry skazuje ową 
próbę na niepowodzenie albo zaledwie częściowy sukces; ma być bowiem 
nazwane to, co tajemnicze, inne w stosunku do tego, co codzienne, Judz
kie. W ten sposób transcendentne odczucie rozwija w sposób niejako ko
nieczny transcendentne przedstawienie, stawiając równocześnie przed nim 
niewykonalne zadanie : to, co nieokreślone. ma być ok·reślone, to, co nie
wypowiedzialne, ma być wypowiedziane, to, co nieujmowalne, ma być 
ujęte. Stąd czymś charakterystycznym dla religijnej świadomości jest nie
odpowiedniość między pierwotnym religijnym odczuciem a determinacją 
jego przedmiotu. I dlatego też moment tajemnicy okazuje się czymś istot
nym i ·niezbywalnym w religii 1s. 

Zachodząca tu nieproporcjonalność między religijnym odczuciem 
a próbą jego przedmiotowej interpretacji jest powodem różnorodności 
pozytywnych religii, które nie są niczym innym jak wyrazem podejmo
wania tego nierozwiązywalnego zadania w różnych historycznych uwa
runkowaniach. Stąd też do każdej pozytywnej, historycznej religii przy
należy transcendentne przedstawienie, które rości pretensję nie tylko 
do bycia wiarą (pistis), lecz również pragnie być wiedzą (gnosis), usiłując: 
1. ująć świadomość normatywną w jej totalności, mimo że tylko częścio
wo dostępna jest ludzkiej świadomości, 2. poinformować o istocie jej 
transcendentnej ważności, tzn. o rodzaju jej metafizycznej realności. 
Ponieważ zaś niemożliwe okazuje się tu poznanie o ogólnej ważności, 

14 Tamże 426 n. 
1� Tamże 428; E 406. 
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jest miejsce na mit, a w zorganizowanych formach religijnych na 
dogmat ;6. 

Mitologiczno- i dogmatyczno-religijna świadomość są jednak w swej 
próbie określenia tego, co nieokreślone, ogarnięcia tego, co nieskończone 
bliskie świadomości metafizycznej n Religijna świadomość pokrewną 
metafizycznej tendencję może realizować - zgodnie z naturą swego 
właściwego przedmiotu ś w  i ę t e - w dwojaki sposób: l .  przez ekstra
polację tego, co s!<ończone, w kierunku tego, co nieskończone (znajdu.

je 
to wyraz w f o r m i  e przedstawień religijnych); 2. przez zredukowanie 
tego, co nieskończone, do tego, co skończone (znajduje to wyraz 
w t r e ś c i  przedstawień religijnych). Pierwszy sposób zachodzi głównie 
w oparciu o dwie konstytutywne kategorie naszego przedstawiania 
świata: s u b s t a  n c j i i p r z y c z y n  o w o ś c i .  Windelband posługu
jąc się kategorią substancji (sąd i pojęcie o stałym związku doświadczal
nych, skończonych określonych treści, które jako właściwości tkwią 
wspólnie w jakiejś rzeczy 78) i kategorią przyczynowości (sąd i pojęcie 
o związku między różnymi stanami tego, co rzeczywiste, na mocy którego 
jedne następują w czasie po drugich według określonych ogólnych reguł: 
wszystko to, co empiryczne, jest przyczyną tylko w relacji do swego 
skutku, skutkiem jedynie w relacji do swej przyczyny 79), ujawnia pewne 

1G H 428 n.; E 400 n. W E Windelband wypowiada się bliiej na temat tego, 
że przedstawienia religijne nie mogą być potraktowane jako ogólnie ważne, mimo 
że poznanie religijne faktycznie występuje - zwłaszcza w swych zinstytucjonali
zowanych formach - z taką pretensją. Poznanie bowiem - zdaniem Windel
banda - posiada charakter dowodliwości jedynie wtedy, gdy ogranicza się do 
tego, co empiryczne. Poznanie religijne traci taki charakter z chwilą, gdy wy
powiada się o tym, co ponadempiryczne. Religijne poznanie posługuje się zatem 
mitem, któremu też przynależy inny rodzaj asercji. Mit jednak nie może się takie 
stać przedmiotem racjonalnej krytyki, o ile tylko nie chce być niczym innym jak 
wyrazem religijnego odczucia, które będąc osobowym przeżyciem odniesienia czło
wieka do tego, co niepoznawalne, z konieczności zawiera w sobie znamię irracjo
nalności. Por. E 401 n. 

" Ze względu na ten moment poznanie religijne może być przedmiotem krytyki 
typu kantowskiego, ponieważ i tu chodzi o idee, które z absolutną koniecznością 
są zadane, a nie dane. Por. H 429; E 401 n. 

78 „Die Kategorie der Substanz bedeutet in ihrer empirisch berechtigten Anwen
dung Urteil und Begriff von der konstanten Zusammengehorigkeit endlicher, be
stimmter Erfahrungsinhalte, welche ais Eigenschaften gemeinsem einem Dinge 
inharicren" (H 430). 

19 „Kausalitat in ihrer empirisch brauchbaren Bedeutung ist Urteil und Begriff 
von der Zusammengehorigkeit verschiedenen Zustande des Wirklichen, wodurch 
die eine;i den anderen nach bestimmten allgemeinen Regeln in der Zeit folgen: 
alles Elm:pirische ist UI'Sache nur in Bezug am seine Wir.kung, Wi.r>k:ung nur in 8€<rug 
auf seine Ursache" (tamie 431). 
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antynomie, w których wikła się religijne poznanie czy przedstawienie. 
Z pojęciem substancji wiąże się antynomia: theos apoios-ens realissimum 
et perfectissimum so, natomiast z pojęciem przyczynowości: postulowanie 
przyczyny, która byłaby tylko przyczyną a nie skutkiem, a więc postu
lowanie substancji, której absolutną (nierelacyjną) przyczynowość na
zywa się wszechmocą si oraz posługiwanie się nierelacyjnym pojęciem 
czasu i przestrzeni, co prowadzi do prawie zamiennego posługiwania się 
terminami: wszędzie - nigdzie, zawsze - nigdy s2. Drugi sposób reali
zowania metafizycznych tendencji religijnej świadomości przez zreduko
wanie, czyli treściowe określenie, tego, co nieskończone, dzięki temu, co 
�kończone, powoduje, że w pozytywnych religiach nieodzownie pojawia 
się moment antropomorfizmu. Transcendentne odczucie „mówi" o tym, 
że człowiek wchodzi w jakąś bliżej nieokreśloną duchową wspólnotę 
życia z tym, co nieskończone. Wspólnota duchowa empirycznie doświad
czana jest jako relacja osoby do osoby i w związku z tym przedmiot 
religijnego odczucia z konieczności przedstawiany jest jako osoba; tym 

samym jednak nieunikniony wydaje się antropomorfizm. Windelband, 
posługując się pojęciem osoby jako „ja" w najwyższym stopniu w sobie 
„zamkniętym" i „ograniczonym" 83, wskazuje na tkwiącą w religijnym 
przedstawieniu przedmiotu transcendentnego odczucia jako osoby anty
nomię: to, co ponadempiryczne, to, co nieskończone, jest samo w sobie 
czymś również ponadosobowym 84, a mimo to ze względu na przeżycie 
duchowej wspólnoty życia jako relacji osoby do osoby powinno być 
przedstawione jako osobowe ss

. 
Wydawałoby się, że ostatnia antynomia jest przezwyciężalna, wówczas 

gdy za kryterium konstruowania przedmiotu religijnego odczucia weźmie 
się nie to, co j e s t, ale to, co być p o w i n n o. Wtedy treść boskiej 

80 Tamże 430. Historycznymi wyrazami tej antynomii jest „byt" eleatów, „nega
tywna teologia" aleksandryjczyków i zaleina od niej mistyka, „substancja" Spinozy, 
„to, co absolutne" Schellinga. Ta forma przedstawiania jest również właściwa pan
teizmowi a odpowiada jej ontologiczny dowód na istnienie Boga. Por. E. 420 n. 

s1 H 43:1. Kategoria >ta jest wlaściwa <kosmo1ogio:mlym dowod()ln na .i.sinienie 
Boga a odpowiada im deistyczna forma przedstawieniowa. Por. E 421-423. Również 
pojęcie „stworzenia" i „cudu" są wynikiem przeinterpretowania kategorii przyczy
nowości. Por. H 431. 

"' Tamże 431. 
„ „Personlichkeit ist erfahrungsmiissig ais bestimmt und endlich gegeben, ja 

sie ist der hochste Typus des in sich Geschlossenen und Begrenzten" (tamże 432). 
s. Windelband używa tu terminu „das Uberpersonliche", który w kontekście 

można by również tłumaczyć jako „nie-osobowe" (tamże 432). 
•• neligijna świadomość wikła się tu w nierozwiązalną antynomię. Historyczne 

próby jej rozwiązania, np. 'VÓtJO•� vOtJOtOO> czy jakaś na wzór empirycznej świado
mości syntetyczno-funkcjona!na jedność przedstawień, chcenia, uczuć, są niezado
walające. Por. tamże. 
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konieczny prowadzi do pewnych przesunięć i przekształceń sposobów 
wartościowania przez człowieka. Owe przewartościowanie wartości może 
wyrazić się w dwóch antagonistycznych tendencjach w zależności od 
tego, czy w religijnym przedstawieniu zaakcentowane zostanie oddziele-. 
nie tego, co boskie, święte od tego, co świeckie, czy te:i. ich wzajemne 
przenikanie się czy nawet współ egzystencja 90_ W pierwszym wypadku 
dokonuje się dewaluacja tego, co świeckie, a w ostatecznych konsekwen
cjach jego relatywizacja czy nawet negacja. Znajduje to wyraz w mo
ralnych ideałach: ucieczki od świata, samounicestwienia się, absolutnego 
mistycznego oddania się. Z taką postawą związane jest niebezpieczeństwo 
nie tylko obojętności względem indywidualnych, faktycznie relatywnych 
wartości, lecz - w swej skrajnej formie - potępienia powszechnie uzna
wanych, najwyższych wartości ludzkich oraz transcendentnego egoizmu, 
związanego z transcendentnym przeinterpretowaniem pragnienia szczęścia 
i uczynienia „zbawienia duszy" jedynym <przedmiotem chcenia 01. W dru
gim wypadku w religijnej świadomości pojawia się myśl, że wszystko, 
co świeckie (profanum), przeniknięte jest tym, co święte, że najwyższe 
wartości ludzkiego życia są dziełem żyjącego Boga, że obecna w nich 
jest sama boskość. Takie rozumienie ludzkich wartości znajduje wyraz 
w nadawaniu ogólnie ważnym wartościom religijnej godności: 1 ° moralne 
prawo traktowane jest jako przykazanie Boże, a jego realizację rozumie 
się jako życie w Bogu i stawanie się mu podobnym ; 2° ludzkie osiągnię
cia poznawcze przedstawiają się jako drogi prowadzące do uj'ęcia boskiej 
istoty, a rezultaty poznawcze o szczególnej doniosłości rozumie się jako 
rezultat oświecenia, objawienia, działania Boga w ludzkim duchu; 
3° w zakresie tego, co piękne, twórca zyskuje rangę natchnionego, a spo
tęgowanie doznań estetycznych interpretuje się jako zatopienie się w har
monijnej, świętej doskonałości Bożej istoty 92. 

Nadanie charakteru tego, co święte wartościom ludzkim niewątpli
wie rzutuje również na metafizyczną interpretację ludzkiej egzystencji. 
Mianowicie, uczestnictwo w tym, co święte, czy w ponadempirycznej 
absolutnej sferze wartości jest wyrwaniem człowieka z jego czasowo
-przestrzennych ram egzystencji, co czyni go podobnym do tego, co boskie. 
Z przekonania o tym podobieństwie rodzi się następnie przeświadczenie 
o ponadempirycznej realności rozumnej osobowości. Argumentacja Win-

•• Tamże 437, 439. 
" Tamże 437, 439. 
•• Tamże 439 n. Możliwość i historyczna faktyczność takiej interpretacji war

tości poznawczych, moralnych i estetycznych zdaje się być dla Windelbanda argu
mentem przeciw Comte'owskiej teorii rozwoju ludzkośd. Nie mówi tego wprost, 
ale zaznacza, że ma ona miejsce nie tyle w początkowych fazach ludzkości, ile na 
wyższych etapach jej rozwoju. 
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delbanda za niemożnością uczynienia tego przeświadczenia przedmiotem 
naukowego poznania jest jednak bardzo fragmentaryczna. Ogranicza się 
on do uprzednich swych ustaleń, mianowicie: ogólnie ważna norma. 
„rozum" jest dla wszystkich jednostek taka sama, a przeto natury nie
osobowej czy ponadosobowej, i nie może jako taka posiadać wartości 

podstawy dla metafizycznej interpretacji tego, co empiryczne i czasowe, 

a więc momentów, które jedynie w płaszczyźnie empirycznego poznania 
wyróżniają osobę od osoby 93. Wskazane tu przeciwstawne momenty: 
metafizyczne-empiryczne, ponadzmysłowe-zmysłowe, wieczne--czasowe 

usiłuje religijno-metafizyczna świadomość przezwyciężyć, podobnie jak 

w przedstawieniu tego, co święte, przez: a) redukcję idei, norm do tego, 
co zdeterminowane empirycznie, b) ekstrapolację tego, co przeżyte w do
świadczeniu. Jednakże ani jeden, ani drugi sposób nie przezwycięża osta

tecznie tych antagonizmów, ponieważ: 1 ° bezczasowo-wieczne interpre

towane jest jako nieskończone czasowe trwanie, 2° w przedstawieniu 
idealnych dóbr bezczasowej egzystencji uwikłane są bardzo realne war
tości empirycznej egzystencji, 3° życie wieczne przedstawione jest jedy
nie jako pewna doskonała kontynuacja życia czasowego. Podobne anty

nomiczne idee napotyka, oparta na fakcie ludzkiego sposobu realizowania 

nagrody i kary, religijno-metafizyczna interpretacja: 1. pośmiertnej spra

wiedliwości: odczucie grzechu-potrzeba zbawienia; lęk-nadzieja, 2. oso
bowej relacji człowieka do Boga, nadbudowanej z kolei na przeżytych 
typowych relacjach człowieka do człowieka: całkowita zależność, abso

lutne posłuszeństwo oczekujące sprawiedliwości, dobra i łaski (relacja: 

sługa-pan); wierności w służbie odpowiada wierność w ochronie i na

grodzie (relacja: wojownik-wódz); potrzebującej miłości wychodzi na

przeciw pomocna miłość (relacja: dzieck<>-ojciec) 94. 

d) T r  a n s c e n  d e  n t n e d z i a ł  a n i e. Wszystkie treści transcen

dentnego chcenia stają się motywami w podejmowaniu decyzji w naj

różnorodniejszych sytuacjach człowieka. Tego rodzaju przeniknięcie reli

gijnymi motywami chcenia nie nadaje jeszcze samo przez się określonej 

codziennej działalności charakteru transcendentnego. O transcendentnym 

działaniu można mówić dopiero wtedy, gdy sens i treść samego działania 

wyraża bezpośrednią relację człowieka do boskości. Działanie takie okre

śla się jako kult czy służbę Bożą, rozumiejąc przez to zewnętrzny czyn, 

dzięki któremu człowiek bezpośrednio umacnia swój życiowy związek 

z tym, co święte. W kulcie cdowiek pragnie bezpośrednio oddziaływać 

na boskość i bezpośrednio doświadczać jej działania. W kulcie zatem 

" Tamże 441. 
9• Tamże 441-443; E 407-418. 
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w sposób dobitny wyraża się przeżywana realność tego, co święte, tak 
że można mówić o metafizycznym wymiarze religijnego czynu 95. 

Wprawdzie Windelband nie mówi, omawiając transcendentne działa
nie, o występującej tu antynomii, być może jednak tylko dlatego, że jest 
ona zbyt oczywista. Ludzkie bowiem działanie jest tylko empiryczną, 
historycznie uwarunkowaną realizowaną treścią i jako takie nie może 
być bezpośrednio odniesione do transcendentnej rzeczywistości, której 
doświadcza religijna świadomość. Transcendentne działania zakłada zre
dukowanie i uczłowieczenie w płaszczyżnie poznawczej pojęcia Boga, co 
pociąga za sobą w jego sferze wszystkie teoretyczne antynomie religijno
-metafizycznej świadomości. Transcendentne działanie w swym indywi
dualnym jak i społecznym wymiarze (modlitwa; realna, semisymboliczna, 
symboliczna ofiara; sakramenty; ryty przygotowawcze do bezpośredniego 
kontaktu z tym, co święte; działanie magiczne) jest zrozumiałe w swej 
istocie jedynie za cenę akceptacji antynomii religijnego przedstawif'nia oo. 

3. W świetle tych antynomii, w które wikła się religijne poznanie, 
religia - zdaniem Windelbanda - nie może rościć pretensji do przedsta
wiania prawdziwościowej teorii rzeczywistości. Religijne poznanie, będąc 
historycznie uwarunkowanym wyrazem potrzeby poznawczego ujęcia 
odczuwanego związku człowieka z jakąś ponadempiryczną rzeczywisto
ścią, posiada jedynie charakter prawdy pragmatycznej. Podejmowane 
próby całkowitego zracjonalizowania czy zlogicyzowania treści religij
nych, czy sformułowanie jednej, powszechnej, racjonalnej religii natu
ralnej, nieuchronnie prowadziły do skonstruowania religii martwych. 
Religia wprawdzie jest zapodmiotowana w świadomości ludzkiej, jednakże 
jako żywe i realne odniesienie człowieka do tego, co być powinno, nie 
jest wyłącznie z człowieka. A jak nie wszystko, nawet to, co ludzkie, 
może stać się przedmiotem jednoznacznej racjonalistycznej interpretacji, 
tym bardziej fakt religii zawiera na mocy swej istoty moment irracjo
nalności czy tajemniczości. Niemożność całkowitego zasymilowania tego 
momentu przez ratio uwidacznia się chociażby w tym, że nie są wolne 
od antropomorfizmu nawet podstawowe tezy religii racjonalnej (natu
ralnej) 97. 

Antynomie jednak, chociaż mogą wydawać się właściwe świadomości 
religijnej, nie są tylko jej domeną. Pojawiają się one również w płasz
czyźnie poznania czysto teoretycznego, o ile nie chce ono - zdaniem 
Windelbanda - poprzestać na ustalaniu faktów i związków między nimi, 
lecz pragnie być wyjaśniającą (nie w rozumieniu tego terminu przez 

ts H 443. 
„ Tamże 443-450. 
01 E 401-406 n. 
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w sposób dobitny wyraża się przeżywana realność tego, co święte, tak 
że można mówić o metafizycznym wymiarze religijnego czynu 9�. 

Wprawdzie Windelband nie mówi, omawiając transcendentne działa
nie, o występującej tu antynomii, być może jednak tylko dlatego, że jest 
ona zbyt oczywista. Ludzkie bowiem działanie jest tylko empiryczną, 
historycznie uwarunkowaną realizowaną treścią i jako takie nie może 
być bezpośrednio odniesione do transcendentnej rzeczywistości, której 
doświadcza religijna świadomość. Transcendentne działania zakłada zre
dukowanie i uczłowieczenie w płaszczyźnie poznawczej pojęcia Boga, co 
pociąga za sobą w jego sferze wszystkie teoretyczne antynomie religijno
-metafizycznej świadomości. Transcendentne działanie w swym indywi
dualnym jak i społecznym wymiarze (modlitwa; realna, semisymboliczna, 
symboliczna ofiara; sakramenty; ryty przygotowawcze do bezpośredniego 
kontaktu z tym, co święte; działanie magiczne) jest zrozumiałe w swej 
istocie jedynie za cenę akceptacji antynomii religijnego przedstawiE>nia oo. 

3. W świetle tych antynomii, w które wikła się religijne poznanie, 
religia - zdaniem Windelbanda - nie może rościć pretensji do przedsta
wiania prawdziwościowej teorii rzeczywistości. Religijne poznanie, będąc 
historycznie uwarunkowanym wyrazem potrzeby poznawczego ujęcia 
odczuwanego związku człowieka z jakąś ponadempiryczną rzeezywisto
ścią, posiada jedynie charakter prawdy pragmatycznej. Podejmowane 
próby całkowitego zracjonalizowania czy zlogicyzowania treści religij
nych, czy sformułowanie jednej, powszechnej, racjonalnej religii natu
ralnej, nieuchronnie prowadziły do skonstruowania religii martwych. 
Religia wprawdzie jest zapodmiotowana w świadomości ludzkiej, jednakże 
jako żywe i realne odniesienie człowieka do tego, co być powinno, nie 
jest wyłącznie z człowieka. A jak nie wszystko, nawet to, co ludzkie, 
może stać się przedmiotem jednoznacznej racjonalistycznej interpretacji, 
tym bardziej fakt religii zawiera na mocy swej istoty moment irracjo
nalności czy tajemniczości. Niemożność całkowitego zasymilowania tego 
momentu przez ratio uwidacznia się chociażby w tym, że nie są wolne 
od antropomorfizmu nawet podstawowe tezy religii racjonalnej (natu
ralnej) 97. 

Antynomie jednak, chociaż mogą wydawać się właściwe świadomości 
religijnej, nie są tylko jej domeną. Pojawiają się one również w płasz
czyźnie poznania czysto teoretycznego, o ile nie chce ono - zdaniem 
Windelbanda - poprzestać na ustalaniu faktów i związków między nimi, 
lecz pragnie być wyjaśniającą (nie w rozumieniu tego terminu przez 

" H  443. 
M Tamże 443-450. 
tt E 401-406 n. 
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Windelbanda) teorią rzeczywistości - metafizyką 98. Racja tego stanu 
rzeczy tkwi w tym, że zarówno w płasz,czyźnie aksjologicznej, jak i po
znawczej zachodzi pewien pierwotny d u  a l  i z m  między tym, co „dane", 
a tym, co niejako „zadane", a równocześnie h e  n i z m  jest najbardziej 

dogłębnym założeniem ludzkiego ujmowania rzeczywistości. Stąd duali
styczne teorie rzeczywistości nie zadowalają umysłu ludzkiego, ponieważ 
jedynie stwierdzają pierwotną daną, a monistyczne teorie albo wikłają 
się w nieprzezwyciężalne antynomie albo są - w swej dialektycznej 
formie - jedynie próbą ustalenia tego, jak jedność się dzieli i ponownie 
jednoczy, nie podając ostatecznych racji zachodzenia samego procesu 99• 

Ostateczne zatem problemy okazują się nierozwiązywalne w płaszczy

źnie teoretycznej. Tę tezę Kanta Windelband wzmacnia twierdząc, że 
nie są rozwiązywalne również w płaszczyźnie rozumu praktycznego. 

Dualizm bowiem między tym, co j e s t, a tym, co. być p o  w i n n o, jest 
nieodzownym warunkiem działania woli. Utożsamienie wartości i rzeczy
wistości jest równoczesnym unicestwieniem chcenia i działania (poznaw
czego, etycznego i estetycznego). Skoro zaś ów dualizm jest podstawo
wym (pierwotnym) warunkiem ludzkiego życia, 1 u d z  k i e poznanie 
nie może niejako postawić się na zewnątrz tego, co warunkuje bycie 
ludzkie, a tym samym nie może w sposób zadowalający wyjaśnić bez
pośrednio danego faktu zdwojenia ludzkiej świadomości, ani rozstrzygnąć 
na płaszczyźnie prawdziwości problemu ostatecznej i ontycznej jedności 
porządku tego, co jest, i tego, co być powinno, którą postuluje świado
mość religijna 100. 

V. UWAGI 

W polu zainteresowań Windelbanda jest religia rzeczywista. Celem 
jednak jego nie jest bliższy opis jakiejś konkretnej, historycznej religii, 
ani konstrukcja jakiejś nowej, bardziej racjonalnej formy religii, ani 
apologia świadomości religijnej, lecz jej krytyka, tzn. ujawnienie jej 
uwarunkowań podmiotowych, tego, dzięki czemu może wystąpić jako 
świadomość religijna oraz ujawnienie jej wewnętrznych problemów. Jest 

to jednak zarazem krytyczna teoria religii, formułowana w oparciu o spe
cyficzną koncepcję filozofii. 

1. To, co jest może najbardziej charakterystyczne dla Windelbanda 
teorii religii, to zwrócenie uwagi na uwikłanie się religijnej świadomości 

w nieprzezwyciężalne antynomie. Pytaniem pozostaje, na ile antynomie 

" Tamże cz. I: Theoretlsche Probleme. 
" E 26, 426-431, 443 n. 

tlł Tamże 426, 434. 
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te są antynomiami świadomości religijnej, a na ile antynomiami podykto
wanymi określoną teorią filozoficzną. Świadomość religijna rozwiązuje 
wskazane przez Windelbanda antynomie zawsze w jakiś pozytywny spo
sób, i to zarówno w zakresie realności transcendentnego w stosunku do 
ludzkiej świadomości przedmiotu aktów religijnych, jak i w zakresie jego 
treściowego (materialnego) uposażenia, mimo że tym rozwiązaniom towa
rzyszą (przynajmniej w zasadzie) przekonania ich historycznych i wielo
rakich uwarunkowań. W teorii religii natomiast antynomie te mogą 
okazać się nierozwiązywalne, ze względu na pewne założenia meta
fizyczne i teoriopoznawcze. 

$wiadomość religijna - zdaniem Windeltanda - wikła się w anty
nomie dlatego, że przeżywając świadomość normatywną jako realną, 
metafizyczną daną, a nie jako formalną teleologiczną strukturę, nie znaj
duje żadnego stosownego narzędzia, środka przedstawienia, które r.ozwo
liloby w sposób pozytywny i zarazem nie antytetyczny zdeterminować 
(treściowo określić) swój przedmiot. Niewspółmierność tego, co dane, 
tego, co jest, w stosunku do tego, co być powinno, niefaktyczność jeszcze 
tego, co być powinno, a zaledwie jego odczucie, stanowi dla religijnej 
świadomości istotną trudność mówienia o swym przedmiocie i zasadniczą 
trudność zarówno filozoficznej, jak i teologicznej interpretacji religii. 

W Windelbanda teorii religi: czy krytycznej analizie świadomości 
religijnej trudność tę pogłębia przyjęte przez niego pojęcie substancji, 
przyczyny, osoby. Takie jednak ich rozumienie nie jest jedyne. W innej 
teorii bytu i poznania, a tym samym przyjęcie innego rozumienin sub
stancji, przyczyny, osoby, problem religijnych i metafizycznych anty
nomii może okazać się, jeżeli nie w sposób całkowicie pozytywny rozwią
zany, to co najmniej rozwiązalny. 

Poza tym, ujawnianie antynomii świadomości religijnej za pomocą 
specyficznie rozumianych pojęć substancji, przyczyny, -Osoby jest przej
ściem z poziomu analizy formalnej, właściwej krytycznemu rozumieniu 
filozofii. na poziom analizy materialnej, treściowej, właściwej re
ligijnej i metafizycznej świadomości. To właśne z materialną 
determinacją normatywnej świadomości związana jest trudność okreś
lania tego, co być powinno, za pomocą treści tego co jest. Mate
rialna bowiem determinacja normatywnej świadomości ujawnia się 
stopniowo i historycznie w empirycznej świadomości, i nosi ślady swego 
historycznego uwarunkowania. Niebezpieczeństwem, zarówno religijnej, 
jak i teologicznej oraz filozoficznej świadomości, jest potraktowanie 
jakiejkolwiek materialnej określoności jako absolutnie ważnej. Uzasad
niona zatem w ramach krytycznej filozofii wydaje się teza, że nieroz
wiązalną ostatecznie jest antynomia między tym, co jest, a tym, co być 
powinno, i teza, że materialna określoność aktów religijnych determino-
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wana jest pcprzez historyczne warunki, w które uwikłana jest świado
m :ść religijna, oraz teza, że akceptacja takiego, historycznie uwarunko
wanegc przedstaw;enia przedmiotu aktów religijnych i postulowanie 
rea!no�ci trrnscendentnej w stosunku do ludzkiej świadomości tego, co 
�więte, jest sprawą osobistego przekonania i wiary. Natomiast nieuzasad
niona w:, ciaje się próba wykazywania antynomiczności religijnej świa
domości, posługując się historycznymi, a przeto nie absolutnymi pojęciami 
substancji, przyczyny i osoby. 

2. F"ormaina analiza normatywnej świadomości każe rozumieć war-
1cść prawdy, dobra i piękna jako odpoznanie przez świadomość w tym, 
co j e s t  odpowiedniości, zgodności z tym, co być p o  w i n n o. Zgod
ność ta jest 5pelnieniem warunku, aby można było przypisać działaniom 
i rezultatom wartości ogólnie ważne. 

Jeżeliby nawet przyjąć - co wydaje się co najmniej kontrower
syjne - Windelbanda interpretację kryteriów wartościowania jako sa
mych wartości absolutnych JOI i jeżeliby - konsekwentnie - zgodzić 
>ię na rozumienie normatywnej świadomości jako świadomości ogólnie 
ważnych wartości, to nawet wtedy normatywna świadomość pozostała
by - w ramach Windelbanda krytycznej filozofii - świadomością jedy
nie formalnie, a nie materialnie zdeterminowanych wartości, świado
mością tego, jakimi treści być powinny, aby były wartościowymi, a nie 
świadomością wartościowych treści. Jeżeli zaś wartość świętości ma być 
w stosunku do poszczególnych wartości wartością nadrzędną, wartością 
scalającą, syntetyzującą poszczególne parcjalne wartości, wartością spra
wiającą ich jedność (Inł:egriff), to może być rozumiana jedynie jako 
forma form, która w aspekcie materialnym określana jest pośrednio 
przez empiryczną świadomość, o ile ta stopniowo wypełnia treścią po
szczególne formy (kryteria wartości) logiczne, moralno-prawne, estetycz
ne. W ramach krytycznej filozofii Windelbanda nie ma miejsca na ł:ez
pośrednie ujęcie treściowej swoistości tego, co święte 102. 

Formalno-formalne rozun:!ienie świętości usprawiedliwia na!omiast 
pluralizm pozyt;. wnych, historycznych religii, pluralizm mniemań i prze
świadczeń o tym, czyr.1 jest święte, 01·az niemożność, ze względu na 
historyczne uwarunkowania empirycznej świadomości, jednoznacznego 
określenia przedmiotu aktów religijnych. Akceptowany przez Windel
banda pluralizm religijny oraz ujawnienie bezpodstawności obwarowania 

101 Na niewłaściwość takiej interpretacji wskazuje M. Schcler (Vom Ewigen 

in :'1enschen. Berlin 1933 s. 637), utrzymując, 7.e Sollen (Norm) może jedynie fundo
·.,·ać się na Wert i odpowiednio normatywna etyka na etyce wartości, normatywna 
logik<: na logice przedmiotu. 

•Gt Por. J. H e s s e  n. Retigionsphi!osoph.ie. Bd. 1 :  Methoden und G�sta!tcn 
der Re!igionSphilosophie. Mi.inchen 1955 s. 146 n.; Sc h e  1 er, jw. s. 634-646. 
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jakiegoś typu przedstawienia przedmiotu religijnych aktów bezwzględną 
wartością prawdy, jego zdogmatyzowanie nie wydaje się równoznaczne 
z głoszeniem relatywizmu religijnego, ponieważ wskazuje jednocześnie 
na formalną absolutność tego, co święte. 

3. Krytyczna analiza aksjologicznej sfery działań ludzkich prowadzi 
do odkrycia normatywnej świadomości. Związek człowieka z tym, co być 
powinno, z tym, co normatywne, idealne przeżywany jest przez świado
mość religijną jako związek o charakterze osobowym. Normatywna świa
domość - według Windelbanda - przeżyta właśnie jako empirycznie 
osobowa (relacja osoby do osoby), realna, metafizyczna, transcendentna 
jest tym, co święte, boskie, Bogiem. Przeżycie normatywnej świadomości 
jako transcendentnej i realnej jest wyrazem psychicznej konieczności 
ontycznego ugruntowania powinności, a zarazem przezwyciężeniem do
świadczanego dualizmu między tym, co jest, a tym, co być powinno. 
Ontyczne zapodmiotowanie normatywnej świadomości jest analogiczną 
próbą do prób dokonywanych w metafizyce. Jednakże jeden, jak i drugi 
sposób ontycznego zapodmiotowania normatywnej świadomości, chociaż 
mógłby stanowić uwieńczenie ontologicznej, epistemologicznej i aksjolo
gicznej problematyki ios, może być potraktowany przez krytyczną filo
zofię co najwyżej jako pewna propozycja, która w jej ramach okazuje 
się nierozstrzygalna. 

W filozofii krytycznej tak jak ją rozumie Windelband ontyczne poza 
podmiotem ludzkim ugruntowanie normatywnej świadomości może być 
jedynie postulowane. Związane to jest z jednej strony przejęciem Kan
towskiego sposoou filozofowania, a z drugiej z esencjalistyczną interpre
tacją dotychczasowej metafizycznej problematyki. Znalazło to wyraz 
w artykule Windelbanda Was ist Philosophie. Ober Begriff und Ge
schichte der Philosophie. Windelband w ogóle nie dostrzega, by przed
miotem filozofii kiedykolwiek była rzeczywistość jako i s t n i e j ą c  a 10'. 
Wprawdzie w swym Einleitung - mówi o rozróżnieniu między „essentia" 
a „e x i s  t e  n t i a", ale ostatecznie interpretuje je w kategoriach „Ding
-an-sich" i „Erscheinung", przy czytn essentia zostaje utożsamiona 
z Ding-an-sich, a existentia z Erscheinung ios. 

Biorąc to pod uwagę wydaje się czymś niemożliwym, by w ramach 
Windelbanda teorii filozofii można było uzasadnić . fakt obiektywnego, 
realnego i transcendentnego w stosunku do podmiotu ludzkiego i s t n i e
n i a normatywnej świadomości. Windelband jest tego świadom. W swej 
teorii religii i teorii wartości nie dokonuje nawet hypostazowania ideałów 

.„ Cała struktura E podporządkowana jest takiemu rozumieniu zasadniczych 
problemów filozoficznych. Wimdelband mówi rówlnież o .tym wprost: E 195, 1944. 

tN WPh 24-41, 42. 
m E 25-28(-74). 
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czy świadomości normatywnej, czy jakiejś świadomości w ogóle, chociaż 
o pozapodmioto-ludzkiej realności normatywnej świadomości przekonana 
jest świadomość religijna, a świadomość metafizyczna dokonuje hypostazo
wania świadomości normatywnej ios. Analizę normatywnej świadomości 
Windelband ogranicza ze względu na swe założenia filozoficzne oraz 
celem uniknięcia uwikłania się w ·nieprzezwyciężalne antynomie, co 
charakteryzuje zarówno świadomość religijną, jak i metafizyczną, jedy
nie do ukazania najbardziej formalnej struktury rozumu, o ile ten jest 
obecny w intersubiektywnie ważnych działaniach i rezultatach poznaw

czych, moralnych, estetycznych. Daleki natomiast jest od hypostazowania 
świadomości w ogóle, od konstruowania w normatywnej świadomości 
jakiegoś surogatu Boga 101, od rozumienia tego, co święte, jako zawieszo
nego w próżni idealnego symbolu prawdy, dobra i piękna 10s, od rozumie
nia normatywnej świadomości jako rozumu kosmicznego 109, od formuło
wania i przedstawiania teistycznego pojęcia Boga czy formułowania 
jakiejś - zbieżnej z augustyńską i platońską - „drogi'' do Boga 110. 

Normatywna świadomość ujawnia swoją realność jedynie w obrębie 
ludzkiej świadomości, jest właściwie świadomością tego, co niezbywalne 
i absolutnie konieczne dla uzasadnienia intersubiektywnie ważnych dzia
łań i rezultatów w zakresie tego, co prawdziwe, dobre, piękne. W filo
zofii Windelbanda normatywna świadomość jest jedynie tak realna jak 

10f Tamże 34, 25-190. Por. H e s s e  n, jw. 146. Windelband, tak jak i Scheler 
dostrzega niemożność przejścia z Sollen do Sein, wskazując właśnie na antyno
miczność religijnej świadomości. Antynomia religijnej świadomości powstaje właśnie 
na skutek przeżywania jako realnej i transcendentnej w stosunku do ludzkiego 
podmiotu świadomości normatywnej. Dlatego też zarzut Schelera o nieuprawo
mocnionym hyp0śta:zowan1u .pr.izeiz Windelband;a .no=atyw,nej świadomo§cl wydaje 
się nieporozumieniem (Sc h e  I e  r, jw. 635 n.). z tej samej racji nieporozumieniem 
wydaije się ozamucaatle pnzez Sohelera W41ndeltlandowi 1hY'P05'tarzowalllia świadomości 
w ogóle (Bewusstseln iibcrhaupt) (tamże s. 640-646). 

101 Tak Scheler (jw. 635 n., 640-646). Windelband, tak jak i Scheler dostrzega 
rozwiązanie doświadczanego dualizmu istnienia (Dasein) i wartości (Wertsein) przez 
przyjęcie bytu, który uniesprzeczniałby zarazem ich dualność, jak i ich jedność. 
Teoretyczne uzasadnienie tego postulatu okazało się dla Windelbanda niewykonalne, 
ponieważ nie dysponował odpowiednią teorią bytu i poznania. Rozwiązania zaś 
proponowane prze-k świadomość religijną i metafizyczną w krytycznej filozofii 
Windelbanda okazały się rozwiązaniami antynomicznymi. Dodatkowych analiz wy
magałoby sprawdzenie, na ile I czy w ogóle Schelera rozumienie pojęć transcen
dentalnych jako formalnych, najwyższych aksjomatów regulujących ontyczny sto
sunek Dasein i Wert może od strony ontycznej i poznawczej spełnić ten postulat 
(Sc h e  1 er, jw. 637-640) . . 

1os Tak Pastuszka (jw. 125, 26). 
1°' Tak Serini (jw. 43, 48). 
uo Tak Hessen (jw. 146 n.). Por. H. Mi n r  a t h. Der Gottesbegriff in deT mo

de1'nen WeTtphilosophie. Berlin 1927. 
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realny jest fakt ludzkiej zdwojonej świadomości. Jest nadto normatywna, 
aprioryczna i transcenclentna w tym sensie, że nie można jej genetycznie 
uzasadnić ani na płaszczyźnie socjopsychologicznej, ani kulturowohisto
rycznej; jest rozumem zadanym do odkrycia i zadanym do zrealizowania. 
Normatywna świadomość (rozum) odkryta narzuca się z siłą oczywistości, 
chociaż dopiero w ramach krytycznej filozofii, poszukującej ostatecznych 
uwarunkowań świadomości w zakresie jej działań i rezultatów ogólnie 
ważnych, zostaje ujawniona w sposób szczególny. 

4. Interesująca wydaje się zbieżność, jaka występuje w zakresie rozu
mienia faktu religijnego i wartości świętości w tak odmiennych typach 
filozofii i sposobów filozofowania, jakimi są krytyczna filozofia Windel
banda i klasyczne rozumienie filozofii w ramach tomizmu egzystencjal
nego Z. Zdybickiej. Zdybicka charakteryzuje bowiem fakt religijny 
w jego pierwotnym i podstawowym znaczeniu jako odniesienie (i::kiero
wanie) człowieka do rzeczywistości transcendentnej. Odniesienie to jest 
specyficzną formą odpowiedzi na pytanie człowieka o właściwy i osta
tecznie ugruntowany kontekst jego osobowego życia. Relacja do rzeczy
wistości transcendentnej determinuje również w sposób szczególny indy
widualne i społeczne życie człowieka. Z interpretacji tego faktu przed
miot aktów religijnych rozumiany jest odpowiednio jako racja ostatecz
nie gruntująca osobowy charakter ludzkiego podmiotu i ostateczny kres 
spotencjalizowanych osobowych aspiracji człowieka lll, a wartość świę
tości nie jako wartość wydzielona czy osobna kategoria wartości obok 
wartości prawdy, dobra i piękna, lecz jako wartość jakby nadbudowana 
na tamtych, wartość, która implikuje i jakby przenika inne wartości 
ludzkie, stanowi o ich swoistym spełnieniu, jest przenikającą i ożywiającą 
je formą w tym stopniu, że pozostałe wartości Judzkie

· 
bez wartości świę

tości są jakby martwe, bo pozbawione ostatecznego horyzontu, głębi, 
perspektyw 112. 

Nawet jeżeli jest to zbieżność czysto zewnętrzna, to nie wydaje się 
przypadkowa. Mimo bowiem całej odrębności w zakresie teorii bytu 
i poznania oraz rozumienia zadań filozoficznego poznania, jeden i drugi 
typ filozofii charakteryzuje podjęcie pytań podstawowych, pytań o osta
teczną rację (warunek, pryncypium) wyjaśnianych .faktów (istnienia; po
znania ogólnie ważnego), uczynienie punktem wyjścia tego, co charaktery
zuje daną dziedzinę faktów w sposób istotny, &le równocześnie zgody 
z tym, co dane (przeżycie zdwojonego charakteru ludzkiej świadomości; 

"' Por. Z. J. Z d y b  i c k a. Człowiek i -religia. W: l\'1. A. K r ą p  i e  c. Ja -
człowiek. Zarys antropologii fil.ozofi.cz-nej. Lublin 1974 s. 315-362. 

111 M. A. K r ą p i  e c, Z. J. Z d y b i  c k  a. Tomistycz11a koncepc;a świętości. 

W: W mLrcie zagadnień posoborowych. T. 6. Warszawa 1972 s. 415. 
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przeżycie przygodności), konsekwentne uniesprzecznianie tej danej, po
zostając bądź to w płaszczyźnie świadomości ludzkiego podmiotu, bądź 
poszerzając je o płaszczyznę bytową. Z tej racji zaś, że punkt wyjścia nie 
ujawnia, biorąc pod uwagę fakty mogące być przedmiotem intersubiek
tywnego poznania, żadnej innej oprócz prawdy, dobra, piękna wartości 
i odpowiednio żadnych innych szczególnych ludzkich sfer działania jak 
tych, których celem jest realizacja wartości prawdy, dobra, piękna, świę
tość rozumiana jest nie jako wartość odrębna w stosunku do tamtych, 
lecz jako ich synteza, wypełnienie, spełnienie, ostateczne ugruntowanie, 
jako wielkość integrująca kulturową działalność człowieka (w zakresie 
świadomości ludzkiego podmiotu; w zakresie świadomości podmiotu ludz
kiego i w sferze bytowo-transcendentalnej). Dysponowanie perspektywą 
bytowo-transcendentalną umożliwia - wydaje się - nie tylko przekro
czenie sfery świadomościowej i ontyczne ugruntowanie pojawiających 
się w interpretującej ·ją teorii postulatów, lecz również przezwyciężenia 
czysto formalnych kryteriów wartościowania oraz - konsekwentnie -
formalnego rozumienia kategorii świętości. Wydaje się jednak, że takie 
ostateczne, ontyczne ugruntowanie religijnej świadomości uczulone po
winno być z kolei na ujawnione przez Windelbanda antynomie religijnej 
i metafizycznej świadomości, które, mimo że nie posiadają charakteru 
absolutnego, bezwzględnego, wskazują na faktyczną trudność mówienia 
o tym, co poznawczo i bytowo transcendentne do ludzkiej świadomości. 

W. WJNDELBAND'S CnITICAL PHILOSOPHY OF RELIGION 

S u m  m a r y  

The article attempts to present W. Windelband's philosophy of religion. First, 

Windelband's understanding of Otto Liebman's slogan „Zurlick zu Kant" is discussed 
as well as the former's continuaton of Kantian philosophy according to his own 
pri:Jciple that „Kant verstehen heisst liber ihn hinausgehen". In relation to this 
key idea of Windelband's philosophy the essential arguments and r.otions of is 
philornphy of value are demonstrated, i:Jcluding his theory of religion conccrning 
the analy ;is of transeendenta! feeling (Geflihl), representation (Vorstellen), wil!ing 
(Wollen), ac:ion fY,'irken) and his asses$ment of religious cognition in categories 
of classical truih. 

The artiele i; summed up by the following remarks: (1) Exposure of .the 
in!:erent antinom�- cf religious cognition is not universa!ly valid (allgemeingliltig) 
since it is founded upon the notions of substanc�. cause and person developeó 

within the speciiic, historically d<.>!ermincd theory of rational cognition; on the other 
hand, the difficulty in determining the essence of the object of religious acts as seen 
agai:lst the opposition of Sein and Sol!en seems rather lnteresting. (2) Critical 

analysis of religious consciousness tends to reveal merely the format structure 
of religious consciousness and the formal aspect of the object of re�igious acts 
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or what is sacred (das Heillge), while the specific character of rellgious conscious
ness and its object remains questionable in this case. (3) Windelband's philosophy 
does not permit to justify the existence of normative consciousness (Normalbewusst
sein) of the sacred (das Heilige) which is real and transcendental in respect to 
the human subject; Windelband is aware of these limitatlons and thus crlticism 
of the issue by J. Hessen, M. Scheler, J. Pastuszka, K. Serinl and M. Minrath 
seems mistaken. (4) Apart from the difference in understanding the object and 
tasks of philosophy, there is certa in concurrence of the notion of religious fact 
and the value of the sacred in phllosophies of rellgion developed by W. Windelband 
and Z. J. Zdybicka. Although the concurrence does not seem coincidental it remains 
to be decided whether two two philosoph!cal systems notwithstanding their pecu
liaritles may be treated as complementary. 
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